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מנדלבליט יכשיר את מינוי 
אדרי למפכ"ל?

היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט מגבש חוות דעת שתעקוף את 
מסקנות ועדת גולדברג ותאפשר לשר ארדן לאשר את המינוי.
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הרב ‡ורי ‡וזן
נˆי‚ה ל סיע "ס בחיפה

צילום: פלאש 90

שליח ציבור

המדינה  מזכיר  עם  רוה"מ  נפגש  אמש 
ללבנון:  חריף  מסר  והעביר  האמריקאי  
לפעול  שניאלץ  או  חיזבאללה   את  "תעצרו 
בעצמנו"   המסר של נתניהו  על רקע אירועים 

במרחב לבנון בתקופה האחרונה. 
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
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פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

על פי דין תורה ועל פי החוק הבינלאומי, אין להעתיק, 
להעביר, לאכסן במאגרי מידע (פיזיים או דיגיטליים) ולא 
בשום אמצעי אחר | אין לעשות שימוש בתוכן הכתבות, 
אסור   | העיתון  של  הגרפיים  בעיצובים  או  בתמונות, 
המעוניין  רווח,  או  מסחר  למטרות  העיתון  את  להעביר 

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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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.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.7000
4.8057
4.2056
2.6602

פרנו // „ו„ פרי„

חיזב‡ללה מלט
בשורות הבאות נביא בפניכם כתבה מעיתון ערבי, שחו־
שף מפי מקורות ביון מערביים, מידע על התפשטות כוחו של 

ארגון חיזבאללה בקרב המנגנונים הלבנוניים. 

הצליח  החיזבאללה  כי  מעריכים  מערביים  ביון  "ארגוני 
מאשר  יותר  הרבה  בלבנון,  השלטון  מוסדות  תוך  אל  לחדור 

העזו להעריך, וכי בכמה מהם הוא השיג שליטה מלאה.

לחזק  במערב  המדינות  מאמצי  את  מסכלת  זאת  חדירה 
את ממשלת לבנון ולהבטיח את פעילותה העצמאית והם כיום 
מתקשים לזהות מי למעשה פועל למען האינטרס הלבנוני הב־
סיסי ומי פועל למען האינטרס של החיזבאללה ושל איראן" .

הפעילות  את  הראשונה  בפעם  מראה  המודיעיני  "הדו"ח 
האינטנסיבית של אנשי יחידת 900 בחיזבאללה, המוכרת גם 
כ-"היחידה הביטחונית" ,שבראשה עומד המפקד הבכיר יוסף 
נאדר הידוע גם בכינויו "עז א-דין", במאמץ להשתלט על תפ־

קידים בכירים בממשל הלבנוני".

"כותבי הדו"ח הצליחו לזהות את המפקדים הבכירים בי־
חידה זאת ולאחר מערב אחריהם הצליחו לזהות את כל רשת 
והן  הלבנוני  בממשל  הן  מטעמם,  והסוכנים  הפעולה  משתפי 

בצבא לבנון וכן במערכת המשפט הלבנוני".

יש לציין כי הכתבה מתפרסמת ברקע העברות הנשק והכ־
ספים ללבנון מצד מדינות מערביות כדוגמת ארה"ב וצרפת.

‡ברהם ויסמן // נופר

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

מתארגנים לאמירת 
1000 ספרי תהילים

בימי החנוכה הבעל"ט
לרפואת הרב יוסף יהודה בן שרה רבקה

079-5377192

פרסומי ניס‡
"חנוכה ופורים אינם בטלים לעולם"

 – בטלים  יהיו  המועדים  כל  אם  גם  כי  מובא  במדרש   
חנוכה ופורים לא יתבטלו לעולם.

המועדים  שאר  על  ופורים  חנוכה  של  עדיפותם  על 
כתב הרב אליהו כי טוב ב"ספר התודעה": משל למה הדבר 
דומה? לסוחר אחד שנתנו בידו ממון לעשיית מסחר, הלך 

ועשה מסחרו והרוויח ממון הרבה משלו. 
שנתנו  מה  ממנו  ליטול  יבואו  אם  אפילו  ימים,  לאחר 

לו – הרי שאת מה שהרוויח משלו לא יוכלו לקחת...
 כך המועדים האמורים בתורה, ניתנו בחינם לישראל, 

ולא מחמת זכויותיהם. 
מע־ בזכות  לישראל  להם  ניתנו  ופורים  חנוכה  ואילו 

שיהם הטובים, בחנוכה שמסרו נפשם על האמונה הטהורה, 
התורה  את  עליהם  קבלו  עצמם  שברצון  על  ובפורים, 

מאהבה ולא כפו עליהם הר כגיגית.
וכל זאת , כאשר היו נתונים ביד בוזזיהם ומשעבדיהם. 
חנוכה   – האחרים  המועדים  מהם  ייטלו  אפילו  כך,  משום 
ופורים שזכו להם במעשיהם, לא ינטלו מהם ולא יהיו בט־

לים לעולם.

// מפגן כוח של גדעון סער„בר המערכ
השר לשעבר קיים הדלקת נר שני יחד עם תומכיו ולצד הבעת 

תמיכה בממשלה, רמז גם להתרחשויות העתידיות בליכוד.

מ‡ יוני טיין
ערך  סער,  גדעון  לשעבר,  השר 
אמש (ב') אירוע הדלקת נר שני של חנו־

כה יחד עם תומכיו.
סער  רמז  באירוע  שנשא  בנאום 
הליכוד.  במפלגת  נתניהו  שאחרי  ליום 
יש לנו הזדמ־ את העתיד.  "צריך לבנות 
נות להציג כיווני מדיניות חדשים. לבנות 
בירושלים הבירה בהיקפים משמעותיים 
לדו־ איתן  יהודי  רוב  בה  ולהבטיח 
אזורי  על  ריבונות  להחלת  לחתור  רות. 
ההתיישבות הישראלים ביהודה, בשומ־
מהפרק  להוריד  יש  הירדן.  ובבקעת  רון 
של  בלבה  נוספת  ערבית  מדינה  הקמת 
מדיני  מתווה  להציג  יש  ארץ-ישראל. 
אזורי, על בסיס מדינות קיימות, הכולל 
שיתופי פעולה בתחומי הכלכלה, האנר־

גיה, התיירות ואיכות הסביבה".
הערבית  "האוטונומיה  לדבריו, 
צריכה  הפלסטינית  הרשות  של  ביו״ש 
להיות קשורה בעתיד לירדן. אני מזכיר 
שערביי יו״ש היו אזרחי ירדן עד 1988, 
חד- באופן  חוסיין  המלך  מהם  שלל  אז 
אזר־ את  הבינ״ל  למשפט  ובניגוד  צדדי 

חותם".
בשנתיים  גילה  טראמפ  "ממשל 
לס־ ומפוכחת  נבונה  גישה  האחרונות 
לא  הנוכחי  שהממשל  מקווה  אני  כסוך. 
יחזור על המשגים של ממשלים קודמים 
וילך בדרך אחרת. המפתח לכך: להימנע 
קלינטון',  'מתווה  על  המבוסס  מפתרון 
אינו  פתרון  אחרת.  או  כזאת  בווריאציה 
יכול לכלול הקמת מדינה ערבית נוספת 
בלב ארצנו. מדינה כזאת רק תרחיק את 

מהש־ אזורנו 
והיציבות.  לום 
לא  הבעיה.  היא 
זאת  הפתרון. 
הסי־ אחת  רק 
חשוב  מדוע  בות 
ימשיך  שהליכוד 
המ־ את  להוביל 
דינה", אמר סער.

הוא ציין כי 
על  למצוא  קשה 
הפולי־ המפה 
אלטרנטיבה  טית 
הימין.  לשלטון 
הפולי־ "יריבינו 
לא  עדיין  טיים 

מכי־ המתבקשים  הלקחים  את  הפיקו 
רוצים  הם  שלהם.  המדינית  הדרך  שלון 
לחזור על אותה דרך שנכשלה שוב ושוב 
ושוב – מתוך איזושהי תקווה, יותר נכון 
לתוצאות  תביא  היא  שהפעם  אשליה,   –
שונות. אם רק תינתן להם הזדמנות – הם 
יחזירו את ישראל לנתיב האשליות והנ־

סיגות".
בראשות  "הממשלה  כי  ציין  הוא 
ההתב־ מניעת  את  כיעד  קבעה  נתניהו 
זאת  בסוריה.  איראן  של  הצבאית  ססות 
להמשיך  יש  וחשובה.  נכונה  החלטה 
בנחישות בפעילות התקפית בסוריה עד 
להשגת היעד. בלבנון מתקדם הפרויקט 
של איראן והחיזבאללה לייצור ולהסבה 
התייחסתי  זה  לאיום  מדויקים.  לטילים 
האחרונות.  וחצי  בשנה  רבות  פעמים 
לצ־ או  לייצר  לחיזבאללה  לאפשר  אין 
שישנו  מדויקים  טילים  של  מלאי  בור 
הבא.  העימות  של  תנאיו  ואת  פניו  את 
המ־ על  למהלומת-מנע  וקורא  שב  אני 
פעלים לטילים מדויקים בלבנון. זו אינה 
החלטה קלה. אך אם נאחר לפעול – חלון 
ההזדמנויות עלול להסגר. האפקטיביות 
של הפעולה עלולה לרדת ומחיריה עלו־
החלטה  ואגבה  אתמוך  אני  לעלות.  לים 

חיונית כזאת".
סער התייחס גם לפרסום המלצות 
"חזקת   .4000 לפרשת  בנוגע  המשטרה 
גם  עומדת  אזרח,  לכל  הקיימת  החפות, 
זו,  בזכות  לפגוע  אין  הממשלה.  לראש 
חרי־ ידי  על  הוגן  להליך  בזכות  גם  כמו 
צת-דין מוקדמת בתקשורת או בכיכרה 

של עיר".

נשיא ארה"ב בירך את 
העם היהודי לרגל חג 

החנוכה
טראמפ הביע צער על כך שגם כיום נאלצים היהודים 

להתמודד עם מעשי אנטישמיות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טרא־ דונלד  האמריקני  הנשיא 
לרגל  היהודי  העם  את  אתמול  בירך  מפ 
נכתב:  הנשיא  של  בברכה  החנוכה.  חג 
לאחינו  חמים  איחולים  שולחים  "אנו 
בישראל  בארה"ב,  היהודים  ואחיותינו 

וברחבי העולם שחוגגים את חנוכה". 

בהמשך ההודעה הביע הנשיא צער 
גם  להתמודד  נאלצים  שיהודים  כך  על 
כיום עם מעשי אנטישמיות, כמו כן גינה 
היהודית  הקהילה  נגד  הירי  פיגוע  את 
בפיטסבורג, והצהיר כי הוא מקדיש את 
הרוגי  של  לזכרם  היהודי  לעם  ברכתו 

הטבח בבית הכנסת. 

https://shaharit.com/#subscribeNow
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היום טקס חילופי ראשי העיר בירושלים
ראש העיר הנבחר משה ליאון ייכנס היום לתפקידו בטקס חילופי ההנהגה ◆ במהלך הבחירות הבטיח ליאון שלל 

הבטחות וביניהם הלוואה לכל זוג בירושלים

מ‡ יוני טיין

היום יתקיים טקס חילופי ראש העיר ירוש־
לים בין ראש העיר היוצא ניר ברקת לראש העיר 
בכיכר  העיר  מועצת  באולם  ליאון  משה  הנכנס 

ספרא בשעה 10:00 בבוקר.
בר־ עופר  את  קטן  בפער  ניצח  ליאון  כזכור, 
קוביץ בסיבוב השני, והחל מהיום משה ליאון ייכנס 

ללשכתו בקומה השישית של כיכר ספרא.
שלל  ליאון  משה  הבטיח  הבחירות  בתקופת 
הבטחות לטובת התושבים במידה וייבחר לראשות 
העיר, נזכיר כמה מההבטחות המרכזיות שלו, בת־

קווה שיהיה מי שיקיים אותם.
נשמעו,  ליאון  של  הבחירות  מהבטחות  חלק 
היתר  בין  מהמציאות.  תלושות  נשמעות  ועדיין 
לרכישת   ₪ של 200,000  להלוואה  ליאון  התחייב 
לתושבי  חינם  חניה  ריבית,  ללא  ראשונה  דירה 
לכל  הזמנים  לוחות  את  משמעותית  ולקצר  העיר 

אורך תהליך הבנייה.
כמו כן התחייב ליאון, להנפיק אישורי בניה 
בהליך מקוצר של עד 180 יום, לפיקוח אישי בנו־
לבנות  וכן  ובנייה  תכנון  במנהל  הבניה  היתרי  שא 
לזוגות  ארוך  לטווח  מוזלת  להשכרה  דיור  יחידות 

צעירים.

של  ראשונה  פגישה  התקיימה  אמש 
בפ־ ליאון.  משה  עם  יחד  הממשלה  ראש 
סדר  שעל  הנושאים  על  השניים  דנו  גישה 
בשיתוף  יעבדו  כי  וסוכם  המשותף.  יומם 

ישראל  בירת  ירושלים,  למען  פעולה  
המאוחדת.

הצלחה  לו  ואיחל  ליאון  את  בירך  נתניהו 
מרובה בתפקיד: "הצלחתך היא הצלחת ירושלים".

רה"מ עוד לא 
שילם, הפרקליטה 

פרשה
ראש הממשלה דחה את התשלומים 

לצוות ההגנה שלו כמה פעמים, זאת היות 
והמבקר טרם אישר קבלת מימון מקרוב 
משפחה ◆ בעקבות זאת החליטה עו"ד 
קרן שפירא-אטינגר לפרוש: "נעשה 
באופן ידידותי" ◆ רה"מ: "ידיעה לא 

נכונה"

מ‡ יוני טיין
יוסף  המדינה  מבקר 
החליט  לא  עוד  שפירא 
את  לממן  יוכל  נתניהו  אם 
שלו  המשפטית  ההגנה 
של  תרומה  באמצעות 
ובינ־ משפחתו,  קרוב 

בעיות  כמה  התגלעו  תיים 
מנתניהו  בתשלומים 
ליועצים המשפטיים: ראש 
לכמה  שילם  לא  הממשלה 
שהוא  בטענה  מפרקליטיו 
המב־ של  להחלטה  ממתין 
לעזיב־ שהוביל  דבר  קר - 
שפי־ הדין  עורכת  של  תה 
רא אטינגר את הייצוג, כך 

נחשף אמש ב'החדשות'.
שלא  הפרקליטים 
מלווים  הכסף  את  קיבלו 
חודשים  כבר  נתניהו  את 

חקי־ כל  ולאורך  ארוכים 
רותיו. הם חתמו על הסכם 
נתניהו  לפיו  טרחה,  שכר 
להעביר  אמור  היה  כבר 
הוא  אך  הכסף,  את  להם 
את  לדחות  ביקש  בתורו 
אחר  פעם  התשלומים 
יודיע  שהמבקר  עד  פעם 
כבר  בצוות  החלטתו.  על 
אם  בסוגיה  שדן  מי  היה 
ייצוג  להעניק  בעיה  לא  זו 
משפטי לעובד ציבור ללא 

תשלום.
בתגו־ השיב  נתניהו 
"אינה  היא  כי  לכתבה  בה 
הדין  עורכת  אך  נכונה", 
שכאמור  שפירא-אטינגר 
אמרה:  הצוות  את  עזבה 
שכר  בענייני  מגיבה  "איני 
נעשתה  הפרישה  טרחה, 
מא־ ואני  ידידותי  באופן 

נתניהו נפגש 
אתמול עם מזכיר 
המדינה האמריקני 

מייק פומפאו
הפגישה תוכננה מלכתחילה ליום רביעי 

◆ הוקדמה בגלל מותו של הנשיא 
האמריקני לשעבר

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בני־ הממשלה  ראש 
את־ המריא  נתניהו  מין 
שבבלגיה,  לבריסל  מול 
מזכיר  עם  להיפגש  כדי 
מייק  האמריקני  המדינה 
פומפאו. הפגישה הבהולה 
רבות,  ספקולציות  עוררה 
פגישתם  כי  היא  והערכה 
להע־ נועדה  השניים  של 
ולחיז־ לאיראן  מסר  ביר 

להביא  גם  ואולי  באללה, 
בגיבוי  ישראלית  לפעולה 
יעדים  כנגד  אמריקני 
איראניים בסוריה ובלבנון.

הייתה  הפגישה 
ביום  רק  להתקיים  אמורה 
מותו  בגלל  אולם  רביעי, 
לשעבר  ארה"ב  נשיא  של 
והצורך  האב  בוש  ג'ורג' 
להש־ המדינה  מזכיר  של 
היא  ההלוויה,  במסע  תתף 

הוקדמה לאתמול.

מנדלבליט יכשיר את מינוי אדרי למפכ"ל?
על פי דיווחים היועץ המשפטי לממשלה מגבש חוות דעת שתעקוף את מסקנות ועדת גולדברג ותאפשר לשר ארדן 

לאשר את המינוי.

מ‡ יוני טיין

לממשלה,  המשפטי  היועץ 
דעת  חוות  מגבש  מנדלבליט,  אביחי 
התומכת במינוי משה אדרי לתפקיד 
המפכ"ל, כך חשף הכתב אבישי גרי־

נצייג באתר 'מעריב'.
מנדלבליט  הדיווח,  פי  על 
ועדת  מסקנות  את  לעקוף  מתכוון 
בשירות  מינויים  לאישור  גולדברג 
את  למנות  שלא  שהמליצה  הציבורי 

אדרי לתפקיד.
הוועדה טענה נגדו כי הוא "כשל 
שמגיע  הדעת  ובשיקול  בהתנהגות 
כי  ציינו  וכן  ראויה"  בלתי  להתנהגות 
"אימץ  המפכ"ל  לתפקיד  המועמד 
על  הקפדה  עם  מתיישב  שאינו  נוהג 

טוהר המידות במשטרה".
היועמ"ש  הופיע  אמש 
בפני הוועדה לביקורת המדינה 
לוועדת  התייחס  הוא  בכנסת. 
המינויים ואמר כי "מאוד חריג 
הווע־ של  ההמלצה  את  להפוך 
מתכוון  הוא  כי  הוסיף  אך  דה", 
על  הגנה  של  אפשרות  לבחון 
בני־ אדרי,  את  למנות  החלטה 

גוד לדעת הוועדה.
על פי הפרסום ב'מעריב' 
התמיכה  קו  את  שמובילה  מי 
המלצת  חרף  המינוי  באישור 
המש־ דווקא  היא  הועדה 
המצויה  זילבר,  ליועמ"ש,  נה 
המש־ שרת  עם  חריף  בוויכוח 

פטים שקד.
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במקום שבו קרא היטלר להשמדת היהודים: 

נשיא גרמניה השתתף בטקס הדלקת 
נרות חנוכה

במקום נשאו נאומים הרב יהודה טייכטל ונשיא גרמניה ◆ הרב טייכטל התייחס לסמליות בהדלקת נרות 
חנוכה במקום כזה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לשער  סמוך  נערך  במיוחד  מרגש  טקס 
החנוכה.  חג  לכבוד  שבגרמניה  ברנדנבורג 
הטקס כלל הדלקת נר ראשון של חנוכה על ידי 
הרב יהודה טייכטל, רבה של הקהילה היהודית 

השתתף  בטקס  במקום.  חב"ד  ושליח  בברלין 
וולטר  פרנק  יואכים  גרמניה  נשיא  נאם  ואף 

שטיינמאייר.
"לא  אמר:  טייכטל  הרב  שנשא  בנאום 
ייאמן ששמונים שנה לאחר ליל הבדולח, במ־

היהודים  להשמדת  וקרא  היטלר  נאם  בו  קום 
היהודית  הקהילה  את  גרמניה  נשיא  מכבד   -
החושך".  על  האור  ניצחון  את  המסמל  בטקס 
אחריו נאם הנשיא הגרמני, שגינה את האנטי־

שמיות הגואה ברחבי העולם.

קלוגהפט: "שרים 
מבקשים סיקור 
אוהד תמורת 

תקציבי פרסום"
יועץ התקשורת הבכיר משה קלוגהפט אומר 

בראיון על חקירות נתניהו, "מדובר בקו פרשת מים 
ביחסי עיתונאים ופוליטיקאים ולכן ישנם תחומים 

אפורים שחייבים להסדיר אותם"

מ‡ יוני טיין

אסטר־ קלוגהפט  משה 
מהבכירים  תקשורת  ויועץ  טג 
לראשי  שייעץ  ישראל,  במדינת 
ממשלות, ראשי מפלגות ושרים 
התראיין  ובחו"ל,  בארץ  בכירים 
קלוגהפט  חי.  בקול  (ב')  אמש 
הפו־ שבין  היחסים  על  שוחח 
התקשורת  לאנשי  ליטיקאים 
שמת־ החליפין  סחר  ומערכת 
התקיים  הראיון  ביניהם.  בצעת 
על רקע 'פרשת בזק' בה מואשם 
ראש הממשלה כי היטיב עם בזק 
סיקור  תמורת  ש"ח  בכמיליארד 

אוהד באתר וואלה.
שיש  במובן  צודק  "נתניהו 
עור־ עם  פוליטיקאים  בין  קשר 
זה שיחות והודעות  כי עיתונים, 
ופגישות ואפי' חבריות. אני ייתן 
בתמו־ לי  תיתן  ואתה  משהו  לך 
שיפר־ אדאג  שאני  אפי'  או  רה. 

סמו אצלך וזה כבר בעייתי.

נתניהו  של  במקרה  אבל 
לכאורה,  לגמרי,  אחר  סיפור  זה 
לפי המשטרה ניתנו הטבות בש־
הבעיה  ש"ח.  מיליארד  של  ווי 
שמספר אנשי נתניהו הפכו לעדי 
שבפגישה  אמר  פילבר  מדינה, 
לו  אמר  נתניהו,  עם  הראשונה 
ברישיונות  תטפל  אתה  נתניהו 

של בזק".
הזאת  מהנקודה  "החל 
בנו־ משטרה  המלצת  שהוגשה 
שא של יחסי תקשורת, גם בסי־
פור של נוני מוזס. אין ספק שזה 
יזהרו  ואנשים  המים  פרשת  קו 
סי־ ולקבל  ידיעה  למכור  יותר. 
קור אוהד זה בסדר אליבא דכו־
באמ־ שהם  מקרים  יש  אבל  לם. 
צע, היום כל שר מחזיק בתקציב 
שולט  הוא  ובעצם  עצום  פרסום 
אם  ואז  ילך.  הזה  הפרסום  לאן 
יתחיל גם פה אני אתן לך פרסום 
ואתה בתמורה תקבל סיקור הם 

דברים שקרו וקרו הרבה".

