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פיגוע דקירה בירושלים
ארבעה שוטרים נפצעו 

באורח קל בפיגוע 
דקירה בארמון הנציב, 
לאחר שמחבל נכנס 
לתחנת המשטרה 

בשכונה ◆ פונו לבית 
החולים שערי צדק 

בבירה ◆ המחבל נעצר 
ומצבו קשה

צה"ל הקים צוות בדיקה לבחינת 
אירוע ירי הנ"ט בעוטף עזה

באירוע נפצע קשה חייל צה"ל ◆ מתחקיר ראשוני עולה כי מפקד פלוגה 
הורה להיכנס לכביש שנסגר בהוראה

על רקע הביקורת נגדו: 

נתניהו בנאום "יש 
דברים חסויים 

ורגישים שאני לא 
יכול לשתף

 עם הציבור" 
אנטישמיות בעולם: 

ארבעה בחורי 
ישיבה הותקפו 

בטורונטו
החשודים צעקו וגידפו אותם, לפני שעברו 

להתקפה פיזית אלימה

טראמפ תקף בחריפות את מקרון: 
"מחפה בדבריו על אחוזי האהדה 

הנמוכים שיש לו"

טלטלה בקואליציה

תגובות מעורבות 
במערכת הפוליטית 
בעקבות התפטרותו 

של ליברמן

הבית היהודי 
באולטימטום: תיק 
הביטחון לבנט או 
שנפיל את הממשלה

שר הביטחון מתפטר מתפקידו

ליברמן החליט להתפטר בעקבות ההחלטה על הפסקת אש עם חמאס ◆ לדבריו: "אנו 
קונים שקט לטווח קצר במחיר פגיעה קשה בביטחון, גילינו רפיסות" ◆ בחמאס הציגו את 

התפטרותו כניצחון על ישראל ◆ ההערכה: נתניהו יכהן כשר הביטחון

עעעעעעעעללללללללללללללללללללללללללללללללללללל ררררררררקקקקקקקקעעעעעעעע ההההההההבבבבבבבבבבבביייייייקקקקקקקקקקווווווווווווררררררררתתתתתתתת ננננננננגגגגגגגגגגגגדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדוווווווווווווווווווווווו::::::::::::: 

צילום: קבוצת מדברים תקשורת

המנה 
היומי 



יום חמישי ז' כסלו תשע"ט 215/11/2018
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תחזית להיום:

שערים יציגים

ממטרים  ˆפויים   ,חל˜י מעונן  היום: 
 .רעמים יחי„ו מ˜ומיים מלווים בסופו
 ח ˜יים  והמזרח  ה„רום  בנחלי 
 נמוכו יהיו   הטמפרטורו  .יטפונול

מהר‚יל לעונה.

 ה‡ר בˆפון  פעם  מי„י  ‚ם  מחר: 
 .בו„„ו רעמים   בסופו ויכנו  ובמרכזה 
וימעטו.  יחלו  ה‚מים  היום  במהלך 
 נמוכו  להיו יוסיפו   הטמפרטורו

מהר‚יל לעונה.
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פרנו // „ו„ פרי„

עו„ הזהו ל ומכי 
נניהו 

ממשלה  ראש  הוא  כי  שוב  הוכיח  נתניהו 
חלש, אפילו חלש מאוד, שמי שמנהל אותו הוא 
ראש  סינוואר,  יחיא   - בידו  אסיר  שהיה  אדם 
טוב  מכיר  סינוואר  ברצועה.  חמאס  ממשלת 
בציבור  הרוח  הלך  ואת  התקשורת  את  מאוד 
הישראלי, וודאי את התנהלותו של נתניהו. רב 
המחבלים הזה ידע כי הוא יוכל לירות רקטות 
לעבר מדינת ישראל, ולנסות לטבוח באזרחים 

וחיילים כאשר כל זה עובר בשתיקה. 

אתמול נאם ראש הממשלה והסביר כי יש 
אותו  שהביאו  הציבור,  מעין  שחסויים  דברים 
דומים  דברים  בדרום.  המערכה  את  להפסיק 
כישלון  כל  לאחר  כמעט  הממשלה  ראש  אמר 
איתן.  צוק  מבצע  לאחר  גם  וכן,  חמאס,  מול 
הט־ את  למדי  מתוחכם  בקש  דוחה  הוא  בכך 

ענות נגדו.

דבריו אלו של נתניהו אינם שווים כקליפת 
השום. לו חמאס היה יודע כי ישראל תגיב כנ־

גדו בעוצמה, הוא לא היה מעז לשגר כך רקטות 
לעבר ישראל, כי חמאס עצמו לא היה מעוניין 
מי  היטב  שיודע  הטרור  ארגון  אולם  בהסלמה. 
הוא ראש ממשלת ישראל, מאפשר לעצמו לה־
עיף לעבר מדינת ישראל בלוני ועפיפוני תבע־

רה על בסיס יומי, לירות טיל קורנט לאוטובוס 
עם חיילים ולהכניס את כל תושבי הדרום אל 

המקלטים.

(המשך מחר)

‡ברהם ויסמן // נופר

˜„ום ל יר‡ל ל‡ 
נפ‚מה

הגאון רבי יעקב משה חרל"פ זצ"ל (נלב"ע 
גם  מישראל  איש  כל  כי  סבר  תשי"ב)  כסלו  ז' 
אם חטא, הרי הוא קשור בנשמתו הפנימית אל 
הטוב. אדם מישראל תמיד זכאי הוא. ולכן, אין 
ללמד חובה על עם ישראל כי למרות הקליפה 
הרעה הנראית בחוץ, הרי הפנימיות היא קדו־

שה.

לישו־ הציפיה  כתב "בכלל  מספריו  באחד 
להיגאל  ישראל  שראויים  ולהאמין  להכיר  עה, 
בכל שעה ושעה, שאף אם רבים הם הליקויים 
מצד החוץ, טהורים ונקיים הם מצד הפנים. לכן 
יש להעמיק בקדושתם של ישראל ועומק זכו־
תם שהם ראויים לגאולה. קדושתם של ישראל 
כנסת  מעולם.  נפגמה  לא  שלהם  הכלל  מצד 
ישראל, במובן האמיתי של מושג כלל ישראל, 

מעולם לא חטא ומעולם לא נפגם במאומה".

// בר המערכ„

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

בתחנת המשטרה 'עוז' בירושלים:

שני שוטרים נפצעו 
בפיגוע דקירה

שני שוטרים נפצעו קל בפיגוע דקירה בתחנת המשטרה 'עוז' (מרחב קדם) 
בשכונת ארמון הנציב שבבירה ◆ המחבל נוטרל במקום

מ‡: מ. יו„
שני שוטרים נפצעו אמש 
בת־ דקירה  בפיגוע  קל  באורח 
ארמון  בשכונת  משטרה  חנת 
טיפול  לקבלת  פונו  הם  הנציב. 
שערי  החולים  בבית  רפואי 
דיווחים  על-פי  בבירה.  צדק 
מהמקום, המחבל נוטרל ומצבו 

מוגדר בינוני.
כי:  מסר  מד''א  דובר 
דיווח  התקבל   22:32 בשעה 
ירושלים  במרחב   101 במוקד 
בי־ על"ר  ברחוב  פצועים  על 2 
רושלים. חובשים ופראמדיקים 
של מד"א העניקו טיפול רפואי 
לבי"ח  הפצועים  שני  את  ופינו 
שערי צדק במצב קל בהם גבר 
מדממת  פציעה  עם   50 כבן 
בפלג גופו העליון וגבר כבן 30 

עם פציעה ביד.
שמתקבלים  מדיווחים 
נכנס  המחבל  כי  עולה  מהזירה 
ואז  מג"ב  שוטר  דקר  לתחנה, 
נוטרל.  והוא  ירי  לעברו  בוצע 

מהירי  כתוצאה  הנראה  ככל 
קל  באורח  נוסף  שוטר  נפצע 
מנתזים. נבדק החשד שהמחבל 
ונכנס  התחנה  לגדר  מעל  קפץ 

פנימה.

לאחר הפסקת האש: 

צה"ל סיכל ניסיון פיגוע 
על הגדר

תושבי עוטף עזה המשיכו במחאתם נגד הפסקת האש

מ‡: יר‡ל לבי‡          
מחבל  זיהו  צה"ל  לוחמי 
שהתקרב לגדר המערכת בצפון 
שנמסרה  בהודעה  עזה.  רצועת 
המחבל  כי  נאמר  צה"ל  מדובר 
השליך רימונים שלא התפוצצו, 
וס־ קאטר  גם  נמצאו  גופו  ועל 
כין. החיילים ירו לעבר המחבל, 
לח־ אותו  והעבירו  אותו,  עצרו 
בחסדי  הביטחון.  כוחות  קירת 
שמיים, לא היו נפגעים לכוחות 

צה"ל.

התקרית על גדר המערכת 
לפ־ שאתמול  לאחר  התרחשה 
הלחימה  סבב  הסתיים  ערב  נות 
הפלסטי־ והפלגים  ישראל  בין 
הפסקת  בעקבות  ברצועה,  ניים 
מצרי.  בתיווך  שהושגה  אש 
האש  הפסקת  על  הדיווחים 
גורמים  מצד  בביקורת  התקבלו 
תושבי  מצד  וכן  באופוזיציה, 
יצאו  בשדרות  תושבים  הדרום. 
צמי־ הבעירו  ברחובות,  למחות 

גים וחסמו כבישים בעיר. 

תוש־ המשיכו  הבוקר 
את  עזה  ועוטף  משדרות  בים 
מחאתם וחסמו את מעבר כרם 
אל  המוביל   232 כביש  שלום. 
את  לתנועה.  נחסם  המעבר 
תיכון  תלמידי  יזמו  ההפגנה 
אתמול  כבר  שהודיעו  בעוטף, 
תחת  ללימודים.  ישובו  לא  כי 
בשקט",  לגדול  "תנו  הסיסמה 
לפעול  מהממשלה  דורשים  הם 
ולהשיב  החמאס  נגד  בתקיפות 

את השלווה לגיזרת הדרום.

טראמפ תקף בחריפות את 
מקרון: "מחפה בדבריו על אחוזי 

האהדה הנמוכים שיש לו"
מקרון תקף את המונח 'לאומניות' ◆ זמן קצר קודם לכן הגן טראמפ על 

המונח ואף הצהיר כי הוא עצמו כזה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בין  תקדים  חסר  עימות 
נשיא ארה"ב לנשיא צרפת מק־
רון: שלשום בשעת לילה פרסם 
הנשיא האמריקני טראמפ הוד־
תקף  בה  החברתית  ברשת  עה 
כתגובה  מקרון  את  בחריפות 
במהלך  מקרון  שאמר  לדברים 
מסיבת עיתונאים משותפת של 

השניים.
במהלך מסיבת עיתונאים 
וצרפת  ארה"ב  נשיאי  שערכו 
בארמון האליזה תקף מקרון את 
לימין  המיוחס  לאומני  המונח 
הנשיא  הגן  עליו  מונח  העמוק, 
טראמפ זמן קצר קודם לכן ואף 

כינה את עצמו כלאומן. 
טראמפ  כתב  בתגובה 

אינו  מקרון  כי  יותר  מאוחר 
זוכה לרמת האהדה גבוהה בצי־
מעוניין  ולכן  הצרפתית  בוריות 
להסיט את תשומת הלב באמי־
האמרי־ הנשיא  בעייתיות.  רות 
קני הוסיף וכתב כי בצרפת כבר 
גרמנית  ללמוד  להתחיל  החלו 
עד  העולם  מלחמת  בתקופת 

שארה"ב התגייסה לטובתה.

צילום: קבוצת מדברים תקשורת
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פר ויˆ‡

אביה  אחי  כי  לרחל,  יעקב  ויגד  יב,  כט, 
הוא

אמר לה: אחיו אני ברמאות". (בבא בתרא קכג.)

"אבא", שאל בן את אביו, "מה פירוש "להילחם 
עם היצר הרע?"

אמר לו האב: "פירוש מדויק אני לא יודע אבל 
אתן לך את הכיוון. כשנכנס מישהו לחנות שלי ומ־
שלם לי בטעות שלושה רובל במקום שני רובל, מיד 
שלי  לשותף  לספר  היצר:  מלחמת  בליבי  מתחילה 

או לא?".
*

יהודי כפרי בא לבקר את קרובו בעיר הגדולה. 
ראו  לבורסה  קרוב  וכשהגיעו  בעיר,  השנים  טיילו 
שני כרסתנים גוצים יוצאים מהבנין תוך כדי שהם 

מדברים ומביטים באצבעותיהם.
זקף האורח עיניים תמהות. "מי אלה?"

מגדולי  אחים  הם  אלה  "שני  המארח:  הסביר 
הסוחרים בבורסה, ויותר משהם מדברים הם בוד־
קים כל אחד שהשני לא גנב לו אחת מאצבעותיו".

כט, לד, הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי 
לו שלשה בנים

איש מכירות נכנס לאחד מהלקוחות הקבועים 
שלו ושאל: "אולי הגיעה מברק עבורי?"
"כן", השיב הלה. "לפני רגע הגיע".

נפלו:  ופניו  המברק  את  המכירות  סוכן  פתח 
אשתו ילדה שלישיה.

"עכשיו  לו:  ואמר  השכם  על  הלקוח  לו  טפח 
תדע איך מרגיש אדם שמקבל יותר ממה שהזמין".

כט, כז, ויתן לו את רחל בתו לו לאשה
למה לבן לא נתן נדוניא ליעקב אבינו?

"מה אתה רוצה", אמר לבן הארמי ליעקב, "עם 
אח עשיו ודוד ישמעאל, אתה עוד מבקש נדוניה?"

לעוד הומור יהודי: "הרשל'ה"
http://www.hershaleh.co.il

בעלי ציינג' יחוייבו בדיווח מיוחדמטעמים
נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג') יחויבו בדיווח מיוחד  לרשות המסים על פעילות לקוחותיהם, כך אושר 

אמש בוועדת חוקה חוק ומשפט

מ‡: יר‡ל לבי‡
למ־ ייעודי  צוות  תפעיל  המסים  רשות 
נותני  באמצעות  המוזרם  השחור  בהון  לחמה 

שירותים אלו.
הכנסת,  של  ומשפט  חוק  חוקה  ועדת 
שי־ נותני  המחייבות  תקנות  אתמול  אישרה 
לרבות  (צ'יינג'ים),  פיננסיים,  בנכסים  רותים 
צ'קים,  ניכוי  מטבע,  החלפות  מטבע,  המרות 
שטרי חליפין ושטרי חוב ועוד, בדיווח לרשות 
 50 על  העולים  בסכומים  פעולות  על  המסים 

אלף שקלים חדשים.
שירותים  נותני  כי  טוענת  המסים  רשות 
כתשתית  רבות  פעמים  משמשים  זה,  מסוג 

בשל  מסים,  העלמות  של  עבירות  לביצוע 
כספים  מקור  בטשטוש  הרבה  האפקטיביות 
על  מצביע  הנצבר  הניסיון  לידיהם.  שהגיעו 
שימוש במתן שירותים אלו בפרשיות פליליות 
בהיקפים  מסים  מתשלום  השתמטות  ולצורך 
על  הרשות  החליטה  זה,  רקע  על  גדולים. 
העברת  על  יפקח  אשר  מיוחד  צוות  הקמת 
את  יעבד  זה  צוות  גדולים.  בסכומים  כספים 
הנתונים שיתקבלו מנותני שירותים אלו ויכוון 
בהתאם לצורך את עבודת הביקורת והחקירות 

הנדרשת.
אמר:  יעקב  ערן  המסים,  רשות  מנהל 
"אחת המטרות שלי עם כניסתי לתפקיד היא 

מסים  לגביית  להגיע  במטרה  מאמץ  למקד 
הביקורת  לעבודת  בנוסף  וצודקת.  שוויונית 
השגרתית שהיא חלק מרכזי בעבודת הרשות, 
חשוב לנו לבצע ניתוח חכם של נתונים במטרה 
בשימושם  היו  אשר  שחור  הון  לבורות  להגיע 

של עבריינים במשך שנים".
החל  שקידומו  חקיקה  בתיקון  מדובר 
בקשיים  לוותה  הכנתו  אך   ,2013 בשנת  עוד 
חוק  חוקה  ועדת  בשל רצון  היתר,  בין  רבים, 
ומשפט להכניס מנגנונים המאזנים בין יעילות 
הפיקוח מצידה של רשות המסים, לנטל המו־
המידע  ולמסירת  אלו  שירותים  נותני  על  שת 

על לקוחותיהם.  

info@nihul.co www.nihul.co
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נתניהו התנצל בפני  
נשיא צרפת על עזיבתו 

המוקדמת
ראש הממשלה אמר למקרון כי ישראל מגנה על 

עצמה מול טרוריסטים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ראש הממשלה בנימין נת־
ניהו צלצל אתמול לנשיא צרפת 
כך  על  בפניו  והתנצל  מקרון 
שנאלץ לעזוב את צרפת מוקדם 
האירועים  בשל  זאת  מהרגיל, 

בדרום.
לנ־ הודה  הממשלה  ראש 
החם,  האירוח  על  הצרפתי  שיא 
על  הגנה  ישראל  כי  לו  ואמר 
של  פעולות  בעקבות  עצמה 

טרוריסטים. 

https://goo.gl/MWWz8r
mailto:info@nihul.co
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חדש מטרה
 שוקו וסדרת משקאות חלב

בטעם נהדר ובלי תוספת סוכר
עם יותר סידן ו-30% יותר חלבון

השוקו הכי טעים בישראלמהיום בוחרים בשוקו טרה החדש!



