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הרב דרעי: מזמין את 
לפיד לעימות פומבי, מה 
העתיד על שבת, הכותל"

בסרטון שפרסם, הזמין יו"ר ש"ס אריה דרעי 
את יאיר לפיד לעימות, כשהוא מסיים את דבריו 

בתקווה "שהגנרלים יאשרו לו"

היועמ"ש ממליץ לביהמ"ש העליון:

למנוע מבן ארי 
להתמודד, ולדחות 

את הבקשה 
למנוע מחד"ש-
תע"ל להתמודד

ניסיון פיגוע בחברון:
מחבל ניסה לדקור חיילים 

ונורה למוות

התרגשות ודריכות שיא, לקראת פתיחת המערכה 
על גורלה של ישיבת 'קאמניץ'

מרן שר התורה על הבטחת מרנא הגאון רבי ברוך בער זיע''א: 'בוודאי יעתיר ממרום על כל המסייעים!'... ◆ אלפי בוגרי קאמניץ בארה''ב השתתפו 
בועידה ההיסטורית והענקית למען הצלחת המערכה, של מגבית ההצלה לטובת הישיבה"ק ומוסדות התורה והחינוך של "קאמניץ"

ערבים הציתו עמדת משטרה סמוך ל'שער הרחמים' ◆ לעמדת המשטרה בהר הבית נגרם נזק עקב 
בקבוק תבערה ◆ שוטרת נפגעה קל, יותר מ-10 חשודים נעצרו ועוכבו לחקירה ◆ כוחות משטרה 

פינו את המתחם ממתפללים, שערים נסגרו - ובמקום פרצו עימותים ◆ אבו מאזן פרסם גינוי: 

עימותים קשים 
בהר הבית

צילום: מתוך הסרטון

לחץ 
כאכאן

http://bit.ly/2VNO2Lg-kamenitz
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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

 עוב מהר‚יל.   בוהו‚  הטמפרטורו היום: 
ולח.  יור  ˜ריר  ‡וויר  ל‡זורינו  יח„ור  ‡חה"ˆ 
הרוחו יחז˜ו וייעה ‡ביך. מעו הערב יחלו 
לר„‚ מים בˆפון ה‡ר‡ ר יחז˜ו ויפטו 
וילווו  הנ‚ב  לˆפון  ע„  הלילה  במהלך  בה„ר‚ה 

בסופו רעמים. ל‚ יר„ בחרמון.

 ה‡ר מˆפון  פעם  מ„י  ‚מים  ˆפויים  מחר: 
 .בו„„ו רעמים   סופו ייכנו  הנ‚ב.  לˆפון  וע„ 
 היר„ן, מ„בר יהו„ה וים המלח ˜יים ח בב˜ע
ליטפונו. הטמפרטורו יר„ו במי„ה ניכר ויהיו 
נמוכו מהר‚יל בעונה. ב„רום ה‡ר ייכן ‡ובך. 

מעו ‡חה"ˆ ה‚מים ייחלו.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.6210
4.7064
4.0723
2.5524

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

hr

‚מילו חס„ים מהי?
רבי נפתלי אמסטרדם זצ"ל (נלב"ע ו' אדר תרצ"ו) היה מרא־
שי תנועת המוסר, ומגדולי תלמידיו של רבי ישראל מסלנט 

זיע"א, מייסד תנועת המוסר.

ישראל  רבי  רבו  אותו  שאל  נפתלי,  רבי  של  נישואיו  לאחר 
סלנטר, האם הוא עוסק בגמילות חסדים. ענה לו רבי נפתלי 
שאין הוא יכול לעסוק בגמילות חסדים, כי אין בידו כסף ואין 

ביכולתו לנהל בלא כסף קופת גמילות חסדים.

אמר לו רבי ישראל: 'לא לכך נתכוונתי. אדם בביתו יכול לגמול 
כסף  מטבע  בלא  אף  משפחתו,  בני  עם  חסד  הרבה  הזמן  כל 
רגע  בכל  האדם  של  בביתו  שנקרים  חסד  מעשי  אלו  אחד, 
ורגע. זוהי קופת גמ"ח ענקית ומסועפת שאפשר לנהל בלא 

אגורה שחוקה'.

// בר המערכ„

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

ח„ו הבר˜זיט
כידוע, הממלכה המאוחדת הודיעה לאיחוד האירופי, כי בדע־
תה לפרוש מהאיחוד. תאריך היעד לפרישה הוא בסוף החודש 
והאיחוד  בריטניה  ממשלת  הודעה,  אותה  מתן  מעת  הנוכחי. 
האירופי ניהלו מו"מ להגיע לתנאים מוסכמים לפרישה. ההס־
כם אליו הגיעו הצדדים הועמד להצבעה בינואר השנה בפרל־

מנט הבריטי, וזה דחה אותו ברוב גדול.

לאחר הצבעה זו, הממשלה הבריטית ניסתה לחדש את המו"מ 
לפני  שוב  להציגו  מנת  על  ההסכם  את  ולשפר  האיחוד  מול 
ממש  לא  בהסכם  שנעשו  השינויים  הנראה  ככל  הפרלמנט. 
מהותיים, אך בכל מקרה, השבוע צפויות שלוש הצבעות גור־

ליות על נושא ה'ברקזיט':

ההצבעה הראשונה נערכה אתמול - האם לאשר את ההסכם 
החדש שהממשלה מציגה. 

כצפוי, ההסכם לא אושר, וכעת תהיה הצבעה שניה של הפר־
למנט, על השאלה: האם רצונו לעזוב את האיחוד בלי הסכם.

אם לכך יהיה רוב - אז בכך יבוא הענין על סיומו, ובריטניה 
תצא מהאיחוד ב-29 החודש ללא הסכם; ואולם פרשנים שו־
שחברי  תדחה:  זו  הצעה  שגם  טוב  סיכוי  שיש  מעריכים,  נים 
הפרלמנט רוצים הסכם, אך לא את ההסכם שהממשלה השי־

גה.

מעורר  הסכם  ללא  האירופי  מהאיחוד  פרישה  של  התסריט 
חששות כבדים הן בלונדון והן בבריסל, אך נכון לרגע זה לא 

נראה באופק פתרון אחר למשבר.

ואז צפויה להתקיים הצבעה שלישית, על השאלה האם לבקש 
מהאיחוד לדחות את מועד הברקזיט, לצורך המשך המו"מ.

באיחוד  כמובן  תלוי  יהיה  הדבר  הפרלמנט,  יחליט  כך  אם 
האירופי, האם הוא יסכים לכך. ואם הפרלמנט ידחה גם את 
ההצעה הזו אז יהיה מבוי סתום, בלי שהפרלמנט בעצם מצליח 

להחליט לאן ואיך הוא רוצה ללכת.

פרקטית מבוי סתום כזה משמעו - ברקזיט בסוף החודש בלי 
הסכם גם אם הפרלמנט ידחה את ההצעה לעשות זאת.

אם הפרלמנט הבריטי לא יאשר פרישה מהאיחוד ללא הסכם 
תביא מיי לפרלמנט הצעה לדחיית הפרישה מהאיחוד האירו־
פי במספר חודשים לצורך משא ומתן מחודש על הסכם פרי־
את  תשנה  כזו  שדחייה  להאמין  קשה  זאת,  עם  משופר.  שה 
קלוד-יונקר  ז'אן  האירופית  הנציבות  שנשיא  לאחר  המצב, 
הצהיר אמש כי ההסכם שנוסף אתמול היה "השלב האחרון, 

לא יהיה יותר משא ומתן עם בריטניה".

טור פוליטי / ‡ברהם ויסמן

שוב עימותים קשים בהר הבית

 ערבים הציתו עמדת משטרה 
סמוך ל'שער הרחמים'

לעמדת המשטרה בהר הבית נגרם נזק עקב בקבוק תבערה ◆ 
שוטרת נפגעה קל, יותר מ-10 חשודים נעצרו ועוכבו לחקירה 

מ‡: מ. יו„

הוש־ תבערה  בקבוק 
עמדת  לעבר  אתמול  לך 
בהר  הנמצאת  משטרה 
קל  נפגעה  שוטרת  הבית. 
נזק  ונגרם  עשן  משאיפת 
חשו־ מ-10  יותר  לעמדה. 
דים נעצרו ועוכבו לחקירה.
נכ־ משטרה  כוחות 
הבית,  הר  שטח  לתוך  נסו 
המתפללים  כל  את  הוציאו 
הכניסה  שערי  את  וסגרו 
מהמש־ למתחם.  והיציאה 
מחוז  מפקד  כי  נמסר  טרה 
ידיד,  דורון  ניצב  ירושלים, 
והורה  ההר  לשטח  הגיע 
ולסגור  המתחם  את  לפנות 
ביצוע  המשך  למטרת  אותו 
אמ־ אחר  וסריקות  פעולות 

צעים נוספים.
במהלך  כי  נמסר  עוד 
בכמה  נמצאו  החיפושים 
מספר  במתחם  אזורים 
חומרים  שהכילו  מיכלים 
זיקוקים  כוורות  דליקים, 

ובקבוקי תבערה.
האירועים,  בעקבות 
מפכ"ל  מ"מ  הערב  הגיע 
כהן  מוטי  ניצב  המשטרה, 

סקירה  וקיבל  הבית,  להר 
ממפקד מחוז ירושלים ניצב 
המחוז  ומפיקוד  ידיד  דורון 
האח־ ההתרחשויות  על 
המשטרה  ופעילות  רונות 

בעקבותיהם.
הנשיא  של  לשכתו 
גינתה  מאזן  אבו  הפלסטיני 
הישרא־ ה"הסלמה  את 
כדב־ באל-אקצא",  לית 
"מזהירה  והוסיפה:  ריה, 
החמורות  מההשלכות 
מהתו־ כתוצאה  שיתרחשו 
הפלסטינים  כלפי  קפנות 
שהתפללו  והפלסטיניות 

במסגד".
עוד נמסר כי "הלשכה 
קראה לקהילה הבינלאומית 
להתערב בדחיפות כדי למ־
נוע את ההסלמה. אבו מאזן 

מקיים מגעים אינטנסיביים 
שנוגעים  הגורמים  כל  עם 
ירדן,  עם  במיוחד  בדבר, 
כדי ללחוץ על ממשלת יש־
ההסלמה  את  להפסיק  ראל 

המסוכנת הזאת"
הוד־ פרסמו  בחמאס 
למסגד  להגיע  הקוראת  עה 
קוראים  "אנו  אל-אקצא: 
בגדה  בירושלים,  לעמינו 
להגיע  ובישראל  המערבית 
למסגד אל-אקצא ולהתנגד 
להחלטת ישראל לסגור את 
שעריו. אנו קוראים לאומה 
הערבית והמוסלמית לנקוט 
נגד  ולעמוד  רצינית  עמדה 
החוז־ ותוקפנותו  הכיבוש 
ונגד  עמינו  נגד  ונשנית  רת 
בירו־ הקדושים  המקומות 

שלים".