בריטניה: יו"ר מפלגת 
הלייבור קורבין בירך 
את העם היהודי לרגל 

חג החנוכה
קורבין מתמודד עם האשמות המופנות כלפיו בגין 

עמדותיו האנטישמיות ◆ בסרטון נראה הבכיר 
הבריטי נפגש עם יהודים ומברכם בברכת חג שמח

מ‡ ‡ברהם ויסמן

מפלגת  ראש  יושב 
שנודע  קורבין,  ג'רמי  הלייבור, 
ובידי־ האנטישמיות  בעמדותיו 
דות המופגנת עם כל שונאי העם 
מאיראן  העולם,  ברחבי  היהודי 
פרסם  וחיזבאללה,  חמאס  ועד 
אתמול בצביעות אופיינית ברכה 
חגיגית ליהודי הממלכה והעולם 

לרגל חג החנוכה.

להשיל  שמעוניין  קורבין, 
באנטי־ ההאשמות  את  מעצמו 
בו  מיוחד  תיעוד  פרסם  שמיות, 
ומבר־ יהודים  עם  נפגש  הוא 
כאשר  החנוכה,  חג  לקראת  כם 

לצדם עומדת חנוכייה. 
קו־ נראה  התיעוד  במהלך 
חג  של  מהותו  את  מסביר  רבין 
החנוכה, ומצהיר כי אירועי הח־
נוכה מזכירים שוב עד כמה צריך 
לקבל כל אדם בסבר פנים יפות. 

גמר חתימה טובה: 
ש"ס נכנסה לקואליציה באשדוד

לאחר קשיים רבים אמסלם ולסרי חתמו על ההסכם הקואליציוני בלשכת השר דרעי ◆ למרות דרישותיה, 
ש"ס קיבלה סגן ראש עיר אחד בלבד

מ‡ יוני טיין
הכי  לשותפה  לקח  ימים  מחודש  יותר 
לסרי  יחיאל  אשדוד  עיריית  ראש  של  טבעית 
להיכנס לקואליציה שלו. ואמש בשעות הצה־
ריים נחתם ההסכם הקואליציוני בלשכתו של 
לסרי  בין  דרעי,  אריה  הפנים  שר  ש"ס,  יו"ר 
ליו"ר ש"ס באשדוד, אבי אמסלם. בכך הגיעה 

לסיומה הסאגה בהרכבת הקואליציה.

דו־ דברים  תקבל  ש"ס  ההסכם,  לפי 
מים למה שקיבלה לפני 5 שנים, הגם שכוחה 
בבחירות  ל-6  מנדטים  מ-4  משמעותית,  גדל 
האחרונות. אבי אמסלם ימשיך לכהן בתפקיד 
על  הממונה  העירייה,  ראש  מקום  וממלא  סגן 
הרווחה ומרכז מורשת. ש"ס תחזיק גם במוע־
צה הדתית, ועדת הכספים של החברה העירו־

נית, ואחריות על המתנסים.

עיר  ראש  סגן  קיבלו:  ישראל  אגודת 
על  ממונים  כספים,  ועדת  ראשות  בשכר, 
חרדי  חינוך  מחלקת  על  ממונים  הגבייה,  אגף 
אשכנזי, ממונים על תרבות תורנית אשכנזית, 
יו"ר ועדת מכרזי כוח אדם עד מנהל מחלקה, 
יו"ר  מקום  ממלא  גמלאות,  מנגנון  ועדת  יו"ר 
וממונים  בהעדרו  ובניה  לתכנון  המשנה  ועדת 

על האחזקה.

הפגישה הסודית של ליברמן עם הפלסטינים
שר הביטחון לשעבר, נועד לפני שהתפטר עם בכירים פלסטיניים וניסה להדגיש בפניהם כי הוא אינו קיצוני 

ומוכן לדבר על הקלות.

מ‡ יוני טיין
כשבועיים לפני התפטרותו מתפקיד שר 
הביטחון, נועד אביגדור ליברמן עם ראש המו־
דיעין הפלסטיני מאג'ד פרג', ועם בכיר הפת"ח 
את  המתאם  כשר  המשמש  א-שייח'  חוסיין 
כך  הפלסטינית,  לרשות  ישראל  בין  הקשרים 

נחשף אמש (ב') בחדשות 'כאן'.
לבק־ שזומנה  הפגישה  הדיווח,  פי  על 
שת ליברמן, דיברה על התיאום הביטחוני בין 
ישראל והפלסטינים ובהקלות אפשריות מצד 

ישראל.
פעולות  מתאם  גם  חלק  נטל  במפגש 

הממשלה בשטחים האלוף כמיל אבו רוקון.
אמר  ליברמן  מקורות פלסטינים,  לדברי 
לא  בפגישה, "אני  הפלסטינים  הבכירים  לשני 
ראש  עם  דבר  בכל  מסכים  לא  גם  אני  קיצוני. 
הוא  כי  להם  הבהיר  הוא  נתניהו".  הממשלה 
כלכלי  פעולה  שיתוף  על  איתם  לדבר  מוכן 

.A וביטחוני בשטחי
הפלסטינית  המשלחת  הדיווח,  פי  על 
להפ־ נדרש  צה"ל  כי  לליברמן  אמרה  הבכירה 
צריכה  ישראל  בגדה,   A לשטחי להיכנס  סיק 
לאפשר לפלסטינים לפתח את שטחי C בגדה 

ולאפשר שם השקעות וצריך לפתוח לדיון את 
ההסכמים הכלכליים בין ישראל לרשות הפל־

סטינית, הסכמי פריז.
הבטיח  ליברמן  כי  אמר  פלסטיני  מקור 
לבני שיחו שיחזור עם תשובות לבקשות שה־
לפתע  התפטר  אז  ואולם  שבועיים,  בתוך  עלו 

והדבר לא יצא אל הפועל.

נע־ כי  מאשרים  ליברמן  של  בסביבתו 
דנו  "הם  הרשות.  בכירי  שני  עם  פגישה  רכה 
רק בנושאים ביטחוניים, ליברמן לא אמר להם 
והתכנים  פחות,  מתון  או  יותר  מתון  שהוא 
מדויקים.  לא  הפלסטיני  הצד  ידי  על  שהוצגו 
אמר  מהפגישה",  מרוצים  לא  מאוד  יצאו  הם 

מקורביו של יו"ר ישראל ביתנו.
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מנדלבליט נגד נתניהו: "מגבה את המשטרה מול כל ההתקפות"
לאחר שרה"מ האשים את המשטרה ב"מסע ציד" וטען שהחקירות נגדו הן "משחק מכור מראש", היועמ"ש דוחה את הביקורת ומבהיר: "הכול נעשה בצורה מקצועית" 

מ‡ יוני טיין
הממשלה  ראש  של  החריפה  המתקפה  אחרי 
לה־ ההמלצה  בעקבות  המשטרה  על  נתניהו  בנימין 
לממשלה  המשפטי  היועץ   ,4000 בתיק  לדין  עמידו 
המ־ החוק. "המלצות  אכיפת  מערכת  על  להגן  נחלץ 
שטרה היא לא עמדת הפרקליטות ולא עמדת היועץ 
ההתק־ כול  מול  המשטרה  את  מגבה  אני  המשפטי. 

פות", אמר אמש (ב') עו"ד אביחי מנדלבליט.
בראשות  המדינה,  לביקורת  בוועדה  בדיון 
של שומרי  מעמדם  בנושא  הכנסת יחימוביץ',  חברת 
סף ונושאי תפקידים בשירות המדינה, אופן מינויים 

וכיצד מגנים עליהם, מנדלבליט הבהיר כי המשטרה 
נותן  הדרך. "אני  כול  לאורך  מקצועית  בצורה  פעלה 
יש־ למשטרת  מלא  גיבוי  וכמוסד  אישי  באופן  גיבוי 

ראל", אמר היועץ המשפטי לממשלה.
לקבל  שבכוונתו  אמר  המשפטי  היועץ  בהמשך 
הח־ "חומר  האפשרי.  בהקדם  נתניהו  בתיקי  החלטה 
קירה של תיק 4000 הגיע לראשונה אליי ביום חמישי 
וצריך ללמוד אותו ולקבל החלטה", אמר מנדלבליט. 
"הציפייה שלכם שתוך יום, נקבל החלטה? ככה אתם 
בשיא  עובדים  כולם  המערכת?  שתתנהל  מצפים 
הלחץ ובשיא המרץ. אקבל החלטה כמה שיותר מהר".

הוועדה  יו"ר  על  למתקפה  גם  התייחס  מנדלבליט 
גולד־ אליעזר  השופט  המדינה,  בשירות  בכירים  למינוי 
לתפ־ אדרי  משה  ניצב  של  מינויו  פסילת  רקע  על  ברג, 
לסייע  המשפטי  היועץ  "תפקיד  המשטרה.  מפכ"ל  קיד 
לממשלה במילוי תפקידה", אמר מנדלבליט. "לגבי ועדת 

גולדברג, טוב שיש את הוועדה וטוב שהיא תישאר".
באשר  גוף  כל  לבקר  "מותר  הוסיף:  היועמ"ש 
הוא וזה לגיטימי. המעמד של הוועדה היא כמייעצת. 
או  כזאת  מפסיקה  מרוצים  לא  אם  גם  להיזהר  מציע 
אחרת. שמעתי את עמדת השר ואני שוקל כעת את 

הדברים".

האם השר יואב גלנט 
בדרך לליכוד?

בסוף השבוע שעבר נפגש השר עם חברי 
מרכז הליכוד באירוע גדול שאורגן לכבודו ◆ 
נראה שיואב גלנט החל את מסע הפריימריז 

שלו במפלגת השלטון, למרות הכחשותיו

מ‡ יוני טיין
האח־ חמישי  ביום 
והשיכון  הבינוי  שר  רון 
גלנט,  יואב  כולנו,  ממפלגת 
חברי  של  מיוחד  בכנס  נכח 
שאורגן   - הליכוד  מרכז 
במיוחד עבורו. אמנם באופן 
חבר  עדיין  השר  רשמי 
כול־ מפלגת  מטעם  כנסת 
עושה  שהוא  נראה  אך  נו, 
התמודדות  לקראת  צעדים 
הליכוד,  של  בפריימריז 
לה־ דואג  הוא  כשבמקביל 
כחיש זאת מול התקשורת.

האחרונים  בחודשים 
היכרות  סיבוב  ערך  גלנט 
מפלגת  חברי  עם  בשטח, 
הכ־ שלא  מכיון  הליכוד. 
עוזב  שהוא  רשמית  ריז 
האירוע  כולנו,  מפלגת  את 
סגור  היה  חמישי  ביום 
מהש־ בתיעוד  לתקשורת. 
חברי  את  לראות  ניתן  טח 
הליכוד מתלהבים מ"הרכש 
מב־ השר,  "אדוני  החדש": 
בשר  אתה  אותך.  רכים 
מה־ אורגני  חומר  מבשרנו, 
ליכוד. רק הוא יכול להביא 
כמות כזו של אנשים לפה", 
חבר  יוסף,  שבתאי  אמר 

מרכז ליכוד.
נוס־ ליכוד  חברי 
באופן  השר  את  בירכו  פים 
אכן  שהוא  משתמע  שממנו 
בראיון  למפלגתם.  בדרכו 
כש־ חודשים,  מספר  לפני 

שיעבור  הסיכוי  על  נשאל 
"אני  גלנט:  ענה  לליכוד 
בכולנו,  נמצא  בכולנו,  חבר 
בכולנו,  להמשיך  מתכוון 
לפני  בי".  תלוי  זה  עוד  כל 
בכנס  נשאל  הוא  שבועיים 
אם  פוסט  הג'רוזלם  של 
לליכוד  להצטרף  רוצה  הוא 
אני  בי,  תלוי  זה  וענה: "אם 
בכנס  גם  בכולנו".  אשאר 
גם  הוא  בלבד  כשבוע  לפני 
"זו  משמעי:  חד  הכחיש 
אמירה שהיא, הייתי אומר, 

מסולפת בסיס עובדתי".
גלנט  עבר  באירוע 
ומהשי־ המרכז  חברי  בין 

ברור  היה  האישיות  חות 
הראשונה  הפעם  לא  שזו 
גלנט  איתם.  נפגש  שהוא 
של  בשמותיהם  שולט  כבר 
המרכז המשמעותיים  חברי 
הפוליטיקה  את  ומכיר 
לפי  בסניפים.  הפנימית 
המוע־ בליכוד:  ה"חוקים" 

לבעיות  להקשיב  אמור  מד 
המרכז  חברי  של  בסניפים 
הט־ את  להם  לתת  ואמור 
לפון האישי שלו, וכפי שנ־
ראה בתיעוד - כך גם גלנט 

עשה.
כשנאם באירוע, תמך 
ואמר:  נתניהו  ברה"מ  השר 
אני   - לכם  אגיד  אני  "איך 
הבי־ כשר  ביבי  את  מעדיף 
מאשר  משרה,  בחצי  טחון 
אחרים שהיו לפניו במשרה 

שלמה". 

לינה 
ואירוח 

כשרות 
מהודרת

מחלקת 
קבוצות 

ארוחות 
שף 

נסיעות 
פנים 

שרות 
02-5477-600ומקצועיות

www.glattour.com | office@glattour.com

בס"ד

מטבחי גלאט תור באומן
 'ONE' מלון היוקרה 'חושן' ומלון

מתהדרים בימות השנה: 
 גם לשיטת מרן הבית יוסף

@glggggggggggg attour.

mailto:office@glattour.com


יום שלישי כ"ו כסלו תשע"ט 604/12/2018

גורמים בליכוד: 'האחרונים 
שיטיפו מוסר הם לפיד ולבני'

בליכוד תוקפים בחריפות את ראשי האופוזיציה שקראו לנתניהו להתפטר 
בעקבות ההמלצות בתיק 4000: "איך הם לא מתביישים"

מ‡ יוני טיין
בליכוד הגיבו אמש (ב') לק־
האופוזיציה  ראשי  של  ריאותיהם 
להתפטרות ראש הממשלה בנימין 
נתניהו בעקבות המלצת המשטרה 
להעמידו לדין בעבירת שוחד במ־

סגרת תיק 4000.
מוסר  שיטיפו  "האחרונים 
לפיד  יאיר  הם  מידות  טוהר  על 
שנפגש  הראשון   - לבני  וציפי 
מוזס  עם  פעמים  עשרות  בחשאי 
והשנייה  זאת,  להסתיר  וניסה 
יש־ לסגירת  החוק  את  שקידמה 
דעת  חוות  באמצעות  היום  ראל 
לא  הם  איך  מוזס.  מנוני  שהגישה 

מתביישים?", תוהים בליכוד.
לא  עתיד"  "יש  במפלגת 
בתגובה,  ומסרו  חייבים  נותרו 
"עצוב לראות איך ראש הממשלה 
שקרים  של  מכונה  מפעיל  נתניהו 
אחי־ שום  להם  שאין  והכפשות 
מכוון  ניסיון  פה  יש  במציאות.  זה 
לגרום לכך שהציבור לא יבחין בין 
אנשים ישרים למושחתים. זה לא 
והגון  ישר  איש  לפיד  לו.  יצליח 

שבא לשנות, נתניהו חשוד בשורה 
זה  חמורות.  פליליות  פרשיות  של 

בדיוק ההבדל ביניהם".
כזכור, ביום ראשון אמר לפיד 
המשט־ המלצות  פרסום  בעקבות 
יותר.  מגיע  ישראל  "למדינת  רה, 
עם  לחיות  להמשיך  יכולה  לא  היא 
בתיקים  שעסוק  הממשלה  ראש 
בחשדות  שלו,  הדין  בעורכי  שלו, 
החמורים כלפיו ולא יכול להתפנות 

לעבודה שלשמה הוא נבחר".

"הליכוד צריך לבחור מישהו 
אחר משורותיו שיוביל את המדי־
במהרה",  שיבואו  לבחירות  עד  נה 

הוסיף יו"ר 'יש עתיד'.
את  היא  אף  תקפה  לבני 
ההמלצות  פרסום  לאחר  נתניהו 
לפני  ללכת  חייב  "נתניהו  ואמרה, 
החוק  אכיפת  גורמי  את  שיהרוס 
כדי להציל את עורו. לעם ישראל 
הכרעה  נקיה.  מנהיגות  מגיעה 

בבחירות עכשיו".

ארה"ב: נעצר אדם שניסה 
להתנקש בנשיא טראמפ 

האיש ניסה להפוך את רכבו של טראמפ באמצעות מלגזה ◆ תוכניתו נכשלה 
לאחר שהמלגזה בה נהג נתקעה בקיר

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ממוצא  אמריקני  אזרח 
שמו,  ליינגאנג  לי  גרגורי  רוסי, 
תכנן  כי  חשד  בעקבות  נעצר 
הנשיא  של  בחייו  להתנקש 

טראמפ.  דונלד  האמריקני 
הצפונית  דקוטה  תושב  האיש, 
התנק־ בניסיון  הורשע   ,42 בן 
שות בחיי הנשיא האמריקני דו־
נלד טראמפ – באמצעות מלגזה.

תוכניתו של האיש הייתה 

להפוך את הרכב שבו נע הנשיא 
המלגזה  באמצעות  האמריקני 
למותו  להביא  ובכך  שברשותו, 
נכשלה  תוכניתו  טראמפ.  של 
נת־ נסע  עמה  שהמלגזה  לאחר 
קעה בקיר לפני שיירת הנשיא.

איראן חשפה מל"ט 
חדש מתוצרתה

המל"ט צפוי להיכנס בקרוב לשירות ◆ מדובר במל"ט ימי היכול להמריא 
מספינות וצוללות

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הצבאיים  הפיתוחים  גל 
האירא־ הצבאית  התעשייה  של 
גור־ הודיעו  אתמול  נמשך:  נית 

מים בכירים בתעשייה הצבאית 
הצליחה  איראן  כי  האיראנית, 

מתוצר־ חדש  ימי  מל"ט  לייצר 
תה. לפי אותם בכירים, המל"ט 
החדש צפוי להיכנס כבר בקרוב 

לשירות הצי הימי האיראני.
לפ־ יכול  החדש  המל"ט 

ספינות  מלחמה,  מספינות  עול 
קטנות וצוללות. האדמירל חא־

מזה עלי קוויאני, סגן מפקד הצי 
לסוכנות  בראיון  אמר  האיראני, 
הידיעות טסנים כי: "אנחנו עוד 
תרגילים  מספר  לקיים  צריכים 
ארוך  לטווח  במל"ט  לשימוש 
בסביבה ימית לפני שנחשוף את 

יכולותיו של המל"ט".

https://goo.gl/DstLjv
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95.pdf
mailto:sh5175517@gmail.com
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פרשיית חאשוקג'י מגיעה לישראל: 

ידיד של העיתונאי 
שנרצח תובע חברה 
ישראלית המקיימת 
קשרים עם סעודיה

ידיד של חאשקוג'י תובע את החברה הישראלית 
ואת משרד הביטחון ◆ כתב האישום הוגש לבית 

המשפט המחוזי בתל-אביב

מ‡ ‡ברהם ויסמן 
הישרא־ ההאזנה  חברת 
שכ־  ,NSO הבינלאומית  לית 
במס־ לאחרונה  שנערכו  תבות 
בינלאומיים  תקשורת  כלי  פר 
הכותרות,  לראש  אותה  העלו 
עקיפה  במעורבות  מואשמת 
ברצח העיתונאי הסעודי ג'מאל 
חאשוקג'י, שנרצח על ידי גור־

מים סעודים באיסטנבול.
העיתו־ של  קרוב  ידיד 
לבית  אתמול  עתר  המת,  נאי 
בתל-אביב,  המחוזי  המשפט 

את  תפצה  החברה  כי  בדרישה 
שנרצח.  העיתונאי  משפחת 
משרד  נגד  גם  מופנת  התביעה 
הביטחון שאיפשר את פעילות 

החברה.
שהוגש  האישום  בכתב 
לבית המשפט נכתב, כי שיתוף 
סעו־ עם  החברה  של  הפעולה 
הערבית  לממלכה  אפשרה  דיה 
תכתובות  על  ידה  את  לשים 
העיתונאי,  של  פנימיות  מייל 
להוציאו  להחלטה  שהוביל  מה 

להורג. 

ארדן: "דבריו של השופט גולדברג יוצרים 
תחושה שיש לו משהו נגד אדרי"

השר לביטחון פנים התייחס לדברים שאמר יו"ר הוועדה המייעצת למינוי בכירים: "לא ראוי לדבר כך על קצין 
שמשרת 30 שנה" ◆ על נתניהו: "אפשר להבין את התסכול שלו"

מ‡ יוני טיין
התייחס  ארדן  גלעד  פנים  לביטחון  השר 
שאמר  לדברים  ב'  לרשת  בראיון  (ב')  אמש 
לא  "אדרי  לפיהם  גולדברג,  אליעזר  השופט 
ראוי להיות מפכ"ל המשטרה, חד וחלק". ארדן 
דברים  הם  גולדברג  שאמר  "הדברים  כי  טען 
לייעץ  כדי  הממשלה  ע"י  מונה  הוא  מקוממים. 
לא מסוגל להמליץ  הוא מרגיש שהוא  לנו ואם 
זו  אדרי  משה  בדימוס  ניצב  של  מועמדותו  על 
קצין  כנגד  כאלו  במילים  לנקוט  אבל,  זכותו. 
שמשרת את הציבור כבר 30 שנה ולקבוע בכזו 
פסקנות שהוא פשוט לא ראוי, זה חורג מהמנ־
דט שלו. הוא יכול להגיד שהוא לא מצא לנכון 

להמליץ בפני הממשלה על המינוי".
"סמכותו היא לא לקבוע מי מתאים להיות 
ארדן.  טען  הממשלה",  של  סמכותה  זו  מפכ"ל, 
של  בטרמינולוגיה  להשתמש  מחויב  לא  "הוא 
משפטית.  בטרמינולוגיה  אלא  תקשורת,  כלי 
ששנים  מצטיין  קצין  כלפי  כזו  בשפה  לנקוט 
זה  הציבור,  למען  במאבק  חייו  את  מסכן  רבות 
דבר שחורג מהמקובל ואולי מעיד על עמדותיו 
מדוע  מבין  לא  שאני  אדרי,  כלפי  השופט  של 
הן יוצרות תחושה כאילו יש לו משהו נגדו. זו 
התחושה שנוצרה אצלי, גם לי מותר להביע את 

עמדתי".
יודע  אני  יודע.  "אינני  ארדן,  הוסיף  עוד 
בי־ זה  ראוי  לא  שאדרי  קביעות  בכזו  שלומר 
שאדרי  אתמול  אמר  גם  גולדברג  קיצוני.  טוי 
לא עבר את הפוליגרף בהצלחה, אבל אני יודע 
אותה  עבר  כן  שהוא  אחוזים  של 100  בוודאות 
בהצלחה. יו"ר וועדה, שופט עליון שאני מאוד 
לדאוג  סיבה  שיש  נפשות  שבדיני  ראוי  מכבד, 
לשמו הטוב של אדם, יהיה מאוד זהיר ולא יגיד 
אני  בהצלחה.  פוליגרף  בדיקת  עבר  לא  שהוא 

שמח שהוא תיקן את דבריו".
"גולדברג ראה בעיה בכך שלא שאלו את 
אבל  פישלר,  פיני  עו"ד  עם  הפגישה  על  אדרי 
המשיך  להחלטתו",  בכלל  רלוונטי  לא  העניין 
ארדן. "גולדברג לא אישר את מינוי אדרי בע־
קבות העובדה שהפגישה התקיימה, ללא קשר 
מישהו  עם  נפגש  שאדרי  זה  עצם  שלה.  לתוכן 
שמתנגד למינויו, זה בעיניו הדבר החמור. אבל, 
ניתן  לא  מקצועית  שמבחינה  לוועדה  הסבירו 
ופיש־ אדרי  של  הפגישה  על  לבדוק בפוליגרף 
לר, אולם למרות זאת שלחו אותו לבצע אותה. 
גולדברג  נזכר  בהצלחה,  אותה  סיים  כשהוא 
שעצם קיומה של הפגישה הוא כל כך חמור ועל 
הרקע הזה ודו"ח המבקר, פסל את המועמדות.