יום חמישי ז' כסלו תשע"ט 615/11/2018

ליברמן הודיע על התפטרותו: "הפסקת 
האש היא כניעה לטרור"

שר הביטחון הודיע על עזיבת תפקידו והאשים את נתניהו בהתנהלות רופסת ברצועת עזה: "לא חיפשתי 
סיבות לפרוש" ◆ חמאס בירך: "הכרה בתבוסה"

מיוניטיין
הודיע  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר 
על  זאת  מתפקידו,  התפטרותו  על  (ד')  אמש 
לראש  בינו  העמוקים  הדעות  חילוקי  רקע 
ברצו־ המדיניות  בעקבות  נתניהו  הממשלה 
התנהלות  על  ביקורת  מתח  ליברמן  עזה.  עת 
הקואליציוניות  לשותפות  קרא  ואף  הממשלה 
לב־ תאריך  על  האפשרית  במהירות  להסכים 

חירות.
"מה שקרה אתמול בנושא תהליך ההס־
הצהיר  לטרור",  כניעה  הוא  חמאס  עם  דרה 
משמעות  או  אחרת  הגדרה  לזה  "אין  ליברמן. 
אחרת. אנחנו כמדינה קונים שקט לטווח קצר 

במחיר של פגיעה בביטחון לטווח ארוך".
כמ־ כרגע  עושים  אנחנו  שבפועל  "מה 
במחיר  קצר  לטווח  שקט  קונים  אנחנו  דינה, 
זה  ארוך.  לטווח  לאומי  בביטחון  קשה  פגיעה 
לא סוד שהיו כבר בחודשים האחרונים חילו־
את  אזכיר  רק  ואני  לביני,  רה"מ  בין  דעות  קי 
הנושא של ההכנסת דלק קטארי, אני חשבתי 
שזו שגיאה. רק אחרי שראש הממשלה הוציא 
דלק  להכניס  לאפשר  נאלצתי  כתובה  הוראה 

קטארי לתוך הרצועה", הוסיף.
כי  ומסרו  להתפטרות  התייחסו  בחמאס 
בתבוסה  הכרה  היא  ליברמן  של  "התפטרותו 
ההתנגדות  מול  להתמודד  היכולת  ובחוסר 
הפלסטינית. זהו ניצחון פוליטי של עזה, אשר 
אדמה  רעידת  ולעורר  איתנה  לעמוד  הצליחה 
פוליטית בישראל". בג'יהאד האסלאמי הגיבו 

גם כן ומסרו: "התפטרותו של ליברמן מתפקי־
דו היא ניצחון לרצון ההתנגדות ועמידת עמנו 

מול הכיבוש".
לכהן  ממשיך  הייתי  "לו  הוסיף:  ליברמן 
בעיניים  להסתכל  יכול  הייתי  לא  בתפקידי, 

של תושבי הדרום". חמאס הודיע בתגובה כי 
בעי־ בתבוסה  הכרה  היא  ליברמן  "התפטרות 
מות עם ההתנגדות הפלסטינית,  והיא ניצחון 
לייצר  בתנאיה  הצליחה  אשר  לעזה,  מדיני 

רעידת אדמה פוליטית אצל הכיבוש".

ח"כ יעקב אשר קרא לשלום בחגיגות 
הניצחון של ליאון

ח"כ יעקב אשר אמר אמש בחגיגות הניצחון של משה ליאון "דגל התורה זו מפלגה של גופי תורה ומונחית 
על ידי גופי תורה" ◆ אשר הוסיף "אנחנו מושיטים גם עכשיו ידיים לשלום לכל השותפים שלנו"

מיוניטיין

של  חה"כ  בפני  נאם  אשר  יעקב  ח"כ 
בשמחת  שהשתתפו  הפעילים  ואלפי  דגה"ת 
הניצחון של משה ליאון בירושלים ואמר "מורי 
החזון  דברי  את  כולם  יודעים  אנחנו  ורבותי, 
איש על הרבה גופי תורה שתלויים בבחירות".
תורה  גופי  של  מפלגה  זו  התורה  "דגל 
ומונחית על ידי גופי תורה, בראשותם של מרן 

שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה 
אלפי  איך  ראינו  שליט"א,  אדלשטין  הגרי"ג 
את  עזבו  תורה  גופי  שהם  ואברכים  בחורים 
לימודם ונטלו חלק ועזרו במערכה הזו. צעירי 

הצאן יחד עם זקני הדור".
עוד הוסיף "אני רוצה להודות בראש וב־
ראשונה לוועדת הרבנים של דגל התורה בירו־
שלים שנשאה על כתפיה בהתייעצות תמידית 
בירושלים  המהלכים  כל  את  הדור  גדולי  עם 

בשנתיים האחרונות בשיתוף והובלה של יו"ר 
תנועת דגל התורה ח"כ גפני, שבאומץ, בנחי־
לשלום  ידיים  כולנו  הושטנו  וממלכתיות  שות 
במשך כל המערכה ואנחנו מושיטים גם עכשיו 

לכל השותפים שלנו".
והשמחה  האמת  שאת  לזכור  "חייבים 
ולמחוק,  לדכא  אפשר  אי  מהלב  לנו  שפורצת 
זכינו לקיים כל אחד ואחד מאיתנו את הציווי 

של רצון יראיו יעשה".

סופית: משה ליאון 
ראש העיר הנבחר 

של ירושלים
בתום ספירת המעטפות הכפולות בסיבוב השני 

של הבחירות לראשות עיריית ירושלים ניצח משה 
ליאון את עופר ברקוביץ ב-3,765 קולות.

מיוניטיין

הבוחרים  קולות  ספירת 
הס־ הכפולות  שבמעטפות 
וכצפוי,  ירושלים  בעיר  תיימה 
משה ליאון ייכנס בקרוב ל'כיכר 
ראש  כס  על  ויתיישב  ספרא', 
בהפ־ שניצח  לאחר  זאת  העיר, 

רש של 3765 קולות.
ספירת  בתחילת  כבר 
הקולות התברר, כי לליאון ישנם 

כ-2600  לפחות  זו  ספירה  מתוך 
את  שמימשו  הנכים  של  קולות, 

הצבעתם במעטפות כפולות.
לפני  התוצאות  פי  על 
הכפו־ המעטפות  קולות  ספירת 
לות, היה פער של 6,528 קולות, 
לעשות  מכדי  גדול  פער  שזהו 
עוד  הספירה  ולאחר  מהפך. 
החיילים  קולות  נספרו  בטרם 
סיכוי  לברקוביץ  אין  כי  מתברר 

לנצח.

הבית היהודי: אם לא 
נקבל את תיק הביטחון, 

נפיל את הממשלה
הסיעה הודיעה כי בנט הוא שצריך לקבל את התיק 

וכי היא הסמיכה אותו לקבל כל החלטה בעניין 
◆ אם שמונת הח"כים של הבית היהודי יפרשו 
מהקואליציה, תהפוך ממשלת נתניהו לממשלת 

מיעוט ופירוק הקואליציה

מיוניטיין
של  התפטרותו  בעקבות 
ליבר־ אביגדור  הביטחון  שר 
שר  אמש  הודיע  מתפקידו,  מן 
החינוך נפתלי בנט כי הוא דורש 
הביטחון  תיק  את  לידיו  לקבל 

שהתפנה.
על  הודיע  בנט  בתחילה 
יותר  ומאוחר  מצדו  הדרישה 
חברי  כל  התכנסו  היום  במהלך 
סיעה  לישיבת  היהודי  הבית 
והחליטו פה אחד לגבות את יו"ר 
המפלגה בנט בדרישה לקבל את 

תיק הביטחון לידיו.
במפלגה מאיימים כי באם 
רוה"מ נתניהו לא ייעתר לדריש־
תו של בנט, הרי שהבית היהודי 
תפרוש גם היא מהקואליציה ואז 
לא יהיה מנוס מהליכה לבחירות, 
מה שנתניהו כעת לא מעוניין ככ 
רקע  על  וזאת  לעשות  הנראה 
האכזבה של הציבור מהתנהלותו 

מול חמאס.
שולי  ח"כ  הסיעה  יו"ר 

כי  הצהירה  אף  מועלם -רפאלי, 
"בלי תיק הביטחון הבית היהודי 
לא תמשיך כשותפה בממשלה". 
יונתן  הממשלה,  ראש  דובר 
יחזיק  נתניהו  כי  מסר  אוריך, 
לדב־ הביטחון.  בתיק  בינתיים 
לבחירות  ללכת  הכרח  "אין  ריו, 
זו,  רגישה  ביטחונית  בתקופה 
את  להשלים  יכולה  והממשלה 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור:  ימיה".
יובל מר„כי בן יפה, ‡מונה מונז ב מרים, ‡רי‡ל בן נטלי, 

 נה, רפ‡ל חיים בן נעמי פרומט, נועה בו יע˜ב בן
כוכבה ˆיפורה, רבי מנ„ל ני‡ור זלמן בן חיה ל‡ה , ה‚‡ון 

רבי מנ„ל ‡טי˜
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com  'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו  
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תגובות מעורבות במערכת הפוליטית 
בעקבות התפטרותו של ליברמן

יו"ר האופוזיציה לבני ברכה את ליברמן על ההחלטה להתפטר וקראה לממשלת חירום בראשות המחנ"צ 
והליכה לבחירות ◆ יו"ר סיעת המחנ"צ חסון אמר, נתניהו שמכנה את עצמו מר ביטחון הסתבר כמר כסף

מיוניטיין
ליברמן  השר  של  התפטרותו  לאחר 
מתפקיד שר הביטחון על רקע הפסקת האש 
מעורבות  תגובות  להישמע  החלו  חמאס,  עם 

בפוליטיקה על ההחלטה לפרוש.
אמרה,  לבני  ציפי  האופוזיציה  יו"ר 
"ממשלת הכישלון בביטחון צריכה ללכת. אין 
שיביאו  עכשיו  בחירות   - ביטחון  אין  שלום, 
הציוני.  המחנה  בראשות  חירום  לקואליציית 

נחזיר את הביטחון ונפעל לשלום
בדרום  המהדהד  הביטחוני  הכישלון 
הוא יריקה בפרצופו של ציבור העוטף ופגיעה 
הודעת  ישראל.  מדינת  של  בהרתעה  אנושה 
בק־ והקטטות  הביטחון  שר  של  ההתפטרות 
בינט, מוכיחים את מה שאנחנו אומרים שנים 
ארוכות - אין לאף אחד ממרכיבי הקואליציה 

ולכולם ביחד פתרון לביטחון.
אסטרטגיה  ובלי  מתלהמות  בסיסמאות 
הוכחנו  כבר  ביטחון.  לספק  ניתן  לא  משולבת 
חמאס,  מול  קשה  ביד  לפעול  יודעים  שאנחנו 
לש־ אופק  ויצירת  בינלאומית  לגיטימציה  תוך 

לום.
חדשה  ביטחונית  אסטרטגיה  נדרשת 
מול ממשלת הימין הקורסת. היום כבר ברור 
שרק הדרך שלנו - שילוב של עוצמה צבאית 

ויוזמה מדינית יכולה להחזיר את הביטחון.
ומרכז  הציוני  המחנה  סיעת  יו״ר  גם 
האופוזיציה יואל חסון התבטא ואמר ״המחנה 
תאריך  מיד  אתו  לתאם  לליכוד  קורא  הציוני 
בהול לבחירות - לאזרחי ישראל מגיע הנהגה 

אחרת״

ותתפטר  לנשיא  גש  הממשלה,  ״ראש 
כי ממשלתך הרביעית סיימה היום את דרכה 
כשהיא מובסת, רופסת וחסרת כל בושה בכל 

תחום שהוא.
ביטחון  מר  עצמו  את  שמכנה  נתניהו 
דולרים  מיליוני  שמעביר  כסף,  כמר  הסתבר 

לחמאס בבוקר אבל סופג רקטות בלילה.
חזית  ולייצר  בוגרת  למנהיגות  העת  זו 
אחידה של המחנה כולו שהמחנה הציוני הוא 
הבסיס - כדי לעשות הכול להחלפת נתניהו. 
ציפי  עם  גבאי  אבי  בראשות  הציוני  המחנה 
וערוך  לבחירות  מוכן  האופוזיציה  ראש  לבני 
אליהן. ביחד נוביל את ישראל לשינוי הכיוון 

שהיא כל כך זקוקה לה.״
מנגד, פרופסור שמחה גולדין אביו 

מוחזקת  שגופתו  גולדין  הדר  סגן  של 
לשר  מודים  "אנו  אמר:  שחמאס  בידי 
הביטחון ליברמן על עמידתו לצדנו, היו 
להסכמות.  שהובילו  איתו  דיונים  לנו 
ראש הממשלה אמר שכל שדרוג של עזה 
או הסכם בעזה יכלול את שחרור הבנים. 
התחייב  שהוא  במה  לעמוד  צריך  הוא 

4 שנים". לפני 
בע־ אמרה  זנדברג  תמר  ח"כ  מרצ  יו"ר 
מליברמן.  שפטרנו  ברוך  ההתפטרות,   קבות 
הפוליטיקה  את  שדרדר  ומושחת  גזען  שר 
הישראלית. כל שרי הממשלה צריכים ללכת 
הכי  מהממשלה  אותנו  ולפטור  בעקבותיו 
המדינה.  בתולדות  וגזענית  מקטבת  משסה, 

מרצ תגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת.

סקר 'החדשות': 
הליכוד מקבל 

מכה קשה, ליברמן 
והחרדים עולים

סקר שבוצע על ידי חברת החדשות מתברר כי 
לראשונה מזה מספר חודשים הליכוד יורד אל 
מתחת ל 30 מנדטים ◆ 74% מהישראלים אינם 

מרוצים מתפקודו של רה"מ נתניהו בסבב הנוכחי # 
רשימה בראשות בני גנץ מגיעה ל 15 מנדטים

מיוניטיין
"המה־ עבור  שבוצע  סקר 
החד־ חברת  של  המרכזית"  דורה 
הלי־ מארס  מאז  לראשונה  שות: 
כוד יורד אל מתחת ל30 מנדטים, 
מרוצים  אינם  מהישראלים   74%
מתפקודו של רה"מ נתניהו בסבב 
הנוכחי ורשימה בראשות בני גנץ 

מגיעה ל 15 מנדטים
למחרת  שנערך   - בסקר 
הפסקת האש עם החמאס ולאחר 
בתקשורת  מהפרסומים  שנודע 
מתכוון  ליברמן  הביטחון  ששר 
נתניהו  כי  מתברר   – להתפטר 
חוטף מכה בעקבות החלטתו לה־

פסקת אש עם חמאס.
בסקר נשאלו הנסקרים, אם 
היום,  מתקיימות  היו  הבחירות 
מתמודדת  הייתה  המפלגות  ובין 
גנץ  בני  בראשות  חדשה  מפלגה 
ושאר המפלגות היו נשארות כמו 
שהן עבור איזו רשימה היית מצ־

ביע? 
הליכוד   ,8 הציוני  המחנה 

מר"צ   ש"ס 6,  עתיד  13,  יש   ,24
5, הבית היהודי  10, יהדות התו־
 ,7 ביתנו  ישראל   ,8 כולנו    ,7 רה 
אורלי לוי אבקסיס  5,  בני גנץ  15 

והרשימה המשותפת  12.
עוד שאלה שנשאלה בסקר, 
מרוצה  לא  או  מרוצה  אתה  האם 
הממשלה  ראש  של  מהתנהלותו 

בזמן ההסלמה האחרונה בעזה.
17% השיבו כי הם מרוצים 
מרו־ אינם  כי  השיבו  ואילו 74% 

צים.
לא  או  מרוצה  אתה  האם 
הבי־ שר  של  מהתנהלותו  מרוצה 
האחרונה  ההסלמה  בזמן  טחון 

בעזה.
19% השיבו כי הם מרוצים, 

ו- 69% השיבו כי אינם מרוצים.
לא  או  מרוצה  אתה  האם 
הרמטכ״ל  מהתנהלות  מרוצה 

בזמן ההסלמה האחרונה בעזה.
35% השיבו כי הם מרוצים, 

ו- 51% השיבו כי אינם מרוצים.

בעקבות התפטרות 
ליברמן: החרדים חוששים 

על גורל חוק הגיוס
על אף התקווה כי בחירתו של ליאון לראשות 
העיר ירושלים תסייע לרכך את שר הביטחון 

היוצא ליברמן בעניין התיקון לחוק הגיוס, במסיבת 
עיתונאים הודיע כי לא יסכים לכל שינוי בחוק

מיוניטיין

הפוליטית  המערכת  בעוד 
של  החלטתו  בעקבות  סוערת 
כשר  מתפקידו  להתפטר  ליברמן 
חו־ החרדית  בפוליטיקה  ביטחון, 
ששים מפני הבאות בנוגע לעתידו 

של חוק הגיוס.
הת־ העיתונאים  במסיבת 
יסכים  לא  הוא  כי  ליברמן  בטא 
הגיוס,  בחוק  אחד  פסיק  לשינוי 
להעביר  ניתן  אם  מסופק  ואני 
עתיד  יש  בלעדינו,  החוק  את 
גם לא תסכים לשינוי של פסיק. 
בשאלה האם יתמוך בחוק הגיוס 
חוק  זהו  כי  ליברמן  אמר  הקיים 
וכי  הביטחון  מערכת  שהציעה 
שהוצע  ביותר  הטוב  החוק  הוא 

עד היום.