אדר '''וו'ו'ו'וו'ו''''''ו''''' עי

mailto:ds0548506633@gmail.com
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נתניהו נגד גנץ ולפיד:

"הם לא יוכלו להסתדר עם טראמפ ופוטין כמוני"
"גנץ ולפיד יאלצו להתמודד גם מול ממשל עויין, עמדתי שמונה שנים מול ממשל שרצה לדחוק אותנו לקווי 67, לעקור ישובים. המבחן הוא לא רק מול נשיא אוהד 

שיש לי קשר מיוחד איתו, המבחן הוא מול הנשיא שאתה צריך להגיד לו לא"

מ‡: יוני טיין
ראש הממשלה התארח באולפן 'הליכוד TV' ותקף 
את גנץ ולפיד על רקע שאלה "האם ממשלת לפיד-גנץ 

יוכלו להסתדר עם טראמפ כמו שאתה מסתדר איתו?"

הידידות  בגלל  רק  ולא  לא,  היא  "התשובה 
לפיד,  על  וצחק  נתניהו  השיב  איתו",  שלי  האישית 
"איך אמר לי המומחה לאמריקה לפיד, אתה לא מכיר 
את אמריקה". אני מאמין בדברים שאני עושה ועמד־

תי בעמדות החשובות, בהתנגדות להסכם הגרעין, הם 
תמכו בהסכם הזה, הם יסתדרו עם טראמפ?"

"הם יצטרכו לעמוד גם מול ממשל פחות נוח, אני עמדתי 
שמונה שנים מול ממשל שרצה לדחוק אותנו לקווי 67, לעקור 

ישובים. עמדתי בלחצים ששום ראש ממשלה לא עמד בהם. 
נשיא  מול  רק  לא  הוא  המבחן  נתניהו,  סיים 
אוהד שיש לי קשר מיוחד איתו, המבחן הוא מול הנ־

שיא שאתה צריך להגיד לו לא". 

הרב דרעי: 

מזמין את לפיד 
לעימות פומבי, 
מה העתיד על 
שבת, הכותל"

בסרטון שפרסם, הזמין יו"ר ש"ס 
אריה דרעי את יאיר לפיד לעימות, 
כשהוא מסיים את דבריו בתקווה 

"שהגנרלים יאשרו לו"

מ‡: יוני טיין
כשהרב אריה דרעי מזמין  את יאיר לפיד 
לעימות. בסרטון שפרסם יו"ר ש"ס הרב אריה 
מולו  להתעמת  לפיד  ליאיר  קרא  הוא  דרעי, 
לאחר שבזמן שלפיד כיהן כשר אוצר הוא קרא 
דברים.  אותם  את  הכנסת  דוכן  מעל  לדרעי 
דרעי הציע כי לפיד יבחר את הזמן והמקום ואף 

את המנחה.
החברתיות,  ברשתות  שפורסם  בסרטון, 
נשמע השר דרעי אומר "פעם הוא הבטיח שיש 
עתיד, אז אני רוצה לשאול אותו - יאיר לפיד, 
לכותל  שלנו?  לשבת  מתכנן  אתה  עתיד  איזה 
הוסיף,  דרעי  היהודית?".  לחתונה  הקדוש? 
מתכנן  אתה  עתיד  איזה  לי,  תגיד  לפיד,  "יאיר 

לחינוך של ילדי ישראל?".
יו"ר ש"ס המשיך ופנה ליאיר לפיד: "אני 
קורא לך - בוא לעימות מולי, בכל מקום ובכל 
שעה שתבחר. אתה יודע מה? אתה יכול לבחור 
ישראל  איזו  על  ונדבר  תבוא  המנחה.  את  גם 
בהתייחס  אזרחית".  או  יהודית   - כאן  תהיה 
להתבטאויותיו של לפיד נגד המפלגות הדתיות 
והחרדיות, אמר דרעי: "תבין לפיד, דמוקרטיה 
זה לא רק להגיד את מי אתה שונא, זה גם להגיד 

מה אתה חושב".
בהמשך הסרטון מופיעה הכותרת "אריה 
כשהעו־ העימות".   - לפיד  יאיר   VS דרעי 
עתיד  יש  יו"ר  לדעתו  האם  בסיומו  שואל  רך 
יתייצב לעימות הוא משיב לו: "אני יודע? מק־

ווה שהגנרלים יאשרו לו".
על  שבחים  מביע  רימון  רוני  האסטרטג 
לחשי־ שמעבר  מצויין  סרטון  ״זה  היצירתיות: 

פה הגדולה שלו ברשתות החברתיות, גורם גם 
לתקשורת להשמיע אותו ולדבר עליו. זה מחדד 
לחץ את המסר שש״ס היא הכתובת להגנה על הדת״.

ככאןכאן

http://bit.ly/2VNO2Lg-kamenitz
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הרב גפני: "מאמין שנתניהו 
ייבחר, בחרנו בו בהוראת גדו"י"

הרב גפני הביע חששו מיאיר לפיד שחבר לגנץ והפך להיות המפלגה הגדולה 
לאחר שעד היום הליכוד הייתה המפלגה הגדולה

מ‡: יוני טיין

הכוח  בכל  לעבוד  "צריך 
שנ־ קבוצה  כל  ועל  אחד  כל  על 
לא  הישראלית,  בחברה  מצאת 
הציבור  גם  החרדי,  הציבור  רק 
איננו  אם  אפילו  חרדי,  שאיננו 
ולה־ לכולם  להגיע  צריך  דתי. 
שעשינו  מה  את  בפניהם  ביא 
נשמע  כך  האחרונה".  בקדנציה 
יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני 
בראיון לקו מידע פנימי של דגל 
למערכת  התייחס  בו  התורה 
פחות  בעוד  הקרובה  הבחירות 

מחודש.
זוכר  לא  "אני  גפני:  הרב 
תמיד  כזאת,  בחירות  מערכת 
הרבה  גורליות,  הן  הבחירות 
גופי תורה תלויים בזה, הסכנות 
הם גדולות, זה היה גם בקדנציה 
כמו  כזה  מצב  אבל  הקודמת. 
היום, שבו ראש הממשלה נמצא 
מב־ גם  נמצא,  הוא  שבו  במצב 
חינת הבעיות האישיות שלו וגם 
מבחינת החקירות. ומצד שני יש 
את יאיר לפיד שחבר לגנץ והפך 
שעד  הגדולה  המפלגה  להיות 
המפלגה  הייתה  הליכוד  היום 
המפ־ להיות  הפך  הוא  הגדולה, 

לגה הגדולה".
בימים  נמצאים  "אנחנו 
כזאת  מטולטלת  שיש  כאלה 
שהם  אלה  בין  עובר  שהשלטון 
מסורתיים ואנחנו פחות או יותר 
מסתדרים איתם לבין אלה שהם 
כל  לקעקע  ורוצים  דתיים  אנטי 
נמצאים  אנחנו  שביהדות,  דבר 
מה  לזה,  זה  בין  ממש  של  במצב 
הקודמות.  בפעמים  לא  שהיה 
לפני  כבר  לנתניהו  חברנו  אנחנו 
גדולי  בהוראת  שנים  הרבה 
איתו,  הולכים  ואנחנו  התורה 
לא  שהוא  גדולה  היא  הסכנה 

ייבחר, מה שאני מאמין שבסופו 
של דבר ועם עבודה רצינית אנ־
חנו נחזק את כוחנו והוא ייבחר".
המנדט  בדיוק  "לפעמים 
המשמעותי  להיות  יכול  הזה 
שטוב  או  שזה  הפירוש  ביותר, 
להפך  להפך.  וחלילה  שחס  או 
לא  ישיבות  שתלמידי  אומר  זה 
הח־ שהחינוך  ללמוד,  יכולים 
אפשרי  בלתי  במצב  נמצא  רדי 
ולפגוע  לו  להתערב  שרוצים 
גיור  עם  דבר  אותו  בתקציבים, 
בידי  וחלילה  חס  להיות  שיכול 

הרפורמיים".

היועמ"ש ממליץ לביהמ"ש העליון
למנוע מבן ארי להתמודד, ולדחות את הבקשה למנוע מחד"ש-תע"ל להתמודד

מ‡: יוני טיין
לממשלה,  המשפטי  היועץ 
חוות  את  הגיש  מנדלבליט,  אביחי 
דעתו לבית המשפט העליון, במס־
מיכאל  ד"ר  שהגישו  הערעור  גרת 
ועדת  החלטת  על  ואחרים  ארי  בן 
ה-21  לכנסת  המרכזית  הבחירות 
רשימת  התמודדות  את  לאשר 

חד"ש-תע"ל.
העמ־ על  שב  היועמ"ש 
הבחירות,  ועדת  בפני  שהציג  דה 
למנוע  הבקשה  של  דינה  ולפיה 
להתמודד  חד"ש-תע"ל  מרשימת 

להידחות,  ה-21  לכנסת  בבחירות 
מספקת  ראייתית  תשתית  מחוסר 
הוג־ העמדה  לקבלה.  המאפשרת 
שויקה  רועי  עו"ד  באמצעות  שה 
בפרקליטות  הבג"צים  ממחלקת 

המדינה.
היועמ"ש,  זאת  לעומת 
לתמוך  החליט  מנדלבליט,  אביחי 
העליון  המשפט  לבית  בערעור 
הכנסת  חבר  את  לפסול  המבקש 