*
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נשיא ניגריה הכחיש את הדיווחים על כך 
שהוחלף בכפיל

קודם לכן נפוצו דיווחים לפיהם מת והוחלף בכפיל ◆ נאומו שודר בשידור חי בכלי 
התקשורת המקומיים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בה־ אתמול  לצאת  נאלץ  ניגריה  נשיא 
ארצו  לאזרחי  קרא  בה  לא-שגרתית  צהרה 

להאמין לו כי הוא עדיין חי. 

ששודר  בנאום  אמר  הניגרי  הנשיא 
הוא  כי  במדינה,  המרכזיים  התקשורת  בכלי 

חי ומעולם לא הוחלף בידי אף אחד.
הצורך לצאת בהצהרה משונה זו הגיע 

חלה  הוא  לפיהם  שמועות  חרושת  בעקבות 
"זה  ג'ובריל.  בשם  סודני  בכפיל  והוחלף 
אתמול  הבהיר  מת",  לא  אני  אני,  באמת 

בנאומו. 

הרוג ראשון 
במהומות בצרפת

ממשלת צרפת שוקלת להכריז על מצב חירום בעקבות 
האירועים

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ממשיכות  בצרפת  ההפגנות 
להעסיק את הרפובליקה החמישית 

זה כשבוע ימים.
רא־ הרוג  על  דווח  אתמול 
בעקבות  מת  ההרוג  במהומות.  שון 

אחת  בגלל  שאירעה  דרכים  תאונת 
לארמון  סמוך  שנערכה  ההפגנות 

האליזה בפריז.
הצרפ־ הממשלה  בינתיים, 

תית שוקלת להכריז על מצב חירום 
במטרה להשיב את הסדר לרחובות 

הערים.

החייל שנפצע 
מטיל נ"ט נפגש עם 

מי שטיפלו בו
מיכאל שובל, החייל שנפצע קשה מטיל הנ"ט שנורה 
לעבר אוטובוס בגבול הרצועה, עדיין מאושפז בתל 

השומר ◆ אתמול הוא זכה לביקור של הצוות הרפואי, 
כשהוא הודה להם על מסירותם הרבה בטיפול בו

מ‡: מ. יו„

בליל  התרחש  מרגש  מפגש 
החו־ בבית  חנוכה  של  ראשון  נר 
הרפואי  הצוות  השומר:  תל  לים 
שטיפל בחייל צה"ל שנפצע קשה 
מפגיעת טיל נ"ט באוטובוס בסבב 
לבקר  הגיע  האחרון,  ההסלמה 
נפ־ הם  ושם  החולים  בבית  אותו 

גשו לראשונה.
שבועות  מספר  לפני  כזכור, 
בסבב ההסלמה האחרון מול עזה, 
עבר  אל  נ"ט  טיל  שיגר  חמאס 
ונכנס  חיילים  שהסיע  אוטובוס 
האתר  באזור  סגור  צבאי  לשטח 
רצועת  שבצפון  שחור"  "חץ 
מחוץ  שעמד  החיילים  אחד  עזה. 
לאוטובוס נפצע קשה ופונה לבית 
חולים סורוקה בבאר שבע. שניות 
החיילים  ירדו  הפגיעה  לפני 
בחורשה  והתאפסו  מהאוטובוס 
כבד.  אסון  נמנע  ובכך  שבאתר 
נסיבות האירוע עדיין נחקרות על 

ידי צה"ל.

הראשונים  הבדיקה  ממצאי 
את  אפשר  הקצינים  אחד  כי  העלו 
שהיה  למרות  האוטובוס  כניסת 
שע־ סגור  צבאי  בשטח  מדובר 
וכי  הדרום  פיקוד  אלוף  חתם  ליו 
לירי  אפשרות  על  התרעה  הייתה 
האירוע  לאחר  מיד  כאמור,  נ"ט. 
החל סבב הסלמה אלים בין חמאס 
יש־ לעבר  נורו  במהלכו  לצה"ל 

ראל קרוב ל-500 רקטות בתוך 48 
מט־  160 מעל  תקף  וצה"ל  שעות 

רות ברצועת עזה. פיגוע ירי הנ"ט 
צבאי  שכוח  לאחר  יממה  התחרש 
עזה  רצועת  בעומק  פעל  מיוחד 
ונחשף- אירוע שהוביל למותו של 

סא"ל מ'.
הצוות  נפגשו  ראשון  ביום 
בבית  החייל  עם  יחד  הרפואי 
מפ־ מחלים  הוא  שם  החולים 

על  להם  מודה  כשהוא  ציעותיו, 
יחד  בו.  בטיפול  הרבה  מסירותם 
בבית  החנוכה  נרות  את  הדליקו 
המרוג־ עיניהם  מול  אל  החולים, 

שות של הקהל הרב.

הישג לטראמפ: 

סין נענתה לדרישה האמריקנית להקלה 
במסכי ייבוא על רכבים

טראמפ ונשיא סין נפגשו בשולי וועידת ה-ג'י-20 ◆ אל הוועידה הגיעו מנהיגי עשרים הכלכלות 
הגדולות בעולם

מ‡ ‡ברהם ויסמן

נוס־ הצלחה  קוצר  ארה"ב  נשיא  האם 
לדבריו,  מנהל?  שהוא  הסחר  במלחמת  פת 

האמ־ הנשיא  הודיע  אתמול  המצב.  אכן  זהו 
ריקני דונלד טראמפ כי סין הסכימה להקלה 
במכסי הייבוא שמוטלים על רכבים אמריק־

נים הנמכרים בסין.

קודם לכן נפגש טראמפ עם נשיא סין 
שי ג'ינפינג בשולי וועידת הג'י-20 המרכזת 
בעו־ החזקות  הכלכלות  עשרים  מנהיגי  את 

לם. 

השר אקוניס: "יש קבוצה במשטרה 
שרוצה להחליף את השלטון"

שר המדע והטכנולוגיה תקף את ההמלצות שהוגשו כנגד ראש הממשלה ◆ טען כי כתבי אישום צריכים 
להיות מוגשים גם נגד לבני ולפיד: "כולם שווים לפני החוק"

מ‡ יוני טיין
אקו־ אופיר  והטכנולוגיה,  המדע  שר 
להמל־ ב'  לרשת  בראיון  אמש  התייחס  ניס, 
צות המשטרה להגיש כתב אישום בגין שוחד 
ועבירות נוספות כנגד ראש הממשלה בנימין 
נתניהו ורעייתו. אקוניס טען במהלך הראיון 
כי "רוב המשטרה עושה עבודה טובה, יש בה 
קבוצה שרוצה להחליף את השלטון בישראל 
הממשלה.  ראש  על  סיפורים  המציאה  והיא 

הקבוצה הזו צריכה להתבייש בעצמה".
לדבריו, "לשמחתי הרבה, ישראל היא 
במדינתנו  כולם  כולל  וכולם  חוק  מדינת 
ראובן  המדינה,  מנשיא  החוק.  לפי  שווים 
האזרחים.  אחרון  שמכונה  מה  ועד  ריבלין, 
את  ישפוט  לא  אחד  אף  הזה,  העיקרון  לפי 
ראש הממשלה ולא יחרוץ את דינו על בסיס 

המלצות שאין להן כל מעמד בחוק". 
אמר  הממשלה",  ראש  את  מגבה  "אני 
נתניהו,  נגד  בתיק  החשדות  "לפי  אקוניס. 
ראש האופוזיציה ציפי לבני ויו"ר יש עתיד 
בבוקר.  היום  להיחקר  יקראו  לפיד  יאיר 
נגדם צריך להיות כתב אישום. ראש האופו־
חוות  מכל  התעלמה  משפטים  כשרת  זיציה 
דעת משפטית וקידמה והצליחה להביא את 
עצום.  ברוב  עבר  החוק  היום.  ישראל  חוק 
לאולפן,  מאולפן  לרוץ  מפסיקה  שלא  לבני, 
עיתונאי  היה  לפיד  הזה.  הדבר  את  הובילה 
עד לא מזמן, הוא מחק מיומן פגישותיו את 
הפגישות עם נוני מוזס. אלו דברים חמורים 
ביותר. נאה דורש נאה מקיים על כל הפולי־

טיקאים במדינת ישראל".
נת־ של  לדבריו  התייחס  גם  אקוניס 

ניהו כראש האופוזיציה בשעתו, כאשר ראש 
נתון  היה  אולמרט  אוהד  לשעבר  הממשלה 
לה־ לו  קרא  ונתניהו  משטרה  חקירות  תחת 
תפטר. "זו הייתה תקופה שנעשו בה צעדים 
אקוניס.  אמר  הפלסטינים",  מול  מדיניים 

"היום הדבר הזה לא עומד על סדר היום".

 04-8860301
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למרות התנגדות שקד, זילבר 
הופיעה בכנסת

למרות התנגדותה של השרה שקד, המשנה ליועמ"ש זילבר הגיעה לדיון 
בוועדת הכלכלה של הכנסת בנוגע להסכם החלב החדש

מ‡ יוני טיין
שקד  המשפטים  שרת 
הכל־ לועדת  (ב')  אמש  הגיעה 
כלה של הכנסת על מנת לקחת 
החלב  לשוק  בנוגע  בדיון  חלק 
המ־ משרד  עמדת  את  ולהציג 
המ־ גם  הגיעה  לדיון  שפטים. 
זילבר,  דינה   - ליועמ"ש  שנה 
נציגת  להיות  אמורה  שהייתה 
למ־ בנוגע  אחר  בדיון  המשרד 
עמד שומרי הסף, אך היועמ"ש 
הודיע שימלא את מקומה בדיון.
התייחסה  הדיון  בתום 
השרה שקד למתיחות עם זילבר 
כיסאות  מספר  יושבת  כשזו   -
שהמ־ אמרתי  כבר  "אני  לידה. 
המ־ משרד  את  תייצג  לא  שנה 

הקרוב  במושב  בכנסת  שפטים 
לאחר הדברים שאמרה בוועדת 
לי  "אין  שקד.  הטיחה  החינוך", 
את  לייצג  תמשיך  שהיא  אמון 
למ־ להגיע  נהנית  אני  המשרד. 
זה  שבשבילם  שרים  יש   - שכן 

עול, בשבילי זה זכות.
התייחס  הדיון  במהלך 
אמסלם  דוד  הקואליציה  יו"ר 
ליועצת  השרה  בין  למתיחות 
הכנסת  "תקנון  המשפטית. 
באות  הכנסת  שבוועדות  אומר 
השרים",  עמדות  ביטוי  לידי 
גם  הכנסת  עובדת  "ככה  טען. 
מי־ בעיני  חן  מוצא  לא  זה  אם 
לשנות  רוצה  מישהו  אם  שהו. 
מבקש  אני  הכנסת.  ועדת  יש 

לנהוג לפי תקנון הכנסת".
איתן  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
"עמ־ אמסלם:  לח"כ  ענה  כבל 
על  נאמרת  הממשלה  של  דתה 
הנוגע  ביותר  הבכיר  הגורם  ידי 
לעניין, במקרה זה, זו שרת המ־
לתת  זכות  יש  ליו"ר  שפטים. 
זכות דיבור והוא יחליט מה נכון 
ואני  שלי  הסמכות  וזו  לעשות 
יודע להפעיל אותה בשום שכל 

בצורה ראויה".
חייב  נשאר  לא  אמסלם 
מדובר  שלא  ליו"ר  והשיב 
מול  אופוזיציה  של  בנושא 
קואליציה ולכן הוא מבקש לש־
מור על תקנון הכנסת ועל מעמד 

הכנסת.

חיפה:

 רכב פגע ב-4 ילדים, שניים 
במצב קשה

פעוט בן שנה וחצי וילדה בת 7 פונו יחד עם שני ילדים נוספים, כולם בני 
משפחה אחת, לבית החולים רמב"ם ◆ התאונה אירעה בכביש שבו קרו שתי 

תאונות קטלניות בשנים האחרונות 

מ‡: מ. יו„
פעוט בן שנה וחצי ושלו־
בני  כולם   - נוספים  ילדים  שה 
משפחה אחת - נפצעו מפגיעת 
חצייה  מעבר  שחצו  בעת  רכב 
ברחוב אבן גבירול בחיפה. הפ־
נפצ־  ,7 בת  נוספת,  וילדה  עוט 
הילדים  שני  קשה.  באורח  עו 
נפצעו   ,8 ובת   13 בן  האחרים, 
על  פונו  הם  וקל.  בינוני  באורח 
ידי מד"א לבית החולים רמב"ם.
מעט  אירעה  התאונה 
המקשר  ברחוב   19:00 אחרי 
במז־ התחתית  העיר  אזור  בין 
בכביש  הדר.  לשכונת  חיפה  רח 

האחרונות  בשנים  קרו  המדובר 
שבע־ קטלניות,  תאונות  שתי 
במ־ התושבים  פתחו  קבותיהן 
הותקנו  דבר  של  ובסופו  חאה, 

במקום רמזורים.
והבי  לביב  הפרמדיק 
ממד"א כרמל וחובש רפואת חי־
סיפרו:  חלה  אריאל  במד"א  רום 
אזרח  ראינו  למקום  "כשהגענו 
שמחזיק בידיו פעוט כבן שנתיים 
ראש  חבלת  עם  הכרה  מחוסר 
ושני ילדים כבני 7 ו-12 שוכבים 
חציה  למעבר  סמוך  הכביש  על 

כשהם בהכרה מלאה ונסערים".
"מיד התחלנו להעניק להם 

שכלל  ראשוני,  רפואי  טיפול 
והם  דימומים,  ועצירת  חבישות 
פונו תוך כדי המשך טיפול רפואי 
מציל חיים לבית החולים רמב"ם 
מחבלות  סובלים  כשהם  בעיר 
בראש ובגפיים. תוך כדי הטיפול 
הביאו אלינו ילדה בת 5 בהכרה 
מלאה, וסיפרו לנו שהיא נפגעה 
בשטח  אותה  בדקנו  בתאונה. 
והיא פונתה גם כן לבית החולים 

כשמצבה קל ויציב".
לחקור  החלו  במשטרה 
הרכב  נהג  התאונה.  נסיבות  את 
ידי  על  לחקירה  עוכב  הפוגע 

בוחני התנועה.

פנסילבניה: הושחתה חנוכייה 
שהוצבה מחוץ לאוניברסיטה
כשהגיעו ראשוני הסטודנטים לבנין האוניברסיטה, הם גילו את המנורה 

זרוקה והרוסה ◆ למשטרה עדיין אין קצה חוט למציאת המשחית

מ‡: יר‡ל לבי‡
שהוצבה  גדולה,  חנוכייה 
המדינה  לאוניברסיטת  מחוץ 
ביום  הושחתה  פנסילבניה,  של 
חמישי האחרון בסביבות השעה 
אלמונים.  ידי  על  בערב   22:00
נזק  לה  ונגרם  ניזוקה  המנורה 
תק־ בכלי  דווח  כך  גדול,  כספי 

שורת בפנסילבניה.
האוניברסיטה  מהנהלת 

של  להשחתה  בתגובה  נמסר 
החנוכייה הענקית בגובה 9 רגל, 
”אלה סוגים של תקריות שמש־
פיעים על כולנו, יהודים או לא 
יהודים, חברי מועדון או שאינם 
חברי מועדון, לשנאה אין מקום 
ובקהילות  שלנו  בקמפוסים 
עם  יחד  נעבוד  אנחנו  שלנו, 
בק־ שלנו  היהודיים  השותפים 
מפוס כדי לחנך את הסטודנטים 

ומעשי  באנטישמיות  הרוע  על 
שנאה אחרים“.

כשה־ שישי  יום  בבוקר 
לב־ הסטודנטים  ראשוני  גיעו 
את  גילו  הם  האוניברסיטה,  נין 
משטרה  והרוסה,  זרוקה  המנורה 
הוזעקה למקום ונפתחה חקירה, 
עדיין לא נעצר חשודים לחקירה 
ולמשטרה עדיין אין קצה חוט מי 

ביצע את המעשה הנפשע. 04-6037370

21680

ויליאמסבורג: 
חרדים הוכו בניו יורק

שתי תקיפות של יהודים חרדים בשבוע שעבר בוויליאמסבורג ובקראון הייטס

מ‡: יר‡ל לבי‡
תושב   ,32 בן  סאטמר  חסיד 
הותקף  יורק,  ניו  וויליאמסבורג, 
בליל  בשכונה,  המצלמות  לעיני 
שבת. בתיעוד ממצלמות האבטחה 
בשכונה אפשר לראות את התוקף 
אגרוף  לו  נותן  הקורבן,  לעבר  רץ 
התוקף  מהמקום.  ונמלט  בעורפו 

עדיין לא נתפס.
החסיד שהותקף אמר בראיון 
מתאושש.  הוא  כי  התקיפה  לאחר 

נשמע שהאיש צעק משהו תוך כדי 
אם  עדיין  ברור  לא  אך  התקיפה, 
מדובר בתקיפה על רקע אנטישמי.
שני  הייטס,  קראון  בשכונת 
שהיה  חרדי  אדם  תקפו  אנשים 
הכנסת  בבית  לתפילה  בדרכו 
 NBC בעיר. על פי הדיווח ברשת
News, התוקפים הכו את החרדי 
נאבק  המותקף  כשהאדם  בפניו, 
חזרה ותפס את משקפיו של אחד 
נמ־ השניים  מכן  לאחר  התוקפים. 

לטו מהזירה.
ביקש  שהותקף  החרדי 
אך  למשטרה,  לחייג  מהסובבים 
רובם סירבו ועזבו את המקום. רק 
חייג  יהודי  אדם  דקות   20 לאחר 
המקומי,  הצלה  ולארגון  למשטרה 
שהגיעו והעניקו לו טיפול רפואי. 
הוא  כי  נקבע  רפואית  מבחינה 
המשקפיים  באזניו.  קלות  נפצע 
המ־ של התוקף הועברו למשטרה 
קומית, שפתחה בחקירת המקרה.
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מאות מנהלי ועובדי בתי 
אבות יפגינו מול כנס משרד 

הבריאות
אחת המצוקות עליה קובלים בענף היא מצוקת כח האדם בהיעדר ידיים 

ישראליות ◆ הם תובעים להכניס עובדים זרים

מ‡: יר‡ל לבי‡
ועובדי  מוסדות  מנהלי 
מרכזי האשפוז הסיעודי יוצאים 
הר־ המרכז  מול  היום  להפגנה 

פואי "שהם" בפרדס חנה.
ההפגנה תתקיים מול כנס 
של משרד הבריאות אליו המפ־
גינים הוזמנו – אך הם בחרו לה־
שמ־ העובדה  נוכח  אותו  חרים 
מביא  לטענתם  הבריאות  שרד 
ופוגע  קריסה  לידי  הענף  את 
לאלפי  השירות  במתן  אנושות 

קשישים סיעודיים
ברחבי הארץ קיימים 270 
לאח־ סיעודי.  אשפוז  מוסדות 
למ־ פנו  מוסדות   עשרות  רונה 
שרד הבריאות עם דו"חות מק־
צועיים של רואי חשבון, שאינם 
לפיהם  בשני,  האחד  תלויים 
האשפוז  מחיר  בין  פער  קיים 
הבריאות  משרד  אותו  הסיעודי 
מוכן לשלם – 473 שקלים ליום 
המחיר  בעוד  מטופל,  עבור 

שקלים   543 על  עומד  בפועל 
חוזרות  הפצרות  למרות  ליום. 
הבתים,  מנהלי  מצד  ונשנות 
בתוקף  מסרב  הבריאות  משרד 
של  החישוב  נוסחת  את  לחשוף 
עלויות האשפוז כפי שהוא מוכן 

לשלם.
האשפוז  בענף  כי  יודגש 
מונופ־ היא  המדינה  הגריאטרי 
הרוכ־ שהיא  מכיון  מובהק  סון 
שת הישירה של 70% מתפוסת 
מאושפזים  (כ-15,000  הענף 
שנתית  בהוצאה  גריאטריים), 
זו  היא   .₪ מיליארד   2 כ-  של 
האשפוז  מכרז  את  שעורכת 
הסיעודי – קובעת ומכתיבה את 
תעריפי הקוד הסיעודי של ענף 
היא  שאותם  הסיעוד,  האשפוז 
היא  מתקציבה,  ישירות  תשלם 
ואת  המכרז  תנאי  את  הקובעת 
היא  פיו;  על  ההתקשרות  תנאי 
את  קובע  אשר   – הרגולטור  גם 
הסי־ האשפוז  ודרישות  תנאי 

לעת  מעת  המתעדכנות  עודי, 
אשר  זאת  והיא  השנים  במהלך 
למוסדות;  הרישוי  את  מעניקה 
העיקרי…. הלקוח  גם  והיא 
ומוסדות  המדינה  הופכים  כך 
באלה:  אלה  תלויים  האשפוז 
והיכו־ הכלים  את  אין  למדינה 
לת לתת מענה לאלפי קשישים 
למו־ ומנגד  בקהילה;  סיעודיים 
היכולת  את  אין  האשפוז  סדות 
להתקיים ללא המדינה, ובוודאי 
מהע־ פחות  משלמת  כשהיא 
לות האמיתית של תפעול ומתן 

השירותים.
קו־ עליה  נוספת  מצוקה 
כוח  מצוקת  היא  בענף  בלים 
יש־ ידיים  בהיעדר  האדם. 
במוסדות  מבקשים  ראליות, 
להע־ אישור  זמן  מזה  האשפוז 
זרים  מטפלים  חוקי  באופן  סיק 
למ־ בקהילה.  לאשפוז  בדומה   –
רות זאת, משרד הבריאות טרם 

הצטרף לקריאה.

