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נשיא זימבבואה ניצל 
מניסיון התנקשות

ניסיון ההתנקשות אירע בעיר המזוהה עם האופוזיציה 
לשלטונו של מנגגואה ◆ הנשיא הנוכחי החליף את רוברט 

מוגאבה בהפיכה שקטה

מ ‡ברהם ויסמן

נפ־ בזימבבואה  בשלטון  בכירים 
בס־ מטען  פיצוץ  בעקבות  אתמול  געו 
זימבבואה  נשיא  עמד  עליה  לבמה  מוך 
יצא  עצמו  הנשיא  מננגגואה.  אמרסון 
בריא  כשהוא  גדול,  במזל  מהאירוע, 
כל  כמעט  הנשיא,  מלבד  בגופו.  ושלם 
האנשים שעמדו בסביבתו נפגעו ברמה 
ברגלו  שנפגע  סגנו  בהם  אחרת,  או  זו 

ורעייתו.
לאחר  קצר  זמן  התרחש  האירוע 
בו־ בעיר  לנאום  סיים  שמנגגואה 
ממוקדי  כאחת  המשמשת  לאוואיו, 

האופוזיציה העיקריים במדינה. 
במדינה  לשלטון  עלה  מנגגואה 
המתנהלת כדיקטטורה, לאחר שקודמו 
להת־ אולץ  מוגאבה  רוברט  בתפקיד 
נרחבות  סמכויות  הענקת  בשל  פטר 
לרעייתו. מאז עלותו לכס השלטון ספג 
מננגגואה איומים רבים על חייו, כך לפי 

מפקד המשטרה המקומי.
האירוע  המשטרה,  מפקד  לדברי 
שלא  בנשיא,  התנקשות  כניסיון  נחקר 
צלח על אף העובדה שבוצע "בידי מק־
אין  כי  ואמר  הוסיף  המפקד  צוענים". 
כוחות  נתקלים  בה  הראשונה  הפעם  זו 

הביטחון בניסיון לפגוע בנשיא.

מאות התפרעו בעת מעצר 
חשוד במחנה פליטים

קצין צה״ל נפצע באורח קל מאבן ופונה לקבלת טיפול רפואי 
בבית חולים

מ „ו„ כהן
הפ־ במחנה  חשוד  מעצר  במהלך 
ליטים דהיישה שבמרחב החטיבה המ־
סדר  הפרת  התפתחה  ״עציון״,  רחבית 
סדר  מפרי  כ-200  בהשתתפות  אלימה 
תבערה,  בקבוקי  הושלכו  שבמהלכה 
הכוח  לעבר  זיקוקים  וירו  אבנים  יידו 

אשר הגיב באמצעים לפיזור הפגנות.
נפצע  צה״ל  קצין  מכך,  כתוצאה 
טיפול  לקבלת  ופונה  מאבן  קל  באורח 

מדובר  נמסר  כך  חולים.  בבית  רפואי 
צה"ל. 

עוד נמסר כי החשוד נעצר והוע־
בר לחקירת כוהב"ט. 

כו־ של   סריקות  במהלך  כן,  כמו 
חות צה״ל מהחטיבה המרחבית ׳מנשה׳ 
כספי  תפסו  ענתבא,  בכפר  סריקות 
זו  פעילות  שקלים.  אלפי  בשווי  טרור 
מתקיימת כחלק מהמערכה כנגד הכס־

פים המשמשים לטרור.

3 חיילים נפצעו 
קל בפיגוע דריסה 

בכפר חוסאן
המחבל נמלט רגלית לכיוון הכפר הפלסטיני הסמוך אלחאדר 

המוביל לבית לחם וכוחות צה"ל מנהלים מרדף אחריו

מ „ו„ כהן
קצר  זמן  אירע  דריסה  פיגוע 
הפלסטיני  בכפר  השבת  צאת  לאחר 
באירוע  עילית.  לביתר  הסמוך  חוסאן 
מוגדר  שמצבם  חיילים  שלושה  נפצעו 
קל עד בינוני. דובר צה"ל מסר כי מדו־
בר בפלסטיני שניסה לדרוס כוח צה"ל, 

כשזה ביצע משימת סיור רגלי בכפר.
המחבל נמלט רגלית לכיוון הכפר 
המוביל  אלחאדר  הסמוך  הפלסטיני 
לבית לחם וכוחות צה"ל מנהלים מרדף 

אחריו.
העניקו  צה"ל  של  רפואה  כוח 

ראשוני  רפואי  טיפול  האירוע  בזירת 
בגפיים  שנפגעו  הפצועים  לשלושת 
וחברו לצוות מד"א מחוץ לכפר שמפנה 
את הפצועים לבית החולים שערי צדק 

בירושלים.
רכב  "נהג  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
פלסטיני ניסה לדרוס כוח צה״ל שביצע 
שבמ־ חוסאן  בכפר  רגלי  סיור  משימת 
רחב החטיבה המרחבית עציון. שלושה 
מטופלים  קל,  באורח  נפצעו  חיילים 
בבית  טיפול  להמשך  ומפונים  במקום 
החולים. מתבצעות כעת סריקות אחרי 

המחבל. פרטי האירוע נבדקים".

פריו // נופר

עוים לום
אנשיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאמינים כי הם אלו שיצ־
ליחו. אחרי עשרות שנות מאבק, אלפי הרוגים בפיגועי טרור רצחניים, 
ועימותים על בסיס יום יומי, מנסים בממשל האמריקאי להביא לסוף 
ובניגוד  אינטנסיביות  הן  השיחות  לפלסטינים.  ישראל  בין  הסכסוך 
לעבר, הפעם הן כוללות בתוכן את מדינות ערב העיקריות, שבלעדיהם 
לפלשתינים יהיה קשה להתנהל: סעודיה, מצרים, קטאר וירדן, כולן 

בנות ברית חשובות ואסטרטגיות של ארה"ב.

למ־ אלו  בימים  המקודמת  השלום  תוכנית  בין  מחברת  ארה"ב 
הכוללת  סדורה  עמדה  מציגה  היא  ערב  למדינות  באיראנים.  לחמתה 
שילוב זרועות במהלכים המשותפים, שתביא לדברי הגורמים, לשיתוף 
פעולה הדוק ופומבי יותר בין מדינות ערב לישראל וארה"ב במלחמה 

באיראנים.

בישראל מגיבים לכך אך לא יוזמים. ראש הממשלה נתניהו מסכים 
להיפגש עם אנשי הממשל האמריקאי ואף מפזר הצהרות, אולם אינו 
מציע תוכנית משלו, לפחות לא באופן פומבי. חששותיו של נתניהו, 
הפרגמטיסט יחסית ותומך בעמדת שתי המדינות עם ערובות ביטחו־
נית חזקות, בניגוד לאמונתם של חלק מבוחריו מימין, הם בעיקר מקהל 
מצביעיו. לכן הוא אינו מבצע מהלכים משמעותיים או מצהיר הצהרות 
גבוהות בעניין. אבל בימין חוששים. הזיכרון הצורב של ראש הממשלה 
לשעבר אריק שרון, שהיה ידוע כנץ ימיני ובגד בערכיו בתקופתו של 
הנשיא האמריקאי ג'ורג' בוש, מבהיר לתומכי נתניהו מימין כי הסיכוי 
לצעדים מרחיקי לכת מצד ישראל גבוהים יותר כאשר בנשיאות הבית 
הלבן עומד דווקא נשיא אוהד מאשר נשיא עוין כפי שהיה בתקופת 

ברק אובמה.

ברהםויסמן // נופר

חוק  סביב  הטקטיות  והפעולות  הפוליטיים  המהלכים  לצד 
הגיוס, נדמה שנשכחה מהציבור הפעולה היהודית הפשוטה והמתב־
קשת במצבים מעין אלו: תפילה לבורא עולם שיסיר מעלינו מחשבות 

וגזירות קשות. 

ידיעה  (ראו  לנושא  אתמול  שנדרש  מויז'ניץ,  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
בגיליון זה), שם את האצבע על נקודה זו, כשאמר: "הגיעו אלי שליחים 
הייתי  פשוטה...אני  שאינה  בסוגיה  מדובר  בעניין.  ישראל  גדולי  של 
מבקש מכלל הציבור ומחסידי ויז‘ניץ בפרט מי שיכול להתפלל בציונו 
מבו־ ברחמים  ולבקש  ההילולא  ביום  הקדוש  החיים  האור  בעל  של 
רא עולם שהגזירה תתבטל".  כ"ק מרן האדמו"ר שב והדגיש: "כולם 
יודעים שעל כל ענייני הדת מנסים להפריע ולכן יש לפחות להתפלל 

שהכל יתבטל".

// בר המערכ„
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כבל במתקפה חסרת תקדים 
נגד גבאי

סוער בעבודה: בעקבות שורה של מהלכים פנימיים אותם יוזם יו"ר 
המפלגה, אבי גבאי, מאשים אותו ח"כ איתן כבל ב"ריסוק אבני היסוד 

שעליה נשענת המפלגה"

מ יוני טיין
העבודה  במפלגת  הרוחות 
מי  כשהפעם  לסעור,  ממשיכות 
שהצטרף למתקפה על היו"ר אבי 

גבאי הוא ח"כ איתן כבל.
הנהלת  הסוף!  נראה  "כך 
לד־ מחליטה  העבודה  מפלגת 
מוסדותיה  ואת  החוקה  את  רוס 

ופסקת  עוקף  חוק  השיפוטיים. 
את  שנוטשת  הנהגה   – התגברות 
הדמוקרטיים.  ערכיה  ואת  דרכה 
D9 תוצרת בית!", צייץ כבל בע־
קבות כוונתו של גבאי לבטל את 

הבחירות לועידת המפלגה.
בראיון לאתר מעריב הוסיף 
עד  תגובתי.  הוא  "הציוץ  כבל: 

בשאלה  קולי  נשמע  לא  עתה 
לרי־ מגיע  כשזה  אך  הפוליטית, 
נשענת  שעליה  היסוד  אבני  סוק 
אל־ להיות  המתיימרת  מפלגה 
יכול  אינני  דמוקרטית,  טרנטיבה 
שותק  שעכשיו  מי  להבליג.  יותר 
חש־ עמו  יבוא  ההיסטוריה  שר   –

בון".

נתניהו תוקף: כתב האישום נגד 
רעייתי – לא חוקי

ראש הממשלה משוכנע בחפותו של רעייתו ◆ כמה ח"כים ושרים מהליכוד 
יצאו אף הם להגנתה 

מ יוני טיין

האישום  לכתב  התגובות 
שפר־ בסרטון  רה"מ.  רעיית  נגד 
המהלך  את  כינה  הוא  נתניהו  סם 
ביטחון  והביע  האבסורד"  "שיא 
מלא בזיכויה. הוא גם טען כי כתב 
נוהל  על  כולו  מתבסס  האישום 

לא חוקי.
גילה  חברתי,  לשוויון  השר 
סמ־ "מעמדה,  כתבה:  גמליאל, 

כויותיה וזכויותיה של אשת ראש 
מעוג־ אינם  בישראל  הממשלה 
ראש  אשת  הישראלי.  בדין  נים 
איננה  נתניהו,  שרה  הממשלה, 
בעניינה  והכללים  ציבור  נבחרת 
אינם ברורים די הצורך. מן הראוי 
את  הכספים  בוועדת  להסדיר 
מעמדו של בן/בת הזוג של ראש 
או  ראשית  בחקיקה  הממשלה 
משפטי  מענה  מתן  תוך  משנית 
וחובו־ זכויותיה  לסמכויותיה, 
אני  הממשלה.  ראש  במעון  תיה 
סמוכה ובטוחה כי הגברת נתניהו 
דו־ נמצאה  ואף  לב,  בתום  פעלה 
שנ־ פוליגרף  בבדיקת  אמת  ברת 

ערכה לה בנושא".
זוהר  מיקי  הכנסת  חבר 

עלולה  רוה״מ,  "אשת  כתב:  
לשלם מחיר לא הגיוני ולא סביר 
אם  בכפה.  עוול  לא  על  בעליל 
ונס־ בצד  פוליטיקה  רגע  נשים 
הכי  באופן  הזה  האירוע  על  תכל 
אובייקטיבי, אני בטוח שזה מקו־
מם רבים מאזרחי ישראל לראות 
נגד  שהוגש  האישום  כתב  את 
רא־ תואר  כבוגר  נתניהו.  הגברת 
הח־ וכבוגר  במשפטים  ושני  שון 
באקדמיה  לקרימנולוגיה  טיבה 
באחד  בעיני  מדובר  למדתי,  בה 
שנת־ ההזויים  האישום  מכתבי 
שחלק  נראה  כה.  עד  בהם  קלתי 
נדבקה  פשוט  המשפט  ממערכת 
הפשר  חסרת  התהומית  בשנאה 
של התקשורת כלפי רעיית ראש 
חו־ פשוט  שהם  או  הממשלה, 
תקשורתית  מתעמולה  ששים 
הלא  לצעד  הלכו  הם  ולכן  נגדם 

ברור הזה".
ביש־ הראשונה  הפעם  "זו 
ראל ובעולם שמחליטים להעמיד 
לדין רעיית מנהיג על אוכל בחמ־
בחמישיות"  אוכל  על  כן,  גשיות. 
כותב ח"כ זוהר, "ומה שיותר הזוי 
שהיא  העובדה  זו  בעיני,  וחמור 
ובטח  המזון  את  הזמינה  לא  כלל 

בעצמה.  אותו  צרכה  לא  שגם 
המופיעות  המופרכות  הטענות 
הזמנת  בדבר  האישום  בכתב 
החש־ המלצרים,  שכר  האוכל, 

מבוססות  שרה  של  ואביה  מלאי 
על שקרים ועל נתונים מסולפים 
ומזויפים וזה מה שכל כך מקומם 
מפוקפ־ לאנשים  מאמינים  פה.. 
לפגוע  מנת  על  הכל  שיעשו  קים 

בראש הממשלה ומשפחתו".
אומר  בטוח.."  אחד  "דבר 
ראש  של  הבית  משק  "את  זוהר 
שי־ פקידים  מנהלים  הממשלה 
ובל־ חוקיים  בלתי  נהלים  צרו 
מאפשרים  שאינם  הגיוניים  תי 
להת־ ורעיתו  הממשלה  לראש 
לציין  מיותר  סבירה.  בצורה  נהל 
החמגשיות  בדבר  ההזוי  שהנוהל 
מעולם לא אושר בועדת הכספים 
לבסס  הניסיון  כך.  על  שאמונה 
בלתי  נהלים  על  אישום  כתב 
לא  הוא  סבירים  ובלתי  חוקיים 
שאני  כמו  אבל  ממגוחך.  פחות 
עם  הוא  ישראל  עם  אומר,  תמיד 
מרו־ מכותרות  מתרגש  לא  חכם, 
שעות על רקע כתב אישום שכא־

מור מבוסס על זוטות ושקרים".

משבר בצמרת הממשלה? 
דיווח: ליברמן זועם על רה"מ

בסביבתו של ליברמן חשים שנתניהו פוגע בו פוליטית, במכוון, בשקט ומאחורי 
הקלעים - ומפיל עליו ביצוע של החלטות לא פופולריות בימין

מ יוני טיין
הממשלה  ראש  בין  משבר 
לשר הביטחון? יובל קרני דיווח 
נתניהו  כי  אחרונות'  ב'ידיעות 
עדיין  מציגים  אמנם  וליברמן 
אבל  חוץ,  כלפי  משותפת  חזית 
הביטחון  שר  האחרון  בשבוע 
נת־ הממשלה  שראש  מרגיש 

ניהו פוגע בו פוליטית – במכוון, 
בשקט ומאחורי הקלעים.

גורמים פוליטיים ששוחחו 
שלשר  מספרים  ליברמן  עם 
ראש  על  זעם  יש  הביטחון 
מא־ שיחות  באותן  הממשלה. 
הוא  כי  נתניהו  את  ליברמן  שים 
שמזוהים  חוקים  לסיכול  פועל 
ביצוע  עליו  ומפיל  מפלגתו  עם 
בימין.  פופולריות  לא  החלטות 
מקורביו של ליברמן מזכירים כי 
בין היתר חוק עונש מוות למח־
פעמים  שלוש  כבר  נדחה  בלים 
ואילו  בקבינט,  נתניהו  ידי  על 
ושלי־ שנייה  בקריאה  ההצבעה 
שית על חוק קיזוז כספי הטרור 

עוכבה בהוראת יו"ר הקואליציה 
ח"כ דוד אמסלם.