לשעבר מיכאל בן ארי.
המ־ היועץ  עמדת  כזכור, 

שורת  כי  הייתה  לממשלה  שפטי 

מהת־ ארי  בן  של  התבטאויות 
הוא  כי  מלמדת  האחרונה  קופה 
על  שיטתי  יצרים  לליבוי  "מסית 
יסוד לאומי־אתני נגד האוכלוסייה 
ומ־ איבה  המביא  באופן  הערבית, 
דנים ומעמיק תהום. בן ארי קורא 
האוכ־ זכויות  של  אלימה  לשלילה 
שיטתי  ולביזוי  הערבית,  לוסייה 
ומכוון של האוכלוסייה הערבית". 
ופ־ היועמ"ש  עמדת  חרף 
ועדת  החליטה  המדינה,  רקליט 
הבחירות על חודו של קול לדחות 

את העתירות, ומועמדתו אושרה.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/1.jpg
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וואלה חושף:

זה איש העסקים שבביתו נפגשו 
בחשאי יאיר לפיד ונוני מוזס 

ברקע סירובו של יו"ר יש עתיד לחשוף פרטים על פגישותיו הסודיות עם 
מו"ל ידיעות אחרונות, לוואלה! NEWS נודע כי הן התקיימו בביתו של איש 
העסקים אבי רואימי, שכנו של מוזס וחבר של לפיד. רואימי, שככל הנראה לא 

השתתף במפגשים אלא רק אירח אותם בביתו - סירב להגיב

מ‡ יוני טיין
עתיד  יש  שיו"ר  למרות 
לה־ בתוקף  מסרב  לפיד,  יאיר 
תייחס לפגישות הסודיות שקיים 
ארנון  אחרונות  ידיעות  מו"ל  עם 
סימני  שיש  בפרט  מוזס,  (נוני) 

שאלה כבדים סביב תוכנן.
וואלה ניוז חושף את זהותו 
המסתורי  העסקים  איש  של 
הת־ הפגישות  נערכו  שבביתו 
של  בתקופתו  שהתקיימו  כופות 
באבי  מדובר  אוצר.  כשר  לפיד 
רואימי, שכנו של מוזס וחבר של 
רואימי,  האחרון.  בעשור  לפיד 
מנדל"ן,  בעיקר  הונו  את  שעשה 
ול־ בישראל,  כמעט  מוכר  אינו 
מעורב  אינו  כלל  מכרים  דברי 
מוזס־ בפגישות  גם  בפוליטיקה. 
נכח  לא  הוא  הנראה,  ככל  לפיד, 
העניק  רק  אלא  מעורב  היה  ולא 
במענה  לקיומן.  הגג  קורת  את 
רואימי   NEWS !וואלה לפניית 
להשיב  וסירב  תגובה"  "אין  מסר 

על שאלות בנושא.
"הידיעה  נמסר:  מלפיד 
חוקית  בעיה  שום  אין  נכונה. 
להיפגש עם בעלים של כלי תק־
עם  גם  עשה  שלפיד  כמו  שורת 
אלי  לאודר,  רון  אדלסון,  שלדון 
עזור, ורבים אחרים. אין פוליטי־
מקיים  שאינו  בכיר  ישראלי  קאי 
פגישות כאלה. כתב האישום נגד 

עם  שנפגש  כך  על  אינו  נתניהו 
ממנו  שביקש  כך  על  אלא  מוזס 
שוחד". מטעמו של מוזס לא נמ־

סרה תגובה.
ומוזס  לפיד  בין  הפגישות 
אילה  העיתונאית  ידי  על  נחשפו 
ברקע  האחרון,  בנובמבר  חסון 
לא  הפגישות  תיק 2000.  חקירת 
חופש  בקשות  במסגרת  דווחו 
של  הפגישות  יומני  על  מידע 
או  הועלמו  ואף  ובכירים,  שרים 
יומנים  מאותם  לכאורה  הושחרו 
הצי־ ולעיון  לתקשורת  שהועברו 
הפ־ חסון,  של  הדיווח  לפי  בור. 
בבוקר  שישי  בימי  נערכו  גישות 
מסביון,  עסקים  איש  של  בביתו 
בפגישות  להשתתף  נהג  שלא 
כמקום  ביתו  את  נתן  רק  אלא 
נודע   NEWS לוואלה!  מפגש. 
שבוע  בסופי  נערכו  הפגישות  כי 
למ־ שנחשב  רואימי,  של  בביתו 
הס־ בבית  ומתגורר  למוזס  קורב 

מוך לו בסביון.

בעקבות הנסיגה בסקרים:

לפיד ינהל את קמפיין "כחול 
לבן" לבחירות

לאחר שהמפלגות הקטנות נגסו במנדטים של הרשימה, נפגשו ארבעת ראשיה 
עד לשעות הלילה והחליטו להעניק ליו"ר יש עתיד את מושכות הקמפיין 

המדשדש

מ‡: יוני טיין     
סקרים  שכמה  לאחר 
של  הגדול  היתרון  כי  מראים 
הלי־ פני  על  לבן'  'כחול  מפלגת 
וההתלהבות  ומצטמק  הולך  כוד 
ומ־ הולכת  גנץ  סביב  הראשונה 
לתת  במפלגה  החליטו  תפוגגת. 
 2 למספר  הקמפיין  מושכות  את 
שמפלגתו  לפיד,  יאיר  ברשימה, 
למפלגת  התמזגה  עתיד"  "יש 
כך  גנץ.  בני  של  לישראל"  "חוסן 

מפרסם חדשות 13.

ההחלטה  הפרסום,  פי  על 
לילית  פגישה  לאחר  התקבלה 
שנערכה שלשום עד השעות הק־
לפיד,  גנץ,  בין  הלילה  של  טנות 
הרבי־ אשכנזי,  וגבי  יעלון  בוגי 
עייה הפותחת של רשימת "כחול 

לבן".
הוח־ הפגישה,  של  בסיומה 
ההח־ כל  את  יקבל  לפיד  כי  לט 
לטות הנוגעות לקמפיין הבחירות 

של הרשימה.
בע־ התקבלה  ההחלטה 

המנוסה  לפיד  של  היותו  קבות 
הארבעה בקמפיינים  ביותר מבין 
של  המקצועי  הדרג  פוליטיים. 
קדימה  לזוז  צפוי  עתיד"  "יש 
ולדחוק  הקמפיין  בהיררכיית 
של  המקצועי  הצוות  את  אחורה 
הקרו־ בימים  לישראל".  "חוסן 
המנ־ את  להחזיר  בניסיון  בים, 
הב־ קמפיין  צפוי  בחזרה,  דטים 
כה  שעד  לבן",  של "כחול  חירות 
לעלות  יחסי,  באופן  מנומנם  היה 

הילוך.

ללהזמנות לחצו כאן

לחץ 
כאןכאן

http://bit.ly/2VNO2Lg-kamenitz
mailto:3112992@gmail.com
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דו“ח האנטישמיות בהולנד 
לשנת 2018

הסתכם ב 230- מקרים

מ‡: יר‡ל לבי‡

בהולנד  נרשמה   2018 בשנת 
עלייה משמעותית במספר האירו־
עים האנטישמיים שנרשמו, שהס־

תכם ב 230- מקרים.
המרכז  אלה,  נתונים  פי  על 
למידע ותיעוד, שהיא ארגון האב־
ההול־ היהודית  הקהילה  של  טחה 
 135 שעברה  בשנה  רשם  נדית, 

השנתי  בדו“ח  דווח  כך  תקריות, 
שפורסם.

של  גידול  מייצג  זה  מספר 
שדווחו  מקרים   113 לעומת   19%

בשנת 2017.

נתניהו: "בלי איחוד עם 
עוצמה, הליכוד היה מפסיד 

את הבחירות"
בהקלטה משיחות סגורות של ראש הממשלה בפני בכירי בליכוד, הסביר ראש 

הממשלה את הסיבה שנאלץ לאחד את מפלגות הימין עם 'עוצמה יהודית'

מ‡: יוני טיין

בנימין  הממשלה,  ראש 
לבכירי  באומרו  הוקלט  נתניהו, 
עם  האיחוד  "ללא  כי  הליכוד 
מפסידים  היינו  יהודית,  עוצמה 
כך  הבחירות",  את  עכשיו  כבר 
הדיווח,  לפי   .11 בכאן  פורסם 
וסער  נתניהו  הישיבה,  אחרי 
בארבע  ראשונה  לפגישה  נועדו 

עיניים.
כמובן  "אנחנו  נתניהו: 
איך  בעיות  לנו  שיש  יודעים 
זה  בגלל  מזה,  חלק  על  לשמור 
המפלגות  איחוד  את  עשינו  גם 
כדי להבטיח שנתח מספיק גדול 
עובר את אחוז החסימה, ובלי זה 
בלי  מפסידים.  היינו  אגב,  דרך 
מפסידים,  היינו  הזה  האיחוד 

הבחירות כבר היו מוכרעות".
רה"מ גם התייחס לדילמה 
בקמ־ לצאת  האם   – הליכוד  של 

לשתיית  שיביא  אגרסיבי  פיין 
הימין  מפלגות  שאר  קולות  את 
לסכן  לא  כדי  זה  על  לוותר  או 
כפי  החסימה,  אחוז  מול  אותן 
שנראה עכשיו ליברמן לא עובר 
נתניהו:  החסימה.  אחוז  את 
החלטה  נקבל  נחליט,  "אנחנו 

שנ־ מפלגות  לגבי  לעשות  מה 
ראה לנו שלא עוברות את אחוז 
מתפ־ זה  לאן  ונראה  החסימה. 
לגעת  כרגע  רוצה  לא  אני  תח. 
על  השפעה  גם  לזה  יש  כי  בזה 
המסרים שלנו. נראה מה נעשה. 

זה לא הזמן להחליט".