ברית רוסיה – סוריה:

רוסיה סיימה לבסס את רשת 
ההגנה האווירית הנרחבת 

שלה בסוריה
דו"ח חדש של המכון לחקר המלחמה (ISW) חשף כי בעקבות הקמת הרשת 

על ארה"ב וישראל פעלה רוסיה לבסס את רשת ההגנה שלה בסוריה ◆ 
"להיות מוכנות לנטרל מערכות הגנה אוויריות רבות ולהשתמש במטוסי 

חמקן יקרים", אמרו בסוריה

מ‡: מ. יו„
תקי־ על  דיווחים  ברקע 
שלשום,  בסוריה  ישראלית  פה 
המטוס  הפלת  מאז  לראשונה 
וחצי,  כחודשיים  לפני  הרוסי 
המכון  של  חדש  דו"ח  קבע 
בוושי־  (ISW) המלחמה לחקר 

כי  אתמול,  שפורסם  נגטון 
רשת  את  לבסס  סיימה  רוסיה 
שלה  הנרחבת  האווירית  ההגנה 

בסוריה.
תמונה  מצייר  הדו"ח 
ההתבצרות  הגברת  של  ברורה 
והמהלכים  בסוריה,  הרוסית 
הטמעת  את  כוללים  הרוסיים 
טילי ה-S-300 וה- S-400 ומ־
יכולות  וכן  אחרות  נשק  ערכות 
בסוריה.  אלקטרונית  לוחמה 
הסוריות  הפריסות  הדו"ח,  לפי 
של  יכולתה  את  מאוד  יגבילו 
הכוחות  את  לתקוף  ישראל 
כלי  כזכור,  במדינה.  האיראנים 
כי  טענו  הסוריים  התקשורת 

חמישי  ביום  התמקדה  ישראל 
על  הנתמכות  במיליציות  בערב 
דרו־ באל-כסוואה,  איראן,  ידי 
מית לעיר הבירה דמשק, כ 50- 

ק"מ מהגבול עם ישראל.
להשיג  עומדת  "רוסיה 
על  טווח  ארוך  אסטרטגי  יתרון 
יכולותיה  באמצעות  נאט"ו  פני 
כותבים  בסוריה",  החדשות 
ונאט"ו  "ארה"ב  הדו"ח.  כותבי 
הסי־ את  להסביר  כעת  צריכות 
במזרח  מסוכנת  להסלמה  כון 
רוסיה  עם  עימות  בכל  התיכון 
אשר  הרשת,  אירופה".  במזרח 
אווירית  הגנה  מערכות  משלבת 
אלקטרונית  לוחמה  ומערכות 
היה  שבעבר  מודרני  ציוד  עם 
עלו־ סוריה,  של  פיקודה  תחת 
על  להקשות  הדו"ח  לפי  לות 
וארצות  ישראל  של  פעילותיהן 

הברית וישראל בסוריה.
הרשת  כי  עולה,  מהדו"ח 
כאמור תגביל את חופש הפעולה 

של ארצות הברית הן במזרח הים 
מע־ חיזוק  בסוריה.  והן  התיכון 
רכות ההגנה האווירית יקשו על 
לפעול  האמריקאית  הקואליציה 
של  כימיות  למתקפות  בתגובה 
המשטר, וכן על מאבקה במדינה 

האסלאמית (דאע"ש). 
הנרח־ ההגנה  רשת  בניית 
מעורבו־ ראשית  עם  החלה  בת 
תה של רוסיה במלחמה בסוריה 
ראשית  שנים.  כארבע  לפני 
אווירית  הגנה  מערכות  הוצבו 
בחמימים  בבסיסיה  נפרדות 
האחרון  אוגוסט  ועד  ובטרטוס, 
 S-400 גדודי  שלושה  נפרסו 
במט־  S-300 של  אחד  וגדוד 
אווירית  הגנה  רשת  ליצור  רה 
של  הצפוני  בחלקה  חופפת 
שולבו  הנ"מ  מערכות  סוריה. 
הסורי  הצבא  של  מכ"מים  עם 
המ־ יכולות  את  להרחיב  כדי 
האווירי  המרחב  על  שלה  עקב 

בסוריה.

תושבי עוטף עזה נגד העברת 
הכסף הקטארי: "לא נותנים 

לחמאס דמי חנוכה"
תושבים מעוטף עזה פנו לבג"ץ במטרה למנוע את המשך העברת הכספים 

הקטאריים לרצועת עזה ◆ "כל עוד חמאס שולט ברצועה או שלא ניתן לוודא 
שהכסף אינו מועבר לידיו" 

מ‡: מ. יו„
שעבר  החודש  בתחילת 
העברה  ישראל  ממשלת  אפשרה 
במזומן  דולרים  מיליון  כ-15  של 
"לשלם  כדי  לרצועה  שהועברו 
העברת  לפקידים".  משכורות 
הסכ־ במסגרת  נעשתה  הכספים 
עם  ישראל  הגיעה  שאליהן  מות 
מאותן  וכחלק  קטאר,  שלטונות 
ההסכמות צפויות העברות כספים 

נוספות בחודשים הקרובים.
הבהולה,  העתירה  מטרת 
"שורת  ארגון  באמצעות  שהוגשה 
ביניים  צו  הוצאת  היא  הדין", 
העברת  את  למנוע  למדינה  שיורה 
או  בעניין  להכרעה  עד  הכספים 
העברת  את  למנוע  הפחות  לכל 

לה־ שאמורה  הקרובה  הכספים 
הכספים  החודש.  בתחילת  תבצע 
ולא  מזומנים  במזוודות  מועברים 
מי־ אופן  אחר  מעקב  לבצע  ניתן 

מוש הכספים.
את  לאלתר  להפסיק  "יש 
רצו־ עוד  כל  הזו  הכספים  העברת 
עת עזה נמצאת תחת שלטון ארגון 
הטרור חמאס, או כל עוד לא ניתן 
לא  חלקם  או  שהכספים  להבטיח 
את  ויאפשרו  חמאס  לידי  יעברו 
הסלמת פעילותו", נכתב בעתירה.

תושבים מהעוטף פנו במכתב 
לראש הממשלה ושר הביטחון, לשר 
האוצר ולשר לביטחון פנים והתריעו 
שנ־ דבר  היא  הכספים  "העברת  כי 
באי  וכן  קיצוני  סבירות  בחוסר  גוע 

דרשו  העותרים  מובהקת".  חוקיות 
כי המדינה תמנע כל העברת כספים 
נוספת. עד כה לא התקבל מענה מצד 

ראש הממשלה או השרים.
מאיה אקרמן, תושבת קיבוץ 
העתירה,  על  שחתמה  הנר  אור 
אמרה: "לא יתכן שילדינו חוטפים 
מעני־ ישראל  וממשלת  טילים 
בתמורה  חנוכה'  'דמי  לחמאס  קה 

לכך".
הדין",  "שורת  ארגון  נשיאת 
ניצנה דרשן לייטנר, אמרה: "בפעם 
 15 העבירה  שהממשלה  האחרונה 
'שקט'  עבור  לחמאס  דולר  מיליון 
רקטות.  בתמורה 500  קיבלה  היא 
לא  בכסף,  קונים  לא  טרור  ארגון 

נותנים לחמאס מעות חנוכה".

עונש הריגול לטובת ישראל:

 החמאס גזר עונש מוות על 
ששה משתפי פעולה עם ישראל

 ארגון הטרור חמאס פסק עונש מוות בתלייה לשישה אזרחים מהרצועה שלטענתו 
סייעו לישראל ◆ על שבעה נוספים הוטלו עונשי מאסר ועבודות פרך

מ‡: מ. יו„
אתמול  גזר  חמאס  ארגון 
תו־ ששה  על  בתלייה  מוות  עונשי 
סייעו  כי  בטענה  מהרצועה  שבים 
נוס־ אזרחים  שבעה  על  לישראל. 
פים הטיל בית המשפט של הארגון 
בטע־ פרך  ועבודות  מאסר  עונשי 

נות דומות.
בנושא  הבקיאים  גורמים 
עיתונאים  במסיבת  כי  מדווחים, 
הדין  גזר  לאחר  ברצועה  שנערכה 
הזהיר החמאס את כל משתפי הפ־
עולה עם ישראל כי "ידה הארוכה 

בנוסף,  אליהם".  תגיע  החוק  של 
התבקשו משתפי הפעולה להסגיר 

עצמם לרשויות בעזה.
בתגובה לעונשי המוות שהטיל 
חמאס תקף יו״ר סיעת ישראל בית־
נו, ח״כ רוברט אילטוב, את העברות 
הכספים לחמאס שאושרו לאחרונה: 
"אין ספק שחמאס בעזה מורתע. 15 
שהגיעו  הראשונים  הדולרים  מיליון 
בשלוש מזוודות, דרך הגבול הרתיעו 
אותו, גם 15 מיליון". אילטוב התייחס 
מיש־ להגיע  שעתידים  לכספים  גם 
מיליון   15 "גם  הטרור:  לארגון  ראל 

הדולרים – דמי החנוכה ירתיעו אותו 
וגם הסכום הכולל של 90 מיליון דו־
שאסור  לחמאס  יראו  בסה״כ,  לרים 

להתעסק אתנו".
חברו לסיעה ח"כ עודד פורר 
ישראל  "השבוע  הוא:  אף  הגיב 
של 15  חנוכה  דמי  להעביר  צפויה 
הכניעה  על  לחמאס.  דולר  מיליון 
להתפטר.  הממשלה  חייבת  הזו 
הממשלה  שרי  איך  יודע  לא  אני 
שלהם  הנוכחות  בראי.  מסתכלים 
בממשלה טובה לעצמם, אבל רעה 

לעם ישראל".
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התחושה  פי  שעל  בעוד 
פעולה  שיתוף  נרשם  הרווחת, 
לדגל  ש"ס  סיעות  בין  מרשים, 
דווקא  בארץ,  ערים  במגוון  התורה 
בחיפה, ודווקא הפעם, זה לא עלה 

יפה.

הסיעה  הקודמת,  בקדנציה 
רצה תחת רשימה אחת עם סיעת 
התורה',  ו'דגל  ישראל'  'אגודת 
שמנו יחדיו ארבעה נציגים. מדובר 
הרב  ('דגל'),  הלפר  מיכאל  בהרב 
ושני  (אגו"י),  בליטנטל  אריה 
נציגים של ש"ס, הר"ר עודד שבזי 

והר"ר אהרן כהן. 

האחרונות,  הבחירות  לקראת 
שי  מהרב  ש"ס  הנהגת  ביקשה 
הדמויות  כאחת  שנחשב  פרי, 
מועמד  להריץ  בעיר,  הדומיננטיות 
של  כמיצגה  גם  שישמש  משלו 
לתפקיד  הציע  פרי  הרב  ש"ס. 
קיבלה  וההנהגה  אוזן  הרב  את 
אלא  פתוחות.  בידיים  ההצעה  את 
שש  לא  עצמו  אוזן  הרב  שדווקא 
המשימה  את  גם  עצמו  על  לקחת 

הזו, מעבר לתפקידיו הרבים. 

דיוק  ליתר  או  ההתחבטות 
של  לשולחנו  גם  הגיעו  הסירוב, 
סביב  ישבו  הצדדים  אלבז.  הרב 
לבטיהם.  את  ושטחו  השולחן 
אלבז  הרב  הכריע  בסוף  אולם 
אוזן.  הרב  של  מועמדתו  בעד 
ויצא  הדין'  'את  עליו  קיבל  הוא 
לדרך, בתחושה של שליחות למען 

הציבור הספרדי בעירו. 

סיעת ש"ס רצה הפעם בנפרד 
קרי  אחד,  מועמד  רק  והכניסה 
לכתיבת  נכון  אוזן.  הרב  מיודענו 
השורות, הוא נותר גם באופוזיציה 
מול  שהמו"מ  לאחר  העירונית, 
קאליש  הגב'  החדשה,  העיר  ראש 

רותם עלה על שרטון.  

נמנה  לא  אוזן,  שהרב  למרות 
כה,  עד  חיפה  העיר  מועצת  על 
הפוליטיקה  בנבכי  היטב  בקי  הוא 
שנוגע  שמה  בעיקר  המקומית, 
של  אלו  וגם  הסיעה  הדת,  לצרכי 

כלל תושבי העיר. 

תמכה  שש"ס  סוד  לא  זה 
העיר  ראש  יהב,  ביונה  בבחירות 
הקודם שהובס בידי הגב' קאליש. 
ראינו  בארץ  מקומות  בהרבה 
שש"ס הייתה מתואמת עם דגל...

גם  התיאום  את  ראינו  לא  למה 
בחיפה?

מסתבר שהשאלה 'מי בראש' 
היא אבן נגף ומהמורה שלעתים לא 
לפילוגים  וגורמת  עליה  לדלג  ניתן 
החרדי.  המחנה  בקרב  רבים, 
דעות  חילוקי  עוד  היו  דנן,  במקרה 
את  אפשרו  שלא  ודגל  ש"ס  בין 
החיבור שעד כה היה נראה כטבעי, 

בעיקר בחיפה. 

מחלוקות  שתי  בינינו  "היו 
עד  הסכמה  הניבו  שלא  מרכזיות 
אוזן.  הרב  מסביר  האחרון"  לרגע 
נסובה  הראשונה,  "המחלוקת 
מיד  העיר.  ראש  זהות  לגבי  סביב 
הגישוש  שיחות  את  כשהתחלנו 
טרם  'דגל',  מול  הראשונות 
המועמד  זהות  אודות  החלטנו 
האידאלי עבורנו. הנטייה הטבעית 
יונה  עבור  להצביע  אמרה  שלנו, 
הוא  פשוטה:  מאד  הסיבה  יהב. 
עברו  בשנים  צרכינו  את  לנו  נתן 
ומשכך,  תחומים  במספר  לנו  ועזר 
הספרדים לא יכולים לטעון לקיפוח 
רצינו  לא  משכך,  הנהגתו.  תחת 
לאיש  טובה  תחת  רעה  להחזיר 
יתפתחו  איך  לראות  וביקשנו  הזה 
התעקשו,  שב'דגל'  אלא  הדברים. 
על  לחתימה  האלמנטרי  שהתנאי 
ריצה משותפת, מותנית בתמיכתנו 
שלהם,  במועמדת  מסויגת  הבלתי 

מסוים,  בשלב  קאליש.  הגב'  קרי 
ההחלטה,  אצלנו  כשהתגבשה 
לצאת  אופן  בשום  יכולים  שאיננו 
ל'דגל'  הצענו  יהב,  נגד  במוצהר 
במועמד  תבחר  קהילה  שכל 
העיר  לראשות  עליה  המועדף 
יחדיו  נרוץ  העיר,  למועצת  ואילו 
וליטאים,  ספרדים  קרי   - וכולם 
אלא  המשותפת.  ברשימה  יבחרו 
כך  על  לשמוע  מיאנה  ש'דגל' 
ההסכם  מבחינתה,  נחרץ.  באופן 
לתמיכה  כפוף  להיות  אמור  היה 

בקאליש בלבד. 

שהתגלעה  נוספת  "מחלוקת 
המקום  סביב  גם  הייתה  בינינו, 
בכל  אחדות  רצינו  אמנם  הראשון. 
ישראל  שאגודת  מכיוון  אך  לב, 
בלאו הכי רצה הפעם לבד ומשום 
הרב  ניצב  הקודמת,  שבקדנציה 
ביקשנו  הרשימה,  בראשות  אלפר 
למען  שהפעם,  כלומר  רוטציה. 
יתפוס  ש"ס  שנציג  ראוי  ההגינות, 
לתנאי  גם  הראשון.  המקום  את 
תוקף  בכל  ב'דגל'  סירבו  זה 
את  לקבע  ביקשון  הם  ומבחינתם, 
ברירה,  לנו  נותרה  לא  שהיה.  מה 
הדרגים  עם  התייעצות  ולאחר 
לנו  שאין  הוחלט  בש"ס,  הגבוהים 
למועצה  בנפרד  לרוץ  אלא  ברירה 

ובמקביל לתמוך ביהב. 

ביהב.  שנעזרתם  טוען  אתה 
החרדי,  ברחוב  וגם  ל'דגל'  אבל 
יהב  ויונה  העירייה  נגד  טענות  היו 
החרדי  לציבור  שהתנכלו  שהודח, 
מסכים  אתה  האחרונות...  בשנים 

עם הדברים?

יהב  לש"ס  שציינתי,  "כפי 
עזר ואין טעם ואנושיות להתכחש 
לכך. אבל גם בכל הנוגע לטיעונים 
הללו שאינם חדשים לי, הרשה לי 
בעליל.  מדויקים  לא  שהם  לומר 
אנו כחרדים, מנועים מן התורה על 
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נקימה ונטירה. אבל אתה לא מצפה 
ומצוות,  תורה  שומר  שאינו  מאדם 
שלא  פעם,  אחר  פעם  בו  שבוגדים 
של  וכגמולה  נקם  להחזיר  יבקש 
סגרו  הקודמת,  בקדנציה  הבוגדנות. 
אבל  שונים,  נושאים  על  ב'דגל'  אתו 
בפועל הם הלכו נגדו. חייבים להיות 
לציבור  עזר  שיהב  ולהבהיר  כנים 
והן  הספרדים  לקהילות  הן  החרדי, 
החסידים. כל הטענות של  לקהילות 
במלחמה  בעצם   מסתכמות  דגל, 
היה  ולא  לאלפר  יהב  בין  אישית 
לזירה  הציבור  כל  את  לגרור  טעם 

המבעבעת הזו.

רותם  קאליש  של  הניצחון 
אותו  שראיתם  או  אתכם  הפתיע 

קורה לקראת הבחירות?

לא  יותר,  מוקדמים  "סקרים 
אבל  שלה.  גורפת  הצלחה  ניבאו 
ראינו  האחרונים  שביומיים  בהחלט 
שהיא לוקחת. אנשיה של קאליש לא 
ויתרו עלינו והם פנו אלינו 24 שעות 
שנצטרף  כדי  הבחירות,  יום  לפני 
עליהם במוצהר ונכריז על תמיכה בה. 
אמונים  אנו  שכן  הצטרפנו,  לא  אבל 
משחיתים  לא  אנו  הטוב.  הכרת  על 
את המידות שלנו. אם אדם עזר לנו, 
ולכן  להיבחר.  בחזרה  לו  לעזור  צריך 
תמכנו בו למרות שכבר ידענו שהיא 

גורפת את הקופה. 

הקואליציוני?  במו"מ  קורה  מה 
ש"ס מתכוונת להיכנס לקואליציה?

אריה  הרב  התנועה,  "למנהיג 
או  לכניסה.  ברור  תנאי  יש  לדרעי 
העיר  ראש  סגנות  מקבלים  שאנו 
הדתית.  המועצה  ראשות  את  או 
את  קיבלו  'דגל'  לעשות,  מה  אבל 
המועצה  והכופתאות.  התופינים  כל 
ארבעת  כל  כרגע  אצלם.  הדתית 
נתפסו.  כבר  הסגנים  משבצות 
בסביבת קאליש מדברים גם על סגן 
חמישי, אך המהלך צריך לקבל אישור 

הפנים.  כשר  שמכהן  מדרעי  מיוחד 
זאת.  מאשר  לא  הוא  כרגע  אבל 
למנות  גם  צריכה  העירייה  בנוסף, 
את  טען  הוא  שאף  מינוי  מנכ"ל, 
הזה  המינוי  אבל   דרעי.  של  אישורו 
שריר  של  סוג  זה  אולי  מתעכב.  גם 
משהו  פה  יש  תראה  מפגין...  שהוא 
הכל  קיבלו  'דגל'  מבחינתנו.  בעייתי 
וכל שירותי הדת בעיר תחת פיקודם, 
בעוגה  פיסה  לחלוק  מוכנים  לא  הם 
כלום,  על  מותרים  לא  הם  אתנו,  הזו 
כל הקלפים אצלם. זה אולי לגיטימי 
אף  על  כועסים  ואיננו  מבחינתם, 
הסיטואציה  את  יוצר  זה  אבל  אחד. 
שאין לנו סיבה להיכנס בשלב זה. אך 
הדברים  לאן  נראה,  הקרובים  בימים 

יובילו. 

פעם  התכנסה  כבר  בינתיים 
(שלישי)  והיום  העיר  מועצת  אחת 
שניה.  פעם  להתכנס  אמורה  היא 
בישיבות,  משתתפים  אנו  כרגע 
חשוב  לקואליציה.  נכנסים  לא  אך 
חזקה  מספיק  האופוזיציה  כי  לציין, 
חברים   14 מונה  היא  שכן  בינתיים, 

מתוך 16 שיושבים בקואליציה". 

כזכור,  ישראל  אגודת  גם  אגב, 
שב'דגל'  לאחר  באופוזיציה,  נותרה 
לאחר  עמה,  ההסכמים  את  טרפדו 
מזכרי  על  חתמו  כבר  שהצדדים 

הבנות. 

מה דעתך על צירופו של רבאיי 
רפורמי שיושב בקואליציה...?

בישיבת  עלה  "כשהנושא 
שהצבעתי  ברור  הראשונה  המועצה 
לא  בלינטנטל  הרב  אגו"י  נציג  נגד. 
פליאתי,  למרבה  אבל  בישיבה.  נכח 
מי שתמך בצירופו , היו איך לא, נציגי 
בהצבעה.  נמנעו  לא  אפילו  הם  דגל. 
שההצבעה  לפני  להם  כשרמזתי 
לעשות,  מתכוונים  הם  מה  החלה, 
מה  'שאין  כאומרים  לי  סימנו  הם 
ואם  בעד'.  להצביע  חייבים  לעשות 
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שליח ציבור

כרטיס ביקור:

הרב אורי אוזן נולד בחיפה בשנת תשמ"ח ומאז ולתמיד, הוא כאן. הוא 

למד במוסדות החינוך 'החיים לדוד' העומדים תחת ראשותו של הרה"ג שי 

פרי שליט"א ובנשיאות של הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א נשיא מוסדות 

'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה. גם לאחר נישואיו, המשיך ללמוד 

בכולל ולאחר מספר שנים, התבקש לשמש כרבה של קהילת שער הרחמים 

הוא  הקהילה,  ברבנות  לתפקידו  במקביל  בחיפה.  העלייה'  'שער  בשכונת 

גנים,  יום,  מעונות  שמונה   לדוד',  'החיים  המוסדות  כמנכ"ל  כיום  משמש 

נוער  מדרשיות  רשת  אברכים,  כולל  תשובה,  לבעלי  גבוהה  ישיבה  מכינה, 

בתים,  בעלי  שיעורי  רשת  והצפון,  חיפה  בכל  לבבות  לקירוב  בנים/בנות 

בחסות אל המעיין בכל אזור חיפה מערב ועוד.