שני  ביום  האחרון:  והקש 
טלפון  ליברמן  קיבל  בלילה 
לעכב  לו  הורה  שבו  מנתניהו, 
ביצוע  את  השלישית  בפעם 
הבלתי־חוקית  הבנייה  הריסת 
בדרום  סוסיא  ליד  הפלסטינית 

הר חברון.
שהפך  מרגיש  "ליברמן 
כל  על  ביבי  של  הביצוע  לקבלן 
אוהב",  לא  שהימין  הדברים 
בסביבתו.  האישים  אחד  אמר 
ליברמן משוכנע שנתניהו עושה 
זאת כדי לפגוע בו אלקטורלית. 
סיעה  ישיבת  במהלך  שני,  ביום 
בכנסת,  מפלגתו  של  סגורה 
על  וכעוס  עצבני  נשמע  ליברמן 
התנהלות ראש הממשלה. "ביבי 
ביבי  הימין,  של  חוקים  מעכב 
בלתי־ בנייה  של  הריסה  עוצר 

אבל  הפלסטינים,  של  חוקית 
הפו־ המחיר  את  משלם  ליברמן 

ליטי", אמר המקורב.

האח־ את  מפיל  ליברמן 
עונש  חוק  הקפאת  על  ריות 
לבי־ היועץ  על  למחבלים  מוות 

בן־שבת,  מאיר  לאומי,  טחון 
ישיבות  יום  סדר  על  שאחראי 
פרטיות  בשיחות  אך  הקבינט, 
מנתניהו.  מגיע  שזה  אומר  הוא 
הבנייה  עם  קורה  דבר  "אותו 
ליד  הבלתי־חוקית  הפלסטינית 
אל־אחמר",  בחאן  וגם  סוסיא 
מעכב,  "ביבי  מקורביו.  אומרים 

אבל ליברמן משלם".
הסיעה  ישיבת  במהלך 
הנו־ על  ליברמן  נשאל  השבוע 
שא. "זה לא יכול להיות", השיב 
להגיע  מתכוון  לא  "אני  בזעם, 
לביזוי בית המשפט. כמו בנתיב 
פסק  יש  בתפוח.  כמו  האבות, 
העליון.  המשפט  בית  של  דין 
או  שלי  שרירותי  משהו  לא  זה 
מת־ אני  הביטחון.  מערכת  של 
ולפעול  הפסיקה  את  לבצע  כוון 
להריסת מבנים בלתי חוקיים גם 

שם".

שישה צוותי כיבוי פעלו בשורת 
מוקדי אש לאורך פארק המסילה
במהלך פעולות הכיבוי, נפגע מתנדב כבאות והצלה באורח קל, ופונה לבית 

החולים מאת דוד כהן

מ „ו„ כהן
והצלה  כיבוי  צוותי  שישה 
בשורת  פעלו  ירושלים,  מתחנות 
מוקדי אש לאורך פארק המסילה 

בתלפיות.
כל השריפות פרצו במקביל 

החל מצומת פת ולאורך הפארק.

לכיבוי  פעלו  האש  לוחמי 
התפשטות  ומניעת  השריפות 

האש למבנים ורכבים סמוכים.
האש  לוחמי  מה  זמן  לאחר 
השיגו שליטה באירוע, ומנעו נזק 

הסמו־ ובבתים  בפארק  ופגיעה 
כים.

הכיבוי,  פעולות  במהלך 
והצלה  כבאות  מתנדב  נפגע 
החולים  לבית  ופונה  קל,  באורח 

ע"י מד"א ירושלים. 

https://goo.gl/1s2XLh
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ידיעות בקצרה / 
דוד כהן

אשה ננשכה ע"י כלבה

ביום שישי בשעה 19:21 
התקבל דיווח במוקד 101 של 
מד"א במרחב איילון על אשה 
ככה"נ  כלבה  ע"י  שננשכה 
שבזמן  (יתכן  פיטבול  מסוג 
שהפרידה בין הגורים של הכ־
בית  בחצר  שהתקוטטו)  לבה 

ברחוב רוחמה ביפו.

ופראמדי־ חובשים 
טיפול  העניקו  מד"א  של  קים 
איכילוב  ופינולבי"ח  רפואי 
עד  קל  במצב   28 כבת  אשה 
בינוני עם חתכים עמוקים בג־

פיים תחתונות. 

כתוצאה  נפצע  נהג 
מהידרדרות רכבו לואדי

במוקד  דיווח  התקבל 
כרמל  במרחב  מד"א  של   101
לוואדי  שהתדרדר  רכב  על 
בגובה של כ35 מטר סמוך לר־
חוב אבא הלל סילבר בחיפה.

ופראמדי־ חובשים 
טיפול  העניקו  מד"א  של  קים 
רמב"ם   לבי"ח  ופינו  רפואי 
עד  בינוני  במצב   28 כבן  גבר 
קשה עם פגיעה רב מערכתית.

רעל  שתתה  פעוטה 
ואושפזה במצב קשה

במוקד  דיווח  התקבל 
101 של מד"א במרחב נגב על 
שתתה  הנראה  שככל  פעוטה 
למרפאה  והובאה  רעיל  חומר 

מקומית ברהט.

ופראמדיקים  חובשים 
טיפול  מעניקים  מד"א  של 
סורוקה  לבי"ח  ומפנים  רפואי 
במצב  שנתיים  כבת  פעוטה 

קשה. 

ונפצע  מאופניו  נפל  ילד 
קשה

במוקד  דיווח  התקבל 
נגב  במרחב  מד"א  של   101
נפל  הנראה  שככל  ילד  על 
עם  לחבירה  והובא  מאופניים 
חטיבת  בצומת  מד"א  צוותי 

הנגב סמוך לבאר שבע.

ופראמדי־ חובשים 
טיפול  העניקו  מד"א  של  קים 
סורוקה  לבי"ח  ופינו  רפואי 
עם  קשה  במצב   4 כבן  ילד 
מחוסר  כשהוא  ראש  חבלת 

הכרה.

2 מטעני חבלה אותרו סמוך למערת המכפלה
לוחמי משמר הגבול של משטרת ישראל איתרו ביום שישי 2 מטענים בסמוך לעמדות הבידוק במערת המכפלה 

מ „ו„ כהן
אותר  מג"ב  לוחמי  שביצעו  בסריקות 
בחצר  חשוד  בקבוק  האחרון  שישי  ביום 

בית של פלסטיני, חצר סמוך כאמור לאחת 
מעמדות הבידוק. אל הבקבוק היו מחוברים 

חוטי ברזל ונדף ממנו ריח של חומר דליק. 

והז־ הזירה  את  סגרו  מיד  הלוחמים 
עיקו את חבלני מג"ב למקום שניטרלו את 
המטען בפירוק ובפיצוץ מבוקר וקבעו שמ־

דובר במטען תבערה שהיה מוכן לשימוש. 
לסרוק  הלוחמים  המשיכו  במקביל 
מטען  איתרו  במהלכן  סריקות  במקום, 

המט־ גם  העמדות.  לאחת  בסמוך  צינור 
שפעלו  החבלנים  ידי  על  נוטרל  צינור  ען 

במקום. 

https://goo.gl/fNqXe3
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מפעילי הרשתות החברתיות 
הסירו דפי תעמולה של ארגון 

הטרור חיזבאללה
בעלי הרשתות החברתיות קיבלו מכתבי אזהרה מכיוונה של ישראל, שהובילו, 
ככל הנראה, לחסימת דפי המסרים של חיזבאללה ◆ בארגון הטרור השיעי גינו 

את המהלך

מ ‡ברהם ויסמן
ארגון הטרור חיזבאללה נאלץ 
אתמול להודות כי הדפים הרשמיים 
החברתיות  ברשתות  הארגון  של 

נחסמו ללא כל התראה מוקדמת.
כפי  הארגון,  הודעת  לפי 
החברתית  ברשת  שפורסמה 
דפי  טלגרם,  יותר,  המחתרתית 
עם  הארגון  שהפעיל  התקשורת 
וברחבי  בלבנון  ומעריציו  תומכיו 
העולם נחסמו כך שמעתה הארגון 
לא יוכל לתקשר עם רבבות מתו־

החבר־ הרשתות  באמצעות  מכיו 
תיות כפי שנהג עד כה. 

בעלי  את  האשימו  בארגון 
הבינ־ החברתיות  הרשתות 
יש־ למדינת  בכניעה  לאומיות 
"במסגרת  בארגון.  ובפגיעה  ראל 
המאבק ההסברתי נגד ההתנגדות 
שמי־ החשוב  התפקיד  ובעקבות 
הארגון  של  ההסברה  מערך  לא 
ערוציו",  נחסמו  השונות  בזירות 
ארגון  שפרסם  בהודעה  נכתב 

הטרור השיעי ברשת הטלגרם.

המהלך  מאחורי  כי  ייתכן 
הרשתות  מפעילי  של  האחרון 
שפרסם  האיום  עמד  החברתיות 
ארדן,  גלעד  פנים  לביטחון  השר 
ההסבר־ המאבק  על  גם  הממונה 
תי של ישראל, אשר שיגר מכתב 
הזהירם  בו  הרשתות  למפעילי 
נגדם  לפתוח  שוקלת  ישראל  כי 
בהליכים פליליים לאור תמיכתם 
בטרור באמצעות הפעלתם דפים 
של ארגונים העוסקים בטרור נגד 

מדינת ישראל. 

לוחמי מג"ב ירו בפלסטיני 
שעורר את חשדם

השקית אותה נשא נבדקה על ידי חבלני מג"ב ללא ממצאים חריגים ◆ במג"ב 
מבהירים: הלוחמים פעלו כנדרש

מ „ו„ כהן
פל־ מונית  הגיעה  בשבת 
הקיוסק  למחסום  סמוך  סטינית 
פלסטיני  ירד  ממנה  דיס,  שבאבו 

שנשא שקית. 
להתקדם  החל  הפלסטיני 
למרות  המחסום  לכיוון  רגלית 
כלי  למעבר  במחסום  שמדובר 
את  שהחשיד  מה  בלבד  רכב 
הלוחמים. בנוסף הפלסטיני קרא 
את  וקילל  אכבר  אללה  קריאות 
להתק־ ממשיך  כשהוא  הלוחמים 

דם למחסום. 
לוחמי מג"ב שפעלו במקום 
כשאחד  מעצר  נוהל  לבצע  החלו 
קריאות  לעברו  קרא  הלוחמים 
וכ־ הערבית)  בשפה  (גם  לעצור 
בכדי  באוויר  ירה  נענה  לא  שזה 

המ־ כשזה  החשוד.  את  להרתיע 
התייחסות  ללא  להתקדם  שיך 
של  ירי  לעברו  בוצע  ללוחמים, 
התחתון,  גופו  לפלג  אחד  כדור 
ירי שהביא לפציעתו באורח קל. 
כו־ הזעיקו  הלוחמים  מיד 
מג"ב  חבלני  ביניהם  נוספים  חות 
והחלו לבדוק את החשוד, בדיקה 
על  נשא  לא  הוא  כי  עלה  ממנה 

גופו דבר. 
רפואי  טיפול  קיבל  החשוד 
חובש  ידי  על  במחסום  ראשוני 
תאג"ד  ידי  על  מכן  ולאחר  מג"ב 
צה"ל שפינה אותו לקבלת טיפול 
רפואי ולחקירת גורמי הביטחון.  

בשנות  פלסטיני  החשוד, 
סעיר.   הכפר  תושב  לחייו  ה- 30 
החבלנים שהגיעו לזירה בדקו את 

השקית אותה נשא, בה לא נמצא 
דבר חשוד.

להבהיר  מבקשים  במג"ב 
מהם  כמצופה  פעלו  הלוחמים  כי 
בהתנה־ האירוע.  נסיבות  לאור 
ולאור  בדבריו  החשוד,  של  גותו 
אל  רגלית  שהגעה  העובדה 
בו  במקום  חריגה  היא  המחסום 
לכך  הביאו  רכב,  כלי  רק  עוברים 
מעצר  בנוהל  פתחו  שהלוחמים 

החשוד באופן מקצועי ומידתי.
להבהיר  מבקשים  עוד 
עמדה  לעבר  שמגיע  מי  כל  שעל 
להוראות  להישמע  ביטחונית, 
ולא  ובמידה  במקום  הלוחמים 
יעשה כך יחשב כמי שמניעיו לא 
חיי  את  לסכן  הוא  ועלול  ברורים 

הלוחמים.

אתיופיה: למעלה ממאה בני אדם 
נפגעו במהלך ניסיון התנקשות 

כושל בראש הממשלה
אדם אחד נהרג, ייתכן ומדובר במתנקש עצמו ◆ ראש הממשלה אביי אחמד 

נבחר אך לאחרונה לתפקיד

מ ‡ברהם ויסמן
אתיופיה,  ממשלת  ראש 
מני־ אתמול  ניצל  אחמד,  אביי 
תושיתם  בזכות  התנקשות  סיון 
מקו־ ושוטרים  מאבטחיו  של 

מיים.
קצר  זמן  התרחש  האירוע 
ראש  של  דבריו  סיום  לאחר 
בעצרת  נאום  שנשא  הממשלה, 
אדיס  אתיופיה  בבירת  שערך 
בשטח  התרחשה  העצרת  אבבה. 

מאות  במקום  שהו  ולכן  פתוח, 
ושוטרים  מאבטחים  של  רבות 
שתפקידם היה לאבטח את ראש 
לאחרונה  אך  שנבחר  הממשלה 

לתפקיד.
חבוש  שהיה  המתנקש 
לעבר  התקדם  שוטר,  במדי 
שהה  עליה  המרכזית  הבמה 
מחזיק  כשהוא  הממשלה  ראש 
את  שזיהו  שוטרים  יד.  ברימון 
להתעמת  החלו  שבידו  הרימון 

הת־ את  בגופם  ומנעו  עמו 
עדי  של  דיווח  לפי  קדמותו. 
שוטרים  ארבעה  לפחות  ראיה, 
ומאבטחים התעמתו עם האיש, 
להשליך  ממנו  מונעים  כשהם 
בה  הנקודה  לעבר  הרימון  את 

עמד ראש הממשלה.
התפוצץ  העימות  במהלך 
הרימון וכתוצאה מכך נהרג אדם 
במתנקש  ומדובר  ייתכן  אחד, 

עצמו, ונפצעו 153. 

בחירות צמודות בטורקיה: 
אזרחי טורקיה יבחרו היום את 

מועמדיהם לנשיאות 
שלושה מועמדים מרכזיים מתמודדים על התפקיד ◆ אחד המועמדים 

מתמודד מהכלא

מ ‡ברהם ויסמן
הק־ היום  נפתחו  בטורקיה 
הנ־ הדרמטיות,  בבחירות  לפיות 
שידעה  ביותר  לגורליות  חשבות 

טורקיה המודרנית.
הנ־ עומד  האחד  מהצד 
אר־ טאייפ  רג'יפ  המכהן  שיא 
כעת  לקצור  מעוניין  אשר  דואן, 
אותם  השלטון  שינוי  פירות  את 
האחרו־ השנתיים  במהלך  קידם 
נות, ותכליתם להעניק לו כנשיא 
סמכויות יתר. ומן הצד השני עו־
פופולריים  יריבים  שלושה  מדים 
מח־ הם  יחדיו  אבל  פחות,  מעט 
הבולט  המעמד  רב.  בכוח  זיקים 
ארדואן  כנגד  שמתמודד  ביותר 
האופוזיציה  מפלגת  מנהיג  הוא 

שזוכה  אינצ'ה  מוחמד  החילונית 
בו־ מועמדת  בסקרים.  ל-27% 
אסקנר,  מראל  היא  נוספת  לטת 
דו־ עמדות  המציגה  דתית  אישה 
מות לארדואן בנושא דת ומדינה 
לפרו־ נחשבת  זאת  עם  יחד  אך 
אשר  לארדואן  בניגוד  מערבית, 
אירו־ עם  מאבקים  מעט  לא  ידע 
שלטו־ שנות  במהלך  וארה"ב  פה 

נו. היא זוכה ל-14% בסקרים.
במידת  השלישי  המועמד 
זה  זוכה,  הוא  לה  הפופולרית 
דמי־ סלהטין  הכורדי,  המועמד 
מחזיק  הכורדי  המועמד  רטש. 
בכלל  רעים  לא  פתיחה  בנתוני 
עד  במיוחד,  לכריזמטי  ונחשב 
"אובמה  אותו  מכנים  שבטורקיה 

לז־ צפוי  הוא  בבחירות  הכורדי". 
הוא  לצערו  אולם  בכ-11%,  כות 
מתא  בתוצאות  לצפות  ייאלץ 
לב־ בחשד  מוחזק  הוא  שם  כלאו 