לחץ 
ככאןכאן

http://bit.ly/2VNO2Lg-kamenitz
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%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%90%D7%A0%D7%A0%D7%A1%20%D7%90%D7%93%D7%A8%20%D7%A2%D7%98.pdf
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יריב לוין: "נתניהו לא זקוק לבנט 
בביטחון אני לא זקוק לשקד במשפט"

השר יריב לוין תוקף את גנץ ולפיד: "מפתים בוחרי ימין" ◆ על איילת שקד: "היו לה כוונות טובות"

מ‡: יוני טיין
שר התיירות יריב לוין בראיון מיוחד 
הודעת  לאחר  שקרה  מה  על  התייחס 
נתניהו  בתיקי  לממשלה  המשפטי  היועץ 

והאיחוד של גנץ לפיד.
פשוטים,  לא  אירועים  "עברנו  לוין, 
אבל אני שמח שהתברר שהציבור מפוקח, 
לימין  להתחפש  וגנץ  לפיד  של  והניסיון 
ולסחוב ולהטעות את מצביעי הימין הולך 
ומתפוגג, הולך ונכשל.. אנחנו תוקפים את 
המלאכותי  הצירוף  את  הזמן,  כל  גנץ  בני 
הכלכלי  בשמאל  גם  שחלש  והשמאל  הזה 

והמדיני". כך לוין ל'סרוגים'.
לפ־ מקומם  ניסיון  "זה  מלוין:   עוד 
את  לחבר  צריך  אליהם  ימין,  בוחרי  תות 
הממשלה  זו  הערביות,  והמפלגות  מרצ 
זה  נסמכים.  הם  כך  ועל  עליה  בונים  שהם 
אסון למדינת ישראל, דוברים שלהם, כמו 
עופר שלח,  לחלוטין לא פוסלים שותפות 
עם הערבים, לא מדברים רק על גוש חוסם 
להם  אין  מספרית  כי  ברירה  להם  אין  וגם 
דרך אחרת. הם נשענים בוודאי על המפל־
גות הערביות ועל זה אין וויכוח. ומי שמ־
יודע  טיבי  אחמד  או  עודה  איימן  את  כיר 
שהם אל באים בלי תמורה ברורה ואת זה 

הם יקבלו ממנו".
המשפטים  ושרת  החדש  הימין  על 

הוא  האחרונה,  בקדנציה  שקד  איילת 
אומר: ל"איילת שקד היו לה כוונות טובות 
ומספר הישגים, אבל אני חולק על התפי־
ומינויים  תיקונים  שבכמה  העקרונית  סה 
נדרש  המערכת,  את  לשנות  ניתן  קטנים 
שינוי יסודי עמוק אנחנו נדונים להמשיך. 
של  מצב  העובדות,  על  מסתכל  אני  בסוף 
מדרון, המשך ההתדרדרות של התערבות 
העליון  המשפט  בית  של  וגוברת  הולכת 
לא  ואם  והכנסת  הממשלה  של  בעניינים 
השופ־ בחירת  בשיטת  יסודי  שינוי  נעשה 
טים כמו חוק יסוד חקיקה שבג"ץ לא יוכל 
להתערב בחקיקת הכנסת ככל העולה על 
אנחנו   – יקרו  לא  האלו  הדברים  אם  רוחו, 
צריכים  האלו  והדברים  להתדרדר  נמשיך 
לקרות בעמידה נחושה, ואם אזכה להיות 
שר המשפטים זה מה שאני מכוון לעשות, 

אבל כדי להגיע שם צריך קודם כל לנצח 
בבחירות".

"נפתלי בנט הוא חבר בכיר בקבינט 
כבר שש שנים, ואיילת שקד הייתה שרת 
מבין  הציבור  הזאת,  בקדנציה  משפטים 
שבנימין נתניהו לא זקוק לנפתלי בנט כדי 
לנהל את ענייני הביטחון וגם אני לא זקוק 
המש־ ענייני  את  לנהל  כדי  שקד  לאיילת 

פט. אנחנו נעשה אותם יותר טוב".
ירצה  הכל  למרות  כי  מדגיש  השר 
לראות את הימין החדש בממשלה, "צריך 
סחטנות  של  ממקום  לא  ממשלה  להרכיב 
בתיקים  הממשלה  שראש  במקום  אלא 
אנשים  לשים  יכול  והמרכזיים  החשובים 
איתם.  לעבוד  ויודע  עליהם  סומך  שהוא 
שרי הליכוד הם הטובים ביותר בממשלה, 

לא זקוקים לגלגלי עזר ושחקני חיזוק".

התיעוד מוכיח

ונצואלה: משאית 
סיוע נשרפה ע"י 

האופוזיציה
תחקיר של ניו יורק טיימס סדק את גרסת מתנגדיו של 

מדורו ◆ משאית עם אספקה הומניטרית הוצתה בעקבות 
בקבוק תבערה שהשליך אחד המפגינים 

מ‡: ‡ברהם ויסמן

הצתת שיירת הסיוע ההומניטרי 
לוונצואלה בסוף החודש שעבר הייתה 
זאת  האופוזיציה,  של  הפגנה  במהלך 
הברית  ארצות  של  להאשמות  בניגוד 
מדורו  ניקולס  של  המשטר  שלפיהן 
אחראי לכך. כך עולה מתחקיר של ניו 
שלא  תיעוד  שבחן  אחרי  טיימס,  יורק 
נראה עד כה, ובו נראים אנשי אופוזי־
שהצית  תבערה  בקבוק  משליכים  ציה 

"בשוגג" את משאית האספקה.
התבערה  בקבוק  נראה  בסרטון 
מושלך לעבר המשטרה, שחסמה גשר 
עם  לוונצואלה.  קולומביה  בין  שחיבר 
זאת, בסרטון שהגיעו לניו יורק טיימס 
עף  כשהוא  בבקבוק  שהיה  בד  נראה 
לעבר המשאית. עוד דווח כי אותו מפ־

לעבר  תבעה  בקבוק  משליך  נראה  גין 
משאית אחרת 20 דקות מוקדם יותר.

מייקס  הברית  ארצות  נשיא  סגן 
פנס אמר אז כי מדורו רוקד בזמן שאנ־
שיו "רוצים אזרחים ושורפים מזון ות־
ונצואלה".  לאזרחי  בדרך  שהיו  רופות 
המדינה  מחלקת  שפרסמה  סרטון  גם 
להכניס  שמסרב  מדורו,  את  האשים 
באח־ לארצו,  הבינלאומי  הסיוע  את 

ריות להרס האספקה.
לביטחון  המועצה  מטעם  דובר 
בתגובה  טיימס  יורק  לניו  אמר  לאומי 
הת־ ליצירת  אחראי  "מדורו  לתחקיר: 
נאים לאלימות. הבריונים שלו מונעים 
ותרופות,  מזון  של  טונות  של  כניסה 
מנסים  אמיצים  מתנדבים  כשאלפי 
למשפחות  הסיוע  את  ולספק  להגן 

בוונצואלה".

לחץ 
ככאןכאן

http://bit.ly/2VNO2Lg-kamenitz
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הסעו יל„ים
לפני שבוע נדרסה בת 6 ע"י רכב ההסעה במושב שדות מיכה, היא 
חזרה לרכב כדי לקחת את המעיל ששכחה, הנהג לא הבחין ופגע בה.

למחרת פורסם מכתב מרגש ע"י אחת ממורות ביה"ס בו למדה היל־
דה:

בי  צפו  ורגשות,  תחושות  לחלוק  החינוכי  הצוות  כולנו  "כשישבנו 
עלינו  עובר  איך  פה,  אנחנו  למה  החיים,  על  ותהיות  מחשבות  המון 
היום, כיצד אנחנו מנצלים אותו, כיצד אנחנו מעניקים אהבה ליקרים 
של  הלחוצה  השגרה  מציאות  את  תיארה  המכתב  בהמשך  שלנו..." 
רובנו בהשכמה, בהרדמה של הילדים וכמה צריך להודות על האוצ־
רות הללו, לשחק איתם ולהקריא להם סיפור. לא להיות נוכחים רק 

פיסית אלא להעניק להם הרגשה כמה הם חשובים ויקרים.

מהות  על  ומחשבות  ברגשות  ושיתוף  עיסוק  מזמין  האובדן  כאב 
החיים. אבל מעל לצורך בהענקת אהבה לילדינו, הצורך "להיות שם 
פיסית עבורם" יכול להיות מציל חיים ממש. ליווי של ילד להסעה 
לב־ קריטי  הוא  אלא  ואכפתיות  לב  תשומת  של  מחווה  רק  לא  הוא 

טיחותו. 

כי  נקבע  ילדים,  לבטיחות  'בטרם'  ארגון  ע"י  שפורסם  עמדה  בנייר 
הסכנה העיקרית הכרוכה בשימוש ברכבי הסעה, נוצרת בזמן העלאה 

או הורדה של הילדים: 

הנהג אינו מבחין בילד, בגלל קומתו הנמוכה, ופוגע בו לפני שהספיק 
להתרחק מרכב ההסעה.

במדרגות  הירידה  בזמן  ליפול  עלולים  ילדים  הירידה-  בעת  נפילה 
הגבוהות בחלק מרכבי ההסעה. בעבר אירעו מקרים שבהם נהג הרכב 

המשיך בנסיעה ופגע בילד שנפל במדרגות.

פגיעה בזמן חציית הכביש- מכוניות חולפות עלולות לפגוע בילדים 
שחוצים את הכביש לפני רכב או אחריו. ההמלצה היא שילדים עד 
בת 6  ילדה  גם  גיל 12.  מעל  ילד  או  מבוגר  אדם  ידי  על  ילוו  גיל 9 

זקוקה לליווי להסעה.

בשנת 2004, הקים משרד התחבורה ועדה בין-משרדית לגיבוש נה־
לים להסעת ילדים ברכבי הסעה. 

אחת ההמלצות החשובות ביותר של הוועדה, חייבה נוכחות מלווה 
המלווה  תפקיד  תלמידים.  להסעת  המשמש  רכב  כלי  בכל  מבוגר 
והירידה  העלייה  בעת  הנסיעה,  בעת  הילדים  בטיחות  את  להבטיח 
מהרכב ובעת חציית הכביש. כמו כן מלווה אחראי לוודא שלא נשאר 

ילד ברכב.

לצערנו המלצה זו לא יושמה מסיבות תקציביות ולא בכל ההסעות 
יש מלווה.

לפעול  ילדינו-  בהסעות  הבטיחות  בנושא  מעורבות  לגלות  עלינו 
ולהשתדל שבכל הסעה של ילדים קטנים יהיה מלווה. 

לוודא שהנהג אחראי וחוגר את הילדים, שהוא לא דוחס יותר ילדים 
חגורות  שישנן  ילדים.  להסעת  מותאם  ברכב  נוסע  שהוא  מהמותר, 
וכסאות בטיחות מותאמים ושהוא עומד בתקנים ע"פ דרישות התע־

בורה (ונוגעות לכל אדם המסיע ילדים בשכר)

עלינו לוודא שהילדים הפנימו כללי התנהגות נאותה ברכב ומחוצה 
לו. בין השאר-

חשוב להסביר לילדינו כי במקרה שדבר מה נופל להם בקרבת ההס־
עה, עליהם ליידע את הנהג על כך ולא להרים את החפץ לבדם, כדי 
שיודעים  ולוודא  בהם.  להבחין  מבלי  ייסע  הנהג  שבו  מצב  למנוע 

שאין לעמוד לפני הרכב או מאחוריו.