עבור הרב אוזן, מדובר בקדנציה ראשונה שלו כנציגה של סיעת ש"ס 

בחיפה, לאחר שנקרא לדגל על ידי פטרונו הרב אלבז שליט"א. 

הייתה  מה  על  לדעת  רוצה  אתה 
דקות  שחמש  הרי  ההצבעה, 
את  הזה  הראביי  הצהיר  כן,  לפני 
'אני  שלו:  מאמין'  וה'אני  המצע 
תועבה  מצעדי  לעשות  אדאג 
שנמנית  לאוכלוסייה  אדאג  בעיר', 
ואפילו  האמורים',  הצועדים  על 
לומר,  רבה  כי  בתעוזתו  התיימר 
סוף  שסוף  'שהחיינו'  לברך  שיש 
אני  חיפה...  בעיר  כזה  'רב'  יש 
מחיתי בכל תוקף על הדברים. איני 
מצליח להבין, איך יהודי חרדי יכול 

היה להצביע בעד תיעוב כזה.  

החרדי  לציבור  יש  לדעתך 
מקום  הצעירים,  הזוגות  ובפרט 

בחיפה לבוא ולהתגורר?

שמתפתחת  קהילה  "ישנה 
מאד יפה, בשכונת עין הים שמונה 
של  בהנהגתו  משפחות,  כמאה 
מתפרשת  הקהילה  פרי.  הרב 
שכונות  יש  מערב,  חיפה  כיון  לכל 
נוספות, כמו הדר, נווה שאנן ועוד 
ציבור  של  גבוה  ריכוז  ישנו  שבהם 
לקלוט  מקום  שיש  בהחלט  חרדי. 
היא  חיפה,  משפחות.  הרבה  עוד 
כבר לא העיר האדומה של פעם... 
וגם  חינוך  מוסדות  גם  כיום  יש 

כל  ובקיצור  לחרדים,  תעסוקה 
מה שצריך. יש גם מגמה יפה של 
התשובה  בעלי  בנושא  התפתחות 
קורה  בהחלט  שאני  כך  במיוחד. 
את  כאן  ולקבוע  לבוא  לציבור, 

משכנו. 

לטפל  שצריך  חושב  אתה 
המזהמים  המפעלים  נושא  בכל 

במפרץ חיפה?

שהחיידק  לי,  אמר  "מישהו 
חרדי  בין  מבדיל  לא  הזיהומי 
לחילוני... אני יודע שקאליש מאד 
תומכת במאבק נגד המפעלים. היא 
מפלגות  הרבה  שכן  היחידה,  לא 
בש"ס  אנחנו  גם  בכך.  תומכות 
נהיה קורקטיים, מתי שצריך, ואולי 
כשיעלו  בסוגיה  בהחלטות  נתמוך 
יודע  לא  אני  העירייה.  שולחן  על 
להגיד לך כרגע אם נהיה אופוזיציה 
ונפסול  נגדה  ולוחמנית  גורפת 
אוטומטית כל נושא שהיא תעלה, 
תלוי  הכל  שלא.  ויתכן  שכן  יתכן 
מה  בהמשך.  מולה  יתפתח  מה 
שחשוב זה, שנזכור שאנו נמצאים 
בשליחות ונעשה הכל למען טובת 

העיר ותושביה". 
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מכבי שירותי בריאות אירחה משלחת אנשי רפואה 
מובילי מערכות בריאות מ-18 מדינות שונות

לרפואה  פיתוחים  בפניהם  הציגה  מכבי 
דיגיטלית

בשבוע  אירחה  בריאות  שירותי  מכבי 
מו־ רפואה  אנשי   26 של  משלחת  האחרון 
בנושא  המשתלמים  העולם,  מרחבי  בילים 
שמארגנת  קורס  במסגרת  האישה,  בריאות 
בינ־ פעולה  לשיתוף  הישראלית  הסוכנות 
החוץ  משרד  מטעם  הומניטרי  וסיוע  לאומי 
. חברי המשלחת הגיעו מ-18 מדינות שונות 
ממדינות  נציגים   4 ביניהם  היבשות,  מכל 
מוסלמיות (אוזבקיסטן, קזחסטן ואזרבייג'ן), 
ו-6 ממדינות באפריקה (ניגריה, גאנה, אוג־
נדה וקניה). בהם  מנהלי בתי חולים, מנהלי 
ארגוני בריאות שונים, עובדי ממשל בכירים 

ואנשי אקדמיה. 
התא־ המשלחת  חברי  הביקור  במסגרת 
ובקריית  אתא  בקריית  מכבי  במרפאות  רחו 
מוצקין, שם נחשפו לעולם הדיגיטלי של מכבי 
שירותי בריאות בהנחייתה של ד"ר לילי בלום. 
ד"ר בלום הציגה בפניהם את  השימוש בדיגי־

טציה ככלי מוביל לשיפור בריאותם של חברי 
מכבי, ואת עולם ה"ביג דאטה" בו עוסק מכון 
המחקר של מכבי, אשר מוביל באמצעותו את 
בפ־ הרצתה  בהמשך  הרפואי.  במחקר  השינוי 
ה"טלה- חדשנות  על  קאופמן  חנה  ד"ר  ניהם 
של  ומצליחה  ייחודית  טיפול  שיטת   – פצע" 
נמצא  המטופל  בהם  במקרים  שבה  מכבי, 
באמצ־ מרחוק  הטיפול  ניתן  מהרופא,  הרחק 
עות ציוד מחשובי מתקדם וללא צורך במפגש 
הטכנו־ מיטב  במפגש  הוצגו  בנוסף,  פרונטלי. 
לוגיות הרפואיות המקוונת הנמצאות בשימוש 
יומיומי במכבי, החל מהמרשמים הדיגיטליים 
לתרופות, בקשות דיגיטליות מהרופא, שירות 

"רופא ילדים שלי", ועוד. 
מהטכנולו־ הרבה  ההתלהבות  בעקבות 
מתוך  מצוינים,  קשרים  נוצרו  השונות,  גיות 
חלק  לפחות  ליישם  המשתלמים  של  תקווה 
בישראל,  המתפתחת  הרפואית  מהטכנולוגיה 
של  הענפה  לפעילות  "נחשפנו  במדינתם.  גם 
דרך  המטופלים  של  חייהם  לשיפור  מכבי 

השימוש ברפואה דיגיטלית וזכינו ללמוד כיצד 
ניתן להנגיש שירותים רפואיים לכלל האוכלו־
סייה, תודתנו לצוות מכבי על שיתוף הפעולה" 
מסרה רנא נחאס סוידאן- מנהלת קורסים בת־
חומי בריאות ויזמות במרכז מש״ב כרמל ע"ש 

גולדה מאיר, מטעם משרד החוץ.
הב־ ארגון  מנהלת  מיקאבה,  נינה  ד"ר 
במרכז  "הביקור  אמרה:  מגיאורגיה  ריאות 
עבורנו.  חשוב  מאוד  היה  מכבי  של  הבריאות 
הדיגי־ לרפואה  להיחשף  ההזדמנות  לי  הייתה 
לאיכות  יתרון  מקנה  היא  כיצד  ולראות  טלית 
ושיפור השירות ונגישות למטופל. אני חוזרת 
ומצפה  חדשים  ברעיונות  מלאה  לגיאורגיה 

לשיתוף פעולה פורה"
של  הרפואית  המנהלת  בלום,  לילי  ד"ר 
מכבי בקרית אתא: "זו הרגשה מדהימה לייצג 
הרפואה  התפתחות  את  ולהציג  המדינה  את 
אצלנו מול מנהלים בכירים במערכות בריאות 
מכל כך הרבה מדינות ותרבויות שונות. מכבי 

היא מודל מצוין 

גילויים חדשים על הפעולה הסודית של צה"ל בשטח האויב:

 "לוחמי צה"ל התחפשו לאנשי רפואה"
פרטים חדשים נחשפו לאחרונה בעיתון הבריטי ''אינדיפנדנט'' ◆ "הלוחמים נחשפו בתשאול במחסום בשל 

מבטאם", נכתב שם ◆ על פי העדויות, הם טענו כי הגיעו לסייע לחולה - אך התברר כי מדובר באישה שכבר מתה
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פרסם  "אינדיפנדנט"  הבריטי  העיתון 
המבצע  על  חדשים  פרטים  האחרונים  בימים 
הצבאי של ישראל שנחשף ברצועת עזה בחו־
דש שעבר. כתב העיתון שנכנס לרצועה השיג 
את המידע החדש מראיונות עם אנשי חמאס, 
באזור  המתגוררים  תושבים  של  מתשאול  וכן 

התקרית.
לעזה  נכנס  הישראלי  הכוח  הדיווח,  לפי 
מארגוני  באחד  רפואה  אנשי  של  כיסוי  תחת 
של  אמיתיות  בזהויות  השתמשו  הם  הסיוע. 
תושבי רצועת עזה שלא התגוררו באזור המב־
צע (אזור חאן יונס שבדרום הרצועה), מחשש 

שהזהות המזויפת תיחשף.
הזדהו  הצה"לי  הכוח  שאנשי  התושבים 
בשמם נחקרו בידי כוחות הביטחון של חמאס. 
ברמה  בזיוף  מדובר  חמאס,  מדוברי  אחד  לפי 

גבוהה ומדויקת.
עוד נכתב כי ברכב שבו נסע הכוח היש־
ראלי, מסוג פולקסווגן, היו נשים, ואנשי הכוח 
בתוך  הימצאותם  את  להצדיק  כדי  זאת  ניצלו 
שטח הרצועה. לפי אחד המקורות בחמאס, הם 
שתפקי־ אותם  שעצרו  המחסום  לאנשי  אמרו 

דם הוא להעביר חולים בחזרה לבתיהם.
בהם  חשדו  המחסום  של  המאבטחים 
בשל מבטאם, והם עוכבו במחסום עד שמפקד 
נקרא  ברכה,  נור  חמאס,  של  הצבאית  בזרוע 

מקיף  לתשאול  אותם  לקחת  והחליט  למקום 
אנשי  פתחו  אז   – חמאס  ממתקני  באחד  יותר 

הכוח המיוחד באש.
ברכה  נור  מקומיים,  של  עדויות  פי  על 
של  משפחתה  את  שהכיר  משום  בכוח  חשד 
הוא  לה.  לסייע  הגיעו  כי  טענו  שהם  האשה 
כבר  היא  כי  לו  אמרו  והם  למשפחה,  התקשר 
משי־ בחמאס,  גורם  לפי  החיים.  בין  אינה 
והאזנה  מעקב  ציוד  להחליף  הייתה  הכוח  מת 

שכבר הונח בעבר בתוך רצועת עזה.
 מאז התקרית הגביר חמאס את אמצעי 
הביטחון שלו בתוך הרצועה, והוא מתשאל את 
הנכנסים והיוצאים, כולל אנשי ארגוני הסיוע, 

באופן הדוק יותר.

שופטי העליון הכריעו:

 בית המחבל שהטיל לוח שיש על ראשו 
של לוחם – ייהרס

משפחתו של סמ"ר רונן לוברסקי הי"ד שנהרג במהלך פעילות מבצעית של יחידתו מזרחית לרמאללה 
הגדירה את ההחלטה כ"ניצחון השפיות" ◆ "מצפים לעונש מוות למחבל", הוסיף אביו
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ברק  וילנר,  העליון  משפט  בית  שופטי 
הבניין  כי  השבוע  בתחילת  החליטו  וקרא  ארז 
בו התגוררה משפחתו של המחבל שהטיל לוח 
רונן  סמ"ר  דובדבן  לוחם  של  ראשו  על  שיש 

לוברסקי הי"ד, ייהרס.
משפחת לוברסקי הגדירה את ההחלטה 
כ"ניצחון השפיות". ולדימיר לוברסקי אביו של 
הדה-לגיטימציה  "ארגוני  כי:  הוסיף  ז"ל  רונן 
הח־ המחבלים.  את  לחזק  ושוב  שוב  מבקשים 
לטת בג"ץ היא ניצחון השפיות. אנו מקווים כי 
כעת ימשיכו המחוקקים בצעדים המתבקשים 
הבאים והם קידום חבילת הרתעה נגד הטרור. 
הטלת  והוא  נוסף  אחד  לדבר  רק  מצפים  אנו 

עונש מוות למחבל שרצח את רונן ז"ל."
בתחילת  נהרג  לוברסקי  סמ"ר  כזכור, 
של  מבצעית  פעילות  במהלך  האחרון  הקיץ 
אל־עמארי,  הפליטים  במחנה  דובדבן  יחידת 
במה־ התרחש  האירוע  לרמאללה.  מזרחית 
מעצר  שכללה  שגרתית,  מבצעית  פעילות  לך 
אסלאם  המחבל,  כאשר  באזור,  מבוקשים  של 
נאג'י, הטיל על ראשו של לוברסקי לוח שיש, 
ופצע אותו בראשו. לוברסקי פונה לבית החו־
לים הדסה עין כרם בירושלים, אך שם כאמור, 
את  לקבוע  נאלצו  הרופאים,  מאמצי  ולמרות 

מותו.
כתב:  מיעוט  בדעת  שהיה  קרא,  השופט 
"לו נשמעה דעתי, היינו מקבלים את העתירה 

באופן חלקי, כך שתהרסנה רק הקומות הרא־
הדעת  בחוות  שמפורט  כפי  והרביעית,  שונה 
(צה"ל)   1 המשיב  של  כשמחובתו  ההנדסית, 
תפגע  שלא  הריסה  שיטת  תינקט  כי  לוודא 

בשאר חלקי המבנה".
השופטת וילנר כתבה: "אני ערה לפגיעה 
נטען  לא  אשר  לדייריו,  המבנה  הריסת  שתסב 
כי היו מעורבים בתכנון הפיגוע. ברם, בשים לב 
למכלול השיקולים הרלוונטיים ולאור חשיבו־
בענייננו  ומשמעותית  יעילה  הרתעה  של  תה 
ובכלל – למען השמירה על שלומם וגופם של 
בפגיעות  אין  כי  סבורה  אני  המדינה,  אזרחי 
נלוות אלו, קשות ככל שיהיו, כדי לפגום במי־

דתיותו של צו ההריסה".

ה‚ילוי ה‡יי לך לעו ינוי!-
חל˜ ‚

עכשיו שאני מכיר את מקומי ואני יודע מה עלי לפעול 
מהמ־ יוצא  אני  איך  לעשות  ויכולת  כוח  לי  ואין  ולעשות 
צב הזה? מה יכול להניע אותי קדימה? הרי יש לי חסמים? 
גיליתי עכשיו את מקומי ולא נעים לי להסתכל על עצמי, 
אני מאוד שיפוטי כלפי עצמי, בטח כולכם מכירים את כל 

המשפטים שאמרתי,

עכשיו תכלאס מה אני עושה?

הרבה מנסים לצאת מהנוחות מנסים להכיר את המ־
קום שלהם על מנת לדעת מה ובמה לפעול ולא מצליחים, 
בתהליכים עם אנשים בקליניקה אני מגלה הרבה שיודעים 
רוצים ולא מצליחים תמיד הדברים נתקעים להם שפתאום 
עם  להיפגש  להם  נעים  הכי  ולא  הם,  מי  לגלות  מתחילים 
החסרונות שלהם כי זה דורש המון עבודה עצמית וזה מו־
קודם  אנחנו  כזה  במצב  לכן  שלהם,  המורל  את  להם  ריד 
מכירים את המקומות הטובים שבנו, אנחנו מעצימים אותם 
ובזה אנחנו מתחברים למוטיבטור הפנימי שלנו שנותן לנו 

כוח לקום ולפעול ולדבוק במטרה האמתית.

הקשה  העבודה  טובות  נקודות  יש  אדם  כבני  לכולנו 
זה להגדיל את נקודת הטוב שבנו, כמה שזה נשמע פשוט 
זה עבודה כי תמיד שאני מנסה להתמקד שם תופס אותנו 
המחשבה של "אבל" נכון אתה צודק אבל הנה אני פה ופה 

לא טוב ועל הפנים ולא ילך לי אז למה לנסות,

שבה  הדרך  אבל  ואינסופי  נצחי  הוא  שבתוכנו  הטוב 
אנחנו מגלים אותו לרוב עוברת בשלל נקודות קטנות בד־
ברים פרקטיים ויומיומים שמתוכם מציץ אלינו הטוב הזה, 
לפעמים הוא מוקף בהרבה נקודות שליליות ולא מדויקות 
זה בדיוק הזהב שיוצא מבטן האדמה שהוא טבול בבוץ ול־
כלוך, את היהלום צריך לנקות ואז ללטש אותו, כך בדיוק 
אנו פועלים עם הנקודות הטובות שבנו פשוט ללטש אותם,

טובה  קטנה  נקודה  מחפשים  ראשית  עושים?  מה 
צריכה  היא  לב  שימו  עושים,  שאנחנו  טוב  משהו  בתוכנו, 
להיות נקודה ספציפית, לומר לעצמי אני טוב בכלליות זה 
שלי  שהטוב  ספציפי  משהו  אלא  בכלל,  וטוב  מספיק  לא 

מתבטא שם חזק, 

להרפות  עלינו  הספציפית  הנקודה  את  למצוא  כדי 
לרגע מהשיפוט שלי מבלי להיכנס למשא ומתן פנימי, רגע 
האם זה טוב? האם הוא גדול או קטן? האם הטוב הזה מס־
פיק גדול לעומת דברים אחרים שיש בי שהם לא טובים? 
כל השאלות האלה מיותרות כרגע! אל תפספס את ההז־
שעובר  רגע  כל  חבל  יותר  מגיע  לך  גם  החיים  של  דמנות 
אותך  מלווה  להצלחה,  שלך  העוגן  לשנות   האומץ  מרכז 
המשך  לתוצאות!  מלאה  באחריות  אישית  ליווי  בתוכנית 
אפשרי  הבלתי  את  לעשות  ללמוד  בוא  אי"ה.  הבא  שבוע 
איך  והעוצמתית  הפשוטה  בדרך  ולאחרים  לעצמך  לעזור 
להיפרד מחסמים רגשיים שמונעים הצלחה ואושר בחיים! 
 NLP  באחריות!   קורס מתומצת ועניני וממוקד מטרה
סוגסטיה תרפי ברמה הגבוהה ביותר לתכנת את תת המו־
דע לעשות את הבלתי אפשרי מתחילים 27.11.18 לפרטים 

0506669924.הראשון מסוגו בישראל.

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

לך ובבילך „"ר ינוי ‚ילי עטרי
 NLP Trainer & Master חבר הפ„רˆיה העולמי NFNLP

0502039606
"מומחה לכנו  המו„ע ובהליכי ינוי רבי עוˆמה"

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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דו"ח המבקר בעקבות גל השריפות: 
"היעדר דרכי מילוט וחוסר תיאום"

 כשנתיים לאחר גל השריפות שגרם לנזקים עצומים, מבקר המדינה מפרסם דו"ח בנוגע להיערכות 
הרשויות המקומיות וגורמים השונים, בהן תקף על אי יישום הלקחים מדו"חות קודמים בנושא 

◆ בין השאר הצביע הדו"ח על ליקויים בכל הקשור לתרגול מערכי החירום, מילוט מרבי-קומות 
ופינוי מוסדות

מ‡: מ. יו„ ויר‡ל לבי‡ 
הרשויות המקומיות, רשות החירום 
הלאומית (רח"ל), פיקוד העורף, המשטרה 
ורשות הכבאות לא יישמו את כל הלקחים 
החמור  השריפות  גל  בעקבות  שהופקו 
כך   - כשנתיים  לפני  בנובמבר  שאירע 
בדוח  שפירא.  יוסף  המדינה  מבקר  קובע 
לא  הגורמים  כי  המבקר  טען  שהתפרסם, 
גל  לאחר  הקודמות  המלצותיו  את  יישמו 

השריפות שהכה ברחבי המדינה.
המ־ בדו"ח  מדגיש  המדינה  מבקר 
אסון  לאחר  שנים  שמונה  בדיוק  תפרסם 
וגלגול  הנמשכת  "הסחבת  כי  הכרמל, 
האחריות בין כל הגורמים חמורה במיוחד 
היקף  רחבות  שריפות  כי  העובדה  נוכח 
נוספות שיסכנו יישובים צפויות להתרחש 
במוקדם או במאוחר וכי 'הכתובת היא על 
הקיר'. במציאות הנוכחית יתקשו הגופים 
המוחשית  לסכנה  מענה  לתת  הרלוונטיים 

הצפויה לחיי אדם ולרכוש".
בגל השריפות שפרץ לפני כשנתיים, 
המא־ עירוניות  שכונות  לראשונה  נפגעו 
תושבים.  אלפי  עשרות  בצפיפות  כלסות 
יותר  של  בהיקף  שטחים  כילו  השריפות 
מ-41 אלף דונם, במהלכן נפגעו כ-1,900 
דירות מהן כ-580 נפסלו למגורים וניזוקו 
שולמו  שקלים  מיליון  רכב. 647  כלי   123
לכיסוי  המדינה  ומכספי  האוצר  מקופת 
הנזקים שנגרמו במהלך גל השריפות והע־

לויות ההתמודדות איתן.