ליברמן  של  ההחלטה 
והאמירה כי לא ישנה כלום מחוק 
דגל  בסיעות  הלם  מהווה  הגיוס, 
נלח־ שהם  כיוון  וש"ס  התורה 
ליאון  משה  של  בחירתו  על  מו 
אפשר  מכן  שלאחר  תקווה  מתוך 
יהיה לסגור את ענייני חוק הגיוס. 
ליברמן,  לשמחת  נבחר,  ליאון 
ההתפטרות  מכן  לאחר  ושנייה 
הגיוס  לחוק  גרמה  ליברמן  של 

להיתקע.
מספר  עוד  נותרו  כי  נציין 
יהיה  ניתן  בהם  בודדים  ימים 
לוח  פי  על  הגיוס  חוק  את  לתקן 
לא  באם  בג"ץ.  שקבע  הזמנים 
יעמדו בלוח השמנים הרי שבג"ץ 
יורה על גיוסם של כל בני הישי־
לאנדרלמו־ יגרום  כזה  ומצב  בות 

סיה גדולה.

ב'דגל' שוקלים לרוץ לבד בבחירות 
הקרובות לכנסת

 גורמים בדגל התורה שוקלים את האפשרות לרוץ באופן עצמאי בבחירות הקרובות באם לא תתקבל 
דרישתם להגדיל את מספר הנציגים לדגל התורה

מיוניטיין
ניצחה  בהן  המקומיות  הבחירות  לאחר 
ערים  ובמספר  בירושלים  התורה  דגל  סיעת 
נוספות, כמו גם ניצחונם של המועמדים שנ־
תמכו על ידם, פעילים בכירים ב'דגל התורה' 
החלו בבדיקות ראשונות האם ניתן יהיה לרוץ 
עצמאי  באופן  לכנסת  הקרובות  בבחירות 
ולהעלות את מספר המנדטים של דגל שכיום 

מונים שלושה חברי כנסת בלבד.
גורם בדגל אומר: "אין שום סיבה שדגל 
תמנה רק שלושה חברי כנסת כאשר הנתונים 

מראים את כוחה האמיתי של דגל התורה"
באם אגודת ישראל לא יפנימו את הכוח 
שלהם,  האמיתי  כוחם  ואת  דגל  של  האמיתי 
הק־ בבחירות  לבד  לרוץ  תיאלץ  שדגל  הרי 

רובות.
לדבריו, הוכחנו בבחירות לרשויות המ־
קומיות כמה אנו באמת שווים ואין מה לפחד 
אין  אמנם  לכנסת.  בבחירות  גם  זאת  לעשות 
אך  החרדי,  בציבור  וקרע  פילוג  ליצור  רצון 
בהחלט זכותה של דגל לדרוש את כמות המ־

נדטים שהיא שווה באמת.
החלטה  כל  כי  מדגיש  הוא  זאת  עם 
כאשר  ישראל  גדולי  ידי  על  ורק  אך  תתקבל 

תצטרך להתקבל החלטה בעניין.
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נתניהו: "יש דברים חסויים ורגישים 
שאני לא יכול לשתף עם הציבור"
נתניהו התייחס באזכרה הממלכתית בשדה בוקר לביקורת נגדו: 

"בביטחון ישראל רב הנסתר על הגלוי ◆ אני שומע את קולם של תושבי 
הדרום אבל אני רואה את התמונה הכוללת של הביטחון - שאיני יכול 

לשתף בה את הציבור שאני אוהב"

מיוניטיין
בנימין  הממשלה  ראש 
ריבלין  המדינה  נשיא  נתניהו, 
השתתפו  איזנקוט  והרמטכ"ל 
הממלכתית  באזכרה  (ד')  אמש 
בשדה בוקר, לציון 45 שנה למו־
הראשון  הממשלה  ראש  של  תו 

דוד בן גוריון.
לביקורת  התייחס  נתניהו 
עם  האש  הפסקת  רקע  על  נגדו, 
נדרש  מנהיג  כי  ואמר   – חמאס 
תוך  חירום,  בעת  החלטות  לקבל 
את  לקבל  ולדעת  דעת,  שיקול 

הביקורת.
נתניהו אמר: "ברגעי מבחן, 
בן גוריון קיבל החלטות גורליות 
הרווחת  לדעה  בניגוד  לפעמים   –
ההח־ הזמן  במשך  אבל  בציבור, 

לטות האלה התבררו כנכונות".
"מנהיגות  הוסיף:  הוא 
אני  ביקורת.  מול  לעמוד  גם  זה 
הד־ תושבי  של  קולם  את  שומע 
זרועות  ראשי  עם  יחד  אבל  רום, 
התמונה  את  רואה  אני  הביטחון 
כשאתה  הביטחון,  של  הכוללת 

ורגישים  חסויים  דברים  יודע 
עם  אותם  לחלוק  יכול  שאינך 
ובמקרה  אוהב,   שאתה  הציבור 

זה תושבי הדרום.
של  קולם  את  שומע  "אני 
הם  לי  האמינו  הדרום,  תושבי 
יקרים לי. דבריהם חודרים ללבי. 
את  לשתף  יכול  והייתי  הלוואי 
שאני  מה  בכל  ישראל  אזרחי 

רב  ישראל  בביטחון  אבל  יודע, 
הנסתר על הגלוי".

הדגיש:  הממשלה  ראש 
אש  להפסקת  התחננו  "אויבינו 
והם יודעים היטב למה. איני יכול 
אנ־ להמשך.  התכניות  את  לפרט 
והזמנים  התנאים  את  נקבע  חנו 
לבי־ והנכונים  לישראל  הנכונים 

טחון אזרחנו".

גפני בישר על ניצחונו של 
ליאון – ומרן הגר"ח ביקש 

לשתות  "לחיים"
יו"ר 'דגל התורה' הגיע ביום רביעי לאחר חצות אל ביתו של מרן הגר"ח 

קנייבסקי ובישר לו על הניצחון הגדול של המועמד משה ליאון ◆ מרן הגר"ח 
שתה לחיים על "קידוש שם שמים ברבים"

מיוניטיין
ח"כ  התורה',  'דגל  יו"ר 
רביעי,  ביום  הגיע  גפני,  משה 
מרן  של  ביתו  אל  בשעה 01:15  
רשב"ם  ברחוב  קנייבסקי  הגר"ח 
בבני ברק ובישר לו את תוצאות 
הניצחון הגדול של המועמד משה 
ליאון בסיבוב השני בבחירות בי־

רושלים.
מנכ־ ביקש  הגר"ח  מרן 
"לחיים",  להביא  ביתו  ובני  דו 
הגדולה  השמחה  את  לציין  כדי 
ברבים".  שמים  שם  "קידוש  על 
של  לביתו  מתחת  שעה,  באותה 

מרן הגר"ח רקדו מספר אברכים 
חיים  שנות  ימים  אורך  ושרו "כי 

ושלום יוסיפו לו".
הבחירות  שלפני  בימים 
התגייס מרן הגר"ח בצורה חסרת 

תקדים למען ניצחונו של ליאון.
אף  הוא  בערב  שני  ביום 
עשה את כל הדרך מבני ברק אל 
להשתתף  כדי  המערבי  הכותל 
למען  וזעקה  "תפילה  בעצרת 
משה  של  בבחירות  הצלחתו 
ליאון", לצדו של חכם שלום כהן.
תק־ וחסר  מיוחד  במכתב 
דים הוא כתב כי "דבר ברור לכל 

ואין  גמורה  שחובה  שכל  בעל 
מלה־ להימנע  בעולם  היתר  שום 
וכל  ליאון.  למשה  ג'  ביום  צביע 
ידי  שמרפה  או  מלהצביע  הנמנע 
המצביעים להנ"ל הרי הוא שותף 
והקדושה  שבת  החילולי  בכל 
והטהרה והחילול ה' שייעשו ח"ו 
העולם  בכל  וממילא  בירושלים 
לא  לבוא  ולעתיד  דורות,  לדורי 
המצ־ וכל  תירוצים,  שום  יועילו 
ביעים והמחזקים והמקדשים שם 
בידי  עוז  בכל  ותומכים  שמיים 
צדיקים  לילדים  יזכו  ליאון  משה 

ולשפע ברכות".

הזוי: ראש עיריית טבריה רון 
קובי תלש מודעות בבית הכנסת

ראש העיר של טבריה רון קובי, נכנס לשטיבלאך של אב"ד טבריה הרב אוירבך, 
ותלש מודעות בגנותו

מיוניטיין

רון  טבריה  של  העיר  ראש 
אבטחה  במצלמות  נצפה  קובי, 
טבריה  אב"ד  של  הכנסת  בבית 
מודעות  ותולש  אוירבך,  הרב 

בגנותו.
יצא  כשבוע  לפני  כזכור, 
אברהם  הרב  טבריה  ראב"ד 
נגד  חריף  במכתב  אוירבך,  דוב 
מלפיד,  גרוע  "יותר  קובי:  רון 
זהו חילול ה' חמור מאוד, וכבר 
החרדי  הכוח  פיצול  כי  התרענו 
להכ־ המומר  בחירת  את  יגרום 
בחילול  כמזיד  ושוגג  הזה,  עיס 
דעתנו  "מגלים  ומוסיף:  השם". 
להתחבר  חמור  איסור  יש  כי 

עמו"
קובי  נכנס  כך  בעקבות 

'השטיב־ המכונה  הכנסת,  לבית 
לא  הגבאי  לבקשת  וסירב  לאך', 

שה־ הנשים  עם  פנימה  להיכנס 
תלוו אליו.

את  שסיקרו  כתבים  בפני 
את  העיר  ראש  להם  הציג  בואו, 
דאתרא  המרא  שכתב  המכתב 
רקע  על  נגדו,  אוירבך  הגרא"ד 
שח־ הסוערת  הבחירות  מערכת 
לעיני  אותו  וקרע  העיר,  וותה 

המצלמות.
השתתף  שעבר  בשבוע 
האדמו"ר  בן  של  בחתונתו  קובי 
נכחו  בחתונה  שליט"א,  מקרלין 
אדמור"ים רבים וחברי כנסת בין 
ראש  בנוכחותם  בלטו  האורחים 
והמו־ קובי,  רון  טבריה  עיריית 
ירושלים  עיריית  לראשות  עמד 
ממסע  כחלק  ברקוביץ,  עופר 
הבחירות של ברקו והניסיון שלו 

להתחבב על החסידיים.

http://bit.ly/2DE5mNy
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איראן: "אנטישמיות היא 
חלק מתרבותנו"

לדבריהם היהודים הם מקור הרוע בעולם, והם השתלטו על הכלכלה העולמית 
באמצעות שליטה על מקורות הכסף והנפט

מ‡: יר‡ל לבי‡

בטהרן  נערך  כחודש  לפני 
כנס על הספר ”אנטישמיות: אמת 
או הצטדקות פוליטית,“ בנוכחות 
סלטאן-שאהי  רזא  עלי  מחברו, 
למהפכה  לסיוע  הארגון  מזכ“ל 
האסלאמית במוסד הנשיאות של 
איראן וחבר בצוות חשיבה לפל־
סטין החופשית במכון למחקרים 
ובנוכחות   ;NEDA פוליטיים 
וציונות,  פלסטין  תחום  חוקר 
תל־ שהיה  רחמני  אל-דין  שמס 
כאמבוזיא,  תוכל  אמיר  של  מידו 

סופר שהתנגד לשאה והיה ”אחד 
מחלוצי המאבק בציונות“, כדברי 

סלטאן-שאהי.
פרקים,  ששה  שבו  הספר 
המוסד  ע“י  השנה  לאור  יצא 
אסטרטגי  ומחקר  ללימודים 
ע“ש  ספרים  הוצאת  בשיתוף 
אנטיש־ ועניינו  כאזמי  שאהיד 
הפוליטי  ”המיתוס  וניתוח  מיות 
שהתפשט  אירופה  תוצרת  הזה 

בכל העולם.“
בכנס  אלה  דוברים  שני 
הכחישו את קיומה של השואה. 
מקור  הם  שהיהודים  טענו  הם 

השתלטו  שהם  בעולם;  הרוע 
באמצ־ העולמית  הכלכלה  על 
הכסף  מקורות  על  שליטה  עות 
את  מנצלים  ושהם  והנפט 
להש־ [השואה]  הזו“  ”האגדה 
גת צרכיהם. רחמני האשים את 
שאינו  מי  כל  בחיסול  היהודים 
רו־ וטען  פעולה  עימם  משתף 
יהודי.  היה  עלי  אמאם  של  צחו 
התר־ כי  הדגיש  סלטאן-שאהי 
אנטיש־ היא  האסלאמית  בות 
מית במהותה ו“אין ספר בעולם 
האנטישמיות  רוח  את  שמפיץ 

בעולם כמו הקוראן“.

דיווח ערבי: סעודיה דחקה בישראל 
לצאת למבצע צבאי ברצועה

סעודיה מעוניינת להסיט את תשומת הלב מרצח העיתונאי ◆ בעבר ביקשה 
סעודיה מישראל לצאת למלחמה נגד חיזבאללה

מ‡ ‡ברהם ויסמן 

הערבית  התקשורת  רשת 
כי  מפרסמת  אל-ג'זירה  הגדולה 
בבקשה  לישראל  פנתה  סעודיה 
חמאס  נגד  במערכה  תפתח  כי 

הס־ המטרה  הדיווח,  לפי  בעזה. 
עיניה  את  להסיט  הייתה  עודית 
מפ־ הבינלאומית  התקשורת  של 
רשיית רצח העיתונאי חאשוקג'י 
תנהל  שישראל  הצבאי  למבצע 

ברצועה.

תקשורת  כלי  דיווחו  בעבר 
מי־ ביקשה  סעודיה  כי  ערביים, 
חיז־ נגד  למלחמה  לצאת  שראל 
הבטיחו  בתמורה  בלבנון.  באללה 
את  לישראל  להעניק  הסעודים 

מימון המלחמה כולה. 

דוברת משרד החוץ האמריקני 
סירבה להגיב על המבצע הצבאי 

הישראלי שהסתבך ברצועה
הדוברת אמרה כי ארה"ב עומדת לצד מדינת ישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המדי־ מחלקת  דוברת 
שלשום  נשאלה  האמריקנית  נה 
למב־ בנוגע  עיתונאים  במסיבת 
שהסתבך  ישראל  של  הצבאי  צע 

מה  שאלו  העיתונאים  ברצועה. 
והאם  הפעולה  מטרת  הייתה 
בתגובה  בה.  תומכת  ארה"ב 
איננה  היא  כי  הדוברת  השיבה 
למבצע  ישירות  להתייחס  יכולה 

הוסי־ אולם  שהסתבך,  הישראלי 
של  לצדה  עומדת  ארה"ב  כי  פה 
עצמה.  על  מגנה  כשהיא  ישראל 
אזרחים",  על  לירות  מקובל  "לא 

הוסיפה. 

רשת תקשורת אמריקנית 
תובעת את הנשיא טראמפ 

לבית המשפט
כניסתו של כתב הרשת אל הבית הלבן נשללה בעקבות התנהגותו הבעייתית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
התק־ כלי  של  המלחמה 
טראמפ  בנשיא  בארה"ב  שורת 
רשת  המשפט:  לבית  מגיעה 
התקשורת CNN, שמזוהה יותר 
מכל עם מתנגדי הנשיא טראמפ, 

המשפט  לבית  תביעה  הגישה 
הבית  החלטת  כנגד  בארה"ב 
הכניסה  אישור  את  להסיר  הלבן 
של הכתב הפוליטי של הרשת אל 

מסיבת העיתונאים. 
הלבן  הבית  של  המהלך 

הב־ התנהגותו  בעקבות  התבצע 
התווכח  אשר  הכתב  של  עייתית 
עם הנשיא במהלך מסיבת עיתו־
לעיתונאים  לאפשר  וסירב  נאים 
אחרים להמשיך ולשאול שאלות 

את הנשיא. 

ארה"ב הטילה סנקציות על בנו 
של חסן נסראללה

המהלך יגביל משמעותית את חופש הנסיעה של בנו של מזכ"ל חיזבאללה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לע־ ממשיכה  ארה"ב  ממשלת 
מוד לימינה של מדינת ישראל, ואתמול 
היא הודיעה על הכנסת בנו של מזכ"ל 

חיזבאללה חסן נסראללה,  ג'וואד נס־
ראללה, לרשימת הטרוריסטים עליהם 

מוטלים סנקציות בינלאומיות.
הסנקציות שהטילה ארה"ב 

על בנו של מזכ"ל חיזבאללה ימ־
ואל  ארה"ב  אל  להגיע  ממנו  נעו 
מדינות רבות נוספות בעולם, עמן 

יש לארה"ב הסכמי הסגרה. 