אהבה היא קודם כל חיים –

ומה שתלוי בנו.. לעשות הכל כדי לשמור על האוצרות שקבלנו.

בטיחו ב„רכים

 מעונינים לה‚יב ‡ו לף בסיפור ˜ור בבטיחו היל„ים
 : מוזמנים

בריטניה סיכלה ניסיון חיסול של 
מנהיג צ'צ'ני המתנגד לפוטין

בעקבות מידע שהגיע לסוכנויות הביון, נמנעה כניסתו לממלכה של חשוד שתכנן לרצוח ראש 
ממשלה לשעבר ◆ ההחלטה התקבלה על רקע הרעלתו של סקריפל

מ‡: ‡ברהם ויסמן
את  מנעו  בבריטניה  הביון  סוכנויות 
החשד  שלפי  רוסי,  מתנקש  של  כניסתו 
צ'צ'ניה  ממשלת  ראש  את  לרצוח  תכנן 
לשעבר בממלכה כך דווח ב"סנדיי טיימס". 
לבריטניה  להגיע  ניסה  סוגייפוב  אומר 
מו־ מידע  בעקבות  נדחה  אך  שעבר,  בקיץ 
דיעני שלפיו הוא מתכנן לרצוח את אחמד 
ולדימיר  רוסיה  נשיא  של  יריבו  זקאייב, 
פוטין. האחרון קיבל מקלט מדיני ברוסיה 

ב-2004.
להיכנס  מהמתנקש  למנוע  ההחלטה 

חמישה  התקבלה  בריטניה  של  לשטחה 
לשע־ המרגל  של  הרעלתו  אחרי  חודשים 
בתו  עם  יחד  שהותקף  סקריפל,  סרגיי  בר 
את  הטילה  לונדון  נוביצ'וק.  העצבים  בגז 
שמצדה  מוסקבה,  על  למתקפה  האחריות 
מאסיבי  דיסאינפורמציה  בקמפיין  יצאה 
הביטחון  שירותי  במהימנות  ספק  שמטיל 
הבריטיים ורומז כי הם אחראים להרעלתו 

של סקריפל בעצמם.
המ־ בתום  לבריטניה  נמלט  זקאייב 
הש־ שבסיומה  בצ'צ'ניה,  השנייה  לחמה 

המוסלמי  המחוז  על  רוסיה  מחדש  תלטה 

ילדיו  וששת  שאשתו  סוגייפוב,  המורד. 
איז־ עומר  לרצח  גם  נקשר  בלונדון,  חיים 
ראלוב הצ'צ'ני בווינה ב-2009. גם הוא חי 
בעבר בבירת בריטניה, אך עזב מאז, ועתה 
אחד  הלאומי.  לביטחון  איום  מוגדר  הוא 
הגורמים שצוטטו בטיימס אמר כי המשפ־

חה מעולם לא גרמה לשום בעיות.
הייתה  רוסיה  האחרונות,  בשנים 
חת־ ופעולות  תקיפות  בשורת  מעורבות 
בקרמלין  אך  המערב,  מדינות  נגד  רניות 
אנטי־ "היסטריה  זאת  ומכנים  זאת  דוחים 

רוסית".

http://bit.ly/2XMN8QO-yahzoiru
http://bit.ly/2tY7tVL-yahzoiru
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יו"ר בית הנבחרים הדמוקרטית: לא תומכת 
בהדחת טראמפ עד שיגיעו ראיות ברורות נגדו

פלוסי אמרה כי עד שלא יהיו ראיות חותכות נגד נשיא ארצות הברית, אין לפתוח במהלך מאחר שהוא 
יפלג את אזרחיה ◆ לאחרונה פתח בית הנבחרים בחקירה נרחבת נגד הנשיא, הכולל חשד לעבירות 

שמהוות בסיס להדחה

מ‡: ‡ברהם ויסמן
לא  פלוסי,  ננסי  הנבחרים,  בית  יו"ר 
סבורה שיש להדיח את נשיא ארצות הברית 
דונלד טראמפ אלא אם יש סיבות מוצדקות 
בריאיון  דו-מפלגתית.  ותמיכה  לכך  ביותר 
פלוסי  הסבירה  שפורסם,  פוסט  לוושינגטון 
הדמוקרטית את עמדתה בכך שהמהלך יפלג 
הדחה",  בעד  לא  "אני  הברית.  ארצות  את 
אמרה הדמוקרטית הבכירה ביותר בקונגרס. 
שאין  שעד  כך  מפלגת  כך  כל  תהיה  "הדחה 
לא  אני  ודו-מפלגתי,  ומהדהד  מחייב  משהו 
זה.  בנתיב  ללכת  צריכים  שאנחנו  חושבת 
הוא לא שווה את זה". פלוסי הבהירה כי היא 
לא סבורה שטראמפ מתאים לכהן בתפקידו. 
"הוא לא מתאים מבחינה מוסרית, אינטלק־

טואלית ושכלית", אמרה בריאיון.
את  חוקר  מולר  רוברט  המיוחד  התובע 
התערבותה של רוסיה בבחירות ב-2016, שי־
טראמפ  של  הקמפיין  בין  אפשרי  פעולה  תוף 
את  לשבש  ניסה  טראמפ  ואם  מוסקבה  לבין 
חקירתו. הנשיא מכחיש כי הוא עבר על החוק 
מכש־ ב"ציד  מדובר  כי  ואמר  כלשהי  בצורה 
חקירתו,  את  בקרוב  לסיים  אמור  מולר  פות". 
את  ולהגיש  כשנתיים,  כמעט  לפני  שהחלה 
וויליאם  החדש  הכללי  לתובע  בדוח  ממצאיו 
באר. אם הדוח יכלול ראיות לעבירות שביצע 

הנשיא, הקונגרס עשוי לפתוח בהליך נגדו.
שתו־ הנבחרים,  בבית  המשפט  ועדת 
לאח־ פתחה  להדחה,  אפשרי  מהלך  כל  ביל 
רונה בחקירה נרחבת בחשד לשחיתות, ניצול 

טראמפ,  נגד  חקירה  ושיבוש  לרעה  סמכות 
עבירות שיכולות להוות בסיס להדחה. יו"ר 
כי  אמר  הדמוקרטי,  נדלר  ג'רולד  הוועדה, 
המ־ חקירת  את  שיבש  שהנשיא  סבור  הוא 
עורבות הרוסית, אבל הבהיר כי מוקדם מדי 
להחליט אם יש לפתוח בהליך הדחה. הדמו־
קרטים נתונים ללחץ גובר מהאגף השמאלי 
הנשיא,  הדחת  בתהליך  לפתוח  במפלגה 
המיליארדר  שמוביל  פרסום  קמפיין  כולל 
טום סטייר לתמיכה במהלך נגד טראמפ. כדי 
צורך  יש  הברית,  ארצות  נשיא  את  להדיח 
ידי  על  שנשלט  הנבחרים  בבית  רגיל  ברוב 
הדמוקרטים וברוב של שני שלישים בסנאט, 
שמקטין  מה  הרפובליקנים  ידי  על  שנשלט 
עוד יותר את הסיכוי להיתכנותה של הדחה.

בן גביר מאשים כי 
גנץ מנסה להשפיע 
על שופטי העליון

עו"ד בן גביר בתגובה לסרטון גנץ המביע חשש 
מהיבחרותו להיות חבר בועדה למינוי שופטים

מ‡: יוני טיין
בבית  הדיון  לפני  "יומיים 
לפסול  בבקשה  העליון  המשפט 
אותנו, גנץ וחבריו במפלגת השמאל 
אימים  להלך  ומנסים  הילוך  מעלים 
על שופטי בית המשפט העליון ומ־
בקשים לפסול את  עו"ד בן גביר על 
רקע לא מקצועי". מאשים בן גביר 

מראשי עוצמה יהודית.
לשופטי  רומז  "גנץ  לדבריו: 
בן  את  לפסול  כדאי  שאולי  העליון 
משפ־ בסיס  חסרי  משיקולים  גביר 

טי, אך בעלי מימד פוליטי. המדובר 
ולהשפיע  משפט,  להטות  בניסיון 
תק־ מתוך  לרעה.  השופטים  על 
יקבלו  המשפט  בית  ששופטי  ווה 
מהלכים  ויקבעו  פוליטית  החלטה 

פוליטיים".
"גנץ  כי  מוסיף  גביר  בן  עו"ד 
לדמוק־ שמסוכן  כמי  עצמו  מוכיח 
שלו  שהקמפיין  מקווה  אני  רטיה. 
לא ישפיע על השופטים, אך החשש 
הוא שהשמאל רוצה לנצח בבחירות 

דרך בית המשפט".

שקד תקפה את נתניהו 
כי בגללו נבלם החוק 
לביטול ההתנתקות

שרת המשפטים איילת שקד (הימין החדש) הבהירה 
לאחרונה כי בכוונתה להתגייס בקדנציה הקרובה 

למאמץ לביטול חוק ההתנתקות.

מ‡: יוני טיין
ראש  את  תקפה  שקד 
כי  ואמרה  נתניהו  בנימין  הממשלה 
ביטול  את  את  בלם  הממשלה  ראש 
חוק ההתנתקות בקדנציה הקודמת 

בגלל סיבות מדיניות כדבריה.
כי  השרה  אמרה  מכן  לאחר 
אם מפלגת הימין החדש תקבל מס־
פיק כוח בקדנציה הבאה היא תפעל 

לביטול חוק ההתנתקות.
יצאו  האחרונים  בשבועות 
בעבר  שהתגוררו  משפחות  עשרות 
חוק  ביטול  סביב  למאבק  בחומש 
האחרונים  בימים  ההתנתקות, 
הצהרות  המאבק  במטה  השיגו 
שטענו  ושרים  כנסת  חברי  ממספר 

בכנסת  החוק  לביטול  יפעלו  הם  כי 
הבאה.