המבקר  פרסם  האחרונה  בשנה 
של  שריפות  למניעת  בהיערכות  היבטים 
זכרון  המקומית  המועצה  חיפה,  עיריית 
בנימין  מטה  האזוריות  והמועצות  יעקב 
גל  במהלך  התנהלותן  ואת  יהודה,  ומטה 
אחר  מעקב  גם  כללה  הבדיקה  השריפות. 
עבר.  בדוחות  שהועלו  הליקויים  תיקון 
בטיחות  בנושא  ההסדרה  נבדקה  כן  כמו 

אש בבניינים רבי-קומות.
כי  המבקר  טען  בדיקתו,  במסגרת 
הר־ להערכות  הנורמטיבית  "התשתית 
הסמיכה  לא  לשריפות  המקומיות  שויות 
גוף כלשהו לאכוף על הרשויות המקומיות 
ובעניין  חירום  לאירועי  הנחיות  לקיים 
יתרה  התרחשותם".  בעת  בהם  הטיפול 
לכבאות  הארצית  הרשות  תקנות  מכך 
הפנים  ועדת  לאישור  הובאו  טרם  והצלה 
שמ־ מאחר  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת 

הר־ הממשלה  שרדי 
הצליחו  לא  לוונטיים 
להסכמות  להגיע 
התקציבי  המקור  על 

ליישומם.
פר־ בעקבות 
סום הדוח החריף של 
בנוגע  המדינה  מבקר 
המדינה  להיערכות 
לשרפות, מזהיר יו"ר 
הכבאים  ארגון  ועד 
תמו־ כי  אנקורי  אבי 

מהתקופה  שונה  אינה  היום  המציאות  נת 
הנסקרת בגל ההצתות ב-2016: "כבר למ־
עלה מחצי שנה שנציב כבאות והצלה דדי 
ציודים  של  לרכש  תקציבים  עצר  שימחי 
בסיסיים ביותר עבור תחנות כיבוי ברחבי 
הארץ, וזאת למרות ביקורת שנערכה בחו־
דש ינואר האחרון על ידי עוזי זומר, ראש 
ענף בטיחות בנציבות. תחנות כיבוי רבות 
ריקות מציוד בסיסי, מדווחות על תקלות 
כבאיות  על  נשענות  ואפילו  אינספור, 
תקולות ולא מבצעיות. למשל, רכב סולם 
אף  תקין,  לא  חודשים  מספר  מזה  בחיפה 
באזור  למגדלים  מענה  לתת  אמור  שהוא 
מערך  שבראש  מכיון  קורה  זה  כל  חיפה. 
כבאות  מבין  שאינו  מפקד  נמצא  הכבאות 
אינ־ בהתעמרות  עסוק  אלא  צרכיה,  ואת 
יחסי  ובשיבוש  המסורים  בכבאים  סופית 

העבודה עימם".

ביהמ"ש הצבאי: אביו של המחבל 
מברקן יעצר עד תום ההליכים

בפיגוע הקשה שהתרחש לפני כחודש נרצחו זיו חג'בי וקים לבנגרוד-יחזקאל הי"ד ◆ המחבל עדיין לא נלכד

מ‡: יר‡ל לבי‡

מע־ על  הורה  הצבאי  המשפט  בית 
אביו  של  בהסכמה  ההליכים  תום  עד  צרו 
של מבצע הפיגוע בברקן. כנגד האב הוגש 
כתב אישום בעבירה של אי מניעת הפיגוע 

וניסיון שיבוש חקירה לאחר הפיגוע.
לה־ מצטרפת  הנוכחית  ההחלטה 
לעצור  שעבר,  משבוע  ביהמ"ש  חלטת 
ההליכים  תום  עד  המחבל  של  אחיו  את 
ולהאריך את מעצר אמו עד לחודש מרץ, 

אז ידון שוב בהמשך הארכת מעצרה.

נעאלווה  אשרף  המחבל  כי  נזכיר 
בפיגוע  נמשך.  אחריו  והמצוד  נעצר  טרם 
זיו  נרצחו  כחודש  לפני  שהתרחש  הקשה 

חג'בי וקים לבנגרוד-יחזקאל הי"ד.
שמל־ חוננו  מארגון  בלייכר  חיים  עו"ד 
ווה את המשפחות מסר "כתב האישום מלמד 
שלכל משפחת המחבל יש חלק בפיגוע, והיה 
בידיהם למנוע את הפיגוע על ידי הסגרת המ־
משמעים  חד  הרתעה  צעדי  רק  לצה"ל.  חבל 
כגון הרס מלא ומידי של בית המחבל וגירוש 
הפיגוע  את  למנוע  יכולים  מחבלים  משפחות 

הבא".

צה"ל  של  כי "הססנות  הוסיף  הוא 
לדיונים  בנוסף  בלבד  חלקית  והריסה 
ההרתעה  את  שוחקים  בבג"ץ  מפרכים 
כפי  שלה.  האפקטיביות  את  ומורידים 
אביו   - האישום  בכתב  לראות  שניתן 
ובת־ הבית  מהרס  חשש  המחבל  של 
אך  לחדול,  בנו  את  לשכנע  ניסה  חילה 
אותו".  להסגיר  כדי  מספיק  חשש  לא 
ושופטי  הביטחון  למערכת  קוראים  אנו 
עכשיו  וכבר  נפש,  חשבון  לעשות  בג"ץ 
המחבל  בית  של  מלא  הרס  על  להודיע 

ובלא עיכוב נוסף".

שבדיה: זוג יהודי אוים ברצח
אחד השכנים איים בעבר על האשה שיירה בה ◆ השבוע נורו יריות לעבר ביתם

מ‡: יר‡ל לבי‡
בעיירה מארציאן או פונט שבפרברי העיר שר־
לרואה – לפני מספר חודשים שכן איים על אשה יהודיה 

כי יירה בה. תוך כדי דבריו הוא שלף אקדח מהחליפה 
לעבר  ממכונית  יריות  נורו  השבוע  לעברה.  בו  ונופף 

חדרם. למחרת נמצא קליע מול ביתם.

הזוג הנ"ל כבר היה קרבן של פעולה 
הוגשו  תלונות  שעברה.  בשנה  אנטישמית 

למשטרה, אך היא לא עשתה דבר.

ר הזמנים – חנוכה" "‡̂ו
מהדורה חדשה ומורחבת – כסלו תשע"ט

נדבך בסדרה המפורסמת אוצר הזמנים – חמשה חלקים
מאת הרב הגאון רבי אהרן מרדכי בריסק שליט"א דומ"ץ ק"ק טא־

שנאד – מונסי ניו יורק
את  ובמיוחד  בכלל,  התורנית  הספרות  עולם  את  מאיר  חדש  אור 
עולם מבקשי דבר ה' זו הלכה, לכבוד ימי החנוכה המאירים, בהופיע 
הספר "אוצר הזמנים – חנוכה", במהדורה חדשה ומורחבת, לקראת 

חנוכה תשע"ט.
ספר 'אוצר הזמנים' – על חמשת חלקיו – קבע לו מקום של כבוד 
בכותל המזרח של ספרי ההלכה בני זמננו, מבקשי דבר ה' זו הלכה 
ומבינים בעלי טעם בספרים יודעים כי כתוכו כן ברו: כמו תוכו של 
שפה המושכת את  בשפה מיוחדת, בהירה וברורה,  הספר – שנכתב 
לב המעיין, לשאוב בשקיקה ממעייני תורה מיוחדת היוצאת מספר 
מיוחד זה. כן ברו – בתכלית הפאר והיופי, ונדפס באותיות מאירות 

עיניים על נייר משובח, המושכים את עיניו ולבו של המעיין.
המהדורה  המובחרות,  הספרים  חנויות  במדפי  בולט  אלו  בימים 
המפוארת והמורחבת של ספר 'אוצר הזמנים – חנוכה', שכבר נדפס 
לפני כחמש שנים, וכל העותקים שלו כבר ספו ותמו מן השוק, ורבים 
אומרים מי יראני טוב, וכעת נדפס הספר במהדורה חדשה ומתוקנת, 

עם הוספות רבות ונכבדות.
בתשע  הכל  בסך  השנים  במשך  נדפסו  כבר  הספר  חלקי  חמשת 
הדפסות, ומספר העותקים של כל החלקים המצויים בבתי מדרשות 

ובבתי ישראל הם קרוב לרבבה לעת הזאת.
הרבה שהספרים מביאים  המעיינים הרבים מביעים את התועלת 
את  מברר  ניחן,  הוא  שבו  הנפלא  ההסבר  בכח  המחבר  באשר  להם, 
הנושאים ההלכתיים שהוא נוגע בהם, בבהירות וסדר מעוררים הש־
תאות, בדרכו הנפלאה והמיוחדת גורם המחבר בספרו שהקורא מוצא 
עצמו בתחושה שהפך להיות בקי ומומחה בתחום שהוא למד בספר.

'איתמחי  ההגדרה  תואמת  שליט"א  הדומ"ץ  הרה"ג  המחבר  על 
הינו  כי  כנפיים  לה  עשתה  כבר  שהשמועה  קמיעא',  ואיתמחי  גברא 
מרביץ תורה בחן מיוחד, שרבים נהנים לשמוע מוצא פיו בשיעוריו 
הקבועים בבית המדרש הגדול טאשנאד במונסי נ. י. העומד בנשיאות 
אלו  ולצד  שליט"א,  טאשנאד  אב"ד  המפורסם  הגה"צ  הגדול  אביו 

בעולם  פזורים 
חכמים  תלמידי 
רבים שמצאו את 
אוהדים  עצמם 
של  ומעריצים 
המצלי־ ספריו 
להם  שקנו  חים, 
כבוד  של  מקום 
הספרים  בארון 

ההלכתי.
מעו־ הספר 
בהסכמות  טר 
מגדולי  נלהבות 
והחסי־ התורה 
העדות  מכל  דות 
שלא  והחוגים, 
את  הסתירו 
התפעלו־ גודל 

במכתביהם  תם 
בשבח  המיוחדות 

הספר ובתועלת המרובה שהוא מביא ללומדי תורה ושוחרי הלכה.
טעמו וראו כי טוב!

ניתן להשיג את הספר בחנויות הספרים המובחרות. הפצה והזמנות 
– "היכלי תורה" 02-9924603.

לפרסום חינם במדור אוצר הספרים 
adratkodesh@gmail.com

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן
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מאבק  החלב לנקודת רתיחה?
210 בעלי  רפתות במכתב חריף - קוראים להשעייתו לאלתר של  מנכ"ל 'התאחדות מגדלי בקר' - 

ובדיקת התנהלותו

מ‡: יר‡ל לבי‡

רפ־ יוצאים 210  תקדים,  חסר  בצעד  
תנים בקריאה ל'התאחדות מגדלי בקר' לה־
שעות לאלתר את מנכ"ל ההתאחדות אביתר 
המחלוקת  מעוררת  התנהלותו  בשל  דותן, 

בכפיית הסכם החלב על הרפתנים במדינה.
המייצג  הגוף  בקר,  מגדלי  התאחדות  
מורכב  במדינה,  הרפת  בענף  החקלאים  את 
והוא  ומהמושבים,  מהקיבוצים   מנציגים 
על  והחקלאות  האוצר  שרי  מול  חתם  אשר 
החלב,  בתחום  המחלוקת  מעורר  המתווה 
אשר משמעויותיו ההרסניות חדרו להכרתם 

של מאות רפתנים רק בשבועות האחרונים.
לדברי עודד שוהם, יו"ר ועד הפעולה 
בעלי  כ-300  תחתיו  המאגד  הרפתנים,  של 
ומהקי־ מהמושבים  רפתות  ומנהלי  רפתות 
מ-80%  יותר  יחסל  החלב  הסכם   – בוצים 
מהרפתות  וכמחצית  במושבים  מהרפתות 
בקיבוצים, מפני שהוא הופך את ייצור החלב 

ללא כדאי עבור רוב העוסקים בענף.
את  להדיח  הרפתנים  של  הקריאה  
פעילותו  רקע  על  באה   – מתפקידו  דותן 
על  ההרסני  ההסכם   בכפיית  האינטנסיבית 

הרפתנים.
במכתב הם מתייחסים להתבטאויותיו 

לאחר החתימה על ההסכם כאילו הסכם זה 
הוא "הרע במיעוטו". לדבריהם, ההסכם שנ־

חתם – הוא "הרע מכל".
ועדת  להקמת  קוראים  הרפתנים  
של  התנהלותו  האם  תבדוק  אשר  ביקורת, 
דותן הייתה חוקית, והאם היו  מניעים זרים 
על  לחתום  האינטנסיביים  מאמציו  מאחורי 
הסכם החלב, בניגוד גמור  לאינטרסים הב־
רורים של הרפתנים אותם הוא אמור לייצג.  
בשמותיהם 210  חתומים  המכתב  על  
של  הפעולה  בוועד  כולם  החברים  רפתנים, 
מחצית  כמעט  תחתיו  – שמאגד    הרפתנים 

מבעלי הרפתות במושבים.

הגר"ד לאו בכותל: "מתפללים לזכות 
לאור הגדול כאן במקום הקדוש"

 רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים שנכח בירך את המשתתפים ואמר כי "המהות של העם היהודי 
– להפיץ אור"

מ‡: יר‡ל לבי‡

לאו,  הגר"ד  לישראל  הראשי  הרב 
אל־ רוני  ניצב  רב  היוצא  המשטרה  ומפכ"ל 
הכותל  ברחבת  חנוכה  נרות  הדליקו  שיך, 

המערבי.
הגאון הרב דוד לאו הדליק את הנר 
"עם  כי  ואמר  התפילה  ברחבת  המרכזי 
ליום  שמן  ומצא  השתדלות  עשה  ישראל 
אחד, והקב"ה עשה נס כי ידליק לשמונה 
ימים. נשתדל גם אנחנו להיות טובים ונ־
שלנו  המאמץ  את  יראה  הקב"ה  כי  תפלל 
הגדול  האור  את  במהרה  כנראה  ויזכנו 

במקום קדוש זה".
הקדו־ והמקומות  המערבי  הכותל  רב 
שים הגר"ש רבינוביץ, בירך את המשתתפים 
של  "המהות  כי  ואמר  היוצא  המפכ"ל  ואת 
משמ־ אין  באור  אור.  להפיץ   – היהודי  העם 
עות לכמות. "מעט מן האור דוחה הרבה מן 

החושך".
מג"ב  לוחמי  את  ציין  בדבריו  אלשיך 
מג"ב  "לוחמי  העתיקה:  העיר  על  השומרים 

הם שומרי הגלים של גל הטרור. לצערנו לא 
מעט שילמו בחייהם, וחוו פציעות קשות עד 
סוף ימיהם אך מסירות הנפש שלהם השיגה 

תוצאות. ואני מתרגש לראות כיצד רחבה זו 
מלאה מפה לפה, כיצד עם ישראל סומך על 

משטרת ישראל".

"רכבת שורק" יוצאת לדרך
תיבנה מסילה חדשה בתוואי כביש 431, בין תחנת הרכבת מראשל"צ עד מודיעין ומשם לי-ם
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בימים אלה פרסמה הרכבת שני מכרזי 
שורק",  "רכבת  פרויקט  במסגרת  תשתית 
מסילה  והנחת  פיתוח  שכולל   ,431 מסילת 
חדשה בתוואי כביש 431, בין תחנת הרכבת 
תחנת ראשון  דרך  דיין בראשון לציון,  משה 
לציון הראשונים, ועד חיבור לתחנת הרכבת 
פאתי מודיעין ותוואי הקו המהיר לירושלים, 

במחלף ענבה.
קטעי  לשני  מתייחסים  המכרזים 
הקטע  עבור  הראשון  בתוואי:  מסילה 
הראשונים  לציון  ראשון  תחנת  שבין 
קטע  דרום.  ברמלה  המתוכננת  לתחנה 
ק"מ,   5.5 באורך  חדשות  מסילות  הכולל 
שליטה  ומבנה  מנהרה  רכבת,  גשרי  שני 

רמלה  שבין  הקטע  עבור  השני  ובקרה. 
מסילות  הכולל  נשרים,  למחלף  דרום 
וארבעה  ק"מ,   4.5 של  באורך  חדשות 

גשרי רכבת.
אורכו הכולל של תוואי המסילה בפ־
הינו  חשמלית,  להיות  צפויה  אשר  רויקט, 
משמעותיים  דרך  מבני  וכולל  ק"מ   30 כ- 
מעברים  ארוכים,  גשרים  כגון  וייחודיים 
נו־ תחנות  ושתי  מנהרות  קרקעיים,  תת 
רצי־ והארכת  שדרוג  לצד  חדשות,  סעים 
התוואי  במסגרת  ראשונים.  בתחנת  פים 
הארוך  הגשר  להיבנות  מתוכנן  החדש, 
ייב־ אשר  אורכו,  ק"מ   3.5 בארץ,  ביותר 
קריית  מחלף  בין  לכביש 431,  במקביל  נה 
ראשון בואכה לתחנת ראשונים, וכן שלוש 
מנהרות בעומק של 20 מטרים מתחת לא־

דמה, מתחת לכביש 20, באזור מחלף מבוא 
איילון ובאזור רמלה דרום. הארוכה שבהן 
באורך 450 מטרים, ועוד אחת באורך 250 

מטרים. 
הערכה להשלמת הפרויקט היא לשנת 

.2025
הצלע  למעשה  יהווה   431 פרויקט 
המקיפה  המסילתית  בלולאה  הדרומית 
'רכבת  היא  הצפונית  הצלע  דן.   גוש  את 
כביש  תוואי  על  הוקמה  אשר  השרון', 
531 על ידי 'נתיבי ישראל', ובחודש יולי 
תחנות  שתי  במסגרתו   נחנכו  האחרון 
חיבור  יושלם   ,2019 שנת  במהלך  רעננה. 
וזמן  הרצליה,  לתחנת  גם  רעננה  תחנות 
יתק־ אביב  לתל  רעננה  מתחנות  הנסיעה 

צר לכ-20 דקות.

נהג הסעות בדרום נתפס 
מסיע 93 תלמידים 

המשטרה עיכבה את הנהג בחורה שבנגב, וקראה להוריהם 
של הילדים להגיע לאסוף אותם ◆ חמשה אוטובוסים 

אחרים הורדו מהכביש בעקבות ליקויים טכניים
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המשטרה עיכבה נהג אוטובוס 
בכלי  שהסיע  שבנגב,  חורה  ביישוב 
הרכב 93 תלמידים וילדי גנים – במ־
מתיר.  שהחוק  כפי  בלבד   49 קום 
במקום  נפסל  הנהג  של  רישיונו 
למשך 30 ימים, והאוטובוס הושבת 

לתקופה זהה.
בפעילות  התגלתה  העבירה 
בחורה,  אתמול  המשטרה  שקיימה 

רכב  כלי   11 של  בדיקה  ושכללה 
לפי  תלמידים.  להסעת  המשמשים 
האוטובוס  מלבד  המשטרה,  הודעת 
המדובר, הורדו מהכביש עוד חמשה 
מכ־ ליקויים  בעקבות  אוטובוסים 

ניים שנמצאו בהם.
כי  נמסר  המשטרה  בהודעת 
במקום,  נעצרה  האוטובוס  נסיעת 
והוריהם של עשרות התלמידים נק־
האוטובוס  לנהג  אותם.  לאסוף  ראו 

נרשמה הזמנה לדין.

חשד: נוסעי אוטובוס 
נחשפו לחצבת

נוסעי אוטובוס שיצא ממגדל העמק לירושלים נקראו 
לקבל טיפול מונע בגלל חשש שאחד הנוסעים חלה 

בחצבת ◆ עוד שלושה מקרים אירעו בתחבורה 
הציבורית בימים האחרונים 
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חולה  אותר  השנייה  בפעם 
שנסע באוטובוס ציבורי, הפעם בקו 
952 של חברת אגד שיצא ביום רא־
שון ממגדל העמק לירושלים בסבי־
בות השעה 15:00. משרד הבריאות 
קורא לנוסעים שלא מחוסנים בשתי 
הק־ הבריאות  ללשכת  לפנות  מנות 
כדי  מגוריהם  למקום  ביותר  רובה 

לשקול טיפול מונע.
משרד  הודיע  יותר  מוקדם 
קווי  בכמה  שנוסעים  הבריאות 
לציון  מראשון  אחרים,  אוטובוסים 
לחולה  נחשפו  וחזרה,  אביב  לתל 
ה-28  שעבר,  רביעי  ביום  חצבת 
מראשון  בקו 201  מדובר  בנובמבר. 
קו   ,9:00 בשעה  אביב  לתל  לציון 

142 לרחוב לוינסקי בתל אביב סביב 
אביב  מתל   845 וקו   10:00 השעה 
לראש פינה בסביבות השעה 12:00. 
גם במקרה החשיפה הזה קרא 
מחוסן  שלא  למי  הבריאות  משרד 
בשתי מנות לפנות ללשכת הבריאות 

הקרובה ביותר למקום מגוריהם.
בן  ילד  שעבר,  חמישי  ביום 
החולים  לבית  פונה  מהשומרון   10
שניידר לאחר שנדבק במחלה. הילד 
הילדים  במחלקת  בבידוד  אושפז 
סובל  והוא  קשה  במצב  כשהוא 
החו־ מבית  המוח.  רקמת  מדלקת 
לים נמסר אז שהילד לא חוסן מפני 
הגיע  הילד  כי  נמסר  עוד  המחלה. 
מצבו  שם  אך  החולים,  לבית  חולה 

הידרדר.

כחלון: "צעירים לא צריכים 
לקנות דירה בכל מחיר"

בכנס באילת אמר שר האוצר כי הוא "מקווה שנגיע 
לירידה של 2.5%-3% במחירי הדיור"
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"אני לא רוצה שהזוגות הצעי־
המהלך  מחיר.  בכל  דירות  יקנו  רים 
מה־ חלק  מטיל  משכנתא  של 90% 
עושים  אנחנו  המדינה,  על  סיכון 
היום הכל כדי שהצעירים לא ישלמו 
מש־ עד 110  מ־100  יותר  דירה  על 
המחי־ את  לבלום  הצלחנו  כורות. 
של  לירידה  שנגיע  מקווה  ואני  רים 
אמר  כך  הדיור"  במחירי   3%-2.5%
ה־33  בכנס  כחלון  משה  האוצר  שר 
של לשכת שמאי המקרקעין שנערך 

באילת בשבוע שעבר.
תוכנית  של  לעלות  בנוגע 

מחיר למשתכן אמר כי לא נכון לומר 
מיליארדים  משקיעה  שהמדינה 
בתוכנית. "המדינה פשוט מתמחרת 
נכון את מחיר הקרקע. הקרקע היא 
המחיר.  את  קובעת  והיא  בבעלותה 
אפשר  ההכנסות,  את  מחזיר  השוק 
לא  רמ"י  של  שההכנסות  לראות 
תוכנית  שבהן  בשנים  עלו  ואף  ירדו 

מחיר למשתכן פועלת".
להעלאת  גם  התייחס  כחלון 
ואמר  ישראל,  בנק  ידי  על  הריבית 
שאין להעלאת הריבית רק צד שלי־
במ־ צדדים,  שני  יש  דבר  "לכל  לי. 
קרה הזה הציבור יוכל לקבל ריבית 

טובה יותר על ההשקעות". 
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דיווח: כוחות הקואליציה תקפו בסוריה
כלי תקשורת בסוריה דיווחו כי כוחות של הקואליציה תקפו מטרות של צבא אסד במזרח המדינה ◆  

סוריה: נגרם נזק למספר מבנים 
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ביום  דיווחו  בסוריה  צבאיים  מקורות 
אר־ בראשות  הקואליציה  כוחות  כי  ראשון 
שמונה  השעה  בסביבות  שיגרו  הברית  צות 
ההתיישבות  מאתרי  כמה  לעבר  רקטות   14
הסוריים במחוז אל-טנף בדרום מזרח סוריה, 
סמוך למשולש הגבולות סוריה-ירדן-עירק. 
ולתש־ למבנים  לרכוש,  נזק  נגרם  בתקיפה 

תיות באזור.
תקשו־ בכלי  מאומתים  לא  דיווחים 
בארגון  בכיר  נהרג  במתקפה  כי  הוסיפו  רת 
באדיה,  במדבר  אומאריאן  אל  אבו  דאע"ש, 
שהיה מעורב בהריגת האזרח האמריקני פטר 

קאסינג, שגם שירת בעברו בצבא ארה"ב.
באופן  התברר  טרם  הדיווחים  פי  על 
סופי אם הטילים כוונו לפגוע בריכוזי הצבא 
או  כאזהרה  בוצע  הירי  כי  ייתכן  אך  הסורי, 
שבו־ האירני  הטילים  לניסוי  בתגובה  כמסר 
צע אתמול. כמו כן, לא יורט שום כלי טיס, 
מעמ־ שוגרו  הרקטות  הנראה  שככל  מאחר 

דות סטטיות.