10%

http://bit.ly/2DE5mNy
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בשורה: 170 רבני קהילות במימון 
המשרד לשירותי דת

עליה של % 174 בכמות הקהילות שבקשו להצטרף למיזם ◆ עלות הפרויקט לשנת 2018 כ-5 מיליון 
₪ בשנת 2019 התקציב יגדל ל-7 מיליון ₪ ◆ מנכ"ל המשרד לשירותי דת עו"ד עודד פלוס:" הגידול 

בכמות הפונים מוכיחה על החשיבות למיזם והמענה שהוא נותן לציבור"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הגישו  קהילות  רבני  מ-250  למעלה 
לשי־ מהמשרד  שכר  לקבלת  בקשה  השנה 
ברחבי  קהילות  ראשי  הרבנים,  דת.  רותי 
הדת.  שירותי  להנגשת  הפועלים  הארץ 
הפעילויות  עבור  תקציבים  לקבלת  זכאים 
– תורנית  פעילות  במסגרת  מקיימים  שהם 
רוחנית. מדובר בפרויקט ייחודי של המשרד 
לשירותי דת, שהחל בשנה שעברה בתקציב 
של כ-3 מיליון ₪ ולנוכח הביקוש הרב עלו־
תו הגיע השנה לכ-5 מיליון ₪ , באמצעותו 
ממשלתי  מתקצוב  ליהנות  הרבנים  יכולים 
עבור הפעילויות שהם מקיימים. הפעילויות 
לתועלת  תורניות  דרשות  נשיאת  כוללות 
והכנות  למשפחות  אזכרות  עריכת  הציבור, 
הממשלתי  התקצוב  כן,  כמו  מצוות.  לבר 
מוענק לרבנים על פעילויות רוחניות שונות 

ודאגה לצרכי הקהילה.
כ-270  מתוך  עולה  המשרד  מנתוני 
תקצוב  לקבלת  בקשות  שהגישו  רבנים 
רבני  כ-170  אושרו  דת,  לשירותי  מהמשרד 
המשרד.  בתקציב  יזכו  שמעתה  קהילות 
ניכרת  בעלייה  מדובר  כי  מציינים  במשרד 
מהשנים הקודמות, שכן בשנת 2017 רק 62 
לעומת  התקציב,  בקבלת  זכו  קהילות  רבני 

170 בשנת 2018.
מדובר בעליה של 174% לאור העלייה 
בקבלת  שזכו  הרבנים  בשיעור  הדרמטית 
לה־ עתה  כבר  פועלים  במשרד  התקציבים, 
גדלת שיעור הזוכים במידה ניכרת והתקציב 

השנתי לפרויקט לשנה הבאה.
להע־ שנועדה  ברוכה  ביוזמה  "מדובר 
הקהילות",  ומנהיגי  ראשי  פעילות  את  צים 
המשרד  מנכ"ל  פלוס,  עודד  עו"ד  אומר 

את  רואים  אנו  לשנה  "משנה  דת.  לשירותי 
העלייה בביקוש ומשתדלים לתת מענה בא־
מצעות הגדלת התקציב לפעילות החשובה. 
הדרמטית  לעלייה  עדים  היינו  השנה  כבר 
והעלנו  לפתחנו  שהונחו  הבקשות  בכמות 
את מספר הזכאים לקבלת התקציב לכ-170 
רבני קהילות. אנו רואים בכך חשיבות גדולה 
המעניקה ערך לפעילות המשרד ומאפשרת 
הרוח־ הצרכים  את  לקבל  שונות  לקהילות 

ניים שלהן".
המשרד  מנכ"ל  רמ"ט  מלול  ארז  עו"ד 
אמר:  הפרויקט  את  שמוביל  דת  לשירותי 
"מדובר באחד מהפרויקטים החשובים שה־
למתן  רב  דגש  נותנים  אנחנו  מוביל  משרד 
שירות לאזרח כאשר רב הקהילה מספק את 
אנחנו  מקיים  שהמשרד  מבדיקות  השירות. 

מקבלים משוב חיובי לפרויקט".

דרמה באיחוד האירופי: 

בריסל ולונדון הגיעו להסכמות על 
הפרישה הבריטית מהאיחוד האירופי

המהלך מעורר סערה רבה בבריטניה ◆ משני צדי הקשת הפוליטית ישנם מתנגדים למהלכים של מיי

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ברי־ של  הממלכתית  התקשורת  רשת 
טניה מדווחת, כי האיחוד האירופי ובריטניה 
הפרישה   - ה'ברקזיט'  על  להסכמות  הגיעו 

הדיווח,  לפי  האירופי.  מהאיחוד  הבריטית 
ההצבעה על פרישתה הסופית של בריטניה 
מהאיחוד האירופי תתקיים בזמן הקרוב בפ־

רלמנט בלונדון. 
בריטניה  של  פרישתה  על  המו"מ 

בקרב  רב  זעם  מעורר  האירופי  מהאיחוד 
תומכי  בקרב  הן  בבריטניה,  רבים  ציבורים 
לאיחוד  נכנעה  מיי  כי  שטוענים  ה'ברקזיט' 
האירופי, והן בקרב מתנגדיו הרואים בפרי־

שה הבריטית מהאיחוד אסון.

אסד לדרוזים ששוחררו על ידי 
צבאו: "אם הייתם מתגייסים 

לצבא, לא הייתם נחטפים"
דבריו של אסד עוררו ביקורת בקרב רבים מהדרוזים ◆ 
חלק מבני העדה מאמינים כי אסד עומד מאחורי החטיפה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא סוריה אסד סעד אתמול 
האזרחים  קבוצת  עם  ערב  ארוחת 
ארגון  ידי  על  שנחטפו  הדרוזים 
במבצע  ושוחררו  דאע"ש,  הטרור 
צבאי מזהיר של הצבא הסורי לפני 

כחודש.
אמר  הערב  ארוחת  במהלך 
היו  לו  כי  לניצולים  הסורי  הנשיא 
והאסון  ייתכן  לצבאו,  מתגייסים 

משום  נמנע,  היה  להם  שאירע 
חמושים  להיות  יכולים  היו  שהם 
הטרורי־ כנגד  בלחימה  ומאומנים 

סטים.
דבריו זכו לביקורת מצד רבים 
מאמינים  שחלקם  הדרוזית,  בעדה 
כי מי שחטף את האזרחים הדרוזים 
את  לעודד  במטרה  אסד  צבא  היה 
הצבא  לשורות  להתגייס  הדרוזים 

הסורי. 

נחשף: הסי-איי-אי תכנן להשתמש 
בסם שיגרום לעצורים לומר אמת

המהלך תוכנן בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר ◆ בסופו 
של דבר המהלך נבלם

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הטרור  מתקפת  בעקבות 
העולמית,  בהיסטוריה  הקטלנית 
במגדלי  מטוסים  פגיעת  שכללה 
כש־ של  למותם  והביאה  התאומים 
הביון  החל  אדם,  בני  אלפי  לושת 
באמצעים  להשתמש  האמריקני 
למ־ במטרה  ומתוחכמים  חדשים 
נחשף  אתמול  טרור.  פיגועי  נוע 

של  במדיניות  מהשינוי  כחלק  כי 
להחדיר  ראשיו  תכננו  הביון  ארגון 
לוורידיהם של טרוריסטים שנחקרו 
בימים  המשמש  מיוחד  סם  ידם  על 
במטרה  בחרדה,  לטיפול  כתיקונם 
לגרום למחבלים לחשוף את האמת 
דבר  של  בסופו  חוקריהם.  בפני 
המהלך לא יצא אל הפועל, ככל הנ־
לסיכויים  בנוגע  ספקות  בשל  ראה 

שהסם יביא לתוצאה הרצויה. 

איראן: "אנטישמיות היא חלק 
מתרבותנו"

לדבריהם היהודים הם מקור הרוע בעולם, והם השתלטו על הכלכלה העולמית באמצעות שליטה על 
מקורות הכסף והנפט

מ‡: יר‡ל לבי‡
על  כנס  בטהרן  נערך  כחודש  לפני 
הספר ”אנטישמיות: אמת או הצטדקות פו־
סלטאן- רזא  עלי  מחברו,  בנוכחות  ליטית,“ 
האס־ למהפכה  לסיוע  הארגון  מזכ“ל  שאהי 
וחבר  איראן  של  הנשיאות  במוסד  לאמית 
במכון  החופשית  לפלסטין  חשיבה  בצוות 
ובנוכחות   ;NEDA פוליטיים  למחקרים 
אל-דין  שמס  וציונות,  פלסטין  תחום  חוקר 
כא־ תוכל  אמיר  של  תלמידו  שהיה  רחמני 

”אחד  והיה  לשאה  שהתנגד  סופר  מבוזיא, 
סלטאן- כדברי  בציונות“,  המאבק  מחלוצי 

שאהי.
לאור  יצא  פרקים,  ששה  שבו  הספר 
השנה ע“י המוסד ללימודים ומחקר אסטרטגי 
כאזמי  שאהיד  ע“ש  ספרים  הוצאת  בשיתוף 
ועניינו אנטישמיות וניתוח ”המיתוס הפוליטי 

הזה תוצרת אירופה שהתפשט בכל העולם.“
את  הכחישו  בכנס  אלה  דוברים  שני 
שהיהודים  טענו  הם  השואה.  של  קיומה 

על  השתלטו  שהם  בעולם;  הרוע  מקור  הם 
על  שליטה  באמצעות  העולמית  הכלכלה 
את  מנצלים  ושהם  והנפט  הכסף  מקורות 
צרכיהם.  להשגת  [השואה]  הזו“  ”האגדה 
מי  כל  בחיסול  היהודים  את  האשים  רחמני 
שאינו משתף עימם פעולה וטען רוצחו של 
הד־ סלטאן-שאהי  יהודי.  היה  עלי  אמאם 
גיש כי התרבות האסלאמית היא אנטישמית 
במהותה ו“אין ספר בעולם שמפיץ את רוח 

האנטישמיות בעולם כמו הקוראן“.

גיליון באר 
הפרשה

להורדה

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%90%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA.pdf
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דו"ח ה-FBI לפשעי שנאה 
לשנת 2017

הדו“ח מתפרסם חודש לאחר פשע השנאה האנטישמי הגדול ביותר 
בהיסטוריה של אמריקה – הטבח בבית הכנסת עץ חיים בפיטסבורג

מ‡: יר‡ל לבי‡
 37% של  חדה  עלייה 
הפשעים  בשיעור  נרשמה 
הברית  בארצות  האנטישמיים 
מדוח  עולה  כך   –  2017 בשנת 
כמות  את  שניתח   FBI-ה של 
כלל  הכול,  בסך  השנאה.  פשעי 
הדוח 938 תקריות שכאלה. לפי 
החולפת  בשנה  חלה  הנתונים, 
עליה של 17% בכלל פשעי הש־
השנה  וזו  הברית,  בארצות  נאה 
נרש־ שבה  ברציפות  השלישית 
מת עליה במספר פשעי השנאה. 
האלימה  שהפשיעה  בזמן  זאת, 
נמצאת  דווקא  הברית  בארצות 
החולפת  בשנה  ופחתה  בירידה, 

ב-0.2%.
בשנת  דווחו  הכל,  בסך 
שנאה  פשעי  כ-7,175   2017
פשעים  ל-6,121  בהשוואה 
מהפ־ כשליש  ב-2016.  שכאלה 

שעים, 2,013, 
כלפי  כוונו 
האוכלוסייה 
עוד  השחורה. 
מהדוח  עולה 

כוונו  התקריות  מן   4,000 כי 
באיומים  החל  אדם,  בני  כלפי 
ואילו  אלימה,  בתקיפה  וכלה 
3,000 תקריות כוונו כלפי רכוש, 
החל מוונדליזם ועד הצתות של 

מבנים.
חודש  מתפרסם  הדו“ח 
האנטישמי  השנאה  פשע  לאחר 
של  בהיסטוריה  ביותר  הגדול 
הכנסת  בבית  הטבח   – אמריקה 
נרצ־ בו  בפיטסבורג,  חיים  עץ 
שישה  ונפצעו  אדם  בני   11 חו 
הנ־ זאת,  עם  נוספים.  אדם  בני 
 2017 לשנת  מתייחסים  תונים 
נוסף  נתון  הנוכחית.  לשנה  ולא 
מספר  כי  הוא  מהדוח  שעולה 
פשעי השנאה נגד מוסלמים ירד 
 273 החולפת.  בשנה  ב-11% 

.FBI-פשעים כאלו דווחו ל
הכ־ התובע  ווייקר,  מת‘יו 
כי  בתגובה  אמר  בפועל,  ללי 

ואנחנו  לפעולה.  קריאה  ”זוהי 
נשים לב לקריאה הזו“. לדבריו, 
משרד  של  העליונה  ”העדיפות 
את  להפחית  היא  המשפטים 
באמריקה,  האלימה  הפשיעה 
אלי־ פשעים  הם  שנאה  ופשעי 
מים. אלו פשעים נתעבים שנוג־
דים את הערכים שלנו כאמריק־
נים“. הוא הוסיף כי הוא ”מוטרד 
הפ־ במספר  העליה  מן  במיוחד 

שעים האנטישמיים“.
מנכ“ל הליגה נגד השמצה, 
הדוח  כי  אמר  גרינבלט,  ג‘ונתן 
שחייבים  נוספת  ראיה  ”מספק 
לעשות יותר כדי לטפל באווירת 
באמריקה“.  המפלגת  השנאה 
במ־ להתחיל  צריך  ”זה  לדבריו, 
הח־ של  המגזרים  מכל  נהיגים 
אנטישמיות  בכוח  שיגנו  ברה 
הם  בו  מקום  בכל  ושנאה  בורות 

מופיעים“.

4 בחורי ישיבה הותקפו בטורונטו
שני הנערים שהותקפו בתקרית, סיפרו כי החשודים צעקו וגידפו אותם, לפני 

שעברו להתקפה פיזית אלימה

מ‡: יר‡ל לבי‡

בחורי  ארבעה   – טורונטו 
ישיבת חב“ד הותקפו על ידי קבו־

צה של תשעה נערים.
ביום   8:00 השעה  בסביבות 
ישיבת  בחורי  ארבעה  ראשון, 
חב“ד בני 17 צעדו לתומם ברחוב.

אליהם  ניגשה  בהליכתם 
שלא  נוער  בני  תשעה  של  קבוצה 
החו־ לדברי  להם.  מוכרים  היו 
בהערות  התוקפים  פתחו  קרים, 
גנאי אנטישמיות על צורת לבושם 

מילולית  התקפה  לאחר  היהודית. 
נראית  סיבה  שום  ללא  ומתגרה 
וחבטו  בעטו  נערים  שני  לעין, 
בבחורי הישיבה, ואף חטפו משק־

פיים מאחד הבחורים.
בת־ שהותקפו  הנערים  שני 
צעקו  החשודים  כי  סיפרו,  קרית, 
אנ־ קריאות  וקראו  אותם,  וגידפו 
להתקפה  שעברו  לפני  טישמיות 

פיזית אלימה.
בנו  הבחינו  שהם  ”ברגע 
לפספס  שקשה  יודע  אתה   –
אותנו עם הלבוש היהודי שלנו 

לצרוח  לגדף  התחילו  הם   –
אחד  אמר  אותנו“,  ולהטריד 
שומר  ”כיהודי  הנערים.  משני 
מותקף  להיות  בקנדה,  מצוות 
מיעוט  שאני  משום  רק  פיזית 
להיות  צריך  שהיה  דבר  זה 
קרה  זה  מההיסטוריה,  חלק 
לקרות  צריך  לא  זה  אבל  פעם, 

היום“.
שהפוש־ אומרים  במשטרה 
עים נמלטו מהמקום לפני שהגיעו 
הצליחו  הרשויות  אך  השוטרים, 

לאתר ולעצור חשוד אחד.

דובר צה"ל בשפה הערבית: 
"תמיכה מכל רחבי העולם הערבי"
אמש פרסם סא"ל אביחי אדרעי, דובר צה"ל בשפה הערבית, כי קיבל סדרה של 
מכתבי תמיכה בישראל שנשלחו אליו מ...העולם הערבי ◆ "אנחנו מקבלים כל 

הזמן מסרים של סולידריות ותמיכה מכל מדינות ערב" אמר אדרעי

מ‡: מ. יו„
בפעו־ צפויה  בלתי  תמיכה 
הגי־ האחרונים  בימים  הצבא  לות 
בד־ הערבי,  מהעולם  דווקא  עה 
מותם של מכתבי הערכה והערצה 
שנכתבו והתפרסמו על ידי אישים 

שונים בעולם הערבי.
אלו,  מכתבים  שפרסם  מי 
כך  על  אמר  אדרעי,  אביחי  סא"ל 
מס־ הזמן  כל  מקבלים  "אנחנו  כי: 
תמיכה  ושל  סולידריות  של  רים 

מכל מדינות ערב, בעקבות הטרור 
החגיגות  חמאס.  של  והאיומים 
כביכול  הניצחונות  של  הריקות 
שלהם לא מצליחים לשכנע רבים".
שנכתב  המכתבים,  באחד 
אליו  סורי,  אזרח  ידי  על  ונשלח 
הוצמד דרכונו, נכתב כך: "אני, כמו 
בשכ־ תומך  אחרים,  סורים  אלפי 
נתנו ישראל ובצבא הגנה לישראל 
נגד הטרוריסטים שטוענים שבוצע 
להם עוול". הסורי הוסיף פניה גם 

להצטרף  "סירובכם  לפלשתינים: 
את  עליכם  שהביא  הוא  לישראל 
האופציה  היא  ישראל  הזה.  המצב 
הזו.  בארץ  לשלטון  ליותר  הטובה 
הסתכלו על מדינות מסביב והבינו 

זאת".
אף  המכתבים  של  חלקם  על 
וכן  צה"ל,  וסמלי  דוד  מגני  צוירו 
וסוריה.  ירדן  מעיראק,  דרכונים 
עם  והזדהות  הכותב,  זהות  לאות 

הנכתב.