יוסי  גם  נמצא  המשפחות  בין 
שמו־ השומרון,  מועצת  ראש  דגן, 
ביל את המאבק. דגן אמר כי מדובר 
כאחד  וישראלי  יהודי  ארץ  בחבל 
ההתנ־ וחוק  שעובר  יום  כל  וכי 
גדול  עוול  הוא  מבוטל  לא  תקות 
הוא  כי  עוד  ציין  דגן  למתיישבים. 
את  לקדם  הלאומי  מהמחנה  מצפה 
ביטול חוק ההתנתקות הן במצע והן 

לאחר הבחירות.
חברי  כבר  שיש  שמח  "אני 
יפעלו  כי  שהצהירו  מיועדים  כנסת 
לטובת העניין, הם יבחנו במעשיהם 

לאחר הבחירות", אמר דגן.

קראון הייטס: נעצר אדם 
שדחף תושבים יהודים

לפני חודשיים תועד הודף הולכי רגל חרדים ◆ אתמול 
דחף אם חרדית עם עגלת תינוק 

מ‡ יר‡ל לבי‡

משכונת  אפרו-אמריקני 
בפעם  אתמול  נעצר  הייטס  קראון 
יהודים  להדיפת  בקשר  השנייה 

בעלי חזות חרדית כפשעי שנאה. 
האיש תועד דוחף הולכי רגל 
הייטס,  קראון  ברחובות  אקראיים 
בעקבות  היהודית.  חזותם  רקע  על 
תלונות שהוגשו למשטרת ניו יורק, 

נעצר התוקף.

חרדית  אשה  דחף  השבוע 
התאומים  עגלת  את  עליה  והדף 
זה  אירוע  גם  ילדיה.  שני  היה  שבה 
ודווחה  האבטחה,  במצלמות  תועד 

בתחנת המשטרה.
יורק,  ניו  משטרת  שוטרי 
ארגון  מתנדבי  של  בסיועם 
ידם  את  לשים  הצליחו  ה'שומרים', 
'דוחף  הוא  כי  ומתברר  האיש -  על 
לפני  כך  בעוון  שנעצר  החרדים' 

חודשיים.

mailto:a0583210148@gmail.com
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איימן עודה מערער על 
החלטת מח''ש בפרשת אום 

אל חיראן 
חבר הכנסת איימן עודה מערער על החלטת מח"ש וטוען כי הראיות 
קובעות באופן ברור כי בוצע ירי ספוג לעברו בפרשת אום אל חיראן

מ‡: יוני טיין

סגרה  שמח”ש  לאחר 
מטעמים  החקירה  תיק  את 
בערר  ראיות”,  “חוסר  של 
שהגיש היום הוועד הציבורי 
הכ־ חבר  בשם  עינויים  נגד 
נחשפים  עודה,  איימן  נסת 
חומרים חדשים המעידים כי 
שוטרים  ידי  על  נורה  עודה 
וכי  ספוג,  כדורי  באמצעות 
שו־ מלחקור  נמנעה  מח"ש 
ברובי  מצויידים  שהיו  טרים 

ספוג לגבי הירי.
של  הסגירה  בהחלטת 
מח"ש, נמסר כי: "לא נמצאו 
המעידות  ממש  של  ראיות 
על שימוש בכדורי ספוג בק־
חה"כ  נפגעו  בו  המקום  רבת 
אך  הנוסף".  והאדם  עודה 
סרטון  נחשף  החקירה  בתיק 
לילה  אותו  מאירועי  חדש 
מומחים  פורסם.  שטרם 
לחלץ  הצליחו  בינלאומיים 
מהסרטון עדויות לכך שאכן 

בוצע ירי ספוג על אף הכח־
בחו־ מעיון  המשטרה  שות 
קיים  כי  עולה  החקירה  מרי 
ומפליל  נוסף  סרטון  במח”ש 
בו ניתן לראות כי נורה כדור 
וכי  הכנסת  חבר  לעבר  ספוג 
אך  ירי  מאותו  נפגע  מישהו 
מח”ש מסרבת לחשוף אותו.
שו־ שני  בחקירתם, 

מודים  במקום  שנכחו  טרים 
בניגוד  ספוג  ירי  שבוצע 
המפגינים  לעבר  לנהלים 
עודה,  ח"כ  נכח  שבתוכם 
שירה  מעיד  אף  מהם  ואחד 
ההתקהלות  ראש  לעבר 
בסרטון  עודה.  ח"כ  הוא   –
של  הגוף  ממצלמת  שצולם 
קנה  נראה  השוטרים  אחד 
מכוון  אשר  ספוג,  מטול  של 

ישירות לעברו.
מח”ש,  לעמדת  בניגוד 
כי  עולה  הראיות  מחומרי 
חשו־ שני  לפחות  קיימים 
דים בירי הספוג, אבל מח”ש 
על  אותם  מלתשאל  נמנעה 

המחל־ פי  על  אם  גם  כך.  
אכן  שוטרים  לחקירות  קה 
עדיין  החקירה,  כווני  מוצו 
ניתן להצביע על שוטר אחד 
שירה כדור ספוג לכיוונו של 
ח"כ עודה מתוך עדותו שלו, 

ועליו להיעמד לדין על כך.
איימן  הכנסת  חבר 
“שו־ בתגובה:  אמר  עודה 
חבר  באלימות  תקפו  טרים 
לדין.  הועמדו  ולא  כנסת 
התעלמו  פעם  אחר  פעם 
ומהח־ מהראיות  במח”ש 
ביצעו.  עצמם  שהם  קירה 
את  גררו  פוליטיות  מסיבות 
ומסיבות  לשנה  מעל  התיק 
לסגור  החליטו  פוליטיות 
לכולם  ברור  כבר  אותו. 
לטיוח  במחלקה  שמדובר 
זה  אם  בין  שוטרים.  עבירות 
בענייני או בין אם זה בעניינו 
לא  אלקיען,  אבו  יעקוב  של 
לחקור  כוונה  מעולם  הייתה 
יום  באותו  קרה  באמת  מה 

נורא.”

בלחץ מחאת הענק: 

נשיא אלג'יריה הכריז שלא יתמודד 
לכהונה נוספת

בוטפליקה החולה, השולט כבר 20 שנה, הודיע כי הוא לא יתמודד לכהונה חמישית ◆ 
ההפגנות באלג'יריה התחדשו למרות הכרזת הנשיא: "עליו להיעלם במהירות"

מ‡: ‡ברהם ויסמן
אל-עזיז  עבד  אלג'יריה  נשיא 
חמי־ לכהונה  יתמודד  לא  בוטפליקה 
שית אחרי 20 שנה בתפקיד. כך נמסר 
בעקבות  במדינה,  הנשיאות  מלשכת 
זאת,  עם  שלטונו.  נגד  הענק  מחאת 
להתקיים  אמורות  שהיו  הבחירות, 
ידוע.  לא  למועד  נדחו  הבא,  בחודש 
לפרוש  בכוונתו  יש  כי  אמר  לא  הוא 
להימשך  שצפויה  המעבר,  בתקופת 
זה  אם  ברור  ולא  ארוכים,  חודשים 
המ־ לסיום  ויוביל  מתנגדיו  את  יספק 

שבר.
חוב־ כי  אמר  ה-82  בן  הנשיא 
להקמת  לתרום  הייתה  האחרונה  תו 
חדשה  ולמערכת  חדשה  רפובליקה 
של  החדשים  הדורות  בידי  "שתהיה 
ראש  הודעתו,  אחרי  האלג'יראים". 
התפטר.  אויאחיה  אחמד  הממשלה 
הוא יוחלף בנור א-דין בדואי, ששימש 
שר הפנים ואינו מוכר כחלק מהמעגל 
למארה,  רמטאן  הנשיא.  של  הקרוב 
מונה  בוטפליקה,  של  דיפלומטי  יועץ 
הנשיא  החדש.  הממשלה  ראש  לסגן 
הבטיח לערוך שינויים בממשלה ולה־
ופוליטיות  כלכליות  רפורמות  עביר 

חדשה  חוקה  עם  למשאל  ולהעלות 
למדינה.

אלפי  הנשיא  הכרזת  לאחר  גם 
אלג'יריה  ברחבי  להפגין  יצאו  אנשים 
בדרישה לשינוי מידי בשלטון, ברשת 
א-נהר דווח כי מפגינים רבים התאס־
פו בכמה ערים. בעיר בג'איה, שלחופי 

בשביתה  פועלים  פתחו  התיכון,  הים 
המער־ כל  "על  הנמל.  את  ששיתקה 
שלנו  המאבק  במהירות,  להיעלם  כת 
יימשך", אמר נור א-דין חבי, סטודנט 
בן 25, שהפגין במרכז הבירה אלג'יר. 
"אנחנו רוצים שהשלטון יסתלק", הוא 

קרא יחד עם מפגינים אחרים.

http://xn--4dbbfg2d4b.co.il/


יום רביעי ו' אדר ב' תשע"ט 1413/03/2019

תושבים באזור ההתרסקות: 
המטוס השמיע רעשים מוזרים 

והותיר שובל עשן
חקלאים החיים בסמוך לשדה שבו התרסק המטוס של חברת "אתיופיאן 

איירליינס" עם 157 נוסעים סיפרו כי נשמע פיצוץ עז ◆  "אף אחד לא שמע 
רעש כזה מעולם" אמרו עדי הראיה

מ‡: ‡ברהם ויסמן
חברת  של  המטוס 
שהתרסק  איירליינס,  אתיופיאן 
הש־ נוסעים,   157 עם  אתמול 

וקולניים  משונים  רעשים  מיע 
והותיר שובל של עשן והרס בזמן 
שהוא סוטה מעל שדה של פרות 
מבוהלות לפני שפגע בקרקע, כך 

סיפרו עדי ראיה.
גם  היו  שעליה   ,302 טיסה 
המריאה  ישראלים,  נוסעים  שני 
אדיס  מהבירה  הבוקר  בשעות 
אך  ניירובי,  קניה,  לבירת  אבבה 
התרסקה מסיבה לא ברורה אחרי 
כמה דקות ספורות. כל הנוסעים, 
נהר־ שונות,  מדינות  מ-30  שהיו 
גו. הטייס ביקש לשוב על עקבו־
בטיסה,  בעיות  שחווה  אחרי  תיו 

אבל זה היה מאוחר מדי.
הח־ באזור  תושבים  שישה 
סיפרו  המטוס  צנח  שבו  קלאי 
כי  רויטרס,  הידיעות  לסוכנות 
האחורי  מחלקו  שעלה  עשן  ראו 
 MAX  737 הבואינג  מטוס  של 
8 החדיש, כשארבעה מהם אמרו 
היה  "זה  עז.  רעש  ששמעו  גם 
מתיחה  כמו  חזק,  שקשוק  רעש 
והרעדה של מתכת", אמרה טורן 

שמת־  26 בת  חקלאית  בוזונה, 
מטר  כ-300  של  במרחק  גוררת 
אמרו  "כולם  ההתרסקות.  מאתר 
שהם לא שמעו מעולם רעש כזה 
נתיב  תחת  חיים  והם  ממטוס, 

טיסה".
חקלאי  גלאטו,  מלקה 
הת־ שלו  שבשדה   47 בן  מקומי 
עשן  הוא  גם  תיאר  המטוס,  רסק 
של  האחורי  מחלקו  שעלו  וגצים 
המטוס. "המטוס היה קרוב מאוד 
סי־ לפתע  עשה  והוא  לאדמה 
ברחו  בשדות  שרעו  הפרות  בוב. 