גידה בטורקיה. 
בעת  שנערכו  הסקרים  לפי 
מהמועמ־ אחד  אף  האחרונה, 
בחמישים  לזכות  צפוי  אינו  דים 
לנצח  כדי  הנדרשים  האחוזים 
אף  על  זאת  הראשון,  בסיבוב 
באחוזים  לזכות  צפוי  שארדואן 
הנדר־ לכמות  הקרובים  גבוהים 
סי־ סיבוב שני,  של  במקרה  שת. 
לה־ ארדואן  מתנגדי  של  כוייהם 
להתאחד,  ביכולתם  תלויים  פילו 
סיכוייו  על  בבירור  שיאיים  מה 

של ארדואן לנצח את הבחירות. 

https://goo.gl/3xLQ5c


יום ראשון י"א תמוז תשע"ח 624/06/2018

היערכות להשקת מרכז אחים:  

מחירי טרום פתיחה 
וחודש חינם - רק 

בשלושת ימי ההטבות 
במרכז אחים

מרכז  להשקת  ההכנות  נשלמות 
החרדי  והעסקים  היזמות  מרחב  אחים, 
מגדל  במרומי  הממוקם  בעולם,  הגדול 
בבני  במרכז  מפואר  חדיש  משרדים 
במרכז  יתקיימו  ההשקה  לקראת  ברק. 
ייחודיות,  הטבות  ימי  שלושה  אחים 
ופרי־ עצמאים  יזמים,  יוכלו  במהלכם 
לשכור  במקום,  לסיור  להגיע  לנסרים 
טרום  במחירי  עבודה  עמדת  או  משרד 
מש־ הטבות  מחבילת  וליהנות  פתיחה, 
תלמות במיוחד, כולל חודש חינם ! על 

עמדת עבודה אישית ומתקדמת.
ההשקה,  ימי  שלושת  במהלך 
שיתקיימו בשבוע הבא בעז"ה, בתארי־
חברי  יבחרו  בתמוז,  וט"ו  י"ד  י"ג,  כים 
המי־ את  למקום  נרשמו  שכבר  'אחים' 
קום המועדף עליהם, בשיטת 'כל הקו־
דם זוכה'. מיקום המרכז, בקומה 9 מגדל 
ירוש־  – עקיבא  רבי  בצומת  המשרדים 
גישה  'אחים'  לחברי  מעניק  בעיר,  לים 
בעיר  מרכזי  מקום  לכל  ומהירה  נוחה 
פנורמי  נוף  מול  עבודה  לצד  ברק,  בני 

מרהיב הצופה על גוש דן מלמעלה.
עמדת  לבחור  ניתן  אחים  במרכז 
פרטיים  משרדים  לצד  נוחה,  עבודה 
תקדים,  חסרי  במחירים  משותפים  או 
במסגרת מסלול שכירות חודשית ללא 
לגברים  מיועד  המרכז  התחייבות.  כל 
משרד  שירותי  ומציע  בלבד,  חרדים 
במס־ עבודה  לצד  ומתקדמים,  מלאים 
גרת קהילת עסקים איכותית ובסביבה 

חדשנית ויוקרתית.
בסטנד־ ונבנה  תוכנן  המרכז 
אדריכלי  עיצוב  עם  במיוחד,  גבוה  רט 
בינלאומיים  מודלים  בהשראת  מרהיב 
מובילים. במרכז טרקלין עסקים מפואר 

ומרווח, כולל פינות ישיבה נוחות ושק־
טות, חללי עבודה משותפים, משרדים 
עם  ישיבות  חדרי  ומשותפים,  פרטיים 
ציוד תקשורתי מתקדם, כיתות הדרכה, 
וקפי־ מטבח  ומזכירות,  משרד  שירותי 

טריה מאובזרים ומרווחים.
המרפסת  נמצאת  המרכז  בחזית 
המתחם  לרוחב  המשתרעת  הענקית, 
ומעו־ מרהיב  פנורמי  לנוף  וצופה  כולו 
גם  כולו,  למתחם  בדומה  השראה.  רר 
המרפסת בנויה ומאובזרת ברמה גבוהה 
צמ־ אזורי  יוקרתי,  עץ  דק  כולל  מאוד, 
עבודה  ופינות  ספות  לצד  ודשא  חייה 

ומנוחה מוצלות ומזמינות במיוחד.
מרשת  ייהנו  אחים  מרכז  חברי 
ועצמאים  יזמים  מאות  של  עסקית 
שיתק־ העשייה,  תחומי  מכל  חרדים, 
בלו באמצעות וועדת קבלה מקצועית, 
להבטחת התאמתם המקצועית למקום.

ועסקים  ליזמות  אחים  במרכז 
העשרה  מפגשי  בקביעות  יתקיימו 
עסקים  אנשי  של  מקצועיות  והרצאות 
בכירים בארץ ובעולם, ללא כל תשלום. 
וקורסים  סדנאות  במקום  יתקיימו  כן 
וכלכליים,  עסקיים  תחומים  במגוון 
בהתאם לביקוש מצד חברי אחים, תוך 
ומותאמים  נקיים  תכנים  על  הקפדה 

לאורח החיים החרדי.
להלוואות  זכאים  אף  אחים  חברי 
עסקיות בתנאים חסרי תקדים, באמצ־
לר־ המעמידה  גלובל',  'אחים  קרן  עות 
שות יזמים ועסקים קטנים מגוון כלים 
תש־ ללא  פיננסית  והכוונה  מקצועיים 
לום, כולל סיוע בקבלת אשראי בנקאי 

בתנאים אטרקטיביים במיוחד.

להצטרפות ולעוד פרטים <<<לחץ כאן >>>

"פייק ניוז": 

"תמונת ההפרדה" שזעזעה את 
ארה"ב - שקרית

אביה של הפעוטה סיפר כי בתו לא הופרדה בשום שלב מהוריה ◆ תמונתה של הפעוטה הבוכה 
הוצבה מול דמותו של הנשיא האמריקאי  בשער המגזין

מ ‡ברהם ויסמן
סוערות  עדיין  בארה"ב  הרוחות 
בעקבות מדיניות "הפרדת הילדים" עליה 
המדיניות  האמריקאי.  הממשל  הכריז 
תומכת  האמריקאי  הממשל  של  החדשה 
במעצר של  כל מי שעובר את הגבול בין 
שילדיו  כך  כחוק,  שלא  לארה"ב  מקסיקו 
המגיעים עמו מועברים באופן מיידי למ־

חנה זמני שבו הם שוהים. 
הממשל  של  החדשה  המדיניות 

וז־ ארה"ב,  ברחבי  עצומה  סערה  עוררה 
כתה לקיתונות של ביקורת מצד מתנגדיו 
העיקריים של הנשיא. אולם, מה שאירע 
בסוף השבוע האחרון יכול להצביע מעט 
הנשיא,  מתנגדי  של  הצביעות  מידת  על 
אשר אינם בוחלים גם ב"פייק ניוז" בוטה 

במטרה לקדם את הקמפיין נגד טראמפ.
פרסם  "טיים"  האמריקאי  המגזין 
פעוטה  תמונת  שלו  השבוע  סוף  במגזין 
בוכה מול דמותו הגדולה של הנשיא האמ־

ברור:  הרמז  כאשר  טראמפ,  דונלד  ריקאי 
טראמפ מפריד פעוטות בוכות מהוריהם.

שנגרמה  התהודה  אף  על  אולם 
כלל  הילדה  כי  התברר  התמונה,  בעקבות 
הונדו־ אזרח  אביה,  מאימה.  הופרדה  לא 
רס, התייחס לתמונת בתו שהפכה לסמל 
המ־ בני  כאשר  צולמה  התמונה  כי  ואמר 
עם  בגבול  שגרתי  חיפוש  עברו  שפחה 
הופרדה  לא  בתו  כי  הבהיר  האב  ארה"ב. 

בשום שלב מהוריה. 

  מסתמן: קואליציה אנטי איראנית 
תוקם בעיראק

איש הדת השיעי וראש הממשלה לשעבר הגיעו להסכמות ◆ המנהיג השיעי נחשב למתנגד חריף 
של טהרן וארה"ב

מ ‡ברהם ויסמן
משמרות  מפקד  של  למאמציו  מכה 
מהמ־ למנוע  סולימאני  קאסןם  המהפכה 
נהיג האנטי-איראני ואיש הדת העיראקי 
מוקתדרא א-סאדר להקים את הממשלה 

הבאה או להיות חבר בה. 
מעיראק,  המגיעים  דיווחים  לפי 

חיידר  לשעבר  העיראקי  הממשלה  ראש 
השלישי  למקום  שהגיע  עבאדי  אל 
המנהיג  עם  סיכם  האחרונות,  בבחירות 
שמש־ פוליטית,  ברית  על  הבכיר  השיעי 

מעויותיה עדיין לא ברורות דיו. 
בעי־ שנערכו  האחרונות  בבחירות 
במ־ א-סדר  השיעי  הדת  מנהיג  זכה  ראק 

קום הראשון בבחירות. א-סדר נחשב למ־
תנגד חריף למעורבות האיראנית בעיראק 
הממלכה  הנהגת  עם  קשרים  מקיים  ואף 
הסעודית, יריבתה של טהרן. א-סדר מת־
של  בשטחה  האמריקנית  לנוכחות  גם  נגד 
עיראק, אשר מחזיקה בה בסיסי ענק בהם 

כמעט עשרים אלף לוחמים. 

סקרים מדאיגים: בלי מועמד חרדי 
ברקוביץ צפוי לנצח בבחירות 

לראשות העיר
3 סקרים שפורסמו בסוף השבוע מצביעים על כך כי ללא מועמד חרדי במירוץ, סיכוייו של עופר 

ברקוביץ, יו"ר סיעת 'התעוררות' שהובילה את המאבקים נגד הציבור החרדי בבירה, גבוהים 
ביותר, כאשר בשנים מהסקרים הוא אף זוכה לאחוזי התמיכה הגבוהים ביותר

מ יוני טיין
לא פחות משבעה מועמדים הכריזו 
עד כה כי הם בוחנים את האפשרות לה־
למרות  ירושלים.  העיר  לראשות  תמודד 
החרדיות  במפלגות  המתמודדים,  ריבוי 
ראש  סגן  את  להריץ  עם  מהססים  עדיין 
העיר יוסי דייטש לראשות העיר, בעיקר 
המפלגות.  בין  פנימיות  מחלוקות  בשל 
ברקוביץ,  לעופר  צפוי  ניצחון  התוצאה: 
שהובילה  התעוררות,  סיעת  ראש  יושב 

את המאבקים בציבור החרדי בבירה.
בעיתון  חמישי  ביום  שפורסם  סקר 
מוחות  מאגר  מכון  ידי  על  ונערך  'בשבע' 
כי  העלה  בירושלים  הציבור  כלל  בקרב 
עם  המוביל  המועמד  הוא  ברקוביץ  עופר 
ממולו  הציבור.  כלל  בקרב  תמיכה   32%
זאב אלקין עם 27%, משה ליאון עם 14%, 
אבי סלמן עם 5%, יוסי חביליו וקובי כח־
בסקר  אחד.  כל  אחוזים  ארבעה  עם  לון 
שטרם  דייטש,  של  מועמדותו  גם  נבחנה 

התחיל בקמפיין או הכריז על מועמדותו, 
ולמרות זאת זכה ל-14% תמיכה.

רק  כי  האפשרות  נבחנה  בסקר 
שלושה מתמודדים ירוצו עד הסוף – אל־
קין, ליאון וברקוביץ. הסקר מצא שבתס־
ריט שכזה גובר אלקין במעט על ברקוביץ 
– 42% לשר לענייני ירושלים לעומת 39% 
משתרך  ליאון  מנגד  התעוררות.  ליו"ר 

הרחק מאחור עם 19% תמיכה בלבד.
ונ־ שישי  ביום  שפורסם  נוסף  סקר 
כי  מצא  סמית,  רפי  הסוקר  ידי  על  ערך 
היה ליאון  היום  היו נערכות  לו הבחירות 
צמוד  כשברקוביץ  מהקולות  ב25%  זוכה 
מא־ משתרך  אלקין  ואילו  עם 21%  אליו 
ל7%  זוכה  חביליו  בנוסף,  עם 16%.  חור 
נערך  הסקר  כי  לציין  יש  ל3%.  וסלמן 
למעט  בירושלים,  המגזרים  כלל  בקרב 

המגזר החרדי.
בי־ סמית  שערך  אחר  שסקר  אלא 
חבי־ יוסי  המועמד  עבור  האחרונים  מים 

עיריית  של  המשפטי  היועץ  לשעבר  ליו, 
למגזר  הנוקשה  ביחסו  שנודע  ירושלים, 

החרדי, העלה נתונים הפוכים.
זוכים  ואלקין  ברקוביץ  הסקר  לפי 
ל24% וליאון רק עם 9%, חביליו עם 8% 
הסקר  אגב,  בלבד.  אחוז  שני  עם  וסלמן 
בחן אפשרות של התמודדות ראש בראש 
בין חביליו לליאון, ובמקרה שכזה חביליו 

מנצח עם 34% לעומת 28% לליאון.
״שוב  נמסר:  התעוררות  מתנועת 
בעופר  בוחר  הירושלמי  שהציבור  רואים 
ברקוביץ להנהגת ירושלים. הציבור בוחר 
עיר  לראש  משתוקקת  ירושלים  כי  בנו 
טרמפיסטים  רוצה  לא  הציבור  ירושלמי, 
שלא גרים בעיר ולא משרתים את האינ־
קוראת  התעוררות  תנועת  שלה.  טרסים 
אח־ לקחת  ליאון  ומשה  סלמן  לחביליו, 
לחזית  להצטרף  מועמדות  להסיר  ריות, 
לרא־ ברקוביץ  בעופר  ולתמוך  האחידה 

שות העיר״.
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אירוע שריפה ברחוב החומה 
השלישית בירושלים

למקום הוזנקו חמישה צוותי כיבוי והצלה ושני מנופי גבהים ◆ הם הגיעו למקום והחלו  מיד 
בפעולות חילוץ לכודים

מ „ו„ כהן
בליל שבת סמוך לשעה 22:05 הת־
כבאות  של  המבצעים  בחדר  דיווח  קבל 
מפותחת  שריפה  על  ירושלים  והצלה 
השלישית  החומה  ברחוב  הנמצא  בבניין 
עשן  ועל  (מורשה)  מוסררה  שבשכונת 

כבד, האופף את הבניין.
כיבוי  צוותי  חמישה  הוזנקו  למקום 
הגיעו  אשר  גבהים,  מנופי  ושני  והצלה 
למקום והחלו  מיד בפעולות חילוץ לכו־

דים. 

לתוך  האש  לוחמי  חדרו  במקביל, 
שבערה  הדירות  באחת  והעשן  הלהבות 
לכודים  לאיתור  סריקות  ביצעו  בעוצמה, 
נוספים, כיבוי הדירה, ומניעת התפשטות 

הלהבות לכלל הבניין.
הלכודים  כל  חולצו  קצר  זמן  תוך 

מהבניין במצב קל לאחר ששאפו עשן.
בבניין  שבוצעו  נוספות  בסריקות 
אות־ לא  הבוערת,  ובדירה  העשן,  אפוף 
רו לכודים או נפגעים, אך נזק כבד נגרם 

לדירה ולחלק מהבניין.

ירושלים  והצלה  כבאות  מפקד 
למקום,  שהגיע  כהן  אייל  משנה  טפסר 
נסיבות  לבירור  חקירה  פתיחת  על  הורה 

פרוץ השריפה.
מפקד  סונינו   רוני  משנה  טפסר 
כבאות והצלה תחנת "רימון": "הפעילות 
האש  לוחמי  של  והמקצועית  המהירה 
בירושלים, אשר הגיעו תוך זמן קצר למ־
קום, פעלו במקצועיות רבה, וחתרו למגע 
מהיר עם האש תוך כדי סיכון עצמי, מנעה 

פגיעה בנפש ואת שריפת כל הבניין"

עתירה נגד רשות מקרקעי ישראל: 
"נלחמת נגד החקלאים"

עמותת אדמתי עתרה לבג"צ נגד התעמרות וענישה קולקטיבית של רמ"י כנגד חקלאים ויישובים 
חקלאיים

מ יר‡ל לבי‡  
נגד  לבג"צ  עתרה  אדמתי,  עמותת 
צו  לקבל  בבקשה  ישראל,  מקרקעי  רשות 
על תנאי המורה על רשות מקרקעי ישראל 
שלה  החלטה  מבטלת  אינה  מדוע  לנמק 
מיטיבות'  'החלטות  תחיל  לא  היא  לפיה 
בכל יישוב בו הוגשה תביעה ל'זכויות היס־

טוריות' או ל"תנאים מטיבים'.
רשות  כי:  היתר  בין  נטען  בעתירה 
מקרקעי ישראל (רמ"י) פועלת בכל כוחה, 
המ־ השלטוני  בכוחה  לרעה  שימוש  תוך 
מחוכרים  למנוע  והמונופוליסטי,  נהלי 

זכותם  את  חקלאית  קרקע  של  וותיקים 
הלגיטימית לנהל הליך משפטי מול רמ"י 
בגין זכויות היסטוריות על הקרקע. למה־

לכים אלו אין שמות יפים.
בעתירה,  נטען  רמ"י",  "למהלכי 
"אין שמות יפים ואין תארים מחוכמים". 
רמ"י פועלת בכוחניות ושוללת מיישובים 
שלמים את התנאים השווים והשוויוניים 
משפטיים  הליכים  לגדוע  במטרה  לכל, 
כנג־ המתנהלות  תביעות  הגשת  ולמנוע 
חקלאים  של  לגיטימיות  טענות  בגין  דה 
כי  אדמתי,  קובעת  בעתירתה  ביישובים. 