"הקישוריות העולמית שינתה את האתגרים 
שעומדים בפני משטרת ישראל"

מפכ"ל המשטרה בכנס לביטחון המולדת והסייבר: "עבירות אינטרנט חושפות את 
אזרחי המדינה לאיום פלילי מכל רחבי העולם"  

מ‡ פ. יוחנן

ניצב  רב  המשטרה  מפכ"ל 
הקישוריות  כי  אמר  אלשיך,  רוני 
שלא  אתגרים  הציבה  הגלובלית 
למשטרה.  בעבר  מוכרים  היו 
הבינ־ בכנס  דברים  נשא  המפכ"ל 
לאומי לביטחון המולדת והסייבר, 
המאורגן על ידי מכון הייצוא יחד 
התע־ במשרד  חוץ  סחר  מנהל  עם 

שייה והכלכלה. 
בשנת  המשטרה  "אתגרי 
שנתקלו  לאלו  דומים  אינם   2018
אמר  בלבד",  שנים   10 לפני  בהם 
העשורים  שני  "במהלך  אלשיך. 
להיות  הפך  העולם  האחרונים, 
העו־ הקישוריות  ורשתי.  מחובר 
שינויים  שייצרה  זו  היא  למית 
האתגרים  את  ושינתה  דרמטיים 
ישראל  משטרת  בפני  שעומדים 
ככוח משטרה לאומי. גם המהפכה 
שהתחוללה בתחום הפשיעה, כמו 
משפיע  אשר  החברתי  השינוי  גם 

פחות  לא  המשטרה,  פעילות  על 
ובעידן  הביטחוני,  מזה  דרמטי 
האינטרנט של גבולות מטושטשים 
בין טרור לפשע, הם גם מעצימים 

זה את זה.
רואים  שאנו  "התופעה 
מאוד  דומה  הביטחוני,  בתחום 
הוסיף  הפשע",  עולם  של  לזה 
מעדי־ שמדינות  "כשם  המפכ"ל. 
מתקד־ בשיטות  להשתמש  פות 
כדי להילחם  דרך האינטרנט  מות 
כוחו־ את  להזיז  מבלי  באויביהן, 
פוליטי  מחיר  לשלם  ומבלי  תיהן 
גם  לעשות  בוחרים  כך  בינלאומי, 
למשל -  כך  פושעים.  ויותר  יותר 
אין צורך לקחת סיכון על ידי שוד 
אותו  את  לגנוב  אפשר  אם  בנק, 
לאור  באינטרנט.  בקלות  הסכום 
ניתן  אלה,  דרמטיות  התפתחויות 
לומר כי כיום המשטרה מתמודדת 
התחו־ בכל  עצומים  אתגרים  עם 

מים".
התייחס  דבריו  בהמשך 

של  ההתמודדות  לדרכי  המפכ"ל 
הפ־ ואיומי  אתגרי  עם  המשטרה 
שיעה המודרניים: "עבירות ברשת 
אזרחי  את  חושפות  האינטרנט 
רחבי  מכל  פלילי  לאיום  המדינה 
אפש־ ופותחות  ולהיפך,  העולם 
עבריינים  עבור  אינסופיות  רויות 
מי־ הגנה  לספק  בכדי  ישראלים. 
במרחבי  גם  ולנכסיו  לאזרח  טבית 
הרשת, נדרשות שותפויות יעילות 
בין המשטרה לבין כל גורמי האכי־
מצב  ובעולם.  בארץ  האחרים  פה 
לנתח  יכולת  גם  מאתנו  מצריך  זה 
עם כלים חדשים  פשיעה  תופעות 

לגמרי. 
בסיום דבריו סיכם המפכ"ל: 
"כוחה של חברה במדינה הוא מר־
כיב קריטי לביטחונה הלאומי. כוח 
עבור  יעיל  להיות  שרוצה  משטרה 
האזרחים חייב להכיר את השימו־
שים של האינטרנט, לחשוב בגדול, 
וחדש־ מורכבות  תשובות  ולספק 

ניות לאיומים שנוצרו.

http://bit.ly/2DE5mNy
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מחירי המזון הבריא בישראל 
גבוהים ב-40% עד 120% 

מהמוצרים הרגילים 
יו"ר הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא: רוב התמותה בישראל היא ממחלות 

שנגרמות מתזונה לא נכונה ◆ ח"כ כבל: "מדובר באבסורד"

מ‡ פ. יוחנן
הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
ציינה את יום הסוכרת הבינלאומי 
להוזלת  שיוחד  בדיון  בכנסת 
בריא.  מזון  מוצרי  סל  של  מחירו 
היו"ר כבל אמר כי "מדובר באחד 
האבסורדים הכי גדולים בכלכלה 
המ־ אחד  מצד  שבו  הישראלית 
היסוד  מוצרי  על  מפקחת  דינה 
מעניקה  ולמעשה  בריאים  הלא 
להם סוג של סבסוד שמעודד את 
הצרכנים לרכוש אותם, ומצד שני 
להת־ כדי  מיליארדים  משקיעה 
הבריאותיות  הבעיות  עם  מודד 
שנובעות מצריכת מוצרי מזון לא 

בריאים".
לצרכנות,  המועצה  כלכלן 
גיל ברגפרוינד, אמר כי שהצרכ־
נים בוחרים את המוצרים מהמדף 
המוצ־ את  וצורכים  מחירם  לפי 
רים הזולים ולא את הבריאותיים. 
שעשתה  מחירים  סקרי  לדבריו, 
המועצה גילו פערים של בין 40% 

הבריאים  המוצרים  בין  ל-120% 
ללא בריאים וכל פתרון חייב גם 
לצרכן.   המחיר  של  בפער  לטפל 
הוא הוסיף כי באירופה פתרו את 
מוצרי  מיסוי  באמצעות  הבעיה 
לחק־ סובסידיות  או  מזיק  מזון 

לאים.
הפו־ של  ההיגוי  ועדת  ו"ר 
רום הישראלי לתזונה בת קיימה, 
ד"ר דורית אדלר, אמרה כי צריך 
וכי  במלחמה  פה  שמדובר  להבין 
כתו־ היא  בישראל  התמותה  רוב 
מתזונה  הנגרמות  ממחלות  צאה 
לא בריאה. נציגת משרד הכלכלה 
והתעשייה, מירי שמואלי, אמרה 
לתת  ניסיון  עשה  המשרד  כי 
אך  ליצרנים  כלכליים  תמריצים 
המהלך לא צלח, ואמרה כי צריך 

לעשות חשיבה מחדש. 
לביטחון  המועצה  מנהלת 
הציגה  אזרייבה,  ג'נטה  תזונתי, 
מר־  2005 בשנת  לפיהם  נתונים 

בית מחירי המזון בישראל דווקא 

למחיר  בהשוואה  נמוכים  היו 
המפותחות,  במדינות  הממוצע 
ומ־ המחירים  זינקו  שכיום  בעוד 
ב-67  גבוהים  המלא  הלחם  חירי 
המ־ במדינות  מהממוצע  אחוז 
גבוהים  הבשר  מחירי  פותחות, 
ב-22% ומחירי הפירות והירקות 
מהממוצע  ב-40%  נמוכים  שהיו 
ב-8%  רק  היום  נמוכים  ב-2005 

מהממוצע. 
האיכ־ התאחדות  נשיא 
הפער  כי  אמר  אמיתי,  דובי  רים, 
המחיר  לבין  לחקלאי  המחיר  בין 
לצרכן גדל, ומי שגוזר את הקופון 
הגדולות,  השיווק  רשתות   4 הן 
על  להציג  אותן  לחייב  והציע 
לח־ ששילמו  המחיר  את  המדף 
קלאי. מנגד, מנהלת איגוד המזון, 
גליה שגיא, אמרה כי יצרני המזון 
ול־ המוצרים  את  לשפר  פועלים 
פתח מוצרים חדשים שמותרמים 
נתקלים  אך  הצרכנים,  לרצונות 

בחסמי תקינה.

תג מחיר?

רכב פלסטיני הוצת בשומרון
במשטרת מחוז ש"י בודקים כיווני חקירה סביב שריפת רכב פלסטיני אמש 

בשומרון ◆ באחד הקירות על יד הרכב רוסס: "אל תשחקו אתנו" – מה שמביא 
לחשד כי מדובר בפעולה יהודית אנטי פלסטינית

מ‡: מ. יו„
התק־ ש"י  מחוז  במשטרת 
שנש־ רכב  על  דיווח  אתמול  בל 
על  שבשומרון.  עוריף  בכפר  רף 
"אל  הכתובת:  רוססה  סמוך  קיר 
בוד־ המשטרה  אתנו".  תשחקו 
קת את כל כיווני החקירה, כולל 
את האפשרות שמדובר בפעולה 

יהודית.
פלסטינים  בין  המתח 
מתנחלים  לבין  עוריף  תושבי 
זמן  כבר  שקיים  יצהר,  תושבי 
האחרונים.  בשבועות  גבר  רב, 
כ-100  הצטיידו  שעבר  בשבוע 
ובמקלעים,  באלות  פלסטינים 

עלו לכפר סמוך לאחת השכונות 
ביצהר - ובעימות שהתפתח נפ־
צעו מתנחלים. תושב יצהר שנכח 
נראה  היה  כי: "זה  סיפר  באירוע 
בהת־ מראש.  מתוכנן  מארב  כמו 
אנשים  עשרות  כמה  הגיעו  חלה 
ואז הופיעו כ-100 מהם. זה היה 

אירוע ממש חמור".
אמר  מיצהר  סוכות  צבי 
השנתיים  "במהלך  אתמול: 
תחת  נמצאת  יצהר  האחרונות 
עוריף.  ערביי  של  מתקפה 
בצורה  ושוב  שוב  עולים  הם 
מאורגנת כדי לתקוף את שכו־
בהצתות  יצהר,  היישוב  נות 

הגיע  השיא  אבנים.  ובידויי 
הבי־ ולכוחות  שעבר  בשבוע 
דקות  מ-20  יותר  לקח  טחון 

להגיע לזירה". 
עוד הוסיף ואמר כי: "מצו־
לפעול  הביטחון  מכוחות  פה 
ההת־ את  לעצור  כדי  בתקיפות 
פרעויות החוזרות ונשנות. להיות 
בית  את  לתפוס  בשטח,  נוכחים 
ליציאה,  מוקד  המשמש  הספר 
לעצור את הפורעים המצולמים, 
וגם לעשות שימוש בצווי הרחקה 
מנהלית - כמו שהמערכת עושה 
צעירים  נגד  סיטונאי  באופן 

יהודים".

חברה ישראלית תספק מים 
לתשעה מיליון הודים

חברת המים של בנגלור חתמה על הסכם בהיקף של 30 מיליון דולר עם חברת 
תהל לאספקת מים נקיים

מ‡ פ. יוחנן

בנגלור  של  המים  חברת 
תהל  קבוצת  עם  חתמה  שבהודו 
לשיקום  הסכם  על  הישראלית 
ולשיפור תשתיות אספקת המים 
דולר,  מיליון  כ-30  של  בהיקף 
תהל  חיצוני.   גוף  של  במימון 
שאח־ הרשות  של  במכרז  זכתה 
ראית לאספקת מים וטיפול בש־
בעיר  אב  בתי  אלף  ל-42  פכים 
לערים  בדומה  בה,  שגם  בנגלור, 
אחרות בהודו, נושא המים עומד 

בראש סדר העדיפויות. 
ד"ר  יזם  וחצי  כשנה  לפני 
של  הכלכלי  הנספח  מוזס,  שי 
והתעשייה  הכלכלה  משרד 
תא־ יו"ר  עם  מפגש  בבנגלור, 

בנגלור  של  העירוני  המים  גיד 
תחתיו,  הפועל  ההנדסה  וצוות 

התא־ את  לעניין  מטרה  מתוך 
חב־ של  וידע  בטכנולוגיה  גיד 
תחומי  בכלל  ישראליות  רות 
כמו  קרנטקה,  מדינת  המים. 
ניצבת  בהודו,  אחרות  מדינות 
בנושא  רבים  אתגרים  בפני 
יש  ישראליות  ולחברות  המים 
באספקת  לסייע  רב  פוטנציאל 
פתרונות  ומציאת  שירותים 
ישראליות  חברות  הולמים. 
בכל  פועלות  המים  בתחום 
וישראל  רבה,  בהצלחה  העולם 
הקשור  בכל  כמעצמה  נתפסת 
הקמת  מים,  מדיניות  לניהול 
ושפכים  מים  תשתיות  ותפעול 

וטכנולוגיה ייחודית. 
החמישית  העיר  בנגלור, 
כת־ שמאכלסת  בהודו  בגודלה 
משמשת  תושבים,  מיליון  שעה 
ותרבותי  כלכלי  פוליטי,  כמרכז 

לכל דרום הודו. בנגלור מכונה גם 
"עמק הסיליקון" של הודו הודות 
טכ־ חברות  אלפי  של  לנוכחותן 
לאומיות,  ובין  הודיות  נולוגיה, 

אשר פועלות בתחומי העיר. 
כהן:  אלי  הכלכלה  שר 
והתעשייה  הכלכלה  "משרד 
פוטנציאל  אסיה  במזרח  רואה 
הפעילות  להגדלת  משמעותי 
לה־ וכן  ישראליות  חברות  של 
רקע  על  הייצוא.  היקפי  גדלת 
יש־ לחברות  קורא  אני  ההסכם, 
ראליות, קטנות כגדולות, לפנות 
של  הכלכליים  הנספחים  למערך 
כל  את  ולקבל  חוץ,  סחר  מינהל 
לכל  לייצא  כדי  הנדרש  הסיוע 
חברות  של  הצלחה  בעולם.  יעד 
הצלחה  היא  בחו"ל  ישראליות 
הישראלית  והכלכלה  המשק  של 

כולה".
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קטע נוסף של כביש 6 צפון 
הקטע מיקנעם עד מחלף תל קשיש נפתח לתנועה ◆ בקרוב תתאפשר נסיעה רצופה בכביש לאורך 

188 ק"מ

מ‡ פ. יוחנן
קטע נוסף של כביש 6 צפון, מיקנעם 
לתנו־ השבוע  נפתח  קשיש  תל  מחלף  ועד 
עה. מדובר בקטע כביש של כשבעה קילו־
באורך  יקנעם,  מנהרת  את  הכולל  מטרים, 
תלת-מפלסי  מחלף  קילומטרים,   1.7 של 
בתל קשיש וגשר באורך של כ-700 מטרים 

לכיוון צפון מזרח.
כביש זה הוא חלק מפרויקט הארכת 
מקטעים  משני  המורכב  צפונה,   6 כביש 
שלוש  וכולל  קילומטרים,   21 של  באורך 
ואיבטין,  רכסים  ביקנעם,  כפולות  מנהרות 

ושני מחלפים מערכתיים.
מנהרת יקנעם, הנקראת על שם ראש 

בעלת  היא  שמיר,  יצחק  לשעבר  הממשלה 
ומהווה  כיוון,  בכל  נסיעה  נתיבי  שלושה 
המ־ העתידי.   6 כביש  של  משמעותי  חלק 
ומסתיימת  יקנעם  בצומת  מתחילה  נהרה 
באזור תל קשיש, שם הוקם מחלף מערכתי 
שנועד לבטל את הפקקים בצומת התישבי 
נח־ המנהרה  כולו.  האזור  פני  את  ולשנות 
פרה על ידי חברת "שפיר הנדסה" וחברת 
המנהרות האיטלקית "אימפרזה פיצרוטי", 
שהגיעה  מיוחדת  חפירה  מכונת  באמצעות 
חוצה   6 כביש  סלילת  במסגרת  מאיטליה, 

צפון, מיוקנעם ועד מחלף סומך.
להיפתח  צפוי  חודשים  מספר  בעוד 
ועד  קשיש  מתל  הכביש,  של  השני  הקטע 

קילומטרים  כ-15  הוא  של  אורכו  סומך. 
למח־ עד  העמקים  מחלף  דרך  עובר  והוא 
מנהרות:  שתי  כולל  הדרך  קטע  סומך.  לף 
קילומטרים,  כ-2.5  באורך  רכסים  מנהרת 

ומנהרת איבטין באורך של כ-560 מטרים.
תחויב  החדש  הכביש  בקטע  הנסיעה 
יידרשו  הרכב  בעלי  וכל  אגרה  בתשלום 
להירשם כמנויים בחברת כביש 6 צפון. עם 
התקן  כל  נדרש  לא  הרישום,  מלבד  זאת, 
השני  הדרך  קטע  עבור  התעריף  מיוחד. 
תע־ יהיה  חודשים  מספר  בעוד  שיפתח 
שש  כביש  של  והמשכו  במיוחד  מוזל  ריף 
ואחיהוד,  כברי  לשלומי,  עד  סומך  ממחלף 

שיסלל בעתיד, יהיה ללא תשלום.

a0504111989@gmail.com

הצטרפו לגמ"ח המרכזי, ובעז"ה תחתנו את הילדים בקלות ובשפע!

₪ 240,000

ארה"ב הבטיחה פרס כספי בסך חמישה 
מיליון דולרים על ראשו של בכיר חמאס 

אל ערורי אחראי למותו של נפתלי פרנקל, אחד משלושת הנערים החטופים, שהיה אזרח אמריקני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אתמול  פרסם  האמריקני  הממשל 
הסובבים  לאזרחים  קורא  הוא  בה  הודעה, 
הלש־ ראש  של  וסגנו  חמאס  בכיר  את 
הנייה,  איסמעיל  הארגון  של  המדינית  כה 

סאלח אל ערורי, להסגיר את רב המחבלים 
ההודעה  אל  האמריקניות.  הרשויות  לידי 
שיביא  מי  על  מחיר  תג  צורף  האמריקנית 
עם איראן. לפי  הבכיר שמזוהה  של  למותו 
אל  של  למותו  שיגרום  מי  כל  ההודעה, 

ערורי יקבל פרס כספי בסך חמישה מיליון 
דולרים. 

אזרח  של  למותו  אחראי  ערורי  אל 
אמריקני, נפתלי פרנקל, שהיה אחד משלו־

שת הנערים שנחטפו בגוש עציון.