בבהלה", אמר.
טמירת אברה בן ה-25 הלך 
בשדה בזמן ההתרסקות, ואמר כי 

המטוס  את  ראה  כן  לפני  שניות 
סוטה בחדות כשעשן לבן וניירות 
ובגדים נראו עפים ממנו. לדבריו, 
מטרים  כ-300  התרסק  המטוס 
"המטוס  עמד.  שבה  מהנקודה 
ניסה לטפס לגובה, אך כשל וצלל 
היו  מטה.  כלפי  המטוס  אף  עם 

אש ועשן שחור".
גדיסה  בשם  נוספת  עדה 
ניסה  המטוס  כי  סיפרה  בנטי 
בשעה  הקדמי  חלקו  את  להרים 
"כשהמ־ זנבו.  ליד  בערה  שאש 
שלו  האף  לביתנו  מעל  חלף  טוס 
היה מופנה כלפי מטה וזנבו כלפי 
מעלה. הוא פגע בקרקע בעוצמה 

והתפוצץ".

בלגיה: המחבל שביצע את 
הפיגוע במוזיאון היהודי נידון 

למאסר עולם
המחבל מהדי נמוש שרצח 4 אנשים במוזיאון היהודי בבריסל נידון למאסר 

עולם ◆ התובע טען שמדובר ב"פסיכופט"

מ‡: ‡ברהם ויסמן
בשבוע שעבר הורשע נמוש 
ירי  פיגוע  ביצע  תשע"ד  שבשנת 
במשך  בבריסל  היהודי  במוזיאון 
לר־ והספיק  שניות  מ90  פחות 
צוח 4 בני אדם בהם 2 ישראלים. 
את  שקיבל  חייך  ה33  בן  נמוש 
גזר הדין ואמר "החיים נמשכים", 

בנוסף נמוש לא הביע שום חרטה 
על מעשיו הרצחניים. 

נמוש  על  אמרה  התביעה 
"אתה פחדן, והורג אנשים על ידי 
זקנות  נשים  הורג  אתה  בגב,  ירי 
עם רובה סער, אתה נהנה מההרג 

שאתה מבצע". 
שהורשע  בנדרר  נאסר 

נידון  לנמוש  הנשק  באספקת 
אמר  בנדר  מאסר,  שנות  ל15 
אפילו,  גבר  לא  הוא  שהמחבל 
המחבלים  במפלצת".  ומדובר 
יבצעו  בבלגיה  שנשפטו  למרות 
את עונשם בצרפת. יש לנאשמים 
15 יום להגיש ערעור על העונש 

לפני שהוא יהפוך לסופי.

המחוקק הבכיר גרהם יקדם 
ההכרה בריבונות ישראל בגולן

הסנאטור הבכיר, הנחשב למקורבו של הנשיא טרמפ סייר עם ראש הממשלה 
ברמת הגולן ואמר כי יפעל למען קידום ההכרה בשלטון ישראל במקום ◆ 
נתניהו בירך על דבריו: "כיוון חשוב ומאוד מבטיח לביטחון הלאומי שלנו"

מ‡: ‡ברהם ויסמן

הסנאטור  גרהאם,  לינדזי 
הרפו־ מהמפלגה  האמריקני 
סיור  במהלך  אמר  בליקנית, 
מסר  לי  "יש  כי  הגולן  ברמת 
בארצות  לסנאט  אשוב  פשוט 
הסנטור  עם  ואעבוד  הברית 
טד קרוז להתניע מהלך להכרה 
ישראל  ממדינת  כחלק  בגולן 
עכשיו ולתמיד". זאת במסגרת 
סיור שערך עם ראש הממשלה 
ארצות  ושגריר  נתניהו  בנימין 
פרי־ דייוויד  בישראל,  הברית 

דמן.
"האזור  כי  הוסיף  גרהאם 
משום  צבאי  בכוח  נלקח  הזה 
שיגור  כמקום  שימש  שהוא 
להתקיף את מדינת ישראל. יש 
יהודית  היסטוריה  הזה  באזור 
מבכירי  הוא  גרהאם  עשירה". 
בס־ הרפובליקנים  המחוקקים 

נשיא  של  למקורבו  ונחש  נאט 
ארצות הברית דונלד טראמפ.

דבריו  לאחר  אמר  נתניהו 
כאן  ששמעתם  "מה  גרהם  של 
אמירות  אלו  גרהאם  מהסנטור 
את  שמבטאות  מאוד  חזקות 
המדי־ האמריקנית,  המדיניות 
לת־ טראמפ,  הנשיא  של  ניות 
מיכה בישראל. הן לוקחות את 
לש־ קונקרטי  מאוד  לצעד  זה 
מישראל,  כחלק  הגולן  על  מור 
עם  יהיה  שלנו  הגבול  אחרת 
ואנחנו  הכנרת  שפת  על  איראן 
לא מוכנים לקבל את זה. מאוד 
אומר  אותו  לשמוע  שמחתי 
חושב  אני  האלה.  הדברים  את 
ומאוד  חשוב  מאוד  כיוון  שזה 
מאוד מבטיח לביטחון הלאומי 

שלנו".
הרפובלי־ הסנאטורים 
קוטון,  וטום  קרוז  טד  קניים, 
חודשים  מספר  לפני  הגישו 

לה־ שמטרתה  החלטה  הצעת 
הישראלית  בריבונות  כיר 
בהחלטה  מדובר  הגולן.  ברמת 
שמבקשת  בעיקרה,  הצהרתית 
לקבוע כי הסנאט "יביע תמיכה 
צריכה  הברית  שארצות  בכך 
הישראלית  בריבונות  להכיר 

בגולן".
"גבולה  קרוז,  לדברי 
על  מאוים  ישראל  של  הצפוני 
בלבנון  ושלוחותיה  איראן  ידי 
וסוריה, לרבות 150 אלף הטי־
מנהרות  חיזבאללה,  של  לים 
לאחרונה,  רק  שהתגלו  טרור 
כי "ישראל  הוסיף  הוא  ועוד". 
בעקבות  הגולן  ברמת  אוחזת 
מלחמת מגן מזה למעלה מ-50 
שנה, ושלטה באחריות באזור. 
הברית  שארצות  הזמן  הגיע 
כך  ידי  על  במציאות  תכיר 
הישראלית  בריבונות  שתכיר 

בגולן".
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איטליה: הורה שלא יתחסן ייקנס ב-500 אירו 
הממשלה האיטלקית החליטה להילחם בהורים שלא מוכנים לחסן את ילדיהם ◆ ע"פ החוק החדש הורה שלא 

יחסן את ילדו ישלם 500 אירו, ובית הספר לא יקבל את ילדו

מ‡: ‡ברהם ויסמן
קנס  מטיל  באיטליה,  לתוקפו  שנכנס  חוק 
ילדיהם  את  שישלחו  הורים  על  אירו,  בסך 500 
לבתי ספר, בהם לא מחסנים ילדים. בנוסף, בתי 
יציגו  לא  באם  גיל 6,  עד  ילדים  יקבלו  לא  ספר 
מסמכים או הוכחות שהתחסנו עד כניסתם לבית 

הספר.
בדומה לישראל, גם באיטליה הרוחות סו־
ערות בעד ונגד חיסונים לילדים. אם כי בישראל 
באיטליה  ואילו  ממש,  נמוכה  אש  על  המאבק 
שלהם  מהמצע  כשחלק  מפלגות   2 התמודדו 
מדבר על קיום מדיניות של אנטי חיסונים, ועל 

זה הם רצו לבחירות.
הקואליציה  את  המרכיבה  המפלגה  כעת, 
ול־ לוויכוחים,  סוף  לשים  החליטה  האיטלקית, 
עיצומים  ולהטיל  החיסונים,  בעד  עמדה  נקוט 
מחס־ שלא  ההורים  כנגד  ומשמעתיים  כספיים, 

נים את ילדיהם.