שי־ תוך  תקדים,  חסרת  באפליה  מדובר 
לרמ"י  המוקנה  עצום  בכוח  לרעה  מוש 
אחת:  שמשמעותה  מדיניות  ביצוע  ותוך 
אז־ של  הפניה  ו/או  הגישה  זכות  מניעת 
בלתי  מעשים  תוך  לערכאות,  מדינה  רחי 
מכל  חורגים  ואשר  הדעת  על  מתקבלים 

מתחם של סבירות ומידתיות.
ההחלטה  נמסר:  אדמתי  מהנהלת 
על הגשת העתירה התקבלה לנוכח פניות 
וממתיישבים,  מיישובים  מספור,  רבות 
לממש  מהם  מונעת  רמ"י  שמדיניות 

זכויות קיימות.

דאגה: בחב' נתיבי ישראל עדיין 
מתעקשים לחלל קברים

בימים אלו חיללו הארכיאולוגים מערת קבורה נוספת בקרבת מקום - בהמשך כביש 38

מ יר‡ל לבי‡

העבו־ הושבתו  האחרונים  בימים 
לעת   38 בכביש  הקברים  וחילולי  דות 
עתה – אולם לדברי עסקנים הפועלים נגד 
חיטוטי שכבי יש סיבה לדאגה היות וחב' 
נתיבי ישראל עדיין מתעקשים לעמוד על 
להת־ מוכנים  ולא  הזדוניות,  תכניותיהם 

חייב שלא לחלל קברי אבותינו.
האר־ חיללו  אלו  שבימים  יצויין, 
כיאולוגים מערת קבורה נוספת בקרבת 
ליד  (בקטע   38 כביש  בהמשך   - מקום 
תל בית שמש), אולם לאחר משא ומתן 
את  שוב  להחזיר  הארכיאולוגים  נאלצו 
והתחייבו  שנתחללו,  ממקום  העצמות 
לחלל  שלא  קדישא  אתרא  עסקני  בפני 

עוד קברים, והעיקר שלא יבואו להפגין 
ולמחות נגדם.

העוסקים  מביעים  כאמור,  אולם 
בדבר דאגתם כי עדיין צריך רחמי שמים 
אח־ שעל   – יכנעו  ישראל  נתיבי  שחב' 
שהם  היות  הקברים,  מתחללים  ריותם 
כביש  והרחבת  לסלילת  הפרוייקט  בעלי 

.38

ללא עזרה מהממשלה 
- התושבים מחפשים 

פתרון לטרור העפיפונים
החממה הטכנולוגית SouthUp בשער הנגב מרימה את 

הכפפה למצוא פתרון לבעיה ע"י קיום מיני האקתון "זה סופו 
של כל בלון"

מ יר‡ל לבי‡
 SouthUp הטכנולוגית  החממה 
למצוא  הכפפה  את  מרימה  הנגב  בשער 
פתרון לבעיה ע"י קיום מיני האקתון "זה 

סופו של כל בלון".
עמותת  יו"ר  בלקין,  שחר   
"הרעיון  חיל:  ברור  ותושב   SouthUp
מוחות  סיעור  לעשות  הוא  ההאקתון  של 
ולגבש  תחומים,  ממגוון  מומחים  של 
ביחד רעיונות מקוריים כיצד ניתן למזער 
הטרור  את  למנוע  אפילו  או  הנזקים  את 
אנחנו  שלנו.  השדות  את  שמכלה  החדש 
לא חושבים שצה"ל או גורמים אחרים לא 

השונות,  במסגרות  פתרונות  על  חושבים 
אבל המסגרת שאנו מציעים, שילוב ביחד 
היא  שונים,  דעת  מתחומי  מומחים  של 
הקיימות,  במסגרות  קיימת  ולא  ייחודית 

ולכן אני אופטימי ומאמין שנמצא".
עם  בשיתוף  יתקיים  ההאקתון 
לייזרים,  המטרולוגיה,  מתחומי  מומחים 
עפיפונאים,  צילום,  אופטיקה,  מכ"מים, 
וזיהוי,  ראייה  אמצעי  פורחים,  כדורים 
כיבוי אש וצפרים. בנוסף ייקחו באירוע 
תיכון  תלמידי  צבאיים,  גורמים  חלק 
ספיר  ממכללת  סטודנטים  הנגב,  שער 

ותושבי האזור.

בעקבות סרטון: בוטל 
כתב אישום חמור על 

תקיפת שוטרים
ביטול כתב האישום נעשה בעקבות הצגת סרטון המתעד 

את רגעי המעצר, וסותר את המתואר בדו"ח השוטר ובכתב 
האישום.

מ יר‡ל לבי‡

המדינה חזרה בה לפני מספר ימים 
בבימ"ש  שהוגש  חמור  אישום  מכתב 
שרצה  צעיר  כנגד  בירושלים  השלום 
סר־ בעקבות  זאת  הבית,  להר  לעלות 
שהציגה  המעצר  רגעי  את  המתעד  טון 
לפני  שהוגש  האישום,  כתב  לפי  ההגנה. 
לעלות  שרצה  הנאשם  כי  מתואר  כשנה, 
בתפילין,  עטור  כשראשו  הבית  להר 
לה־ השוטרים  לדרישת  להיענות  סירב 
סיר את התפילין מראשו. לאחר סירובו 
עמם  לצאת  מהנאשם  השוטרים  ביקשו 

דרך שער המוגרבים, והוא נעתר.
חדל  לפתע  האישום,  כתב  פי  על 
נצמד  השוטרים,  עם  להתקדם  הנאשם 
השוטרים  לזוז.  וסירב  הגשר,  למעקה 
הודיעו לנאשם כי הוא עצור, ובמהלך ני־
סיון המעצר אף נטען כנגדו כי נשך בחו־
"וגרם  השוטרים  אחד  של  ידו  את  זקה 
עד  השמאלית,  ידו  כף  בפרק  לחבלה  לו 

מכה  לנאשם  לתת  נאלץ  ניצן  השוטר  כי 
כדי לשחרר את ידו". בעקבות המתואר 
הואשם הצעיר בתקיפת שוטר בנסיבות 
ירושלים  מחוז  ופרקליטות  מחמירות, 
בפו־ מאסר  לדרוש  בכוונתה  כי  הודיעה 

על כנגדו.
ההגנה  ע"י  שהובא  בסרטון  אולם, 
תמונה  הוצגה  המעצר  רגעי  את  ומתעד 
הצעיר  נראה  בסרטון  לחלוטין.  שונה 
ללא  כשלפתע  לשוטרים,  בסמוך  עומד 
כל סיבה נראית לעין שני שוטרים אוח־
עבר  אל  אותו  ודוחפים  בחוזקה  בו  זים 
מעקה הגשר. בסרטון מתועד כי מצטרף 
מש־ הם  וביחד  שלישי,  שוטר  אליהם 
כל  לאורך  כי  נציין  הצעיר.  על  תלטים 
הסרטון לא נראית אלימות מצד הנאשם. 
בעקבות הסרטון שהציג עו"ד חג'בי הח־
ליטה המדינה לחזור בה מכתב האישום 
השלום  בימ"ש  ושופטת  הצעיר,  נגד 
החליטה  אבמן-מולר  עינת  בירושלים 

לבטלו.
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שריפת חורש מזרחית לישוב נטף
לוחמי האש הצליחו לבלום את האש בפאתי הישוב ◆ הם מנעו נזק ופגיעה בבתים ועסקים סמוכים

מ „ו„ כהן
מתח־ והצלה  כיבוי  צוותי  ארבעה 
נות בית שמש ומבשרת ציון, בסיוע רכבי 
ויער  חורש  בשריפת  פעלו  מים,  אספקת 

מזרחית לבתי הישוב נטף.
לוחמי האש ריכזו מאמץ לבלום את 
השריפה ולמנוע את התפשטותה אל עבר 

בתי הישוב נטף.

כמו כן, הוזנקו מטוסי כיבוי מטייסת הכבאות 
"אלעד" בכדי לסייע ללוחמי האש על הקרקע.

לאחר זמן מה צוותי כבאות והצלה 
מתחנות בית שמש ומבשרת ציון, בסיוע 

מטוסי כיבוי, הצליחו לבלום את השריפה 
ביער צפונית מזרחית ליישוב. 

את  לבלום  הצליחו  האש  לוחמי 
ופגיעה  נזק  ומנעו  הישוב,  בפאתי  האש 

בבתים ועסקים סמוכים.
כבאות  מפקד  סגן  דיווח  כן,  כמו 
טפסר  שמש,  בית  אזורית  תחנה  והצלה 
משנה שלומי אוחיון  על שליטה באירוע .

ליברמן: 
איומי 

הטרור הם 
אתגר לכל 

מדינות 
הים 

התיכון
את הדברים אמר שר 
הביטחון ליברמן, ביום 

שישי, בתום מפגש 
טרילטרלי, שני מסוגו, 
עם שרי ההגנה של יוון 

וקפריסין

מ „ו„ כהן
שר הביטחון,  אביגדור ליברמן, 
וקפרי־ יוון  של  ההגנה  שרי  לעמיתיו 
בניקוסיה:  משולש  מפגש  בתום  סין, 
"הקיצוניות הגוברת ואיומי הטרור הם 
המ־ התיכון  הים  מדינות  לכל  אתגר 
חייב שיתוף פעולה בין מדינות ידידות 

להשגת יציבות אזורית"
הביט־ שר  אמר  הדברים  את 
מפגש  בתום  שישי,  ביום  ליברמן,  חון 
טרילטרלי, שני מסוגו, עם שרי ההגנה 

של יוון וקפריסין.
שפרסמו  המשותפת  בהצהרת 
בתום המפגש, סיכמו שלושת השרים 
כי את המפגש הבא יארח שר הביטחון 

ליברמן בישראל.
נמצאות  וישראל  יוון  "קפריסין, 
הנובעים  וחמים,  קרובים  ביחסים 
ואתגרים  ערכים  גיאוגרפית,  מקרבה 
הפעולה  שיתוף  העמקת  משותפים. 
בין מערכות הביטחון שלנו היא מרכיב 
חשוב בקשרים בין המדינות ובשיתוף 

הפעולה המשולש בינינו".
המשולש  למפגש  קודם  עוד 
הביט־ שר  בבוקר  שישי  ביום  נפגש 
אנסט־ ניקוס  קפריסין,  נשיא  עם  חון 
סיאדיס. בנוסף קיימו משרדי הביטחון 
רא־ ועידה  וקפריסין  יוון  ישראל,  של 
ביטחוניות  תעשיית  של  מסוגה  שונה 
בהעמ־ שעסקה  המדינות,  משלוש 
"אני  הצבאיים.  הפעולה  שיתופי  קת 
המתמדת  מהצמיחה  במיוחד  מרוצה 
בשיתוף הפעולה הביטחוני בינינו. יש 
לדון  נמשיך  אותו.  ולפתח  להמשיך 
בישראל",  הקרובה  בפגישתנו  בכך 

אמר השר ליברמן.

https://goo.gl/NQmYT4
http://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/aa%20%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94%20%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%A8.pdf
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מנהיג השמאל האנטישמי 
בבריטניה מצהיר: "ממשלה 

בראשותי תכיר במדינה פלשתינית"
קורבין אף קרא לממשלה בלונדון לקבל פליטים סורים ◆ בדבריו הוא תקף את 

מדיניותה של בריטניה בכל הנוגע לקליטת מהגרים

מ ‡ברהם ויסמן
אם זה לא היה ברור עד כה, 
התייצב אתמול ראש האופוזיציה 
בבריטניה ומנהיג מפלגת הלייבור 
בעמדותיו  הידוע  קורבין,  ג'רמי 
האנטישמיות, והודיע על תמיכתו 
בנקיטת צעדים חד-צדדים מצדה 
של בריטניה בגל הנוגע למאמצים 

להקים מדינה פלשתינית.
הדברים  את  אמר  קורבין 
במהלך סיור במחנה פליטים סורי 
בירדן. לדבריו, ממשלה בראשותו 
תכיר בתוך זמן קצר בלבד במדי־
ייעשה  זה  אם  גם  פלשתינית,  נה 
באופן חד-צדדי ללא הגעה להס־

כמה בין ישראל לפלשתינים. 

אף  הבכיר  הבריטי  המנהיג 
לקבל  בלונדון  לממשלה  "המליץ" 
יותר פליטים סורים במדינה. קורבין 
אף תקף במרומז את מדיניותה של 
הפליטים  לקבלת  בנוגע  בריטניה 
הסורים ואמר כי בהשוואה לגרמניה, 
בריטניה עשתה מעט מאוד במאמץ 

למצוא לפליטים עתיד טוב יותר. 

לראשונה: האיחוד האירופי הטיל 
מס על מוצרים המיובאים מארה"ב
אירופה הטילה מס "צנוע" יחסית  על מוצרים המיובאים מארה"ב ◆ טראמפ 

איים בתגובה לשתק את סחר הרכבים האירופי בארה"ב

מ ‡ברהם ויסמן

הבין-יב־ הסחר  מלחמת 
הגיבה  אירופה  נמשכת.  שתית 
הכבד  האמריקאי  למס  אתמול 
הברזל  מתחום  ייבוא  מוצרי  על 
שורה  על  מס  והטילה  והמתכות, 
מארה"ב  המיובאים  מוצרים  של 

למדינות האיחוד האירופי. 
ארה"ב  נשיא  איים  בתגובה 

כי  אירופה,  על  טראמפ  דונלד 
שהוטלו  החדשים  המכסים  אם 
מאירופה  המיובאים  מוצרים  על 
ארה"ב  יבוטלו,  לא  לארה"ב 
אשר  רכבים  על  עצום  מס  תטיל 
האיחוד  ממדינות  מיובאים 
מש־  20% של  בגובה  לארה"ב, 
תהיה  המשמעות  כאשר  וויים, 
את  המובילות  במדינות  פגיעה 
וצ־ גרמניה   - האיחוד  מדיניות 

המש־ הרכבים  שתעשיית  רפת, 
תהיה  המדינות  שתי  של  גשגת 
העיקרית שתיפגע ממהלך שכזה.

האיחוד  שהטיל  המכסים 
האירופי על ארה"ב נחשבים לצ־
נועים יחסית בהיקפם, והם הוטלו 
על מוצרי אופנה, אופנועים וויס־
קי. השווי הכולל של המס שהטי־
על  עומד  ארה"ב  על  אירופה  לה 

3.3 מיליארד דולרים. 

נתניהו נועד עם שליחי טראמפ 
ודן עמם על המצב באזור

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם היועץ הבכיר ג'ארד קושנר הנציג 
המיוחד למו"מ בינלאומי ג'ייסון גרינבלט ועם שגריר ארה"ב בישראל 

דיוויד פרידמן

מ „ו„ כהן
בנימין  הממשלה  ראש 
הבכיר  היועץ  עם  נפגש  נתניהו 
המיוחד  הנציג  קושנר,  ג'ארד 
גרינב־ ג'ייסון  בינלאומי  למו"מ 
בישראל  ארה"ב  שגריר  ועם  לט 

דיוויד פרידמן.
בלשכת  נערכה  הפגישה 

רה"מ בירושלים.
בפגישה השתתף גם שגריר 

ישראל בארה"ב רון דרמר.
נתניהו  הממשלה  ראש 

על  טראמפ  לנשיא  הערכה  הביע 
תמיכתו בישראל. 

הצוותים דנו בקידום התה־
באזור  בהתפתחויות  המדיני,  ליך 
וההומניטרי  הביטחוני  ובמצב 

בעזה.

משפטנים: "שרה נתניהו לא 
קיבלה הנחות מהיועץ המשפטי"
"צפויה לעונש חמור אם תורשע – אך ייתכן מאד שיש לה שפנים בכובע"

מ יר‡ל לבי‡
המת־ יסלוביץ',  ניר  עו"ד 
בראש  ועומד  הפלילי,  בדין  מחה 
המשמעתי  הדין  בין  של  הרכב 
מרכז,  מחוז  הדין  עורכי  בלשכת 
נגד  אישום  כתב  הגשת  כי  טוען 
מערכת  את  מעמיד  נתניהו  שרה 

המשפט במבחן בוזגלו.