לאחר  מגיעים  האחרונים  הדיווחים 
שלפני מספר ימים פורסם כי חיל האוויר של 
צבא אסד בלם מתקפה של "כוחות עוינים" 
בדרום המדינה. ברשת "אלערביה" הסעודית 
יעדי  כי  וטענו  לישראל  התקיפה  את  ייחסו 

התקיפה היו בסיסים אירניים. גם בדיווחים 
ישראל,  כלפי  מאשימה  אצבע  הפנו  מלבנון 
זאת על רקע טיסות שהתבצעו קרוב מאוד 
לפי  כך  האחרונים,  בימים  סוריה  עם  לגבול 

הדיווח. 

מהרו לפתוח את תיבת הדואר:

עכשיו אצלכם בבית: 
קטלוג ההגרלה 

המפואר של "חזקו" על 
דירת דופלקס ענקית

עוד בקטלוג: הסופר משה גוטמן בסיפור מרגש במיוחד. 
ואתגר מהנה נושא פרסים 

חרי בכ :‡מ

בחיים:  פעם  של  הזדמנות 
ארגון 'חיזקו' משיק את סדרת ההג־
המשפחות  למען  היוקרתיות  רלות 
והכוונה  ליעוץ  הזקוקים  השכולות 
הזוכים  יזכו  בה  ואשר  תומכת  וליד 
ויוק־ מפואר  בדופלקס  המאושרים 

רתי ורכב משפחתי.
בדופלקס  המאושר  הזוכה 
בגודל  פאר  דירת  יקבל  המפואר 
143 מ"ר בשני קומות + יחידת דיור. 
כאשר לכל זה מצטרף ריהוט ואבזור 

מלא לטעמכם.
לר־ עומד  הראשונה  בקומה 
מאובזר,  מטבח  ענק,  סלון  שותכם 
חדר שירות, שירותי אורחים, מחסן 
מדהים.  נוף  עם  ומרפסת  שירות 
בקומה השנייה ישנם שלושה חדרי 
שירותים  וחדר  מפוארים  שינה 
בקומה  במיוחד.  גדול  ואמבטיה 
 25 בגודל  דיור  יחידת  יש   1 מינוס 
של  בגודל  פרטית  חצר  רבוע,  מטר 
וחניה  רבוע  מטר  מ-16  פחות  לא 

פרטית צמודה לדירה.
כאמור, הזכייה כוללת גם אב־
'אינ־ מבית  מעוצב  מטבח  מלא,  זור 
תאורה  חדש,  ריצוף  הכוללת  סייד' 
מו־ כל  שקלים,   1500 בשווי  לבית 
 4 מקרר  כולל  לבית,  החשמל  צרי 
דלתות, מזגן לכל חדר שינה, מדיח 
ועוד.  מייבש  כביסה,  מכונת  כלים, 
ול־ לסלון  ריהוט  בזכייה,  כלול  עוד 
חדרי השינה, וגם כסף מזומן לרכי־
ההובלות  וגם  צעצועים  ביגוד,  שת 
הבירוקרטים  בעניינים  והטיפול 

כלולים בזכייה.
היוק־ הבית  על  ההגרלה  לצד 
משפחתי  רכב  על  הגרלה  יש  רתי, 
ניתן  שעליה   2019 סנטרה  ניסאן 
י"ז  שלישי  ליום  עד  רק  להצטרף 

טבת.
להג־ להצטרף  שיקדים  למי 
יע־ בטבת  ח'  ראשון  ליום  עד  רלה 
להגרלה על  להיכנס  גם  הזכות  מוד 
 1300 בשווי  למשפחה  נופשים   15
החופשות,  תורם  בהוראת  שקלים. 

על כל 100 מצטרפים חדשים, יוסיף 
התורם עוד חופשה להגרלה.

הרב  ע"י  הוקם  'חזקו'  ארגון 
אברהם קלוגר – אב שכול שהרגיש 
על בשרו את חוסר האונים והקושי 
העצוב  המצב  עם  לבד  להתמודד 
במטרה לסייע ככל הניתן לכל הורה 
או  אחד  את  ואיבד  אובדן  שחווה 
נמ־ 'חזקו'  מתנדבי  מילדיו.  יותר 
תומכים  הפטירה,  מרגע  שם  צאים 
לשי־ עד  וכלכלית  נפשית  ועוזרים 
שי־ דבר  המשפחה.  של  המלא  קום 

כול לקחת שנים רבות.
מגישים  אותם  הסיוע  תחומי 
ומחול־ מאד  מגוונים  הינם  ב'חזקו' 
מקצועי  ליווי  שונו.  למחלקות  קים 
ולא־ להורים  פסיכולוגים  צוות  ע"י 
חדשות  משפחות  ליווי  הנפטר,  חי 
וותיקות  שכולות  משפחות  ע"י 
הכאובים  ההליכים  את  המכירות 
שיקום  לנושא,  במיוחד  ורגישות 
להיות  שנאלצו  למשפחות  כלכלי 
לפ־ עד  יקירם  למיטת  מרותקים 
מצ־ והקמת  ברכישת  סיוע  טירה, 
לימי  מוכן  ואוכל  מזון  רכישת  בות, 
להקמת  עד  מכן  ולאחר  השבעה 
חש־ תשלום  רגליה,  על  המשפחה 
בונות חשמל ומים – מניעת גורמים 
והשיקום,  השבעה  לימי  מפריעים 
למלון /  והמשפחה  ההורים  הוצאת 

בית הארחה 
השבעה  שאחרי  שבוע  לסוף 
להתאושש  להם  לאפשר  מנת  על 
תורה  ספר  כתיבת  לשגרה,  ולחזור 
מקצועי  (תהליך  הילדים  להנצחת 
לעידוד הנפש), ערבי תמיכה מקצו־
עיים בכל עיר ועיר – משפחות חד־
שות וותיקות יחד עם אנשי מקצוע, 
במספר  למשפחות  וכייף  חוויה  ימי 
ופ־ גיבוש  שבתות  בשנה,  תקופות 

לילדים  צעצועים  רכישת  ריקה, 
במהלך השבעה בהתאם להתקדמות 

הטיפול הפסיכולוגי, ועוד.
תנו לעצמכם צ'אנס והצטרפו 
עוד היום להגרלה במוקד האשראי 
הפרו־ במוקדים  או   ,03-517-5517

סים ברחבי הארץ

 רעידות אדמה באלסקה בתוך ביומיים
הרעידות באו לאחר רעש חזק שהרעיד את העיר אנקורג' וגרם לנזקים כבדים ◆ לא היו קרבנות בנפש

מ‡ פ. יוחנן

קט־ אדמה  רעידות  מ-230  יותר 
אלסקה  במדינת  הכו  שונות  בעוצמות  נות 
בעקבות  האחרון,  שישי  יום  מאז  שבארה"ב 
רעש חזק בעוצמה 7 שהרעיד את אזור העיר 
אנקורג' וגרם לנזקים כבדים. איש לא נהרג, 
אבל שרשרת רעידות האדמה גרמה לבהלה 

רבה בקרב התושבים.

היו  הנוספות  האדמה  מרעידות  כ-12 
נוספות  כמה  ועוד  מ-4  יותר  של  בעוצמה 
האדמה  רעידת  מ-5.  יותר  של  בעוצמה 
הראשית גרמה לקריסה של כבישים ומבנים 
באזור אנקורג', אך למרבה המזל לא היו קו־
דווח  ולא  חמורות  פציעות  או  בנפש  רבנות 

על נעדרים.
עוצמתית  הכי  האדמה  רעידת  זוהי 
הורגשה  אז   ,1964 מאז  באזור  שהורגשה 

כעוצמתית  שמוגדרת   9.2 בעוצמה  רעידה 
ביותר בהיסטוריה של ארה"ב.

שקר־ כבישים  על  מספרים  התושבים 
מבנים  בהם,  נסעו  רבות  שמכוניות  בזמן  סו 
שנפלו  גדולים  וחפצים  שהתמוטטו  רבים 
והתעופפו ממקום למקום. בסרטונים שמת־
אנשים  לראות  ניתן  הבהלה  רגעי  את  עדים 
ומבנים  רכוש  מחסה,  שתופסים  מבוהלים 

שרועדים ואת ההרס שנגרם.

ויז'ניץ: כנס חינוך להורי תלמידי 
הישיבה לצעירים

במרכז הכנס הובאה ברכת קדשו ודברי הדרכה שנאמרו ע"י מרן אדמו"ר שליט"א מויז'ניץ במיוחד לכנס זה 

מ‡: יר‡ל לבי‡
במוצ"ש פר' וישלח התקיים כנס חינוך 
חיים  אמרי  לצעירים  ישיבה  תלמידי  להורי 

ויז'ניץ.
בדבריו  שליט"א,  האדמו"ר  מרן 
צוות  על  המליץ  המשב"ק,  ע"י  שהובאו 
ומיטיבים  העומדים  ככהנים  שהם  הישיבה 
את הנרות עד שתהא שלהבת עולה מאליה, 
שבידעו מקרוב את השקעתם הרבה בכל לב 

ונפש בכל בחור ובחור, ואינם מזניחים אותו 
עד שבס"ד תהא שלהבת עולה מאליה.

בהמשך דבריו הרחיב המשב"ק בדברי 
שליט"א,  אדמו"ר  ממרן  שנמסרו  ההדרכה 
בדבריו קרא הרב גרינברגר שליט"א להורים 
על  ולעמוד  בבית  אישית  דוגמא  להראות 
אותן נקודות שרבוה"ק עמדו עליהן תמידין 

כסדרן.
יוח־ רבי  הגאון  דברים  נשאו  כמו"כ 

רבי  הרה"ג  הישיבה  ראש  שליט"א  וינר  נן 
הרוחני  המנהל  שליט"א,  פרל  חיים  אברהם 

הרה"ג רבי יעקב מאיר שטיינמץ שליט"א.
בסיום הכנס ציפה להורים שיחיו הפ־
אישית  ותודה  הוקרה  מכתב  מרנינה -  תעה 
שכל תלמיד כתב להוריו היקרים והחשובים 
רגשי  את  תלמיד  כל  ביטא  במכתב  שיחיו, 
המרובה  והערכתו  הטוב  והכרת  הוקרתו 

שהוא חש להוריו שיחיו.

ר' יצחק רבינוביץ ז"ל 
הוא אמר שאינו חש בטוב וקרס בחדרו

מ‡ יר‡ל לבי‡
ר' יצחק רבינוביץ ז"ל מירושלים נפטר 
באורח פתאומי מדום לב, בעת ששהה בבית 

מלון באוהיו, שם הוא מנהל עסקי נדל"ן.
המנוח הוא רק בן 55 שנים בלבד ולא 

היה לו שום עבר רפואי. 
מפרטים שהגיעו מבני המשפחה עולה, 
כי ביום חמישי בערב, לאחר שאמר לחבריו 
קרס  לחדרו,  נכנס  בטוב,  שלא  חש  הוא  כי 
התגלתה  גופתו  בשנתו.  נפטר  הנראה  וככל 

ע"י עובדי המלון.
רק לפני כחמש שנים נפטר אביו הרב משה־

ליפא רבינוביץ' ע"ה, לאחר שטבע במקווה.
הותיר אחריו את רעייתו לבית הרטמן, 

ילדים ונכדים. יהי זכרו ברוך.
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פולין: החלה פסגת האקלים באו"ם
כ-200 מדינות התכנסו כדי לגבש תכנית לצמצום פליטת הפחמן והתגוננות מפני מזג אוויר קיצוני ◆  

"אנחנו הדור האחרון שיכול למנוע אסון"

מ‡ פ. יוחנן

נפתחה  האו"ם  של  האקלים  פסגת 
כ-200  בהשתתפות  בפולין,  (שני)  אתמול 
מדינות שהתכנסו במטרה להניע את תוכנית 
ב-2015.  בפריז  שהותוותה  הפחמן  צמצום 
לאור  מהפסגה,  נעדר  טראמפ  ארה"ב  נשיא 
הכחשותיו החוזרות ונשנות בדבר קיום תו־

פעת ההתחממות הגלובלית.
לגבש  בניסיונות  ידונו  הכנס  משתתפי 
ובהגברת  הפחמן,  פליטת  לצמצום  תוכנית 
אוויר  מזג  מפני  התגוננות  באמצעי  הצורך 
למען  הפעולה  היקף  האו"ם,  פי  על  קיצוני. 
שיפור האקלים צריך להיות מוכפל פי חמש 

לסף  ההתחממות  רמת  את  להגביל  מנת  על 
הנדרש.

לראשו־ כי  הודיע  העולמי  הבנק 
בין  יפוצל  הארגון  של  האקלים  תקציב  נה, 
פרויקטים שמטרתם הפחתת פליטת פחמן, 
מפני  אנשים  על  להגן  שמטרתם  ואחרים 
וסערות,  הצפות  בצורת,  כגון  טבע  אסונות 
ההתחממות  עקב  יותר  חמורים  שהופכים 

הגלובלית. 
פסגת  בפני  הניצבת  נוספת  מטרה   
למדינות  תקציב  מתן  להבטיח  היא  האו"ם 
לשי־ להסתגל  להן  לסייע  במטרה  עניות, 
שהם  הסכנות  עם  ולהתמודד  האקלים  נויי 
שנושאים  האנשים  "אלו  עמם.  מביאים 

האקלים,  לשינויי  ביותר  המועטה  באחריות 
אמר  להשלכותיהם",  פגיעים  שהכי  ואלו 
גאברו ג'אמבר אנדלו, העומד בראש קבוצת 

47 המדינות הפחות מפותחות. 
החדשות  ברקע  ייערכו  הדיונים 
הש־ ארבע  לאחרונה:  שפורסמו  המאיימות 
נים האחרונות היו החמות ביותר שנרשמו אי 
פעם, ופליטת הפחמן מצויה במגמת עלייה, 
 .2030 עד  בחצי  להצטמצם  שעליה  בעוד 
למנוע  שבכוחו  האחרון  הוא  הנוכחי  "הדור 
והוא  ההרסנית,  הגלובלית  ההתחממות  את 
מהשלכותיה",  שיסבול  הראשון  הדור  גם 
העומדת  גיאורגייבה,  קריסטלינה  אמרה 

בראש הבנק העולמי.

בקרוב: שיפוצניקים יחויבו באחריות 
של שנה לפחות

האחריות תחול על עבודות בסך 20 אלף שקל ומעלה ◆ ההצעה תחול על חוזים שיעשו לאחר כניסת 
החוק לתוקף בעוד כשלושה חודשים 

מ‡ פ. יוחנן
לק־ אישרה  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
ריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק אחריות 
כנסת,  חברי  מספר  של  שיפוצים,  לעבודות 
למזמין  לתת  יחויב  שיפוצים  קבלן  כל  לפיה 
אחריות של שנה לפחות על עבודות בהיקף של 
20 אלף שקלים ומעלה. לפי ההצעה, בתקופת 
תיקון  לבצע  השיפוצים  קבלן  יחויב  האחריות 

ליקויים ללא תשלום ובתוך זמן סביר.
שי־ קבלן  כל  שאושרה,  ההצעה  לפי 
עבודתו  על  אחריות  לתת  יחויב  פוצים 
לשנה לפחות, בהתאם להסכם בין הצדדים. 
 20 של  בהיקף  עבודות  על  תחול  האחריות 
כאלה  שבעבודות  כך   – ומעלה  שקלים  אלף 

המזמינים ייהנו מאחריות לתקופה של שנה 
תיקו־ לבצע  יחויב  הקבלן  במהלכה  לפחות, 
בעבודת  סביר.  זמן  ובתוך  תשלום  ללא  נים 
יכול  עדיין  שקלים  אלף  מ-20  נמוך  בסכום 
הצרכן לתבוע על נזק שגרם לו הקבלן, אלא 
גרם  שהקבלן  ההוכחה  חובת  כזה  שבמקרה 
את הנזק תחול על הצרכן. בעבודות מעל 20 
אלף שקלים, בתקופת האחריות, תחול חובה 

על הקבלן להוכיח שלא הוא גרם לנזק.
ח"כ פולקמן התייחס להצעתו ואמר כי 
בענף  שתטפל  צרכנית  חוק  בהצעת  מדובר 
בחאפרים בענף השיפוצים ותבחין בינם לבין 
את  הוועדה  קיבלה  אתמול  הרישיון.  בעלי 
הצעתו של פולקמן להוריד את רף האחריות 

שנקבע  כפי  שקלים  אלף  מ-44  לעבודות, 
בהכנת ההצעה לקריאה ראשונה , ל-20 אלף 
שקלים בלבד על מנת לאפשר ליוצר צרכנים 

לקבל אחריות. 
יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים, ערן 
סיב, ומנכ"ל ההתאחדות, יהודה כהן, בירכו 
על אישור ההצעה. לדברי סיב, ההתאחדות 
חלק  הוא  ואישורה  להצעה  שותפה  הייתה 

מהצעדים למיסוד ענף השיפוצים.
במהלך הדיון התייחס ח"כ פולקמן גם 
שה־ ראשונה  דירה  מרוכשי  שקיבל  לפניות 
בדירה  שינויים  לבצע  שיפוצים  קבלן  זמינו 
ולאחר מכן טען התנער הקבלן המבצע מא־

חריותו לפי חוק המכר. 

המלצה להגביל פעילותן של חברות 
גביית ארנונה

ועדת הפנים של הכנסת ממליצה לאסור על מתן שכר טרחה לפי גובה גביה, ולהגביר את הפיקוח 

מ‡ פ. יוחנן
לה־ ממליצה  הכנסת  של  הפנים  ועדת 
טיל שורת הגבלות על חברות גביית הארנו־
מטרת  המטרה  הועדה  לדברי  הפרטיות.  נה 
להמשיך  תוכלנה  "שלא  כדי  היא  ההחלטה 
הרשות  בשם  ותושבים  בעסקים  ולהתעמר 

המקומית". 
שכר  מתן  על  לאסור   - ההגבלות  בין 
הג־ מהיקף  כנגזרת  הגבייה  לחברות  טרחה 
של  מלאכותי   "ניפוח"  למנוע  כדי  בייה, 

הארנונה, והקמת מנגנון פיקוח.
בעקבות מחאת נשיאות הארגונים בע־
סקים, שאף הגישה בג"צ נגד פעילות חברות 
הארנונה הפרטיות עד להסדרה של פעילותן 
בחוק, הציעה עדת הפנים של הכנסת להטיל 
שורת הגבלות על פעילותן של חברות אלו. 

לדברי הועדה, לאורך תקופה ארוכה חברות 
הס־ ואת  כוחן  את  ניצלו  הפרטיות  הגבייה 
מכות שהעניקה להם הרשות המקומית, כדי 
להתעמר באופן שיטתי בעסקים ובתושבים. 
באופן  "מנפחות"  היו  החברות  השאר  בין 
לרשות  לשלם  שיש  הארנונה  את  מלאכותי 
המקומית, רק כדי שיוכלו לגזול שכר טרחה 
מאחוז  נגזר  שלהן  השכר  שכן  יותר,  גבוהה 

גביית הארנונה.
לה־ מציעה  שהוועדה  ההגבלות  בין 
לחברות  טרחה  שכר  מתן  על  לאסור  טיל- 
שהמ־ כפי  הגבייה,  מהיקף  כנגזרת  הגבייה 
של  מלאכותי  "ניפוח"  למנוע  כדי  כיום,  צב 
הארנונה. כמו כן הוועדה מציעה להקים מנ־
גנון פיקוח בלתי תלוי של משרד הפנים אשר 
ועו־ הגבייה  חברות  להעסקת  אישור  יעניק 

כמו  החברה.  כנגד  תלונות  ולבדיקת  בדיהם 
כן מציעים כי למנגנון הפיקוח יהיה סמכויות 
להשהות/להפסיק/לבטל את פעילות חברות 

הגבייה או עובד שלהן במידת הצורך.
את  להגביל  הוועדה  מציעה  כן  כמו 
ולאסור  הגבייה  חברות  של  הפעילות  טווח 
ולקיחת  כוח  הפעלת  פרטי,  לשטח  כניסה 

רכוש.
רובי  התעשיינים,  התאחדות  מנכ"ל 
גינל: "אנו מברכים על החלטת ועדת הפנים 
שנים  ארוך  עוול  מתקנת  אשר  הכנסת  של 
בי־ בתושבים  והן  העסקי  במגזר  הן  שפגע 
חברות  פעילות  כעת  כי  מקווים  אנו  שראל. 
הגבייה תתנהל אך ורק תחת הגבלות ופיקוח 
הדוק, תוך שמירה על האינטרס הציבורי לג־

בייה הוגנת של ארנונה".

בד"ה: הרבנית מספינקא י-ם ע"ה

אברהם  רבי  האדמו"ר  אשת  ע"ה  כהנא  רחל  הרבנית  נפטרה 
האחרונות  בשנים  סבלה  היא  ירושלים.  מספינקא  שליט"א  יצחק 
ברחוב  ספינקא  מביהמ"ד  יצאה  הלוויתה   .66 בת  שרירים.  מניוון 

סלנט בירושלים.