אירועים בדרכים:

ארבעה פצועים בתאונת דרכים 
סמוך לירוחם

בת 8 נפגעה מאוטובוס באלון מורה ◆ בן חמש נפגע קשה מרכב בירושלים ופונה לבית החולים 

מ‡: מ. יו„ ו„ו„ כהן
אתמול  נפצעו  אדם  בני  ארבעה 
 224 בכביש  שארעה  דרכים  בתאונת 
ופרמ־ חובשים  לירוחם.  לכניסה  סמוך 
הע־ למקום  שהוזעקו  מד"א  של  דיקים 
הפצועים  את  ופינו  רפואי  טיפול  ניקו 
כבת  אישה  בהם  סורוקה,  החולים  לבית 
ו-3  בגפיים  חבלות  עם  בינוני  במצב   27

נוספים במצב קל.
ביישוב  דרכים  בתאונת  כן,  כמו 
בי־ פגע  אוטובוס  נהג  מורה,  אלון 
את  שחצתה  בעת  שמונה  כבת  לדה 

קשה  במצב  פונתה  הילדה  הכביש. 
כוחות  בפ"ת.  'שניידר'  החולים  לבית 
לחקירה  עוכב  הנהג  במקום,  משטרה 
ובוחני התנועה פתחו בחקירת נסיבות 

התאונה
מרכב  נפגע   5 כבן  ילד  זאת,  מלבד 
חובשים  בירושלים.  ישראל  מלכי  ברחוב 
עין  הדסה  לבי"ח  הילד  את  פינו  מד"א  של 

כרם כשהוא במצב קשה עם חבלת ראש.
מש־ ברחוב  מרכב  נפגע  רגל  הולך 
עול גרשון בקרית גת. חובשי מד"א פינו 
בינוני  במצב   70 כבן  גבר  ברזילי  לבי"ח 

עם חבלת ראש. 
מאוטובוס  נפגע  אופניים  רוכב 
תקווה.  בפתח  אורלוב  זאב  ברחוב 
בילינסון   לבי"ח  פינו  מד"א  צוותי 
פגיעה  עם  קשה  במצב   50 כבן  גבר 
ומונ־ מורדם  כשהוא  מערכתית  רב 

שם. 
 224 בכביש  רכב  כלי   2 בין  תאונה 
פינו  מד"א  חובשי  הנגב.  לצומת  סמוך 
כבן  צעיר  בהם:  פצועים,  סורוקה 2  לבי"ח 
20 במצב בינוני עם פציעות בגפיים, ופצוע 

נוסף במצב קל. 

צוות בדיקה לבחינת 
אירוע ירי הנ"ט 

בעוטף עזה
מונה צוות בדיקה לבחון את התנהלות הכוחות באירוע 
בו נפצע חייל צה"ל באורח קשה, כתוצאה מפגיעת טיל 
"קורנט" ששיגר חמאס בגבול הרצועה ◆ יתר החיילים 
שירדו דקות ספורות קודם לכן מהאוטובוס, לא נפגעו

מ‡: מ. יו„

מפקד זרוע היבשה, אלוף קובי 
ברא־ בדיקה  צוות  אמש  מינה  ברק, 
שות מפקד מערך הגבולות תת אלוף 
בו  האירוע  לבחינת  אבשטיין,  אמיר 
ופצע  אוטובוס  לעבר  נ"ט  טיל  נורה 

באורח קשה חייל צה"ל. 
כפי שפורסם, ירה ארגון חמאס 
מסוג  מונחה  טיל  השבוע  שני  ביום 
בסמוך  שחנה  אוטובוס  לעבר  קורנט 
בעוטף  השחור"  "החץ  לאנדרטת 
כאמור,  נפגע,  מהירי  כתוצאה  עזה. 
חייל באורח קשה אך אסון כבד הרבה 
נוספים  שחיילים  לאחר  נמנע  יותר 
דקות  ממנו  ירדו  באוטובוס  שהיו 

האוטובוס  נהג  האסון.  לפני  ספורות 
הוגדר באירוע כנפגע חרדה.

התייחס  האוויר  בחיל  בכיר 
לתקיפות צה"ל ברצועת עזה וטען כי 
התקיפות בסבב הנוכחי שונות מפע־
מים קודמות באיכות המטרות וכמות 
מדרגה  עליית  ישנה  וכי  התקיפות 
בנושא. "תקפנו עשרות מטרות בתוך 
של  ארבע  בהן  משעתיים,  פחות 
עשינו  עיר.  בלב  קומות  רבי  בניינים 
והקפדנו  אזרחים  להרוג  מבלי  זאת 
בכל  יפונו.  וסביבתו  שהבניין  כך  על 
צוק איתן תקפנו שתי מטרות כאלה. 
הפעילות שלנו ביממה האחרונה היא 
דרמטית ומשמעותית ושונה מהותית 

ממה שעשינו בעבר". 

mailto:a0504111989@gmail.com
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דיווח: יורש העצר הסעודי יודח
אחיו של המלך, אחמד בן עבד אלעזיז, ימונה במקומו ◆  מקור אירופי: "מוחמד בן סלמאן טבע והוא עלול 

להטביע את כל סעודיה"

מ‡ פ. יוחנן

מפי  מדווח  אלבנא,  הלבנוני  העיתון 
בן  סלמאן  סעודיה  מלך  כי  אירופי  מקור 
העצר  יורש  בנו -  הדחת  על  החליט  ה-83 
הצעיר  באחיו  והחלפתו  סלמאן  בן  מוחמד 
יורשו  אלעזיז.  עבד  בן  אחמד   - המלך  של 
המלך  של  אחיינו  יהיה  הקשיש  האח  של 
המלך  של  אחיו  נאיף.  בן  מוחמד  הנוכחי - 
כש־ שלפני  לאחר  לריאד  לאחרונה  שב 
מגוריו  מקום  את  העתיק  חודשים  לושה 

ללונדון. 
אחמד בן עבד אלעזיז שימש בין הש־
הסעודי.  הפנים  שר  כסגן   1975-2012 נים 
לא־ שנרצח  חאשוקג'י,  ג'מאל  העיתונאי 

העצר  יורש  בהוראת  הנראה  ככל  חרונה, 
לא קיבל סמכויות  כי אלעזיז  הנוכחי, טען 
מנה־ בעניינים  בעיקר  ועסק  ביטחוניות 
לת־ אלעזיז  מונה   2012 יוני  בחודש  ליים. 
פקיד שר הפנים, והדבר פורש כסימן לכך 
חמישה  אולם  העצר.  כיורש  ימונה  שהוא 
עב־ המלך  החליט  המינוי  לאחר  חודשים 
המלך  נאיף.  בן  במוחמד  להחליפו  דאללה 
ליורש  נאיף  בן  את  מינה  סלמאן,  הנוכחי, 
את  שינה  מכן  לאחר  שנתיים  אולם  העצר. 
דיווחים  לפי  כיורש.  בנו  את  ומינה  דעתו 
אחד  היה  אלעזיז  עבד  בן  אחמד  ערביים, 
משלושה חברים במועצת הנאמנים הסעו־
המלו־ משפחת  בכירי  את  הכוללת   - דית 
כה, שהתנגדו להדחתו של מוחמד בן נאיף, 

והחלפתו במוחמד בן סלמאן. 
בן נאיף נחשב כמקורב לממשל האמרי־
קני. ניצל בעבר מארבעה ניסיונות התנקשות 
כשבכיר  קל  נפצע  השלישי  בניסיון  בחייו. 
מארגון אל-קאעידה ביקש להיפגש עמו כדי 
לשוחח על פיוס. במקום לדבר על פיוס, הט־
רוריסט פוצץ את עצמו באמצעות חומר נפץ 

שהחביא בגופו.
מו־ הנוכחי,  העצר  יורש  של  מעמדו 
בממלכתו  מאוד  התדרדר  סלמאן,  בן  חמד 
המ־ כישלונותיו:  סדרת  בעקבות  ובעולם 
לחמה בתימן, המעורבות בסוריה ובלבנון, 
והחי־ ארמקו  הנפט  חברת  הנפקת  ביטול 
סול החובבני של העיתונאי הסעודי ג'מאל 

חאשוקג'י. 

הˆמיחה בכ‡ב-חל˜ ו
הכאב,  מתוך  הצמיחה  בעניין  חשובה  נקודה  עוד  ישנה 
נקודה ששם אנחנו אלופים אבל כלפי עצמינו ממש לא, כאשר 
תתעלם  אל  לעולם  משתנה,  הכל  אחרים  של  כאבם  על  מדובר 
מהכאב שלהם, חבר שלך מאושפז בבית החולים אל תתחיל לד־
רוש לו על איך הוא צריך להתמקד בחצי כוס המלאה, כיון שאם 
תכיל ותבין אותו תשתתף בצער שלו זה יפחית לו הרבה יותר את 
הכאב, בכל מקום שתראה כאב תישאל את עצמך איך ומה אני 

יכול לעשות כדי להפחית את הכאב?

אדם  ישראל  בעם  היום  נמצאים  שאנחנו  במצב  במיוחד 
לסבל  מודע  להיות  שלא  מנת  על  עיוור  או  אנוכי  להיות  צריך 
הקיים, בודדים האנשים שמוכנים לעצור באמצע דרכם על מנת 

למצוא פתרון אמתי לבעיות של אחרים,

גדולה אמתית למשל כשאתה נותן תרומה אל תחפש לתת 
תרומה יותר גדולה, כי גדולה של האדם זה במעורבות האישית 
שלו, כשתהפוך את זה לבעיה אישית שלך בדיוק כמו שזו הב־
גדולתך  ותבוא  אמתית  מנהיגות  תתגלה  כאן  הסובלים  של  עיה 

האישית לידי ביטוי.

פעם מישהו אמר לי באמצע טיפול אני רוצה להבין מדוע 
צריכים  אנחנו  למה  כזו?  בצורה  הזה  העולם  את  ברא  אלוקים 
הרי  כ"כ  קשה  לו  היה  מה  יולד?  לעמל  אדם  למה  פה?  לסבול 
הוא יכל לברוא אותנו כמו רובוטים אוטומטים מבצעים את מה 
שצריך, מתי שצריך ואיך שצריך בלי שאלות וללא שום קושי? 

ומ־ יכול  העולם  איך  מאתנו  טוב  יותר  יודע  הקב"ה  א"ל 
אתג־ סדרת  אחד  כל  בפני  להציב  החליט  והוא  להתקיים  סוגל 
רים ובמקביל להעניק לו את היכולת והפוטנציאל לעמוד בהם, 
הקב"ה לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, ורק בדרך 
של  הנשמה  את  מתקנת  באתגר  והעמידה  שלנו  ההתגברות  הזו 

האדם,

ניצול נכון של יכולת הבחירה החופשית היא תמצית מהותו 
משתמשים  אנחנו  חיים,  שאנחנו  רגע  בכל  אנוש.  בן  אדם  של 
בבחירה החופשית שלנו, אנחנו בבחירה חופשית מתמדת לבחור 
בין חיים למוות לחיות את המציאות או לברוח ממנה, או לבחור 
לקבל את הסבל על מנת לצמוח או שאנחנו מוותרים על המאמץ 
הזה, אין לנו את האומץ לשנות, נותנים לאזור הנוחות שלנו לש־
לוט נותנים לפחדים והעצלות שלנו להישאר ולפספס את עיקר 
תמצית החיים. אין אני לא יכול זה לא בשבילי אני לא מסוגל הכל 

תירוצים מאיך אני יראה כלפי אחרים,

אם ישנו תהליך מסוים שעלינו לעבור יהיה טיפשי מצדי־
מנת  על  בשטויות  מתעסקים  אנחנו  לעיתים  ממנו,  להתחמק  נו 
דבר  של  בסופו  אבל  המציאות  מול  איתנים  לעמוד  ולא  לברוח 
תמיד היא תתפוס אותנו, כיון שמדובר כאן בחלק מהסיבה לעצם 
משבצת  זה  האדירה.  האלוקית  התוכנית  מתוך  פיסה  קיומנו, 

בחיים שיהיה עלינו לחצות אותה במקודם או במאוחר, 

לכן כל אחד ואחד מאתנו יודע שהיכולת טמונה בתוכו הוא 
מלא כוחות ועוצמות אדירות כל מה שנשאר לך זה לעלות אל 
גם  החיים  של  ההזדמנות  את  תפספס  אל  ההצלחה,  של  הדרך 
העו־ לשנות   האומץ  מרכז  שעובר  רגע  כל  חבל  יותר  מגיע  לך 
באחריות  אישית  ליווי  בתוכנית  אותך  מלווה  להצלחה,  שלך  גן 
לעשות  ללמוד  בוא  אי"ה.  הבא  שבוע  המשך  לתוצאות!  מלאה 
את הבלתי אפשרי לעזור לעצמך ולאחרים בדרך הפשוטה והעו־
צמתית איך להיפרד מחסמים רגשיים שמונעים הצלחה ואושר 
 NLP  בחיים! באחריות!   קורס מתומצת ועניני וממוקד מטרה
תת  את  לתכנת  ביותר  הגבוהה  ברמה  סוגסטיבי  מודרך  ודמיון 
המודע לעשות את הבלתי אפשרי מתחילים 27.11.18 לפרטים 

0506669924.הראשון מסוגו בישראל.
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נהג בשכרות והפקיר חיי אדם: 

כתב אישום נגד הנהג שדרס 
למוות במושב ברכיה

כתב אישום נגד הנהג שהיה מעורב בתאונת 'פגע וברח' במושב ברכיה, אשר 
גרם למותו של יגאל סעדון ◆ מלבד עבירת נהיגה ללא רישון מייחס לו כתב 

האישום עבירות נוספות

מ‡: מ. יו„
הגישה  הפרקליטות 
המחוזי  המשפט  לבית  השבוע 
הנהג  אישום  כתב  שבע  בבאר 
פגע  בתאונת  המעורב  שהיה 
נהרג  בה  ברכיה,  במושב  וברח 
האישום  כתב  ז"ל.  סעדון  יגאל 
הפ־ של  עבירות  לפוגע  מייחס 
ללא  נהיגה  פגיעה,  לאחר  קרה 
בשכרות,  נהיגה  בתוקף,  רישיון 

שיבוש מהלכי משפט ועוד.

האישום,  כתב  פי  על 
למרות  אופנוע  על  הפוגע  רכב 
וכן  לנהיגה  מורשה  בלתי  היותו 
תוך  בסמים.  שהשתמש  לאחר 
מעורב  היה  הוא  הנסיעה  כדי 
יגאל  נהרג  בה  דרכים,  בתאונת 
את  הפקיר  הפוגע  ז"ל.  סעדון 
המנוח בזירת התאונה, לא הגיש 
כוחות  הזעיק  לא  ואף  עזרה  לו 

הצלה. 
לאחר  מיד  בנוסף, 

ביתו,  אל  הפוגע  נסע  התאונה, 
לטיפול  הגיע  כאשר  ובהמשך, 
כוזב  דיווח  מסר  החולים  בבית 
חב־ כן,  כמו  מסוס.   נפל  לפיו 
התאונה,  במקום  שנשארו  ריו, 
בכך  התאונה  זירת  את  שיבשו 
שהחביאו את האופנוע המעורב 
ההצלה  לכוחות  מסרו  בתאונה, 
התאונה  אודות  שקר  דיווחי 
והסתירו את העובדה כי הנאשם 

רכב על האופנוע. 

באבנים ובבקבוקי תבערה:

נזק לרכבים בירושלים ורכב 
שעלה באש בקדומים

פיגועי אבנים בירושלים: נזק לאוטובוס אגד באזור שער הפרחים ונזק 
לניידת משטרה בבית חנינא ◆ כמו כן בצומת הסמוכה לקדומים עלה רכב 

באש כתוצאה מבקבוק תבערה שיידו לעברו

מ‡: מ. יו„
אוטובוס אגד בקו 3 ניזוק 
נופצה  ושמשתו  האתמול  ביום 
שביצעו  אבנים  פיגוע  במהלך 
חלף  שהאוטובוס  בעת  ערבים 
באורח  הפרחים.  שער  במעלה 

נס לא היו נפגעים.

נוסף  אבנים  בפיגוע 
מש־ לניידת  נגרם  נזק  בבירה, 
בכביש  שחלפה  התנועה  טרת 
בית חנינא. בקרב השוטרים אין 

נפגעים.
לירושלים:  מחוץ  וגם 
לק־ סמוך  הקטנה,  ג'ית  בצומת 

באש,  רכב  אמש  עלה  דומים, 
בקבוק  ידי  על  הנראה  ככל 
לעברו.  מחבלים  שיידו  תבערה 
בנסיעה,  המשיך  הנהג  בעוד 
התלקח הרכב ורגע לפני שעלה 
להימלט  הנהג  הצליח   - באש 

מתוכו.