זכתה  לא  נתניהו  גב'  לדבריו, 
לשום הנחות מהפרקליטות, ונהנתה 
והצעות  שימוע,  כמו  מפריבילגיות, 
להסדר טיעון מקל, העומדות  לנא־

שמים רבים בעבירה מסוג פשע.
קבלת  אי  עצם  לדבריו, 
ע"י  לה  שהוצעו  הפשרה  הצעות 
שהיא  ללמד  עשויה  הפרקליטות 

סיכוי  קיים  וכי  באשמה,  כופרת 
גדול כי פרקליטיה שומרים באמ־
תחתם קלף מנצח או שפן – שהם 
מאמינים כי יציל אותה מהרשעה.

כל  יסלוביץ',  עו"ד  לדברי 
נאשם מהשורה שמוגש נגדו כתב 
אישום דומה – צפוי לעונש חמור, 

ייתכן אף לעונש מאסר בפועל.

עיריית בת ים חתמה על פעימה 
שניה בתוכנית לעצמאות כלכלית
תקבל מענק של 66 מיליון ₪ ל- 2018-2019 ועצמאות כלכלית עד סוף 2022

מ יר‡ל לבי‡

שלושים  מזה  לראשונה 
עצ־ לעבר  צועדת  ים  שבת  שנה 
המשך  שתבטיח  כלכלית,  מאות 
שיפור השירות ל- 160 אלף תו־
שביה  ותאפשר את המשך תנופת 
תש־ בחינוך,  וההשקעה  הפיתוח 

תיות, תרבות, רווחה וקהילה.
הפ־ ומשרד  ים  בת  עיריית 
על  האחרונים  בימים  סיכמו  נים 

פעימה שניה בתוכנית לעצמאות 
במסגרתה  בת-ים,  של  כלכלית 
תעביר המדינה לרשות 66 מיליון 
2018- לתקציב  שיתווספו   ₪
גם  השבוע  אושר  המתווה   .2019

במועצת העיר.
בתום  שהתקבל  זה,  תקציב 
העיר  ראש  בין  דיונים  סדרת 
מצטרף  והאוצר,  הפנים  למשרדי 
שקיב־  ₪ מיליון  בסך 62  למענק 
לה בת ים ב-2017, ושעוד עתידה 

לקבל עד 2022.
הכס־ למענקים  בנוסף 
תזכה  העיריה  כי  סוכם  פיים, 
בתהליכי  מקצועי  ליווי  להמשך 
להגיע  לה  שיסייעו  ההתייעלות, 
כלכ־ ולעצמאות  תקציבי  לאיזון 

לית כבר בשנת 2022 .
הכספיים,  המענקים  לצד 
מבוססת התוכנית לעצמאות כל־
ההכנסות  היקף  הגדלת  על  כלית 

המניבות.

בשטח פתוח סמוך לאשקלון 
אותרו 7 בלונים חשודים

כוחות משטרה במקום סגרו את הזירה וחבלני לכיש שהגיעו למקום הסירו 
חשד מהפריטים שנחתו.  

מ „ו„ כהן
חבלני משטרת ישראל הוז־
עקו אל שטח פתוח בתחום מוא״ז 

שם  שאותרו  לאחר  אשקלון  חוף 
7 בלונים חשודים. 

במקום  משטרה  כוחות 

לכיש  וחבלני  הזירה  את  סגרו 
מה־ חשד  הסירו  למקום  שהגיעו 

פריטים שנחתו.  

http://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00/27028_final.pdf
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בלב ירושלים עיר הקודש: פקח נתן דו"ח 
על הנחת תפילין

בעקבות הסערה: ראש עיריית ירושלים ניר ברקת הורה לבטל את הדו"ח שניתן לדוכן של חב"ד

מ יר‡ל לבי‡
היהודית,  המדינה  שבישראל  מסתבר 
על  עבירה  זה  תפילין  בהנחת  רבים  לזכות 
ירו־ עיריית  צפויה,  פחות  הכי  בעיר  החוק. 
שלים הנפיקה בער"ש דו״ח על סך 475 שק־
לים, נגד פעיל חב״ד ומזכה הרבים הרב דוב 
קטן  דוכן  הקמת  היה  חטאו  שכל  כהן  בער 

לתפילין ונרות שבת.
מצד  לאטימות  הגורם  מה  ברור  לא 
הפקח אבל בהחלט מדובר בשפל חדש שלא 
עי־ של  פקח  בירושלים.  ועוד  כמותו  נראה 
תפילין.  להנחת  דוכן  קנס  ירושלים  ריית 

הסיבה לקנס, הדוכן הוקם ללא היתר.
ע"פ פרסום באתר ערוץ 20: העיתונאי 
בחשבון  הסיפור  את  שפרסם  איבגי  אמיר 

בצהריים.  שישי  "יום  כתב:  שלו  הטוויטר 
של  הבירה  בעיר  יהודים  עומדים  ירושלים. 
מדינת היהודים לקיים מצוות הנחת תפילין. 

קנס 475 ש"ח. עיריית ירושלים תתביישו".
ירוש־ עיריית  ראש  הסערה:  בעקבות 
לים ניר ברקת הורה לבטל את הדו"ח שניתן 

לדוכן של חב"ד.
וזאת תגובת עיריית ירושלים: "עיריית 
ירושלים רואה בהערכה את פעילות תנועת 
לאהבת  במטרה  הארץ,  וברחבי  בעיר  חב״ד 
שפ־ ישראל וקירוב לבבות", נכתב בהודעה 

רסמה העירייה.
עם  מצוין  פעולה  שיתוף  "לעירייה 
אנשי  כי  לציין  ויש  ופעיליה  חב״ד  נציגי 
ההיתרים  לקבלת  כללי  באופן  נוהגים  חב״ד 

ודו־ מתקנים  הצבת  לצורך  בחוק  הנדרשים 
כנים ברחוב", הוסיפו שם.

שהגיעו  בתלונות  מדובר  זה  "במקרה 
הסד־ ללא  דוכן  הצבת  על  העירוני  לפיקוח 
בקשות העירייה  למרות  לצערינו  כחוק.  רה 
לבצע  הדוכן  בעל  סירב  מראש,  וההתראות 
החוקי  ההיתר  לקבלת  ממנו  הנדרש  את 
ואף הרחיב את הדוכן בסככה ושלטים ללא 

אישור".
וב־ ברקת  ניר  העיר  ראש  "לבקשת 
למפעיל  יובהר  העירוני  התובע  עם  תיאום 
הדוכן כי הקנס שניתן לו יבוטל ובעל הדוכן 
כחוק,  פעילותו  המשך  את  להסדיר  יתבקש 
פי  ועל  הצדדים  כל  דעת  את  שיניח  באופן 

הנוהל העירוני"

השרה שקד: לא עוד גביית קנסות 
כוחנית בשביל העירייה

אושר חוק המסמיך את רשות האכיפה לגבות חובות עבור רשויות מקומיות ◆ המשמעות: הגביה תהיה 
פחות אגרסיבית

מ פ. יוחנן

שניה  בקריאה  אישרה  הכנסת  מליאת 
המשפטים  שרת  שיזמה  חוק  ושלישית 
לגביית  המרכז  את  המסמיך  שקד,  איילת 
חו־ לגבות  והגבייה  האכיפה  ברשות  קנסות 
בות עבור רשויות מקומיות. המשמעות היא 
קנ־ לגבות  מעתה  יוכלו  מקומיות  שרשויות 
סות באמצעות המרכז ולוותר על שירותיהן 
של חברות גבייה פרטיות, שפועלות באופן 

אגרסיבי כלפי חייבים.
לג־ במרכז  הגבייה  הליך  לכך,  בניגוד 
על  המקפיד  מידתי  הליך  הוא  קנסות  ביית 
המא־ שעה  בהוראת  מדובר  החייב.  זכויות 
המקומיות  לרשויות  השירות  את  פשרת 

באופן וולונטרי. לאחר מכן ניתן יהיה לבחון 
את ההסדר הקבוע.

על  כי  נמסר  והגביה  האכיפה  מרשות 
מסמיך  קנסות  לגביית  המרכז  חוק  שגם  אף 
המסים  לפקודת  בהתאם  לגבות  המרכז  את 
כוללות  בו  הנוהגות  הגבייה  שדרכי  הרי 
שמירה קפדנית יותר על זכויות החייב, תוך 
מעורבות של גורם שיפוטי או מעין שיפוטי 

טרם נקיטת הליכים מסוימים.
"גם  שקד:  איילת  המשפטים  *שרת 
מחויבים  אנחנו  מאזרחים  חובות  בגביית 
אחת  לא  החייבים.  של  כבודם  על  לשמור 
נגבו  בה  כוחנית  דרך  על  תלונות  קיבלתי 
פרטיות.  גבייה  חברות  באמצעות  קנסות 
בניגוד לכך, הרשות לגביית קנסות גובה את 

החובות בצורה ששומרת על כבוד החייבים. 
לה־ בישראל  הרשויות  לראשי  קוראת  אני 
זהו  קנסות.  לגביית  המרכז  בשירות  שתמש 
שלכם.  התושבים  זכאים  לו  מהשירות  חלק 
תשלמו   - לחייבים  גם  קוראת  אני  במקביל 

את הקנסות בזמן ותימנעו מחוסר נוחות".
והגבייה, תומר  האכיפה  רשות  *מנהל 
המרכז  הסמכת  כי  ספק,  "אין  מוסקוביץ:* 
לגביית קנסות לגבות חובות עבור הוועדות 
המקו־ הרשויות  עבור  ובעיקר  המקומיות 
משמעותי  והישג  דרמטי  אירוע  היא  מיות 
מאוד לרשות האכיפה והגבייה.. תיקון החוק 
הרשות,  בחזון  ומרכזי  חשוב  נדבך  מהווה 
חו־ לגביית  הלאומי  הממשלתי  הגוף  להוות 

בות"

שמונת אלפים שוטרים יצוידו במצלמות גוף
במהלך השנה הקרובה יצויידו שוטרים במצלמות גוף אישיות ◆ המטרה: הגברת אמון הציבור במשטרה

מ פ. יוחנן

ישראל  משטרת  שניהלה  מכרז  בתום 
נקבע  לשוטרים,  גוף  במצלמות  להצטיידות 
הח־ במכרז.  זכתה  תקשורת  בינת  חברת  כי 
מצלמות  כ-8,000  למשטרה  תספק  ברה 
תהליך  יחל  בקרוב  נלווה.  ציוד  לרבות  גוף, 
לשימוש  המצלמות  וכניסת  ההצטיידות 
יצוידו  הקרובה  השנה  כשבמהלך  המשטרה, 
כ-8,000 שוטרי סיור, תנועה, שיטור עירוני 
ושיטור רגלי בכל רחבי הארץ במצלמות גוף 
אישיות. מהלך זה יסייע להגברת השקיפות 

בפעילות השוטרים. 
פרויקט מצלמות גוף במשטרת ישראל 
יצא לדרך בשנת 2016. השר לביטחון פנים, 
רוני  רנ"צ  המשטרה,  ומפכ"ל  ארדן,  גלעד 
הגוף  מצלמות  פרויקט  את  הציבו  אלשיך, 
משאבים  הסטת  תוך  גבוה  עדיפות  בסדר 

בשל  זאת  הפרויקט,  לטובת  משמעותיים 
בהגברת  חשוב  כמרכיב  הפרויקט  תפיסת 

אמון הציבור במשטרת ישראל. 
שה־ הפיילוט  תקופת  במהלך  עוד 
מחקר  בוצע   ,2017 שנת  בתחילת  סתיים 
על  המצלמות  השפעת  את  שבדק  מלווה 
שבתח־ הראה,  המחקר  ואזרחים.  שוטרים 
ירידה  נרשמה  הפיילוט,  הופעל  שבהן  נות 
כי  נמצא  עוד  ציבור.  בתלונות  כ-35%  של 
בשקיפות  משמעותי  כלי  הן  הגוף  מצלמות 
כלל  של  מרסן  וגורם  המשטרה  פעילות  של 

המעורבים במפגשי שוטרים אזרחים.
משטרת  כשנה,  לפני  הפיילוט,  בתום 
גוף  מצלמות  לרכש  מכרז  פרסמה  ישראל 
תקופה  במהלך  השוטרים.  את  שישמשו 
המשטרה  של  הטכנולוגיות  מנהל  ביצע  זו 
לבחון  מנת  על  נרחב  טכנולוגי  סקר  (מנ"ט) 
הייחו־ לצרכיה  המתאים  טכנולוגי  מוצר 

דיים של משטרת ישראל. בין הדרישות של 
ללא  לקצה"  ממשק "מקצה  יצירת   – המכרז 
מגע יד אדם, שיחבר את מצלמות הגוף אל 
המבצעיות  המשטרתיות,  המחשוב  מערכות 
והחקירתיות כאחת, תוך שמירה על תו תקן 
יכולת  ללא  המידע,  אבטחת  בתחום  מחמיר 

מחיקה ועריכת החומר. 
חברות  חמש  ניגשו  במשטרה  למכרז 
שונות מישראל. בתום הליך בחינה ממושך, 
לצרכי  ביותר  המתאימה  המערכת  נבחרה 
הק־ בתקופה  פעילותה.  ומאפייני  המשטרה 
למשט־ תקשורת  בינת  חברת  תספק  רובה 
המערכת  להפעלת  הרלוונטי  הציוד  את  רה 
והמצלמות בהתאם לתנאי המכרז. עם קבלת 
הציוד, בהמשך השנה הנוכחית ובמהלך שנת 
שו־ כ-8,000  בסה"כ  בהדרגה  יצוידו   ,2019
טרים ושוטרות שיפעלו בשטח מדי יום במ־

צלמות גוף אשר יתעדו את פעילותם.

מטוסו של ארדואן נחת 
לראשונה בשדה שנקרא 

על שם השליט
שדה התעופה 'ארדואן' יהיה השלישי באיסטנבול, 

ו90% מבנייתו כבר הושלמה. בנוסף, מדובר בפרוייקט 
הבנייה הגדול ביותר בעולם שנבנה מאפס.

מ יר‡ל לבי‡

אר־ של  הנשיאותי  המטוס 
דואן נחת לראשונה בשדה התעופה 
החדש באיסטנבול, שייקרא גם על 
שמו, המטוס הנשיאותי נחת אתמול 
שבי־ הראשון  המטוס  והוא  בשדה, 
שצפוי  החדש,  בשדה  נחיתה  צע 
מטוסים  לתנועת  רשמית  להיפתח 

בחודש אוקטובר השנה.
הנחיתה התקיימה על מסלול 
 60 וברוחב  מטרים   3,750 באורך 

מטרים.
השדה החדש צפוי להיות מ3 
קיבולת  מבחינת  בעולם  הגדולים 

הקיבולת  הראשון  בשלב  נוסעים. 
שנה,  מדי  נוסעים  מיליון   90 תהיה 
הקיבולת   (2023) הבאים  ובשלבים 
נוסעים  מיליון  ל-150-250  תגדל 
בשנת  השוואה,  לשם  שנה.  מדי 
2017 עברו בנתב''ג כ20 מיליון בני 

אדם.
בסיום השלב הראשון, השדה 
יפעיל 3,500 המראות ונחיתות מדי 
מטר   100,000 יכלול  השדה  יום. 
וחניונים  הנוסעים  עבור  בנוי  רבוע 
רכבים.   25,000 שיכילו  ענקיים 
וגשרים  מעברים   143 נבנו  בנוסף, 
להולכי רגל ומסועי מזוודות באורך 

42 ק''מ.