שמחת החתונה בחצרות משכנות הרועים- צאנז זמיגרד

ביום חמישי בערב התקיימה שמחת החתונה לנכד כ"ק אדמו"ר 
ממשכנות הרועים בן לבנו הרה"צ ר' שאול יצחק רבינוביץ זצ"ל מק־
רית יואל (נלב"ע אתמול). הכלה היא בת הרה"ח ר' יונה וינברג נכד 

כ"ק אדמו"ר מצאנז זמיגרד בעל האריה שאג זצוק"ל.

ממשכנות  אדמו"ר  כ"ק  הסבא  כובד  וקידושין  חופה  בסידור 
הרועים. בברכה אחריתא כובד כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א. 

מעמד כבודה של תורה  - חלוקת פרסים לבחורי ישיבות 
תולדות אהרן

מעמד סיום מסכתות בבא קמא -נדרים שעל ידי חברת כתר 
מרן  כ"ק  בנשיאות  הקודש  בארץ  אהרן  תולדות  דישיבות  תורה 
בה־ שליט"א  סימון  צבי  יוסף  ר'  הרה"ג  בהנהלת  שליט"א  אדמו"ר 
החרדית  העדה  גאב"ד  בראשות  ישיבות  וראשי  רבנים  שתתפות 

שליט"א וחברי הבד"ץ, והגה"צ ר' יעקב מאיר שעכטער שליט"א. 

אירוסין בזלאטשוב

במוצ"ש התקיימה שמחת האירוסין לנכד האדמו"ר מזלאטשוב 
בן לבנו הרה"צ יוסף מאיר מכלוביץ באולמי זוויעהל בי-ם.

אירוסין במודז'יץ וליז'ענסק

במוצ"ש התקיימה באשדוד שמחת האירוסין לנכד האדמו"רים 
ממודז'יץ וליז'ענסק עם נכדת האדמו"ר משאץ ויז'ניץ בבית המדרש 
קהל יראים בעיר של אבי הכלה אב"ד קהל יראים הרה"צ ברוך הגר.

ווארט בטשערנוביל

שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק  לנכד  הווארט  התקיימה  במוצ"ש 
מטשערנוביל, החתן הרב יוחנן בן הרה"צ דוד טברסקי חתן האדמו"ר 
מויזניץ קיימישע לייק. הכלה בת להרב זייבלד וחתן הרה"צ רבי ווע־

לול טורסקי מרחמיסטריווקא.

חנוכת הבנין הקרדיולוגי במעייני הישועה

אדל־ הגר"ג  ומרן  קניבסקי  הגר"ח  מרן  ישראל  גדולי  במעמד 
מעיני  בביה"ח  הקרדיולוגי  הבנין  חנוכת  התקיימה  שליט"א,  שטיין 
הישועה. במעמד הוקרן וידיאו מהביקור האחרון של ד"ר רוטשילד 

ז"ל בבית מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א.

מינוי חדש בעולם הדיינות

לשעבר,  הגדול  ביה"ד  חבר  שליט"א,  בוארון  ציון  רבי  הגאון 
מונה לשמש בימים האחרונים כאב בית הדין שע"י מוסדות "יחוה 
דעת" בשכונת הר נוף בירושלים, זאת לאחר פנייתו של נשיא המו־
הגר"ד יוסף  סדות ובעל ההלכה ברורה, חבר מועצת חכמי התורה 

שליט"א.

נישואי נכד הגר"ש כהן

גדולי הדור, ראשי ישיבות, חברי מועצות גדולי וחכמי התורה, 
הרה״ר לישראל, רבני ערים, ראשי אבות בתי הדין וגדולי הדיינים, 
לצד שרים, חכי״ם, ראשי ערים, ובכירי המערכת הפוליטית, הגיעו 
ראש  מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  של  נכדו  בשמחת  להשתתף 
הישיבה חכם שלום כהן שליט"א, בן לבנו הגאון רבי יעקב כהן ראש 

ישיבת ״נזר התלמוד״.

בחˆרו - מ˜ב // יר‡ל לבי‡
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רכב חלל על המאדים זיהה סלע דמוי זהב
רכב המחקר של נאס"א שהגיע לכוכב הלכת ב-2012 גילה סלע בוהק ◆  צוות המדענים חושד שמדובר 

במטאוריט עשוי מתכת

מ‡ פ. יוחנן

החדשות האחרונות בתחום החלל היו 
"אינסייט"  המחקר  גשושית  של  הנחיתה 
ממשיך  במקביל  אבל  מאדים,  על  בהצלחה 
מחקרים  לבצע  "קיריוסיטי"  המחקר  רכב 
שהגיע  הקיריוסטי,  הכוכב.  של  אחר  באזור 
למאדים בשנת 2012, הוא כלי המחקר הנע 
החלל  שרכב  אחרי  הכוכב  על  כרגע  היחיד 
הת־ בגלל  לתפקד  הפסיק  "אופורטיוניטי", 

רוקנות הסוללות הסולריות שלו בעת שהת־
חוללה על הכוכב סופת חול ענקית.

מעל  בוהק  סלע  לאחרונה  זיהה  הרכב 
לפני השטח, שעל פניו נראה כמרבץ אפשרי 
הפיקוד  מרכז  אל  זה  מידע  ושלח  זהב,  של 

והבקרה של נאס"א על כדור הארץ.
של  המדענים  צוות  זאת,  עם 
בשרידי  שמדובר  חושד  ה"קיריוסיטי" 
עצמים  מהעבר.  תקדימים  בגלל  מטאוריט 
על  נמצאו  מטאורים,  שרידי  בהם  מיוחדים, 

במ־ מדובר  היה  אז   .2015 בשנת  הרכב  ידי 
ובשנת  מתכת  כולו  שעשוי  גדול  טאוריט 

2016 גילה הרכב מטאוריט מבריק מניקל.
באיזה  בוודאות  לדעת  יכולו  בנאס"א 
חומר מדובר רק לאחר שרכב המחקר יסיים 
מצלם  קיריוסיטי  הנחוץ.  הניסוי  את  לבצע 
מייצרים  שיחדיו  לייזר  וקרן  ספקטרוגרף 
לרכב העצמאי מעין מעבדה ניידת שמסייעת 
חפצים  לאבחן  הארץ  כדור  על  לחוקרים 

שבהם הוא נפגש בדרכו.

בתוך ימי השבע 
ברכות לבנו: הרה"צ 

רבי שאול יצחק 
הורביץ זצ"ל

בנו של האדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א נפטר 
לאחר מחלה קשה ◆ בן 50 בפטירתו

מ‡: יר‡ל לבי‡
בירוש־ צדק'  'שערי  בביה"ח 
יצחק  שאול  רבי  הרה"צ  נפטר  לים 
משכנות  ביהמ"ד  רב  זצ"ל  רבינוביץ 
ובנו  מונרו,  יואל  בקרית  הרועים 
הרועים  ממשכנות  האדמו"ר  של 

שליט"א. היה בן 50 בפטירתו.

באמ־ נפטר  רבינוביץ  הרב 
החתן  בנו  לבנו.  ברכות  השבע  צע 
להקים  זכה  האחרון  חמישי  ביום 
את ביתו, אבל לא זכה שאביו זצ"ל 
לב  ולדאבון  לחופה,  אותו  ילווה 
המשפחה שבת משוש ליבם באמצע 

השמחה הגדולה.

הרבי מסאטמר: "לא 
נתפשר על גזירת 
החינוך באמריקה"

במשאו במעמד 'יום ההצלה', התייחס כ"ק האדמו"ר 
מסאטמר למצב החינוך בארץ ובעולם

מ‡: יר‡ל לבי‡

אלפי תלמידי וחסידי סאטמר 
במ־ האחרון  חמישי  ביום  השתתפו 
שנערך  השנתי,  ההצלה'  'יום  עמד 
במתחם הענק 'נ.י. סטעיט ארמארי' 
שבברוקלין,  וויליאמסבורג  בשכונת 
לציון 74 שנים להצלתו של כ"ק מרן 
מסא־ משה'  ה'ויואל  בעל  האדמו"ר 
טמר זי"ע מציפורני הנאצים ימ"ש.

במעמד  המרכזי  המשא  את 
מסאטמר  האדמו"ר  מרן  כ"ק  נשא 
הביע  בדבריו  האדמו"ר  שליט"א. 
דאגה עמוקה מפגעי הזמן, ההורסים 
בתים שלמים ומפילים חללים רבים, 
באשר  הברורה  משנתו  את  ופרס 
לגזירות המרחפות על היהדות הח־

רדית בארץ ובארה"ב.
זמנים  עובר  ישראל  "כלל 
מבית  מקום,  בכל  ונוראים  קשים 
בכאב.  האדמו"ר  אמר  ומבחוץ, 

"לדאבונינו ישנן גזירות נוראיות על 
כלל ישראל, שמחפשות לעקור כמו 
לע־ הכל'.  את  לעקור  ש'ביקש  לבן 
החינוך  את  האמונה,  עקרי  את  קור 
בכל  האבות,  מסורת  עקרי  הטהור, 
מקומות מושבותיהם. החל בארה"ק, 
באירופה  מקומות,  ובעוד  כאן,  וגם 

ובמונטריאול".
טורח  אחד  שכל  זמן  "באותו 
בעצמו בנסיונות גדולים, ואין לך יום 
שאין קללתו מרובה מחברתה, צרי־
להינצל  דשמיא  סייעתא  הרבה  כים 

מפגעי הזמן".
והתייחס  הוסיף  האדמו"ר 
החכמים,  המכשירים  לשלל 
שהורסים כל חלקה טובה: "כל כלי 
יש־ נפשות  שמאבדים  הטכנולוגיה, 
היפים  לבתים  צרות  ומביאים  ראל, 
ביותר, זו עת צרה ליעקב ברוחניות, 
כ"כ  ובחשכות  כמוה,  היתה  שטרם 
גדולה נותנים כאלה נסיונות קשים".
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דרכי איש: עצרת מספד למרן הגראי"ל 
שטיינמן זצוק"ל

המוני בני תורה השתתפו בעצרת מספד גדולה, לעילוי נשמתו הטהורה של מרן רשכבה"ג הגראי"ל 
שטיינמן זצוק"ל בבית שמש במלאת שנה לפטירתו. הספידו הרבנים הגאונים שהיו מתלמידיו הקרובים

מ‡: יר‡ל לבי‡

המונים מתושבי העיר בית שמש הש־
מרכזית  והתעוררות  מספד  בעצרת  תתפו 
לגנזי  להסתלקותו  הראשון  השנה  ככלות 
רשכבה"ג  הישיבה  ראש  מרן  של  מרומים 
הגראי"ל שטינמן זצוק"ל שאורגן ע"י איגוד 

בני הישיבות בית שמש.
המדרש  בבית  התקיימה  העצרת 
הר־ בהשתתפות  שברמב"ש,  מרדכי  משאת 
בני  ובהם  הקהל  את  שעוררו  הגאונים  בנים 
ללכת  העיר,  תושבי  ושאר  הרבים  הישיבות 
בדרכיו והנהגותיו התרומיות של אותו צדיק. 
הק־ ע"י תלמידיו  סיפורים מפליאים הובאו 
רובים, כמו"כ נשא דברים הגאון הגדול ובנו 

חביבו ממשיכו הגר"ש שטינמן שליט"א.
הגאון  הרב  הגאונים,  הרבנים  הספידו 
רבי שלמה לוונשטיין, הגאון רבי שלמה זלמן 
פערלשטיין מרא דאתרא רמב"ש א, הגר"א 

הגרמ"ב  משה,  אמרי  ישיבת  ראש  דיסקין 
ומקורבו  ה'  שיכון  דאתרא  מרא  זילברברג 
הוניגסברג  והגר"ג  זצוק"ל,  מרן  של  חביבו 

נכדו חביבו ומשמשו בקודש שנים רבות.

רוממות  ברגשי  יצא  הקדוש  הציבור 
הג־ רבינו  של  מהנהגותיו  ללמוד  והתעלות 
טובות  קבלות  עצמם  על  וקבל  זצוק"ל  דול 

ושיהיה זה לעילוי נשמתו הטהורה.

לראשונה בציבור 
החרדי: קונצרט 
מוסיקלי איכותי 
בגובה  העיניים

בשבוע הבא יתקיים ביוזמת ובהפקת 
הקונסרבטוריון החרדי 'רון שולמית' ערב ייחודי, 
ראשון מסוגו במגזר ◆ בתפריט: קונצרט בכורה 

המשלב  מוסיקה קלאסית אמנותית, לצד מוסיקה 
יהודית פופולארית בניחוח ימי החנוכה 

חרי בכ :‡מ
נר  בכסלו,  כ"ז  רביעי,  ביום 
ית־  (5.12.2018) חנוכה  של  רביעי 
משכנות  למוזיקה  במרכז  קיים 
ראשון  בכורה  קונצרט  שאננים 
קלאסית,  מוסיקה  המשלב   מסוגו 
יהודית  מוסיקה  לצד  אמנותית 
החנוכה.  ימי  ובניחוח  פופולארית 
לא  ומיועד  יוקרתי  הינו  הקונצרט 
רק לחובבות הז'אנר – אלא גם לכא־
עם  היכרות  לערוך  שמעוניינות  לה 

עולם המוזיקה הקלאסית.
החרדית  הנשים  תזמורת 
קונסר־ מבית  'זמורה'  המקצועית 
בשנת  הוקמה  שולמית  רון  בטוריון 
זמן  בתוך  והפכה   )2003( תשס"ג 
קהל  על  ואהובה  למבוקשת  קצר 
חובבות המוזיקה הקלאסית בייחוד, 
הצטרפו  האחרונות  בשנים  ובכלל. 
בוגרות  חדשות,  נגניות  לתזמורת 
השלוחה החרדית של קונסרבטוריון 
רון שולמית, וגם המנצחת החדשה, 
מחלקת  בוגרת  שהינה  בדיל,  ברכה 
לימודי ההמשך של הקונסרבטוריון. 
בבכורה  תבוצע  המיוחד  באירוע 
היצירה הומאז' (מחווה) - קונצ'רטו 
יצי־  - מיתרים  ולתזמורת  לפסנתר 
רה חדשה פרי עטה של ברכה בדיל 

שנכתבה לכבוד קונצרט זה. 
הייחודיים  ממאפייניה  אחד 
האקלקטיות  הוא  התזמורת  של 
שהיא  המוסיקליות  התכניות  של 
הנוכחית  בתכנית  בייחוד  מגישה, 

הכוללת יצירות קלאסיות קומוניק־
תזמורתיים-אמ־ עיבודים  טיביות, 
שורשית  יהודית  למוסיקה  נותיים 
עכש־ חדשות  יצירות  ופופולרית, 

וויות ועוד.
להנגיש  היא  התזמורת  מטרת 
בגובה  האמנותית  המוסיקה  את 
המוסיקה  חובבות  לקהל  העיניים 
בציבור הנשים החרדי, זו אחת הסי־
בות שהקונצרט מלווה בדברי הסבר 
ביצוע  קודם  מוסיקליות  ובהדגמות 
יוגשו  ההנחייה  דברי  היצירות. 
ברכה  והמלחינה,  המנצחת  ידי  על 
למקצועות  כמרצה  בדיל,ששימשה 
של  החרדית  בשלוחה  המוסיקה 
ובקונסרבטוריון  לוינסקי  מכללת 

רון שולמית. 
קיום האירוע במרכז למוזיקה 
משכנות שאננים היווה אף הוא שי־
שמב־ הקונצרט  מאופי  כחלק  קול, 
קש הקונסרבטוריון החרדי להעניק 
האירוע  את  לקיים  "החלטנו  לו. 
מס־ ואינטימי"  רגיש  קטן,  במקום 
ציון  בן  הקונסרבטוריון,  מנכ"ל  ביר 
חסיד "זאת חרף הפיתוי לערוך את 
בהר־ גדול  באולם  הבכורה  קונצרט 
אינטרא־ להבטיח  היא  המטרה  בה. 
קציה מקסימלית של המאזינות עם 
היוצרות  ועם  ההנחייה  המוסיקה, 

והיצירות". 
יכב־ האירוע  את  כי  יצוין 
ודמויות  ציבור  נשות  בנוכחותן  דו 

מפתח בתעשיית המוסיקה

בריאות, אוכל, צחוק ושירה: נשות קרית 
גת נהנו מערב בלתי נשכח

'לאומית שירותי בריאות' בשיתוף מתנ"ס מעל"ה בקרית גת וגופים נוספים הפיקו בשבוע שעבר אירוע 
מיוחד לנשות העיר, שנהנו מארוחת ערב עשירה, הרצאות מרתקות, מופע סטנדאפ והרקדה ◆ כל הפרטים

חרי בכ :‡מ

ממשיכה  בריאות'  שירותי  'לאומית 
בסדרת ערבי הבריאות שלה, כאשר בשבוע 
שעבר נערך עוד ערב כזה, הפעם בקרית גת. 
בערב המדובר – שהופק בשיתוף פעו־
לה עם מתנ"ס מעל"ה המקומי ומספר גופים 
ערב  מארוחת  המשתתפות  נהנו   – נוספים 
התקיימו  במהלכה  במיוחד,  ובריאה  עשירה 
ורבות  יוקרתיות  מתנות  מספר  על  הגרלות 

ערך.
בהמשך העבירה השפית ל. כהן סדנה 
היא  כאשר  בריאה',  'תזונה  בנושא  מרתקת 
מארו־ להנות  ניתן  בהם  באופנים  התמקדה 
הב־ על  וויתור  ללא  ומזינות  טעימות  חות 

ריאות.
ממופע  המשתתפות  נהנו  אחריה  מיד 
סטנדאפ של הגברת מ. לויטן תחת הכותרת 

'צחוק בטעם בריא'.

בליווי  סוחפת  בהרקדה  נחתם  הערב 
שירה. 

מרכז  באולם  נערך  האירוע  כי  יצוין 
ח.  הגב'  היתה  אותו  שהנחתה  ומי  מעלה 

זייברט. 
הוצג  האמנותית,  התוכנייה  לצד 
והאטרקטיבי  המשתלם  הלידה  סל  באירוע 
שהצי־ מי  בריאות'.  שירותי  'לאומית  של 
'לאומית'  מטעם  נציגות  היו  הסל  את  גו 

שענו בהמשך באופן פרטני לשאלות שונות 
נוס־ ובעניינים  הסל  בעניין  אליהן  שהופנו 

פים.
המשתתפות  הודו  הערב  בסיום 
הנוס־ והגופים  בריאות'  שירותי  ל'לאומית 

פים שנטלו חלק בארגון האירוע על ההפקה 
כי  מציינות  שהן  תוך  והמוקפדת,  המיוחדת 
בו  קיבלו  הן  עצמו,  מהאירוע  להנאה  מעבר 

מידע נחוץ שישמש אותן רבות בהמשך.

ימים של אור וצבע
בת־ בייחוד  וזוהר,  אור  של  בימים 
קופה זו, נוכל להשתמש בצבע ובאפקטים 
לסביבה  ומרגש  מלהיב  מראה  לקבל  כדי 
את  להכניס  לכם  מציעה  נירלט  הביתית. 
אותו  ולהלביש  התקופה  לאווירת  הבית 
עשיר  דרמטי,  למראה  קיר  בתכשיטי 

ומלא יוקרה.
הבוהקים  המטאליים,  האפקטים 
ויוק־ חגיגי  מראה  מעניקים  והמנצנצים 
דו־ מאד  נוכחות  של  במקרה  בבית.  רתי 
טקסטורות  עם  לשלבם  מומלץ  מיננטית, 
וצבעים רגועים ולהוסיף אקססוריז אשר 

תומכים ומדגישים את האפקט ולא מת־
חרים בו.

"תכשיטי הקיר" של נירלט מהווים 
אלגנטיים,  לעיצובים  נהדרת  תפאורה 
כאלה המשתלבים נהדר גם בקו אורבאני. 
יחד  צח  ולבן  שחור  כרום,  של  שילובים 
 FINE בגוון מים  בסיס  על  אוניאור  עם 
GOLD (זהב מעט מושחר) בצביעה על 
קיר שלם, פס אחד או חצי קיר, יהפכו את 

החלל לעכשווי ומרשים.
לה־ נוכל  הגשמי  המראה  לטובת 
Brush" -   ה"קריסטל באפקט  שתמש 

המקנה  מים,  בסיס  על  דקורטיבי  אפקט 
לקיר מראה מטאלי - מנצנץ. מראה הקיר 
כמות  היישום,  לשיטת  בהתאם  משתנה 

המתקבל  המראה  התאורה.  וזווית  האור 
יהלומים  קיר  כמו  ומרשים  נוצץ  יהיה 
פרטי. ניתן להשיג אותו ב-25 גוונים נב־
אז  חנוכה  כבר  ואם  חרים, 
נר  המזכיר  בגוון  לא  למה 

דולק ומואר.
נוספת  אפשרות 
במ־ חלל  או  קיר  לקבלת 
תתקבל  נשכח,  בלתי  ראה 
הק־ "אפקט  באמצעות 

דקורטיבי  צבע   – טיפה" 
גימור  בעל  מהודר  פנינתי 

משי קטיפה היוצר מראה של קירות רכים 
תע־ של  אפקט   - ואלגנטיים   יוקרתיים 

תועי אור וצבע. את אפקט הקטיפה ניתן 
ליישם ב-25 גוונים שונים. חנוכה אמרנו? 
גוון של צהוב נחושת או זהב מהודר בהח־

לט יעבדו בצורה מושלמת.
תזכרו  לעשות,  תבחרו  שלא  מה 
וכדי  חשובה,  פחות  לא  שהדרך  תמיד 
נזמין  יותר,  ונעימה  לקלה  אותה  להפוך 
ודוג־ ייעוץ  לקבלת  נירלט  למרכז  אתכם 
ההחלטה  את  לקבל  שתוכלו  מנת  על  מא 

הנכונה עבורכם. 
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יום שלישי כ"ו כסלו תשע"ט 2204/12/2018

רובח

זבעורבחחנוכ
ˆיúום: ‡ניú בע˜
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רובח

חנוכבריטוייס
ˆיúום: úומי טריכטר
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רובח

חנוכבחרובורטין
ˆיúום: ‡ברומי בר‚ר

חנוכבחרונבורנירוים
ˆיúום: úומי טריכטר
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רובח

חנוכבחרוטערנבירב
ˆיúום: ‡ברומי בר‚ר

ספינורבחחנוכ
ˆיúום: ‡ברומי בר‚ר
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רובח

חנוכבחרוסוב
ˆיúום: ‡ברומי בר‚ר

חנוכבחרופינסרין
ˆיúום: úומי טריכטר
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רובח

סבוררורבחחנוכ
ˆיúום: ‡ברומי בר‚ר

רפבבורוורמבביסובסורבחחנוכ
ˆיúום: ‡ברומי בר‚ר
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רובח

יינסוורבחחנוכ
ˆיúום: úומי טריכטר