אושר: אחראי בטיחות בכל 
אתר בנייה גדול

על-פי הצעת החוק ימונה עוזר בטיחות לאתרי בניה ששטחם מעל אלף מ"ר 
◆ ח"כ אלאלוף: "אנחנו במצב חירום"

מ‡ פ. יוחנן

הכ־ של  העבודה  ועדת 
שנייה  לקריאה  אישרה  נסת 
ושלישית הצעת חוק של מספר 
חכי"ם, שתחייב קבלנים למנות 
בנייה  אתר  בכל  בטיחות  עוזר 
ששה  מעל  שגובהו  מבנה  של 
מ-1000  גדול  ושטחו  מטרים 

מ"ר. 
עוזר  החוק  הצעת  על-פי 
נוכח  להיות  יחויב  הבטיחות 
שבה  עת  בכל  הבנייה  באתר 
או  בנייה  עבודת  בו  מתבצעת 
יע־ ולא  הנדסית  בנייה  עבודת 
באתר.  אחר  תפקיד  בשום  סוק 
הת־ את  לבדוק  יהיה  תפקידו 
הבטיחות  הוראות  של  קיימותן 
והוא יחויב לדווח למנהל העבו־

דה על ליקויי בטיחות, להתריע 
עליהם בפני העובדים ולתעדם. 
בשל החשש מניגוד עניינים של 
עוזר הבטיחות, שכן הוא מועסק 
והיזם,  העבודה  מנהל  על-ידי 
לו  יוענקו  כי  ההצעה  קובעת 
פגיעה  או  פיטורין  מפני  הגנות 
החוק  הצעת  העסקתו.  בתנאי 
לעיל  ההוראות  את  קובעת 
שנים  לחמש  שעה  כהוראת 
לשנתיים  הארכה  אפשרות  עם 
ייב־ זו  תקופה  בתום  נוספות. 
וכיצד  האם  ויוחלט  ההסדר  חן 

לחדשו. 
ואחד  הוועדה  יו"ר 
ממקדמי הצעת החוק, ח"כ אלי 
עוסקים  "אנחנו  אמר  אלאלוף 
באתרי  בטיחות  של  בנושא 
הבנייה כבר מראשית הקדנציה 

שההסתדרות  כך  על  ושמחים 
בכלים  והשתמשה  נרתמה 
לסייע.  כדי  לרשותה  העומדים 
לקחת  הממשלה  משרדי  על 
ולא  הזה  הנושא  על  אחריות 
לא  'זה  פעם  כל  ולומר  לנסות 
במצב  אנחנו  הוא'.  זה  אני, 

חרום". 
הממונה  אלישע,  מוטי 
הע־ במשרד  העבודה  זרוע  על 

"תוספת  אמר  והרווחה  בודה 
בעקבות  שקיבלנו  המשאבים 
לנו  תסייע  ההסתדרות  מאבק 
ענף  זה  הנושא.  בקידום  מאוד 
ג'ונגל, שהוזנח עשרות  בו  שיש 
שנים ולכן אי-אפשר בכלי אחד 
לתקן הכל. מגוון המהלכים יחד 
יוכלו לעשות את השינוי וכולנו 

מגויסים לנושא".
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מרן הגר"ש כהן שליט״א לרה״ע הנבחר משה ליאון: 
״תמשיך לשמור על קדושת ירושלים״

בישיבה החגיגית פצחו הנוכחים בשירת ׳נשמת כל חי׳ וכן בשירת ׳שבחי ירושלים׳ והרימו לחיים ◆ מרן ראש הישיבה שליט״א ברך את ראש העיר הנבחר מר משה 
ליאון על נצחונו ואמר לו שימשיך לשמור על קדושת ירושלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הנ־ ירושלים  עיריית  ראש 
אתמול  הגיע  ליאון  משה  בחר 
למעונו של נשיא מועצת החכמים 
מרן חכם שלום כהן שליט״א כדי 
על  לו  ולהודות  ברכתו  את  לקבל 
התמיכה והגיבוי לאורך כל הדרך, 

עד לניצחון.
ש״ס  יו״ר  השתתפו  במפגש 
כנסת,  חברי  דרעי,  אריה  השר 
ירושלים  העיר  מועצת  חברי 

מטעם שס ובכירים נוספים.
פצחו  החגיגית  בישיבה 
הנוכחים בשירת ׳נשמת כל חי׳ וכן 
והרימו  ירושלים׳  ׳שבחי  בשירת 

לחיים.
שליט״א  הישיבה  ראש  מרן 
מר  הנבחר  העיר  ראש  את  ברך 
לו  ואמר  נצחונו  על  ליאון  משה 
ירו־ קדושת  על  לשמור  שימשיך 

שלים.
אמר,  דרעי  השר  ש״ס  יו״ר 

בסיום  שארע  הגדול  המהפך  כי 
די־ הסיעתא  את  הדגיש  הספירה 
בכל  לה  שזכינו  המופלאה  שמיא 
ההס־ כל  ״למרות  הזו.  המערכה 
פדים הרבים, הוכח שתנועת ש״ס 
חזקה ומתעצמת. ראינו בחוש את 
כוחו של מרן שליט״א ואת הנהג־
תו האמיצה. דעת תורה ניצחה!״, 

אמר השר.
מלכיאלי  מיכאל  הרב  ח"כ 
כעת  הזמן  "הגיע  הודעה  פרסם 

החרדי.  המגזר  בתוך  לאחדות 
ש"ס  יו"ר  כי  ובטוח  סמוך  אני 
שהראה  דרעי  אריה  הפנים  שר 
'אריה  שהוא  הבחירות  במערכת 
ניצחונות  לשורת  והביא  שואג' 
בשיתוף  יפעל  הארץ  רחבי  בכל 
להבאת  התורה  דגל  עם  פעולה 
אחדות פנימית עם מפלגת אגודת 
מער־ כל  לאורך  שפעלו  ישראל, 
כת הבחירות על דעתם רבותיהם 

שליט"א".

השקעה נדירה 
חנוך בן-חיים

מן הסתם נתקלתם פעם 
בהצעת השקעה כלשהי. תש־
את  תקבלו  איקס,  סכום  קיעו 
זה  לפעמים  אחוזים.   + הקרן 
 ,25 או   20 לפעמים  אחוז,   10
כבר  זה  כבדים  למשקיעים 
כשרק  אחוז,   50 להיות  יכול 
לע־ להרשות  מסוגלים  יזמים 
צמם לחשוב על הכפלה והש־

לשה של סכום הקרן.
לע־ לתאר  נסו  עכשיו 
בא  שמישהו  תרחיש  צמכם 
סכום  להשקיע  לכם  ומציע 
טוב,  תקשיבו  ולקבל,  איקס, 
נכון?  צוחקים,  מאתיים!  פי 
תנפ־ האמתי  העסקים  בעולם 
נפו אחד כזה בנימוס מתבקש. 
מהשורה  שאדם  סיכונים  אלו 

לא נוהג לקחת ויהי מה.
יוצא  יש  כלל  לכל  אבל 
פעמי  חד  ובאופן  הכלל,  מן 
עכשיו  לקבל  הולכים  אתם 

הצעה כזו...
כפי  בדיוק  ככה,  אז 
באלבום  שומעים,  שאתם 
"מפעל  של   "28 "המקורית 
עצמו  על  שהתעלה  חסד" 

תחום,  בכל  ומפתיע  השנה 
את  מאפשרת  הזכיות  אחת 
לפני  גיחכתם  עליו  התסריט 
מש־ אתם  כך,  ממש  שנייה. 
עש־ בין  איקס,  סכום  קיעים 
פי  ומקבלים   ,₪ למאה  רים 
אלפים  ארבעת  בין  מאתיים! 
כמה  תלוי   ,₪ אלף  לעשרים 

השקעתם.
התעניינתם  אם  אז 
השקעה  אפיק  על  לאחרונה 
סי־ איזה  והתלבטתם  כלשהו 
רווח  אחוזי   12 בין  לקחת  כון 
ל-19, הפעם יש לכם הזדמנות 
להניח את היד על... ובאחוזים 
זה נשמע הרבה יותר הזוי, על 
רק  רווח.  אחוזי  אלף  עשרים 
את  לנסות  שלכם  למזל  הרשו 

עצמו.
לעמודים  אפוא  דפדפו 
תנו  ופשוט  באלבום,   19  –  18

למחשבותיכם דרור...
אחת  ברכישת  כי  יצוין, 
המ־ הכרטיסים  מחבילות 
ההשקעה  סכום  שתלמות, 
אוטומטית  עומד  המעודכן 
קחו   .₪  100 – המקסימום  על 

בחשבון!

־
ח
נות 
וזים 
על

http://bit.ly/2JK7sfm
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גרמניה: נפתח משפטו של 
שומר במחנה ריכוז

יוהאן רהבוגן (94) מואשם כי שירת במחנה שטוטהוף והשתתף ברצח של 
אלפי יהודים ◆ אמר כי "הוא מתבייש אך חף מפשע"

מ‡ פ. יוחנן
בגרמניה  המשפט  בבית 
נפתח משפטו של יוהאן רהבוגן, 94, 
שמואשם כי שירת כשומר במחנה 
הריכוז הגרמני שטוטהוף בצפון פו־
לין בין 1942 ועד 1944 וסייע ברצח 
כלואים  שהיו  אסירים  אלפי  של 

במחנה, מרביתם יהודים.
הודיע  הקשיש  הנאשם 
"אני  כי  דינו  עורך  באמצעות 
חלק  שהייתי  מתבייש  כמובן 
לא  עדיין  אני  אבל  מהאס.אס, 
האומץ  את  לי  היה  אם  יודע 
להצטרף  נאלצתי  אחרת.  לנהוג 

היו  אחרת  האס.אס  לכוחות 
כנגד  תגמול  מעשי  מתבצעים 
ראיתי  כאשר  שלי.  המשפחה 
כי  ידעתי  במחנה  העצורים  את 
היתה  לא  אבל  טועה,  האס.אס 
רהבוגן  אחרת".  ברירה  שום  לי 
ברצח  סייע  לא  מעולם  כי  טען 
במחנה.  יהודים  אסירים  של 
"לא ידעתי דבר על הרצח השי־
תאי  על  דבר  ידעתי  לא  טתי. 
התביישתי  והמשרפות.  הגזים 
העצורים  הוחזקו  בהם  בתנאים 
והרגשתי חמלה עליהם, גם אם 
לא מדובר בדיוק במילה הנכונה 

מאחר ואני סבלתי כמוהם". 
הגרמני  התובע  זאת,  עם 
רהבוגן  כי  אמר  ברנדל  אנדרס 
שהתרחשו  המעשים  על  ידע 
בסיוע  מואשם  הוא  וכי  במחנה 
לרצח, כפי שמתיר החוק הפול־
ני, גם במקרים בהם מי ששירת 
חלק  לקח  לא  ריכוז  במחנות 
מעשי ברצח עצמו. "היו דרכים 
כשומרים  משירות  להתחמק 
כפי  וההשמדה  הריכוז  במחנות 
שעשה רהבוגן. אנו מאמינים כי 
הוא ידע הרבה יותר מאשר הוא 

מספר כיום" אמר ברנדל.

אושר לקריאה ראשונה תיקון שיאפשר 
ויסות הייצור בענף הפטמים

יו"ר ועדת הכלכלה על ענף הפטם: "חייבים למצוא פתרון שישפר את מצב 
החקלאים ויוריד את המחיר לצרכן"

מ‡ פ. יוחנן
ועדת הכלכלה של הכנסת, 
בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה 
ההצעה  את  ראשונה  לקריאה 
על  הלול  מועצת  חוק  את  לתקן 
מנת לאפשר למועצת הלול למו־
הייצור  ויסות  את  להסדיר  עצה 
לפי  הלול.  תוצרת  של  והשיווק 
הוויסות  הסדר  יוחזר  ההצעה 
שהיה  הפטם  בענף  נהוג  שהיה 

ספט־ ועד   2012 מאוגוסט  נהוג 
כמות  שתיקבע  כך   ,2015 מבר 

הייצור של המגדלים בענף.
כי  הוסיף  ביטן  דוד  ח"כ 
הבטחה  בשום  עמד  לא  האוצר 
כמו  תעבור  החוק  הצעת  ולכן 
היו"ר  וללא הסתייגויות.  שהיא 
נמ־ החקלאים  כי  הוסיף  כבל 
המזון  שרשרת  בתחתית  צאים 
ולא משנה אם יש או אין קרטל 

סמנכ"ל  הבעיה.  איפה  ושאל 
צוק  אורי  החקלאות  משרד 
כשהמחי־ גם  כי  "הסביר  בר 
מאוד  יורדים  לסיטונאים  רים 
קצת  יורדים  לצרכן  המחירים 
ולכן  נופל,  לחקלאי  והמחיר 
יש אפשרות בנקודות מסוימות 
את  ולהחזיר  מהייצור  להוריד 
השוק לאיזון. זה לא יעלה מחי־

רים".

:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

ילד הפלא נתנאל 
מנת ומקהלת 

'מלכות' בביצוע 
מרגש לשיר 'נעשה 

ונשמע' 

   לח כ‡ן ל‰ור„ ‰מנ‰ ‰יומי מ‚'מבו מייל !!!

http://bit.ly/2DE5mNy
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%94%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94%20%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%A2.mp4
https://jumbomail.me/j/sQqTpsA--UOlF8q
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תושבי הדרום מפגינים:

"נגמרו הימים ששתקנו"
פקעה סבלנותם של תושבי הדרום אל נוכח שתיקתה של המדיה ואי תגובתה אל מול פעולות האיבה 
מעזה ◆ התושבים יצאו אל הכבישים הראשיים וחסמו כמה צירים מרכזיים בדרום ובשאר חלקי הארץ

מ‡: מ. יו„
מחאה  החלה  הערב,  בשעות  אמש, 
של תושבי הדרום על רקע המצב הביטחוני. 
התושבים חסמו את הכניסה לשדרות (כביש 
34) תוך כדי הבערת צמיגים וכדומה. הכביש 
לצומת  הנגב  שער  צומת  בין  לתנועה  נחסם 

 232 מכביש  שדרות  לעיר  הכניסה  עם.  ניר 
נחסמה אף היא על ידי מפגינים. 

חדשות  לכתב  מסר  המפגינים  אחד 
נסכים  לא  "אנחנו  במקום:  נוכח  שהיה 
מתי  לנו  יכתיב  לא  חמאס  לטרור,  להיכנע 
נהיה במקלט ומתי לא. אנחנו נחזור על הסי־

סמא שכולם יבינו – נגמרו הימים ששתקנו".
אש־ תושבי  אף  שדרות,  העיר  מלבד 
קלון יצאו להפגין. מעל מאה מפגינים עצרו 
כביש  על  לעיר,  הכניסה  צומת  את  אמש 
מספר 4, בעקבות זעמם על ההגעה להפסקת 

אש מול חמאס. כוחות משטרה במקום.

תושבי הדרום מפגינים:

"נגמרו הימים ששתקנו"
פקעה סבלנותם של תושבי הדרום אל נוכח שתיקתה של המדיה ואי תגובתה אל מול פעולות האיבה 
מעזה ◆ התושבים יצאו אל הכבישים הראשיים וחסמו כמה צירים מרכזיים בדרום ובשאר חלקי הארץ

מ‡: מ. יו„
מחאה  החלה  הערב,  בשעות  אמש, 
של תושבי הדרום על רקע המצב הביטחוני. 
התושבים חסמו את הכניסה לשדרות (כביש 
34) תוך כדי הבערת צמיגים וכדומה. הכביש 
לצומת  הנגב  שער  צומת  בין  לתנועה  נחסם 

 232 מכביש  שדרות  לעיר  הכניסה  עם.  ניר 
נחסמה אף היא על ידי מפגינים. 

חדשות  לכתב  מסר  המפגינים  אחד 
נסכים  לא  "אנחנו  במקום:  נוכח  שהיה 
מתי  לנו  יכתיב  לא  חמאס  לטרור,  להיכנע 
נהיה במקלט ומתי לא. אנחנו נחזור על הסי־

סמא שכולם יבינו – נגמרו הימים ששתקנו".
אש־ תושבי  אף  שדרות,  העיר  מלבד 
קלון יצאו להפגין. מעל מאה מפגינים עצרו 
כביש  על  לעיר,  הכניסה  צומת  את  אמש 
מספר 4, בעקבות זעמם על ההגעה להפסקת 

אש מול חמאס. כוחות משטרה במקום.

:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

וקראת לשבת 
עונג - מבחר 
עלוני השבת 

להורדה! 

   לח כ‡ן ל‰ור„ ‰מנ‰ ‰יומי מ‚'מבו מייל !!!

מרדף מסוכן:

רוכבי אופנועים 
נמלטו מהמשטרה
במהלך פעילות אכיפה ביקש שוטר לבצע בדיקה 

לשני רוכבי אופנוע * לאחר שסימן להם לעצור, החלו 
להימלט בנסיעה פרועה ומסוכנת עד שאחד מהם 

התהפך עם אופנועו

מ‡: מ. יו„

נגד  אכיפה  פעילות  במהלך 
ובריונות  חיים  מסכנות  עבירות 
ביקש  אתמול,  שנעשתה  כביש 
בדיקה  לבצע  התנועה  אגף  שוטר 
לשני רוכבי אופנוע שעמדו ברמזור 

בתוך העיר באר שבע. 
לעצור  להם  שסימן  לאחר 
בנסי־ להימלט  החלו  הם  בצד 
אחד  כאשר  ומסוכנת  פרועה  עה 
האופנועים נמלט ואבד עמו קשר 
עין, השוטר המשיך במרדף אחרי 
בנסי־ שהמשיך  הנוסף  הרוכב 
נשמע  אינו  כשהוא  מסוכנת  עה 

עבירות  ומבצע  השוטר  להוראות 
חמורות בזמן ההימלטות.

הרוכב  הבריחה  במהלך 
חצה רמזורים אדומים ונסע נגד 
ממשי  סיכון  תוך  התנועה  כיוון 
השוטר  הדרך,  משתמשי  של 
אחריו  בנסיעה  המשיך  הנחוש 
הרוכב  לערך,  דקות   3 וכעבור 
והתהפך  איקאה  לצומת  הגיע 
נמלט  שהוא  תוך  האופנוע  עם 

רגלית. 
לא  הרוכב  סריקות  לאחר 
בעל  נחקר  יותר  מאוחר  אותר, 
האופ־ המשטרה.  בתחנת  האופנוע 

נוע נתפס ונגרר ע"י המשטרה.

דיון על פטור מדיווח הכנסות לעולים ותושבים חוזרים
מנהל רשות המיסים, ערן יעקב, סבור כי יש לבטל את הפטור מחובת דיווח של עולים חדשים ותושבים חוזרים

מ‡ פ. יוחנן
הוועדה לביקורת המדינה בראשות 
בהש־ דיונים  קיימה  יחימוביץ'  שלי  ח"כ 
ערן  החדש,  המיסים  רשות  ראש  תתפות 
יעקב על דו"חות המבקר שעסקו בפטור 
חוז־ ותושבים  חדשים  לעולים  מדיווח 
'חוק  הכינוי  את  בתקשורת  שקיבל  רים 

שיש  והקלות  הפטורים  על  וכן  מילצ'ן' 
לקרנות הון.