יקודם החוק להטבת 
מס לישובים סמוכי 

גדר בצפון
יישובי קו העימות יכללו ישובים זכאים בהם עד 

85,000 תושבים תחת 75 אלף כיום ◆ החוק אושר לעת 
עתה לקריאה ראשונה

מ פ. יוחנן
לק־ אישרה  הכספים  ועדת 
החוק  הצעת  את  ראשונה  ריאה 
במסגר־ הכנסה  מס  פקודת  לתיקון 
תה נקבעו מספר תיקונים שמטרתם 
מס  הטבות  קביעת  אופן  את  למטב 
להטבות  הזכאים  לישובים  הכנסה 

מס בקרב יישובי הצפון והדרום.
הינה  שאושרה  החוק  הצעת 
לישו־ המס  הטבות  למתווה  תיקון 
בים בפריפריה שנקבע בשנת 2015 
ואשר  הכנסה  מס  הטבות  לעניין 
למאות  ההטבות  מתן  את  הגדילה 
רבות של ישובי פריפריה וקו העי־
קריטריונים  נקבעו  במסגרתה  מות, 
ישובים  אם  נקבע  לפיהם  מסודרים 
סמי־ החוק:  בגדר  להיכלל  זכאים 
ומדד  אוכלוסייה  גודל  לגבול,  כות 
–כלכלי,  החברתי  המדרג  האשכול 
ולגבי ישובים שעומדים בתנאי הסף 
נקבעו מסלולי ניקוד שקובעים את 
גובה ההטבה עפ"י 3 פרמטרים: ני־
סמיכות  ניקוד  חברתי-כלכלי,  קוד 

לגבול וניקוד פריפריאליות.
כעת,  שאושר  התיקון  פי  על 
נקבע כי יורחב מנעד גודל הישובים 
כאשר  מס,  הטבות  לקבל  הזכאים 
בה־ המס  להטבות  הזכאים  ישובים 
בחוק  הקבועים  לקריטריונים  תאם 
תחת  תושבים   85,000 עד  יכללו 
75,000 בחוק שחוקק ב-2015. זאת 
על מנת לאפשר גם לעיר בהרחבה 

זכאותה  המשך  את  נהריה  כדוגמת 
עומדת  שהיא  ככל  המס,  להטבת 
בפקודה  הקבועים  התנאים  ביתר 
התפתחות  רקע  על  זאת  זה.  לעניין 
בינונים  שישובים  ורצון  ישובים 

יוותרו בגדר החוק.
כי  ההצעה  קובעת  בנוסף   
יורחבו הטבות המס לישובים סמוכי 
גדר בצפון. נכון להיום קובעת פקו־
דת המס כי יישוב עירוני בנגב זכאי 
שהוא  המס במידה  הטבת  להגדלת 
ההטבה  בצפון  ואילו  לגדר  סמוך 
הזו חלה רק על ישובים צמודי גדר. 
הצעת החוק קובעת הרחבה במסג־
רתה תחול הטבה זו גם לגבי יישובי 
ישובים  שגם  כך  גדר,  סמוכי  צפון 
ל-9   2 שבין  במרחק  הממוקמים 
קילומטר מהגבול בצפון יהיו זכאים 
להטבת מס נוספת על הכנסה - בת 

.2%
נוסחת  עדכון  לאור  בנוסף 
המדד הפריפריאלי על ידי הלמ"ס, 
קובעת הצעת כי תתוקן הגדרת ני־
קוד הפריפריאליות כך שמספר הנ־
קודות לאשכולות 3 ו-4 יהיה זהה, 
האשכולות  בין  הנמוך  הפער  לאור 
הזכאות  תוספת  תבוטל  ובמקביל 
פריפ־ במדד  בנגב  עירוני  ליישוב 
שהתו־ כך  ממנו,  נמוך  או   3 ריאלי 
ספת לעניין הטבת מס זו תעמוד על 
סכום של עד 30,000 ₪ הן לאשכול 

3 והן לאשכול 4.
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תחנת משטרה ראשונה ביישוב 
היהודי בחברון 

לראשונה מאז קום המדינה ◆ התחנה תספק מענה לכ-30 אלף תושבים 
המתגוררים באזור 

מ פ. יוחנן
השר לביטחון הפנים גלעד 
לרא־ שעבר,  בשבוע  חנך  ארדן, 
תחנת  המדינה,  קום  מאז  שונה 
בחב־ היהודי  ביישוב  משטרה 
לכ-30  מענה  תספק  התחנה  רון. 
באזור  המתגוררים  תושבים  אלף 
ובקרית  חברון  האזורית  המועצה 

ארבע. 
השר ארדן אמר בטקס חנו־

כת התחנה שנערך ברחבת מערת 
הקודם  בלילה  רק  כי  המכפלה 
מאבטחים  לעבר  מטען  הושלך 
המציאות  "זו  המכפלה.  במערת 
מציאות  כולה.  ובארץ  כאן  שלנו 
בחזית  עומדים  שוטרים  בה 
מונעים  נוכחים,  בטרור,  המאבק 
ומגנים. הם ימשיכו לספק ביטחון 
מציאות  שחווים  האזור,  לתושבי 
בגבורה,  בה  ועומדים  מורכבת 

בניית  על  איתנה  עמידה  מתוך 
ארצנו וחיזוקה.

בהם  שסביבנו,  "בגבעות 
היום  קורה  אבותינו,  בעבר  חיו 
הדבר המתבקש והטבעי ביותר – 
הכו־ קבועה,  משטרתית  נוכחות 
המש־ שירותי  קשת  כל  את  ללת 
טרה לציבור. ברור לכל שבמקום 
בו יש משטרה נוכחת וחזקה, יש 

שלווה, יש חוק, ויש ריבונות."

נחנך מרכז השליטה החדש של 
מחוז צפון 

יאפשר הפעלה ישירה של כלל כוחות המחוז ◆ המבחן הראשון היה בארוע 
הטרור בעפולה

מ פ. יוחנן

חדש  שליטה  מרכז  נחנך 
צפון.  מחוז  משל"ט   - במשטרה 
"בעתות  כי  נמסר  מהמשטרה 
משמש  השליטה  מרכז  חירום 
מתן  תוך  ושליטה  פיקוד  כמרכז 
הפועלים  לכוחות  מיטבי  סיוע 
בשטח באמצעות שימוש במערך 
בהודעת  נאמר  מקיף",  טכנולוגי 
השליטה  "למרכז  המשטרה. 
של  ישירה  הפעלה  יכולת  החדש 
כלל כוחות המשטרה במחוז, תוך 
ות־ מודיעיניות  יכולות  הפעלת 
קשורתיות מתקדמות, ששילובם 
יחד מאפשר טיפול מהיר במקרי 

שעוברת  שניה  כל  בהם  חירום, 
נחשבת קריטית".

הראשונה  האש  טבילת  את 
המשט־ השליטה  מרכז  ערך  שלו 
רתי החדש של מחוז צפון באירוע 
טרור בעפולה שארע לפני כשבו־
עיים. היכולות שלו אפשרו הפע־
לה של כוחות רבים בזירה רחבה 
תגבור  שונים,  שליטה  ובמעגלי 
מהיר בכוחות מכלל המחוז באופן 
כוחות  של  למגע  חתירה  מיידי, 
שונים  מידעים  קבלת  התגבור, 
מאזר־ ואף  הביטחון  כוחות  מכל 
חים בשטח, ולבסוף סגירת מעגל 
כוחות  של  אמצעי  ובלתי  ישיר 
שא־ המודיע,  האזרח  עם  היס"מ 

תוך  הנמלט  המחבל  זיהוי  פשרו 
כדי תנועה, הגעה אליו וניטרולו.

מחוז  של  השליטה  מרכז 
דוברי  במוקדנים  מאויש  צפון 
אמהרית  רוסית,  ערבית  עברית, 
מענה  לתת  מנת  על  ואנגלית 
כוח  הציבור.  כלל  לפניות  מיטבי 
מור־ השליטה  מרכז  המוקדנים 
חובה,  שוטרי  קבע,  משוטרי  כב 
עברו  אשר  ומתנדבים  סטודנטים 
והכשרה  מיוחדים  מיון  תהליכי 
מרכז  בניית  מלאכת  מקצועית. 
והיא  מורכבת,  הייתה  השליטה 
מהווה צעד נוסף בתוכנית המש־
לכלל  שירותיה  להנגיש את  טרה 

התושבי

אושר לקריאה ראשונה תיקון 
לאיסור פרסום ומכירת 

מוצרי עישון 
פרסום מוצרי עישון יאסר למעט חריגים מצומצמים בעיתונות המודפסת ◆ ח"כ 

גליק: ניצחון גדול לאנשים הטובים

מ פ. יוחנן

לק־ אישרה  הכלכלה  ועדת 
לחוק  התיקון  את  ראשונה  ריאה 
של  והשיווק  הפרסומות  הגבלת 
פר־ לאסור  מנת  על  טבק,  מוצרי 
מוצרי  שיווק  את  ולהגביל  סום 
הטבק והעישון. כיום קובע החוק 
מו־ פרסום  על  מסוימות  הגבלות 
תא־ החדשה  וההצעה  טבק,  צרי 
סור את הפרסום כליל ותגביל את 

שיווק הטבק.
להודות  ביקש  כבל  היו"ר 
נחי־ ללא  כי  ואמר  גליק,  לח"כ 
הוא  מתקיים.  היה  לא  זה  שותו 
הוסיף כי מדובר במהפכה שתציל 

חיי אדם שהייתה לו זכות גדולה 
אשר  כל  ולעשות  אותה  להוביל 
יתחיל  שמישהו  מצב  למנוע  ניתן 
לעשן. "המהפכה הזו תימשך וכל 
מי שינסה לעצור אותנו הוא אויב 
של אזרחי ישראל כי העישון הוא 
האנושות",  של  אחת  מספר  אויב 

אמר. 
עישון  מוצרי  של  הפרסום 
למי  אפילו  גורם  באופן  נאסר 
שייתן הסכמתו לכך, למעט רשי־
הכוללת  מצומצמת  חריגים  מת 
המודפסת  בעיתונות  פרסומת 
צמוד  יקצה,  שהעיתון  ובלבד 
לשטח הפרסומת, שטח זהה בגו־

דלו עבור מודעת אזהרה, 

את  גם  אישרה  הוועדה 
סיג־ שיווק  על  שיאסור  הסעיף 
או  מילוי  חומר  אלקטרונית,  ריה 
מחסנית המכילים ניקוטין בריכוז 
של מעל 20 מ"ג למיליליטר. עוד 
אושר הסעיף המחייב את חברות 
הבריאות  למשרד  להגיש  הטבק 
מוצרי  רכיבי  על  שנתי  דיווח 
מייבא,  או  מייצר  שהוא  העישון 
חברת  התנגדות  למרות  וזאת 
טען  פרידמן  דן  שנציגה  דובק, 
ואישור  כלכלית  תיפגע  היא  כי 
הסעיף יהרוס אותה. כמו כן נקבע 
האיסורים  את  שיפרו  חברות  כי 
החמורים בחוק צפויות לקנס של 

עד 450 אלף שקלים.

אלפי נערי המדרשיות התכנסו 
לכינוס חיזוק בחולון

אלפי נערי מדרשיות מכל הארץ התכנסו בשבוע שעבר לחיזוק מיוחד באצטדיון 
היכל הטוטו בחולון לציון עשור שנים למדרשיות 'אל המעיין' ◆ הגיעו לחזק: 

הראשל"צ הגר״י יוסף והגאון הרב יגאל כהן שליט"א שהגיע באישור רב כשהוא 
תוך כדי השבעה

מ מוטי ˜‡פ
מדר־ נערי  של  רבים  אלפים 
שיות מתחזקים הגיעו בשבוע שעבר 
מיוחד,  חיזוק  לכנס  בערב  (רביעי) 
הטוטו  היכל  באצטדיון  שהתקיים 
תנועת  ארגנה  הכנס  את  בחולון. 
׳אל המעיין׳ בראשות המנכ״ל משה 
אילוז לרגל ציון עשור שנים לייסוד 

מדרשיות אל המעיין.
הגיעו  הנערים  אלפי 
מכל  מאורגנים  באוטובוסים 
לדרשות  והאזינו  הארץ,  רחבי 
חיזוק מאת הראש"ל הגר״י יוסף 
שליט״א והגאון מזכה הרבים הרב 
יגאל כהן שליט״א, וכן נהנו מתכ־
נית אמנותית של זמרים מובילים 
, יניב בן משיח, מאור אדרי ואבי 
לנקרי. עוד השתתפו באירוע יו"ר 
ש"ס ושר הפנים הרב אריה דרעי, 
סגן השר משולם נהרי אשר נקרא  
בפי מועדוניות הנוער "אבי המד־
רשות" בשל היותו בין מייסדיהן, 
יוסף  בני  החינוך  רשת  מנכ"ל  וכן 

הרב חיים ביטון.
דרעי  אריה  השר  ש״ס  יו״ר 
שיזם את הכינוס, התרגש מאד לנו־
כח אלפי הנערים המתחזקים, אשר 
שאינם  מבתים  באים  מהם  רבים 
יום  בכל  ובאים  כלל  תו"מ  שומרי 
ללמוד  כדי  המעיין  אל  למדרשיות 
הבמה,  על  בעמדו  ויהדות.  תורה 
החל השר דרעי לשיר עם הנערים 

״וטהר ליבנו לעבדך באמת״ ונענה 
בשירה סוחפת ומרוממת. 

השר דרעי העלה את דמותו 
אל  תנועת  של  המייסד  האב  של 
עוב־ רבנו  מרן  הוא  הלא  המעיין, 
דיה יוסף זצוק״ל אשר ילדי הקי־
"כל  תמיד.  עיניו  לנגד  היה  רוב 
גדולי ישראל היו צמאים לשמוע 
את השיעורים שלו בהלכה, ממה 
היה מתרגש? היה אומר לי, ראית 
או  בנתניה,  כשהיינו  הערב,  היום 
או  בדימונה,  או  שמונה,  בקריית 
עול  קבלת  כשעשיתי  באילת, 
הנערים  את  ראית  שמים  מלכות 
הם  כיצד  והעגילים  הקוקו  עם 
וצוע־ הראש  על  היד  את  שמים 
בהתלהבות,  ישראל'  'שמע  קים 
היה מתייפח בבכי ואומר: אשריי 

שזכיתי לכך!
אתה  לי,  אומר  היה  "ומרן 
הנ־ של  הזה  שמהניצוץ  תראה 
ה׳  וברוך  גדולה,  אש  תצא  ערים 
מהנערים הללו יצאו תלמידי חכ־
והמחנ־ הרבנים  כל  גדולים.  מים 
כים שלכם היום הם אותם נערים 
שלפני 30 שנה!״ אמר השר דרעי 

לתלמידים. 
יוסף  הגר״י  הראש"ל 
אדירה  בשירה  התקבל  שליט״א 
באירוע. בנאומו  לפני התלמידים 
ערבים  ביקש  ״שהקב״ה  אמר: 
במעמד הר סיני - הוא בחר ביל־

דים, בכם. כי אתם העתיד של עם 
ישראל. הדרך להינצל מיצר הרע 

זה רק להרבות בעסק התורה״. 
נרשמה  מרגשת  הפתעה 
כאשר הרב יגאל כהן המצוי עדיין 
אביו  פטירת  על  השבעה  בימי 
ז״ל קיבל היתר הלכתי והגיע עם 
בגדיו הקרועים במיוחד לחזק את 
הנערים. במשך שעה ארוכה נשא 
שיצאו  מרגשים  דברים  כהן  הרב 
ההתמודדות  דרכי  על  מהלב, 
בדור רדוף הנסיונות הזה כשאל־
פי הנערים שתו בצמא את דבריו. 
הרב  המעיין  אל  מנכ״ל 
האירוע  את  סיכם  אילוז  משה 
גורם  היה  הזה  "האירוע  ואמר: 
זיע"א.  למרן  גדולה  רוח  נחת 
במועדוניות  עורך  שאני  בסיורים 
ההתקד־ את  ורואה  שומע  אני 
מקבל  נער  שכל  והקבלות  מויות 
בסוף  התוצרת  ואת  עצמו  על 
הקדו־ לישיבות  בכניסתם  השנה 
של  בקנאה  מקנא  אני  ואז  שות. 
יו"ר  של  הרבות  בזכויות  קדושה 
מסייע  אשר  אריה,  רבי  התנועה 
המד־ להצלחת  רבות  לנו  ומייעץ 
באופן  הודה  אילוז  הרב  רשיות". 
הרב  הפרויקט  למנהל  אישי 
עופר כהן, שעמל רבות להצלחת 
האירוע, כמו גם למנהלי האזורים 
הערים  לרכזי  המעיין,  אל  של 

וחונכי המדרשיות.

http://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00/27028_final.pdf
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הושקה תכנית 'כנרת בטוחה'
לקראת תחילתם של החופש הגדול ועונת התיירות נחנכה תוכנית 'כנרת 

בטוחה' ◆ נועדה להגביר את ביטחון המבקרים באגם

מ פ. יוחנן

התוכנית  השקת  במהלך 
מתפי־ "כחלק  ארדן:  השר  אמר 
הביטחון  חיזוק  של  כוללת  סה 
תכנית  את  היום  השקתי  האישי, 
'כנרת בטוחה', זאת בהשקעה של 
תשתית  הוקמה  שקלים.  מיליוני 
טכנולוגית מקיפה וחסרת תקדים 
תיעוד  המעבירות  מצלמות  של 
הכ־ חופי  מכל  ואיכותי  חי  מלא, 
בצמח  השליטה  מוקד  אל  נרת 

של  המחוזי  השליטה  ולמוקד 
המשטרה. השליטה והבקרה תא־
של  במקרה  מהיר  מענה  פשרנה 
רעש,  באירועי  בהתערבות  צורך 
אלימות או אירוע חירום כלשהו.