חד־ לעולים  הפטור  לסוגיית  בנוגע 
רשות  מנהל  אמר  חוזרים,  ותושבים  שים 
וחד  ברורה  יעקב: "עמדתי  ערן  המיסים, 
הפטור  את  לאלתר  לבטל  יש  משמעית: 
מדיווח על הכנסות לעולים ותושבים חו־

זרים. אם אין לנו את המידע, אני לא יודע 
הפטור,  את  קיבלו  כאלה  אנשים  כמה 
יכול  לא  אפילו  אני  הפסדנו.  כמה  ממתי, 

לדרוש את המידע הזה!"
במשרד  הראשי  לכלכלן  המשנה 
לע־ הצטרפה  ישראלי,  פרידה  האוצר, 
נגד  היינו  "תמיד  המיסים:  רשות  מדת 

חמורות  אזהרות  קיבלנו  מדיווח.  הפטור 
להם  ניתנה  העולמי.  והבנק   OECD-מה
תו־ מקצתם  הליקויים,  לתיקון  התחייבות 
קנו, אבל לא התחום הזה של פטור לעולים 
חדשים. לא מצליחים להגיע להסכמות עם 

משרד הקליטה.
יו"ר הועדה שלי יחימוביץ': "העמ־

מתנג־ המיסים  רשות  של  המקצועית  דה 
לפטור מדיווח – ועדיין  חד משמעית  דת 
צריך  פעם.  אחר  פעם  מסוכל  ביטולו 
שמישהו  להבין  לא  כדי  נאיביים  להיות 
בממשלה אחראי לכך שהחרפה הזו אינה 

נמחית מספר החוקים."

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%98%20%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%90%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=7869474D456F772B726E76464B3342347436653838673D3D&rm=77574A4C2B514D5A48484D316C2F563749562F58726C7039534A56424C2F4679
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מעמד  42 סיומי 'ש"ס אידן'  אצל מרן שר התורה: 

כל אברך בשלושת סניפי הרשת, בני ברק, ירושלים ובית שמש, 
מסיים 13,555 דפי גמרא עם תוספות בשנה בעיון 

מ‡: יר‡ל בן ˆבי
מעמד רב רושם התקיים בשבוע האחרון בבית 
האבר־ כאשר  ברק,  בבני  המפורסם  'לדרמן'  הכנסת 
ערכו  אידן,  ש"ס  הכוללים  רשת  לומדי  הגאונים  כים 
מעמד אדיר בד בבד יחד עם קבוצת התומכים, שבאו 
להשתתף מכל רחבי העולם בינהם נדיבים מארה"ב, 

אנגליה, ועוד.
פוזנא  גאב"ד  ידי  על  שהוקמה  הכוללים  רשת 
אברך  כל  מסיים  בה  מיוחדת  לימוד  מסגרת  מקיימת 
שנה,  כל  במשך  הש"ס  כל  לימוד  את  פעמים  חמשה 
שביחד זה 13,555 דפי גמרא עם רש"י ותוספות בעיון 
מוחלט. סכום הדפים הנלמדים במסגרת הרשת כולו 
 – דיוק  ליתר  או   – דף  מליון  מחצי  ליותר  מגיע  ביחד 

569,310 דפי גמרא.
לעמוד  ואברך  אברך  כל  חייב  חודש,  כל  בסוף 
בידי־ גמרא  דפי  של 225  סכום  על   – בכתב  בבחינה 
עה ברורה, ובכל חצי שנה נערך על 1,350 דפי גמרא 
דהיינו חצי ש"ס, ובסוף כל שנה מבחן מסכם על כל 

התלמוד בבלי - שהם 2,711 דפים.
הופעתו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי נשיא 
של  הש"ס  סיומי  במעמד  אידן  ש"ס  הכוללים  רשת 
רבי  הגאון  רבה  בהתרגשות  התקבלה  הכולל,  אברכי 
אליהו מאנן  שזוכה ללמוד בחברותא עם הגר"ח מסר 
שיזכו  הכולל,  לתומכי  התורה  שר  של  הבטחתו  את 
ולבנות  חכמים,  ותלמידי  השם  יראי  הגונים  לבנים 

כשרות וצנועות.
דברי המעמד  את  נשא  רבי שמעון גלאי  הגאון 
התומכים  זכות  וגודל  הכולל,  אברכי  חשיבות  אודות 
הנ־ הכוללים  רשת  מתקיימת  שבתרומתם  החשובים 
ראש  סמט  אייזיק  משה  רבי  הגאון  אידן'.  'ש"ס  דיר 
הכוללים אמר את ההדרן על הש"ס, והנדיב ר' יוסף 

הירש מניו יורק אמר קדיש לאחר הסיום.
לפניו  האגרת  נוסח  על  עבר  שליט"א  הגר"ח 

וחתם את דברי ברכתו, כדלהלן:
הזאת  השורה  תהא  תשע"ט.  חשון  כ"ח  ב"ה, 
לעדה על כבוד הרבנים הגאונים אברכי כוללי "ש"ס 
אייזען  הלוי  אברהם  רבי  הגאון  שבראשות  אידן" 
שליט"א אב"ד דקהילת פוזנא – שהמה בעלי תריסין 
בשאלות  ובחנתים  אצלי  והיו  טובות,  מידות  ובעלי 
ובכח  העצומה,  ידיעתם  על  ונפלאתי  הש"ס,  כל  על 
בשנה  שנה  מידי  כולו  הש"ס  את  שמשננים  יגיעתם 
בעיון ובבקיאות, ואשרי חלקם, וחלקם של המסייעים 
ועוזרים לכך הנטולים חלק כחלק, וככל שיבואו לע־
כפליים  בכפל  עמלם  בפרי  ברכה  לראות  יזכו  זרתם 
ולהינצל מחבלי משיח, ואברכם שיזכו להגדיך תורה 
ולהאדירה מתוך נחת והרחבת הדעת עם ברכה והצ־

לחה בכל מעשי ידיהם אכי"ר.
צילום: שוקי לרר 
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הודו: מוזיאון מיוחד יוקם לזכר 
שלוחי מומביי הזוג הולצברג הי"ד

"במקום בו נהרסו חיים יהודיים, אנו בונים חיים חדשים. זהו רגע מיוחד עבורנו", אומרים 
הזוג קוזלובסקי השלוחים החדשים

 "מ‡: יר‡ל לבי‡
תושלם  הקרובים  בחודשים 
שלש  בן  מוזיאון  של  בנייתו  בבניין 
קומות שבו ייחשפו המבקרים למצוות 
מצוות  ל"שבע  וכן  ביהדות  עיקריות 
בני נוח". עלות שיפוץ הבניין, שקירו־
בין  האש  מחילופי  הרוסים  עדיין  תיו 
ומפיצוצי  ההודי  לקומנדו  המחבלים 
הרימונים בתוכו, נאמדת בכ-6 מיליון 

דולרים.
של  הלועזי  השנה  ליום  עד 

יושלם  בנובמבר  ב-26  שיחול  הטבח 
אנדר־  - המוזאון  של  הראשון  החלק 
טה מרשימה, שבה מוצגים שמותיהם 
הע־ האנדרטה  בטבח.  הנרצחים  של 
זורמים  מים  ומפל  שחורה  אבן  שויה 
בגג  תוצב  מימדי  תלת  זיכרון  לוח  וכן 
ומושל  מ"ר,  כ-60  שקוטרו  המבנה, 
מדינת מהאראשטרה שבה שוכנת מו־
בני  לצד  באירוע  להשתתף  צפוי  מביי 
מקומיים  ובכירים  היהודית  הקהילה 

נוספים.

חיים  נהרסו  בו  "במקום 
חדשים.  חיים  בונים  אנו  יהודיים, 
אומרת  עבורנו",  מיוחד  רגע  זהו 
בש־ כאן  "אנחנו  קוזלובסקי,  חיה 
ליחותו של הרבי מליובאוויטש כדי 
והט־ יותר,  טוב  העולם  את  לעשות 
בח הנורא - כמו גם קשיים אחרים 
בהבדלי  הנוגעים  חלקנו  מנת  שהם 
 - כאן  החיים  ובצורת  המנטליות 
שלנו  הזה  הרצון  את  קוטעים  לא 

להוסיף באור".

עסקים משובחים
 צומחים בחממה... 

בוגרי לימודי מקצוע רבים בתחום המדיה והעיצוב יוצאים מדי 
שנה לעולם העבודה. לא פעם, יד מכוונת וסביבת עבודה מעודדים 
הצלחה, והם המתכון המושלם לצעדים ראשונים מוצלחים בעולם 
העסקים ◆ ביזמקס וקהילת ביזאפ, יחד עם מכללת פרוג מקימים 

חממה מושלמת לעסקנים הצעירים. 

אלינו  "כשהגיעה 
עם  פעולה  לשיתוף  ההצעה 
הרגשנו  'החממה',  פרויקט 
המו־ הפרוייקט  בדיוק  שזה 
שלם כדי לקדם את הבוגרים 
התלמידים  ואפילו  שלנו, 
בעולם  משתלבים  שכבר 
דיק־ חיים  מתאר  העבודה" 
מן מנכ"ל מכללת בית פרוג. 
היא,  כן  כשמה  "החממה, 
את  ותריץ  תסייע  תטפח, 
היוצרים החרדים הצעירים, 
העבו־ עולם  תוך  אל  היישר 
באנשי  עטופים  כשהם  דה, 
שיסיעו  וותיקים  מקצוע 
פעו־ שיתופי  בקשירת  להם 
בצע־ עליהם  תגן  ואשר  לה, 

דיהם הראשוניים בשוק"
הח־ הצעירים  כמות 
שבוחרים  היצירתיים  רדים 
המדיה  בתחומי  בעבודה 
והעיצוב, עולה משנה לשנה. 
מצ־ ההכשרה,  מוסדות 
של  הבא  הדור  את  מיחים 
המעצבים,  הפרסומאים, 
עו־ פנים,  מעצבי  הצלמים, 
מפתיע  אך  ועוד.  וידאו  רכי 
מאותם  מעט  שלא  לגלות 
מצ־ לא  כשרוניים,  צעירים 
ליחים לנהל עסק משגשג או 
לאחר  התחום  את  שעוזבים 

ניסיון עסקי קצר.
רבים  בתחומים  כמו 
והתשוקה  האהבה  אחרים, 
את  הופכים  לא  למקצוע, 
ומקצועי  טוב  למנהל  האדם 
בתחומי  בולט  הדבר  יותר. 

נדר־ בהם  והמדיה,  העיצוב 
וחשיבה  גבוהה  מסירות  שת 
זמן,  ניהול  גם  אך  יצירתית 
ליצור  ויכולת  עסק  ניהול 
ספקים  עם  פעולה  שיתופי 

נוספים בתחומים אלה.
לבוגרי  לעזור  כדי 
העיצוב  בתחומי  ההכשרה 
פוטנ־ את  למצות  והמדיה 
הוק־ שלהם,  הכישרון  ציאל 

מה חממת BizUp,  במתחם 
ביזמקס בירושלים. החממה, 
ירו־ יוצרים  קהילת  שתהיה 
המדיה  מתחומי  שלמית 
ביז־ ידי  על  תפעל  והעיצוב, 
מקס וג'וינט ישראל בשיתוף 
ובתמיכת  פרוג  מכללת  עם 

בנק הפועלים.
חלל  ביזמקס,  במתחם 
הראשון  המשותף  העבודה 
בירושלים,  והיחיד  לחרדים 
ממאה  למעלה  כיום  פועלים 
בתחומים  חרדים  עסקים 
ההצ־ את  ומגוונים.  רבים 
בין  הנטוורקינג  של  לחה 
איציק  רוצה  המתחם,  חברי 
קרומבי מנכ"ל ביזמקס, לה־
ופילנסרים  ליזמים  גם  ביא 
והעיצוב.  המדיה  מתחומי 
"הניסיון  קרומבי:   לדברי 
שלנו במתחם ביזמקס מוכיח 
עצמאיים  של  קהילות  כי 
ייעודיים,  עיסוק  בתחומי 
לצמי־ משמעותית  תורמות 
מהחברים  אחד  כל  של  חה 
הברורה  המטרה  בקהילה. 
היא   BizUp קהילת  של 
בתחומי  לשני  אחד  לעזור 

העיצוב  המדיה,  הפרסום, 
בקשרים,  לסייע  והצילום, 
ולחבר  פעולה  שתופי  לחזק 

בין לקוחות פוטנציאלים".
אלה  בימים  ואכן, 
לחממה,  המיונים  נערכים 
יתקבלו  הפונים  ומבין 
 15 רק  היוקרתית  לתכנית 
משתתפי  חרדים.  יוצרים 
מק־ מליווי  יהנו  התכנית 
מה־ אחד  לכל  ואישי  צועי 
משתתפים, על מנת שיהיה 
כעצמאי  לעבודה  מוכן 
בצורה טובה יותר עם יכו־
שלו  העסק  את  להרים  לת 

בקלות ובביטחון.
בתכ־ המשתתפים 
בתוך  כקהילה  יתפקדו  נית, 
עמ־ יקבלו  ביזמקס,  מתחם 
דות עבודה במתחם (בעלות 
כלים  יקבלו  מסובסדת), 
להקמת  ואמתיים  מעשיים 
ללקוחות  ייחשפו  עסק, 
פוטנציאלים,  ושותפים 
מנטורים  של  מליווי  וייהנו 
מהשורה הראשונה שידריכו 
ליזמים  להפוך  כיצד  אותם 

ובעלי עסקים טובים יותר.
רפי  אומר  "לסיכום" 
ביז-אפ,  קהילת  מנהל  ברמן 
הדרך  היא  הזאת  "החממה 
לה־ עצמאים  עבור  הנכונה 
ספק  אין  בתחום.  שתלבות 
את  שיקבל  עסק  בעל  כי 
וההדרכה  הליווי  הטיפים, 
בעל  יהיה  ביזאפ,  בתכנית 
עסק הרבה יותר טוב והרבה 

יותר מקצועי".

האדמו"ר מצאנז השתתף בהילולא 
בסטראפקוב

לפני עריכת השולחן עלה כ"ק האדמו"ר שליט"א לציונו הקדוש בהר המנוחות

מ‡: יר‡ל לבי‡

מסטראפ־ אדמו"ר  מרן  כ"ק 
קוב שליט"א ערך את שולחנו הטהור 
לרגל יומא דהילולא של אביו כ"ק מרן 
יחזקאל  דברי  בעל  הגה"ק  אדמו"ר 

שרגא זצוק"ל.
האדמו"ר  נשא  השוה"ט  במהלך 
בעל  במשנת  קדשו  מדברות  שליט"א 

ההילולא,
ור־ אדמורי"ם  השתתפו  כמו"כ 
כ"ק  מחותנו  וביניהם:  רב  וקהל  בנים 
אדמו"ר מצאנז שליט"א ששוחח ארו־
כות עם כ"ק האדמו"ר שליט"א אודות 
ראדומישלא,  גאב"ד  ההילולא,  בעל 
יחזקאל  רבי  הרה"צ  טשאבא,  גאב"ד 

אברהם  תולדות  כולל  ראש  בראך 
יצחק, ועוד. לפני עריכת השולחן עלה 

כ"ק האדמו"ר שליט"א לציונו הקדוש 
בהר המנוחות.

נישואי נינת גאב"ד זכרון מאיר
מ‡: יר‡ל לבי‡

מאות השתתפו אמש בשמחת 
מאיר,  זכרון  גאב"ד  לנינת  החתונה 
לח־ נכדה  שליט"א  וואזנר  הגרח"מ 
רב  גלבר  מרדכי  רבי  הרה"ג  תנו 
דקהל מונקאטש בבני ברק, בת חתנו 
גרינבגר  הגר"י  בן  גרינברגר  הגרא"י 
נין  הוא  החתן  באלעד.  ויזניץ  דומ"ץ 
זצוק"ל  מזדיטשויב  אדמו"ר  כ"ק 
זלמן  אפרים  ר'  להגה"ח  נכד  מפ"ת 

בעק בן לבנו הגרא"א בעק.
אדמו"רים  השתתפו  בשמחה 
ורבנים, מעמד החופה נערכה בחצר 
בית המדרש הגדול מרכז חסידי ויז־
ברק.  בבני  המלך  שלמה  ברחוב  ניץ 
בסידור חופה וקידושין כובד הסבא 

גאב"ד זכרון מאיר שליט"א

צילום: יודא מאיר שוורצבורד

צילום: שוקי לרר

לעבודה  פקיד/ה  דרוש/ה  לחברה 
נעימה,  משרדית  לעבודה  מהבית, 
שעה  ועוד.  טלפוני,  מענה  מתן 
ש"ח.   3,000 שכר  ביום,  וחצי 

קריירה 072-22-222-62

מזכיר/ה  דרוש/ה  בירושלים  למשרד 
 6,500 נוחות,  שעות  רגועה,  לעבודה 
מנכ"ל  מזכיר/ת  דרוש/ה   * ש"ח. 
 .₪  8,500 ברק.  בבני  ביטוח  לסוכנות 

קריירה 072-22-222-62
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hillel@lehmaaseh.com
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רובח

מורמסטריובבפיבכומערבי
ˆיúום:  ו˜י úרר

סבוררבורבבירןוומרמו
JDN :וםúיˆ
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רובח

ווירמסרמווברוכסחורסעו
ˆיúום:  יוסי ‚וú„בער‚ער
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רובח

ימסבורבווימוובעמרימרמו
JDN :וםúיˆ
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רובח

מורמכסנרבביורבנטוורפן
JDN :וםúיˆ
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רובח

מחביוינסיפיטיניכסנר
ˆיúום: ו˜י úרר
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רובח

מחביוינסיפיטיניכסנר
ˆיúום: ו˜י úרר