יחידת  הוקמה  בנוסף,   "
שוטרים,   16 בת  רגלי  שיטור 
אשר תסייר בחופים, חופים אשר 
המחוב־ מצלמות  ברשת  יחוברו 
רות  מרכז השליטה של המשטרה 
ולמוקד החדש בבית גבריאל. זהו 
הצפון,  איזור  בחיזוק  נוסף  נדבך 

המ־ של  נוספים  פרויקטים  לצד 
השי־ בהם  הפנים,  לביטחון  שרד 
הכנרת,  בחופי  והרגִלי  הימי  טור 
והקמת מרכיבי ביטחון במועצות 
חקלאית  פשיעה  כנגד  אזוריות 

וגניבות. 
סבלו  האחרונות  בשנים 
מתופעות  לעיתים  הכנרת  חופי 
נפסדות  ותופעות  בריונות  של 
הבטוחה  הכנרת  תוכנית  אחרות. 
אמורה לשים קץ להזנחה הזו ול־

תופעות הללו.

האדמו"ר מויז'ניץ: 
"להתפלל בציון האור החיים 

על ביטול חוק הגיוס"
מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, ימריא השבוע לעיירת הנופש חלדודנא 

שבאנגליה ◆ אמש לאחר ברכת המזון מסר האדמו"ר את שיחת קדשו בפני 
החסידים

מ מוטי ˜‡פ

מרן  של  נסיעתו  לרגל 
שליט"א  מויז'ניץ  האדמו"ר 
חלדודדנא  הנופש  לעיירת 
(מוצ"ש)  אמש  מסר  שבאנגליה, 
האדמו"ר את שיחת קדשו לחיזק 
דרעווין  רעווא  בסעודת  והדרכה 
תפי־ לאחר  המזון,  ברכת  לאחר 
תלמידי  כלל  עברו  ערבית  לת 
הישיבות והחסידים הבעלי בתים 
לבר־ ברק  לבני  מחוץ  והאברכים 

כת פרידה.
לח־ שמסר  דבריו  בתוך 
אמר  בנופש  שהותו  בזמן  סידיו 
שזו  יודעים  "כולם  האדמו"ר: 
בנו־ ישראל  לכלל  הנוגעת  סוגיה 
גדולי  שמועצת  הגיוס  לחוק  גע 
והח־ בירושלים  התכנסו  התורה 

מה־ לפרוש  ואף  החוק  נגד  ליטו 
"הגי־ ואמר:  המשיך  קואליציה", 
עו אלי שליחים של גדולי ישראל 
שאינה  בסוגיה  מדובר  בעניין. 
מבקש  הייתי  "אני  פשוטה". 
ויז‘ניץ  ומחסידי  הציבור  מכלל 
בציונו  להתפלל  שיכול  מי  בפרט 
הקדוש  החיים  האור  בעל  של 
ברחמים  ולבקש  ההילולא  ביום 
תתבטל.  שהגזירה  עולם  מבורא 
כולם יודעים שעל כל ענייני הדת 
לפחות  יש  ולכן  להפריע  מנסים 

להתפלל שהכל יתבטל".
התו־ גדולי  מועצת  כזכור, 
הכריעה  ישראל  אגודת  של  רה 
חודש  בראש  ישיבתה  במהלך 
תמוז האחרון כי על חברי הכנסת 
להתנגד לחוק הגיוס בנוסח המו־
שר  שהקים  הוועדה  ידי  על  צע 

הביטחון אביגדור ליברמן, וכי אם 
החוק יעבור במתכונתו הנוכחית – 

עליהם לפרוש מהקואליציה.
בתוך כך, חסידי ויז'ניץ תו־
שני  יום  מחר  יעברו  השיכון  שבי 
 21:15 בשעה  הבעל"ט  בלק  פר' 
ברחוב  קודש  נאווה  בביתו  בערב 
ובעז"ה  בשיכון.   4 חיים  תורת 
בבוקר  שלישי  ביום  למחרת 
טי־ תמריא  בבוקר   9:40 בשעה 
מויז'ניץ  האדמו"ר  מרן  של  סתו 
לעיירת  פמלייתו  עם  שליט"א 
שב־ יצויין  שבאנגליה.  חלדודנא 
דב־ מטו"מ,  פנחס,  פר'  שבתות 
רים, ואתחנן ועקב ישבתו חסידי 
הקודש.  בצל  מאירופה  ויז'ניץ 
שליט"א  מויז'ניץ  אדמו"ר  מרן 
ישוב למעון קדשו אי"ה ביום שני 

ב' אלול פר' שופטים הבעל"ט.

נאס"א פרסמה תמונות של 
סופות בכוכב צדק

החללית ג'ונו צילמה את הכוכב ממרחק 15 אלף ק"מ 

מ פ. יוחנן
האמריקנית  החלל  סוכנות 
פרסמה תמונה מדהימה שצילמה 
לראות  ניתן  שבה  ג'ונו,  החללית 
שהן  ומערבולות  עננים  חגורות 
חלק מסופות הענק בחצי הכדור 

הצפוני של צדק.
ג'ונו  בויינט,  דיווח  פי  על 
ב-24  הלכת  כוכב  את  צילמה 
כוכב  את  שהקיפה  בזמן  במאי, 
השמש  במערכת  הגדול  הלכת 

בפעם ה-13. החללית של נאס"א 
הייתה במרחק של כ-15,500 ק"מ 

מצדק, בזמן שהתמונה צולמה. 
סביב  למסלול  נכנסה  ג'ונו 
שנים  חמש   ,2016 ביולי  צדק 
הארץ  מכדור  ששוגרה  לאחר 
הלכת.  כוכב  אל  במסעה  והחלה 
תמונות  מצלמת  רק  לא  ג'ונו 
בחיישנים  מצוידת  גם  היא   -
לחקור  לה  המסייעים  מיוחדים 
כוכב  סביב  המגנטי  השדה  את 

הלכת ואת האטמוספירה שלו.
צדק הוא כוכב הלכת הגדול 
קוטרו  השמש.  במערכת  ביותר 
142,990 ק"מ, פי 11.21 מקוטרו 
לה־ יכול  הוא  הארץ.  כדור  של 
כיל בתוכו את כדור הארץ 1400 
הסגולי  משקלו  זאת,  עם  פעם. 
מכדור  בשונה  נמוך:  צדק  של 
בעיקר  עשוי  צדק  הסלעי,  הארץ 
מגז. כשלושה רבעים ממסתו הם 

מימן וכרבע - הליום. 

ביתר עילית: מעמד חנוכת 
מקווה טהרה חדש בעיר

במעמד אדמו"רי ורבני העיר נחנך מקווה טהרה חדש בשם "קדושת ישראל 
ז'ימיגראד" בגבעה ב' בעיר ◆ את מעמד חנוכת המקווה הנחה ראש העיר הרב 

מאיר רובינשטיין, לאחר המעמד ירדו רבני העיר לסיור במקום, התרשמו 
מההידורים ומהפאר, והפעילו את משאבות המים שהזרימו את המים מהאוצר 

אל הבורות

מ מוטי ˜‡פ
הת־ שעבר  השבוע  בסוף 
חנו־ של  מפואר  מעמד  קיים 
בגב־ חדש  טהרה  מקווה  כת 
ישראל  "קדושת  בעיר,  ב'  עה 
תושבי  לרווחת  ז'ימיגראד", 
ממוקם  החדש  המקווה  העיר. 
רמי  (מול  מלובלין  החוזה  ברח' 
לראשונה  לפעול  החל  והוא  לוי), 
שעעל"ט.  חוקת  פר'  בערש"ק 
את המעמד פיארו בהשתתפותם 

דב־ נשאו  העיר,  ורבני  אדמו"רי 
רים המרא דאתרא הגר"י תופיק, 
בר־ הגר"צ  ביתר;  בד"צ  חברי 
הגר"י  איצקוביץ,  הגר"ש  וורמן, 
שטיגליץ,  הגרא"ש  ברזובסקי, 
אדלר,  הגרמ"ד  השתתפו:  כמו"כ 
מוסדות  וראש  ויסברג,  הגרמ"ט 
רבי  הרה"צ  בביתר  ז'ימיגראד 
בנו  שליט"א,  הלברשאם  ישראל 
מז'מיגראד  האדמו"ר  כ"ק  של 
לטו־ המקוה  את  שבנה  שליט"א 

בת תושבי העיר בהשתדלותו של 
ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין 
הנחה  המעמד  את  כאמור,  הי"ו. 
בטוב טעם ודעת ראש העיר הרב 
מאיר רובינשטיין, לאחר המעמד 
במקום,  לסיור  העיר  רבני  ירדו 
ומהפאר,  מההידורים  התרשמו 
המים  משאבות  את  והפעילו 
אל  מהאוצר  המים  את  שהזרימו 

הבורות.

ת:  ְקדּוַשת ַהַשבָּ  ַקְדֵשם בִּ
האדמו''ר מספינקא ירושלים 

שבת עם חסידיו באתרא 
קדישא מירון

קהל חסידי ספינקא ירושלים שבתו יחד עם כ"ק האדמו"ר שליט"א באתרא 
קדישא מירון ◆ השבת התאחדות - 'שבת יארצייט' מתקיימת מידי שנה בשנה 

כבר 39 שנים, עוד מאביו כ"ק מרן האדמו"ר מספינקא ירושלים זצ"ל

מ מוטי ˜‡פ
של  המסורתית  העליה 
ברא־ ירושלים  ספינקא  חסידי 
מספינקא  האדמו"ר  כ"ק  שות 
ממשיך  אשר  שליט"א  ירושלים 
כמ־ זצוק"ל,  אביו  של  דרכו  את 
סורת רבות בשנים - זה השנה ה- 
לשבות  זצוק"ל  אביו  כמנהג   ,39
ההילולא  שקודם  שבת  במירון 

מזידיט־ צבי'  ה'עטרת  בעל  של 
חסידיו  קהל  עם  יחד  זי"ע,  שויב 
התקיימו  התפילות  ואוהדיו, 
קדישא,  באתרא  הרשבי  בציון 
בסמוך  נערכו  השולחנות  עריכת 

לציון הרשב"י. 
עשה  השבת  במוצאי 
ציון  בחצר  הבדלה  האדמו"ר 
להדליק  עלה  ובסיומו  הרשב"י 

הרשב"י  לכבוד  המדורה  את 
בהשתתפות  הציון,  מערת  בגג 
ואוהדים  ידידים  חסידים,  מאות 
התאח־ שהשבת  יצויין  הרבים. 
לרגל  שנה  מידי  מתקיימת  דות 
מרן  כ"ק  לזקינו  יארצייט  שבת 
ה'עטרת  בעל  הרה"ק  האדמו"ר 
צבי' מזידיטשויב זי"ע שחל היום, 

יום ראשון י"א תמוז.

https://api.whatsapp.com/send?phone=+972523228913
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ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

חיים מעון בן רחל בייל‡, ‡לון י בן ‡פר, יוסף בן חיה 
˜לרה, חיה נועה ב ˆביה, חיה מרים ב ˆביה, יוסף מר„כי בן 

הילה מחה, עיל‡י חי בן ‡רי‡לה מזל
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

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

ביקור רב רושם של מרן 
אדמו"ר מויזניץ שליט"א 
בהיכל הישיבה הגדולה 
"משנת שמעון - ביאלא 

ב"ב" בביתר עילית
והתעלות  רוח  קורת  של  שעה 
של  חלקם  מנת  היתה  מיוחד  רוחנית 
"משנת  הגדולה  הישיבה  תלמידי 
שמעון- ביאלא ב"ב" בעיר ביתר עי־
לית בעת ביקורו המרומם והנדיר של 
בהיכל  שליט"א  מויזניץ  אדמו"ר  מרן 

הישיבה הק' בשבוע שעבר.
לבני  מיוחדת  הפתעה  זו  היתה 
הישיבה הק' כאשר אך הגיע השמועה 
הטובה והמרנינה כי הנה בעוד מספר 
שעות יגיע לבקר אותם מרן אדמו"ר 
התרגשות  של  גל  שליט"א,  מויזניץ 
היקרים  הבחורים  פני  על  ניכר  היה 

למשמע בשורה טובה זו.
הגיע  עם  שעבר  א'  ביום  ואכן 
אדמו"ר  מרן  נכנס  היעודה  השעה 
"משנת  הק'  הישיבה  להיכל  שליט"א 
בראשי  מלוה  ב"ב"  ביאלא   – שמעון 
ורמ"י הישיבה שליט"א לסיור מיוחד 

בהיכל הישיבה הק'.
אדמו"ר  מרן  שוחח  כניסתו  עם 
שליט"א בהרחבה עם מייסד הישיבה 
המוסר  שליט"א  ויינבך  אריה  הרב 
לה־ כימים  לילות  וזמנו  נפשו  את 
הק'  הישיבה  אודות  הישיבה  צלחת 
מרובה  בהצלחה  וברכו  ויחודיותה, 
ושיזכה ללכת מחיל אל חיל ולהרחיב 
תורה  להגדיל  הקדושה  גבולות  את 

ולהאדירה.
אדמו"ר  מרן  שמע  בהמשך 
מהג"ר  מיוחדת  סקירה  שליט"א 
מראשי  שליט"א  גרינפלד  לייב  דוד 
של  החינוכית  דרכה  מתווה  הישיבה 
הישיבה הק', אשר גולל בפניו אודות 
מאז  הנהוגה  המיוחדת  החינוך  שיטת 
על  דגש  שימת  תוך  בישיבה  ומקדם 
להצלחתו  בפרטיות  בחור  בחור  כל 
הת־ שליט"א  אדמו"ר  מרן  המירבית, 
מהשיטה  במיוחד  התפעל  ואף  רשם 
כאשר  בישיבה,  הנהוגה  היחודית 
בדבריו הוא שיבח את ראשי הישיבה 
אשר  הטובה  דרכם  אודות  שליט"א 
משובחים  פירות  להצמיח  בסגולתה 

ונאים בכרם בית ישראל.
אדמו"ר  מרן  סייר  מכן  לאחר 
כאשר  הק'  הישיבה  בהיכל  שליט"א 
עם  ארוכות  דקות  במשך  שוחח  אף 
אודות  והתעניין  היקרים  הבחורים 
בלימוד  והתקדמותם  לימודם  דרכי 
העת  כל  כאשר  ה',  ובעבודת  התורה 
היה ניכר על פני קדשו נהרה מיוחדת 
ממראה נפלא זה של בחורים חסידים 
ומנצלים  בתורה  כולם  כל  השקועים 
לאגור מטעני  ודקה בחייהם  דקה  כל 

תורה ועבודת ה' להמשך החיים.
התיישב  המיוחד  הסיור  בתום 

אדמו"ר  מרן 
במרכז  שליט"א 
הנשיאות  שולחן 
שהוכן  המיוחד 
לכבוד  במיוחד 
הק'  המעמד 
הקו־ ארון  ליד 
כשמסביבו  דש 
ישבו צוות ראשי 
הישיבה  ורמ"י 

שליט"א.

מרן אדמו"ר שליט"א נשא מד־
התורה  לימוד  בחשיבות  קדשו  ברות 
יסוד  זהו  אשר  הבחרות  בימי  בעיקר 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  האדם,  חיי 
על  כי  הנרגשים  דבריו  בתוך  עורר 
התורה  לימוד  כי  לדעת  הבחורים 
ובחמימות  בהתלהבות  שיהיה  צריך 
רבותינו  של  הק'  בדרכם  דקדושה 
רועי החסידות לדורותיהם זי"ע שע־
את  התוקף והנחילו  בכל  כך  על  מדו 

דרכם הק' לדורות עולם.
הישיבה  בחורי  אל  בפנותו 
אדמו"ר  מרן  אמר  הי"ו  היקרים 
אודות  רבות  שמע  הוא  כי  שליט"א 
ורמ"י  ראשי  צוות  של  הטוב  שמעם 
גדולות  העושים  שליט"א  הישיבה 
ונצורות בהעמדת דורות לה' ולתור־
תו, כמו"כ סיפר בדבריו שהוא מכיר 
הג"ר  את  רבות  שנים  מזה  מקרוב 
מראשי  שליט"א  גרינפלד  לייב  דוד 
רצוף  בקשר  עמו  העומד  הישיבה 
בעניני חינוך, וכמו כן אף שמע מנכדו 
הרה"ג רבי חיים מאיר הגר שליט"א 
בית  מויזניץ  אדמו"ר  כ"ק  חדב"נ  בן 
שמש שליט"א אשר הוא מכהן כנו"נ 
ויחו־ הק'  הישיבה  על  הק'  בישיבה 
לה־ יכול  הוא  וכי  המבורכת,  דיותה 
הק'  בישיבה  החשוב  הצוות  כי  עיד 
עושים מלאכת קודש מתוך מסירות 
לפ־ הטוב הולך  שמם  וב"ה  עילאית, 
ניהם בעבודתם הנפלאה כאשר המה 
ויראת  תורה  אהבת  להחדיר  זוכים 
כל  ואף  התלמידים  בקרב  טהורה  ה' 
המה  ה'  ברך  זרע  כי  יעידו  רואיהם 

לשם ולתפארת.
אדמו"ר  מרן  האציל  לסיום 
רבני  לצוות  קדשו  מברכות  שליט"א 
הבחו־ עמם  ואתם  שליט"א  הישיבה 
תלמודם  על  העמלים  היקרים  רים 
בשקידה מיוחדת שיזכו לראות ברכה 
מעלה  מעלה  עולים  לראותם  בעמלם 
בית  כל  לתפארת  ה'  ויראת  בתורה 

ישראל
מס־ אלו  בימים  כי  יצוין, 
אלול  לזמן  ההרשמה  תיימת 
המה  וטובים  רבים  וב"ה  הבעל"ט, 
הישיבה  דלתות  על  המתדפקים 
תלמידיה  על  להימנות  בכדי  הק' 
כולו,  בעולם  טוב  לשם  שזכתה 
כל  את  מלהכיל  צר  המקום  כאשר 
והנהלת  שעריה  על  המתדפקים 
יוכ־ למען  הכל  עושה  הישיבה 
הקדושה  גבולות  את  להרחיב  לו 
מדרשא  בבי  ספסלים  ולהוסיף 
תורה  להגדיל  שיוכלו  מטרה  מתוך 

ולהאדירה כאות נפשם הטהורה.

המונים עלו לציון קדשו של הרה"ק 
רבי אריה מרדכי רבינוביץ מפאריסוב - 

ירושלים זי"ע בהר הזיתים
תכונה רבה לקראת כינוס צאצאים מרן היהודי הקדוש זי"ע מפשיסחא שיתקיים ביומא דהילולא 

חוה"מ סוכות הבעל"ט בירושלים עיה"ק

'חרי' בכ מ
ציבור גדול של חסידים ואנשי מעשה 
צא־ מאות  ובמרכזם  והעדות  החוגים  מכל 
ד'  ראשון  ביום  שעבר  בשבוע  עלו  צאים 
תמוז לפקוד את ציונו של הרה"ק רבי אריה 
מרדכי רבינוביץ מפאריסוב – ירושלים זי"ע 
אשר מנוחתו כבוד במרומי הר הזיתים בח־

לקת פולין ורבני ירושלים.
רבינוביץ  מרדכי  אריה  רבי  הרה"ק 
של  נכדו  היה  זי"ע  ירושלים   – מפאריסוב 
מפשיסחא  זי"ע  הק'  היהודי  ורבנא  מרנא 
מפארי־ אשר  יהושע  רבי  הרה"ק  של  ובנו 

סוב זי"ע.
בשנת תרל"ד עלה מפאריסוב שבפו־
לין, לאחר שהפצירו בו רבים וטובים לקבל 
ברח  ובענוותנותו  עדה,  הנהגת  עול  עליו 
מכל זה, ועלה לארה"ק, ומאת ד' היתה זאת 
הק'  אבותיו  מבית  ושארית  שם  להשאיר 
כהיום  להחיותם  ופאריסוב  מפרשיסחא 

הזה.
מסל־ אליו  נקשרו  עיה"ק  בירושלים 
תה ומשמנה, של חסידי ירושלים, ועל אף 
אי רצונו, הוכרח להיות להם למנהיג ורועה, 
קהילת  ראש  היה  מה  תקופת  שכחלוף  כך 

החסידים בירושלים.
שולחנות  עורך  היה  זי"ע  הרה"ק 
בסעודה שלישית וביומא דפגרא. לדוגמא 
בסעודות ראש חודש שערך במקהלות עם, 
היו משתתפים רבים מגדולי ירושלים כמו 
אלעזר  רבי  הרה"ק  דודו  בן  בינה,  האמרי 
וחכמי  מגדולי  רבים  ועוד  מלעלוב,  מנדל 

ירושלים.
למשכב  נפל  תרמ"ה  תשרי  בחודש 
וכך שכב כתשעה חודשים עד להסתלקותו 

ביום ג' בתמוז תרמ"ה.
הזיתים  הר  במרומי  כבוד  מנוחתו 

(חלקת הרבנים ואדמור"י לעלוב זי"ע)
רבים  עלו  א'  ביום  השבוע  כאמור, 
ציונו  ליד  והפרט  הכלל  לישועת  להעתיר 
הק' אשר במרומי הר הזיתים ושופץ בשנה 
האחרונה בסיוע הנגיד הנכבד, נכדו הרה"ח 
ביהכ"נ  רב  שליט"א  רבינוביץ  יעקב  ר' 
בירושלים  חסד  שערי   – חינוך"  "מנחת 
המציבה  לחידוש  מכיסו  שהוזיל  עיה"ק 

לרווחת הציבור העולים.
מירושלים,  יצאו  חינם  אוטובוסים 
ביתר עילית ובית שמש בסבסוד מכון "בית 

פוריסוב".
הק'  ציונו  על  עלה  הבוקר  בשעות 
צינווירט  אביש  ר'  הגה"ח  המקובל  נכדו 
מתלמידיו  נכבד  ציבור  עם  יחד  שליט"א 
עמך  צרכי  על  העתיק  שם  לקחו  ושומעי 

בית ישראל.
בשעה  התקיימה  המרכזית  העליה 
שבע בערב כאשר מאות חסידים השתתפו 
במעמד הקדוש והעתירו בזכות האי צדיקא 

קדישא לישועת הכלל והפרט.
רבי  הגה"ח  נראו:  המשתתפים  בין 
המשפיעים  מחשובי  שליט"א  הגר  פישל 
מחייו  והנהגות  עובדות  שהעלה  בדורנו 
רבינוביץ  מרדכי  אריה  רבי  הגה"ח  הק'. 
דאברהם"  "צלותא  ביהמ"ד  רב  שליט"א 
בבית שמש שעורר את הציבור בזמן קדוש 
זה להעתיר בתפלה לישועת עמך בית יש־

ראל הצריכים ישועה קרובה.
ומזונות  'לחיים'  חולק  המעמד  בתום 
הח־ זקני  כאשר  הרחב  הציבור  לרווחת 
הק'  מחייו  והנהגות  עובדות  העלו  סידים 

וממורשתו לדורות עולם.
יצוין, כי על מצבת קבורת רבנו סיפר 
כי  שליט"א,  מפוריסוב  אדמו"ר  כ"ק  נינו 
ש"ב הגה"צ רבי אשר פריינד זצ"ל המליץ 
רבות על מקום זה כמסוגל לפעול ישועות, 
אף הוסיף וסיפר כי  כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מסוימת,  למצוקה  פעם  נקלע  עצמו  הוא 
לבו  את  והשיח  תמוז,  בתחילת  זה  והיה 
עו־ "הנה,  לו:  אמר  והוא  אשר,  רבי  בפני 
מדים אנו לפני ג' תמוז יומא דהילולא של 
זקננו הקדוש, הבה ונעלה לציונו בהר הזי־
עשו  וכך  שיחנו",  ונשפוך  נעתיר  ושם  תים 
ואכן  הישועה,  הגיע  קצרה  תקופה  ולאחר 
לפקוד  שוב  והחלו  הדבר,  שנתפרסם  מאז 
קדוש  מקום  על  ישועות  רבים  ראו  ציונו, 

זה, ובפרט ביום ההילולא קדישא.

כמו"כ יצוין, כי בימים אלו יצא לאור 
הספר "בית פוריסוב", מתולדותיו של רבי־

נו וכן אמרות טהורות שנשמעו מפי קדשו 
על ידי נינו הרה"ח ר' אריה מרדכי רבינוביץ 
שליט"א ראש מכון "בית פוריסוב" בעיה"ק 

ירושלים.
סוכות  בחוה"מ  כי  נמסר  כמו"כ 
הצאצאים  כינוס  יתקיים  הבעל"ט  תשע"ט 
השושלת  אבי  של  רבה  דהילולא  ביומא 
החל  זי"ע  נפשיסחא  הק'  היהודי  מרנא 
ביום י"ט תשרי, כאשר מצפים להשתתפות 
באחד  ויתקיים  הרבים,  מצאצאיו  אלפים 
האולמות הגדולים בעיה"ק ירושלים בהש־
תתפות גדולי וחשובי הרבנים והאדמורי"ם 
יום  לכבוד  מדברותיהם  שישאו  שליט"א 
בד־ ללכת  נרגשת  קריאה  מתוך  זה  קדוש 

רכיו הק'.
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אבל בניו יורק: מנהל 
הקעמפ' בפאפא הרה"ח 
רבי ראובן חיים בילר ז"ל
המחנך הידוע מפלעטבוש ומנהל הקעמפ'ים בחצה"ק פאפא, 
הרה"ח רבי ראובן חיים בילר ז"ל נהרג בשבוע שעבר (רביעי) 

בתאונת דרכים קשה בהרי הקטסקילס ◆ בן 42 בפטירתו 

מ מוטי ˜‡פ

קשה  דרכים  בתאונת 
הקטס־ בהרי  שאירעה 
של  הנופש  מקום  קילס, 
בארה"ב,  החרדי  הציבור 
שעבר  בשבוע  ל"ע  נהרג 
ראובן  רבי  הרה"ח  (רביעי) 
לעש־ אב  ז"ל,  בילר  חיים 
כמחנך  שימש  ילדים.  רה 
ופאפא  סקווירא  בת"תים 

בפלעטבוש. 
התעכבה  הלוויתו 

הב־ בנו  של  הגעתו  בשל 
למסע  בארה"ק  הלומד  חור 
פטירתו  דבר  הלוויה. 
את  ובתדהמה  בהלם  הכה 
כולה.  החרדית  הקהילה 
השבוע  אירעה  התאונה 
מחוץ  בצהריים,  (רביעי) 
לבית החולים המקומי "בית 
שבמונטי־ האריס",  חולים 
סלו ניו יורק. כוחות ההצלה 
את  שעה  חצי  במשך  ניסרו 
הפ־ את  לחלץ  כדי  הרכב, 
אולם  מרכבו,  הקשה  צוע 

שנפ־ ז"ל  חיים  ראובן  רבי 
שרד  לא  בראשו,  קשות  גע 
את הפציעה ונפטר מפצעיו 
ספו־ שעות  החולים,  בבית 
נוסף  אדם  מכן.  לאחר  רות 
שהיה מעורב בתאונה נפצע 
הת־ הלוויתו  בינוני.  באורח 
קיימה ביום חמישי בשעות 
הצהרים מבית המדרש דח־
סידי סלונים בשדרה ה-13, 
העלמין  בבית  נטמן  והוא 

במאנסי.
ת.נ.צ.ב.ה.

יִקים ִישְְׂמחּו ַיַעְלצּו:  וַצדִּ
שמחת הבר מצווה 

בחצרות בית נדבורנה - 
עדז'וור

בשבוע שעבר נערכה שמחת הבר מצווה לנכד כ"ק מרן האדמו"ר 
בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצוק"ל ◆ השמחה התקיימה 
באולמי שנדליר בבני ברק בהשתתפות האחים כ"ק מרנן 

האדמו"רים מנדבורנה שליט"א

מ מוטי ˜‡פ

חסידים  מאות 
שעבר  בשבוע  השתתפו 
מצ־ הבר  בשמחת  (רביעי) 
רבי  הגה"צ  של  לבנו  ווה 
שליט"א  שנייבלג  נפתלי 
נד־ חיים'  'דבר  כולל  ראש 

כ"ק  אצל  וחדב"נ  בורנה, 
הקוה"ט  האדמו"ר  מרן 
מנד־ יעקב'  ה'באר  בעל 
הגה"צ  ובן  זי"ע,  בורנה 
שנייבלג  ליבר  אליעזר  רבי 
אב"ד  רב   - שליט"א 
בלונדון  עדז'וור  דקהילת 
שמחת  לרגל  שבאנגליה, 

הבה"ח  לבנו  מצווה  הבר 
השמחה  ני"ו.  מרדכי  חיים 
שנדליר  באולמי  התקיימה 
בהשתתפות  ברק,  בבני 
מרנן  כ"ק  האחים  הגיסים 
מנדבורנה  האדמו"רים 
שליט"א, אדמו"רים, רבנים 

ואישי ציבור רבים. 

בי"   ̂הזוהר בעל ה"עטר ר בי ל ‡י„ היום יומ‡ „הילול‡̃ 
מזי„יטוב זי"ע

צבי'  'העטרת  בעל  הירש  צבי  רבי  הזוהר  בית  שר  הרה"ק  של  קדישא  דהילולא  יומא  חל  היום 
מזידיטשוב זי"ע, המונים יעלו לפקוד את ציון קדשו בעיירה ז'ידאצ'וב שבאוקראינה. כמו כן מקובל 
מהרה"ק רבי יחזקאל משינאווא זי"ע שאמר שמי שלא היה באפשרותו להגיע לציון התנא רבי שמעון 
בר יוחאי זיע"א בל"ג בעומר ישתדל עכ"פ לפקוד את ציון הרשב"י ביום י"א תמוז ביומא דהילולא של 
מרן ה'עטרת צבי' מזידיטשוב זיע"א, והבטיח שירגיש את אותו הטעם וזה מסוגל לישועות גדולות 

ורבות.
תקכ"ג  בשנת  נולד  זי"ע,  מזידיטשוב  צבי'  'העטרת  בעל  הירש  צבי  רבי  הזוהר  בית  שר  הרה"ק 
לאביו הרה"ק רבי יצחק אייזיק מסאפרין זי"ע בגליציה שבהונגריה, הוא הינו מצאצאיו של רבי יום 
טוב ליפמן הלר בעל ה"תוספות יום טוב", ואחיהם של רבי משה מסאמבור, רבי אלכסנדר מקאמרנא, 
רבי ליפא מסאמבור ורבי ישכר בעריש מזידיטשוב זי"ע. למד תורת הנגלה אצל ר' יצחק חריף אב"ד 

סאמבור, ורבי דוד יעקב אב"ד בוליחוב.
גדולי  בפי  כונה  הזהר  בספר  המקיפות  ידיעותיו  בשל  בנסתר,  והן  בנגלה  הן  בתורה  גדול  היה 
דורו "שר בית הזוהר". החל להנהיג בחיי רבו החוזה מלובלין ולאחר פטירת ר' נפתלי צבי מרופשיץ 
נחשב למנהיג חסידי גליציה. על ההערצה כלפיו בזמנו אפשר ללמוד מהדברים המיוחסים לרבי חיים 
הלברשטאם מייסד צאנז שאמר: כשאומרים בגליציה סתם "רבי", מתכוונים לבעל ה"עטרת צבי". גם 
לבנו של רבי חיים, רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינובה מיוחסת אימרה המשווה את הנסיעה 

לזידיטשוב בי"אבתמוז לנסיעה לקברו של רשב"י במירון בל"ג בעומר.
בהשפעת אחיו ר' משה מסאמבור נסע אל החוזה מלובלין ונחשב בין תלמידיו הגדולים. רבותיו 
המובהקים היו רבי ברוך ממז'יבוז' והחוזה מלובלין, אך היה מחשיב את כל רבני דורו וביקר בחצרו־
תיהם של המגיד מקוז'ניץ, רבי משה לייב מסאסוב, ה"אוהבישראל" מאפטא ור' מנחם מנדל מרימנוב, 
מהם ציטט בספריו. נפטר ממגפת הכולרה בי"א בתמוז בשנת תקצ"א. רבי שלמה קלוגר ז"ל הספיד 

אותו. רבים נוהגים להשתטח על קברו, וישועות רבות נקשרו למקום קברו. 
יצחק  רבי  הרה"ק  בן  הירש  צבי  רבי  הרה"ק  לעי"נ:  נר  והדלקת  משניות  בלימוד  להזכרה  שמו 

אייזיק זי"ע, נלב"ע י"א תמוז תקצ"א ומנוחתו כבוד בזידיטשוב זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

זכרון להולכים // מ‡: מוטי ˜‡פ

https://goo.gl/3xLQ5c
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רובח

רררןמרכירוחבביורבנטווערפן
JDN :ילוםˆ
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רובח

בריסיביריסולוביירלנכברכובעמח
JDN :ילוםˆ

מורמבבובבביעמזוזבערחבבימוללערייוןבבוב
JDN :ילוםˆ
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רובח

מחבעברכומרכזילבןרייבורחווררביסין
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רובח

רמרמרבומן
JDN :ילוםˆ

וסטרלירןמעלבלריעלבלזרןמעלבבעלספרע
JDN :ילוםˆ
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ניחוםבליםלבניבמעלברןזל
JDN :ילוםˆ

מחחללנכמוריםמססובופינסרלין
JDN :ילוםˆ