אוסטרליה 
וסינגפור אסרו על 

כניסת מטוסים 
מהדגם שהתרסק 
אוסטרליה וסינגפור הולכות בעקבות סין 
ואינדונזיה ואוסרות על מטוסים מהדגם 

שהתרסק לטוס במרחב האווירי, וזה בכדי 
לשמור על המרחב האווירי העמוס של 

המדינות ◆ ההחלטה מהווה מכה כלכלית 
קשה לבואינג

מ‡: ‡ברהם ויסמן
יצרנית המטוס הגדולה 
מכה  סופגת  בואינג  בעולם, 
וסינגפור  אוסטרליה  קשה: 
מטוסי  כניסת  על  אוסרות 
לשטח   max  737 בואינג 
פורסם  כך  שלהן,  האווירי 

בגרדיאן הבריטי.
הרשויות  של  ההחלטה 
נו־ ובסינגפור  באוסטרליה 
מההתרסקות  כתוצאה  בעת 
מהדגם  המטוס  של  השנייה 
חוד־ ארבעה  בתוך  המדובר 
האחרונה  ההתרסקות  שים. 
ראשון  ביום  כזכור  התרחשה 
מסוג  שמטוס  לאחר  השבוע 
החברה  של   MAX  737
לאחר  דקות  כחמש  התרסק 
ההתר־ כמו  בדיוק  ההמראה, 
סקות הקודמת של אותו המ־
טוס שהתרחשה בסוף השנה 

שעברה.
האווירית  התעבורה 
מהעמו־ היא  סינגפור  באזור 
אוסטרליה  גם  בעולם,  סות 
מהב־ עמוס  ליעד  נחשבת 
בעקבות  וכעת,  הזאת  חינה 
ההחלטה של הרשויות בשתי 
נוספות  מדינות  המדינות, 
דו־ החלטות  לקבל  צפויות 
חב־ שכמה  לאחר  וזאת  מות 
אינדונזיה  בסין,  תעופה  רות 
בעולם  נוספות  ובמדינות 
כבר החליטו לקרקע את המ־

טוסים שלהן מאותו הדגם.
התעו־ חברת  אף 
מקסי־ של  הלאומית  פה 
הודיעה  אארומקסיקו,  קו, 
של  הפעילות  השעיית  על 
 737 הבואינג  מטוסי  שמונת 

MAX שלה. לדברי החברה, 
לאחר  רק  תבוטל  ההשעייה 
מחקירת  ברור  מידע  קבלת 

ההתרסקות.
המדינות  של  ההחלטה 
מהווה פגיעה כלכלית חמורה 
לה  לעלות  שעשויה  בבואינג 
כמה מיליארדי דולרים וזאת 
לאחר צניחה של 5% בשוויה 
היומיים  במהלך  החברה  של 

האחרונים.
טייס המטוס של חברת 
איירליינס"  "אתיופיאן 
קשיים  על  דיווח  שהתרסק 
לח־ וביקש  ההמראה  אחרי 
זור לנמל באדיס אבבה - כך 
סיבת  החברה.  מנכ"ל  אמר 
ידועה,  לא  עדיין  התאונה 
טוול־ החברה  מנכ"ל  אך 
לא  כי  אמר  גברמריאם  דה 
מוכרות  טכניות  תקלות  היו 
בואינג  של  החדיש  במטוס 
מדגם MAX 8 737 - אותו 
באינדונזיה  שהתרסק  מטוס 
נוסעים.  עם 189  באוקטובר, 
המ־ המריא  שבה  המהירות 
טוס הייתה לא יציבה. "אנחנו 
לא יכולים לשלול דבר", אמר 

גברמריאם.
חברת  המטוס,  יצרנית 
הביעה  האמריקנית,  בואינג 
התאונה.  על  עמוק"  "צער 
עוד היא מסרה כי צוות טכני 
לב־ סיוע  לספק  מוכן  שלה 
באתיופיה  הרשויות  קשת 
רשות  להנחיות  ובהתאם 
אר־ של  הלאומית  התחבורה 
צות הברית. זהו הדגם החדש 
שנכנס  בואינג,  של  ביותר 

לשירות רק ב-2017.
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טבח בקונגו: 535 נהרגו בעימותים בין 
קהילות במערב המדינה

דו"ח של האו"ם העלה חשד לפשעי מלחמה שבוצעו בעת המתקפות בין שתי קהילות, שחלקן תוכננו על ידי 
המנהיגים המקומיים ◆ מנין הקורבנות האמתי ככל הנראה גבוה בהרבה

מ‡: ‡ברהם ויסמן
לפחות 535 בני אדם נהרגו בעימותים בין 
שתי קהילות במערב הרפובליקה הדמוקרטית 
האו"ם  חוקרי  של  בדו"ח  נכתב  כך  קונגו  של 
לתכנן  עזרו  הכפרים  מנהיגי  ולפיו  שפורסם, 
נגד  פשעים  שמהוות  שייתכן  המתקפות,  את 
האנושות. הטבח התרחש לאורך שלושה ימים 
לנשיאות  הבחירות  לפני  קצר  זמן  בדצמבר, 
פרצו  האלימות  מעשי  רבות.  פעמים  שנדחו 

בשל  והבטנדה,  הבנונו  קהילות  בין  ביומבי, 
מחלוקת על קבורתו של אחד ממנהיגי הבנונו. 
באלי־ אופיינו  האו"ם,  חוקרי  לפי  המתקפות, 
שהותירה  במהירות  והתבצעו  קיצונית,  מות 
לתבניות  בדומה  להימלט,  לתושבים  זמן  מעט 
של  הכפרים  תושבי  כי  גילו  החוקרים  עבר. 
וב־ חמים  נשק  בכלי  הותקפו  הבנונו  קהילת 
ההרוגים  מניין  בתים.  להצתות  ששימש  דלק, 
החשד  שלפי  מאחר  יותר,  גבוה  להיות  צפוי 

הקונגו  לנהר  הושלכו  הקורבנות  של  גופות 
נעשה  שלא  חשש  הביעו  החוקרים  הסמוך. 
האלימות  התחדשות  את  למנוע  כדי  מספיק 
והם הזהירו כי הסיכון לסכסוך רחב יותר עוד 
קיים. "נראה שהרשויות המחוזיות נכשלו בא־
חריותן להגן על האוכלוסייה", נכתב. "למרות 
הסימנים הברורים להחרפת המתיחות ולסיכון 
הגובר מפני אלימות, לא ננקטו צעדים לחיזוק 

הביטחון לפני המתקפות".

תכנית המאבק 
בפשיעה הערבית 

תקועה 
כבר לפני כמה חודשים הציג מ"מ המפכ"ל לארדן 
את ארגוני הפשיעה החזקים במגזר הערבי, וקיבל 
ממנו אור ירוק להכנת תכנית אופרטיבית ◆ מפקד 
להב 433 הציג את תכנית העבודה - אבל זו נשארה 

במגירה ◆ "כנראה לא רוצים לעצבן אוכלוסיות 
מסוימות", אמר בכיר במשטרה

מ‡: מ. יו„
תכנית  הכינה  המשטרה 
במגזר  הפשיעה  ארגוני  למיפוי 
במגירה  מונחת  זו  אבל  הערבי - 
פרסמו  כך  חודשים,  כמה  כבר 
אתמול ב'ידיעות'. פגישת עבודה 
גלעד  הפנים  לביטחון  השר  בין 
המפכ"ל  מקום  וממלא  ארדן 
ראש  התקיימה,  כבר  כהן  מוטי 
התוכנית  את  הציג  אף  להב 433 
אבל  הבכיר -  הפיקוד  סגל  בפני 
התוכנית עדיין לא יצאה לפועל. 
לפני  בלגן  לעשות  רוצים  "לא 
שנח־ בכיר  קצין  אמר  בחירות", 

שף לתוכנית.
השר לביטחון הפנים ארדן 
הודיע בעבר כי המלחמה בארגו־
בראש  תהיה  במגזר  הפשיעה  ני 
המשטרה.  של  העדיפויות  סדר 
לתפ־ מועמדיו  על  שהכריז  בעת 
קיד המפכ"ל, לפני חצי שנה, ציין 
שינהיג  ממי  מצפה  הוא  כי  ארדן 
תכנית  לו  שיציג  המשטרה  את 
הע־ הפשיעה  בארגוני  למלחמה 

רבית.
האינטנ־ הטיפול  בעקבות 
היהודים  הפשיעה  בארגוני  סיבי 
ומעצרם של מרבית ראשי ארגוני 
הפשע בפרשיות שונות, הצליחו 
הערבי  במגזר  הפשיעה  ארגוני 

לצמוח לממדים ענקיים.
רגע לאחר בחירתו לממלא 
שכהונתו  לפני  ועוד  מקום, 
נפגש  חודשים,  בכמה  הוארכה 
מוטי כהן עם ארדן לפגישת עבו־
עשרת  את  השר  בפני  והציג  דה, 
ארגוני הפשיעה החזקים במגזר. 
ארדן נתן לכהן אור ירוק להכנת 
תוכנית אופרטיבית להתמודדות 

מול ארגוני הפשיעה.
הוביל  שבועות  כמה  לפני 
בן  יגאל  ניצב   433 להב  מפקד 
המ־ מפקדי  עם  ישיבה  שלום 
ואף  הבכיר  הפיקוד  וסגל  חוזות 
הציג את תוכנית העבודה. על פי 
אותה תוכנית, להב 433 בהובלת 
יאחב"ל והיחידה הכלכלית יובי־
הפשיעה  ארגוני  תקיפת  את  לו 
כי  הוסיף  שלום  בן  ניצב  במגזר. 
היחידות  באמצעות  מחוז,  כל 
יקבל  (ימ"ר),  שלו  המיוחדות 
פשיעה  ארגון  אישי"  ל"טיפול 
הטריטוריאלי  בשטח  הפועל 

שלו.
פגישה  אותה  שמאז  אלא 
ונשארה  קודמה  לא  התוכנית 
ומוטי  "ארדן  במגירה.  תקועה 
כהן סיכמו שזאת תהיה הפעילות 
בתקופה  המשטרה  של  החשובה 
הקרובה, אבל שום דבר עדיין לא 
במש־ בכיר  אמר  בפועל",  קרה 
התוכנית.  בפרטי  המעורה  טרה 
של  בזבוז  הוא  שעובר  יום  "כל 
הבחירות  שבגלל  כנראה  זמן. 
אוכלוסיות  לעצבן  רוצים  לא 
למה  ברור  לא  אחרת,  מסוימות. 

הכול תקוע".
ומהמשרד  מהמשטרה 
לביטחון פנים נמסר: "השר לבי־
התוכנית  את  שם  הפנים  טחון 
לטיפול בארגוני הפשיעה במגזר 
העדיפויות  סדר  בראש  הערבי 
הפנים  לביטחון  המשרד  של 
מיושמת  והיא  ישראל,  ומשטרת 
עיכוב.  כל  ללא  ביומו  יום  מדי 
הנושא מצוי במרכז הקשב האר־
גוני ואנו פועלים לקדמו ללא כל 

קשר למועד הבחירות לכנסת.
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בעזה מבקשים הקמת מאגר מים 
בסיוע ישראל

ברצועה מעוניינים לקדם פתרון למצוקת המים הקשה בעזה, ואחד הנושאים 
שעלו הוא אפשרות להקים מאגר ◆ בישראל הבהירו: התנאי להתקדמות – שקט 

מוחלט בגבול 

מ‡: מ. יו„

לקדם  מבקשים  ברצועה 
הקשה  המים  למצוקת  פתרון 
הק־ באפשרות  ומעוניינים  בעזה, 
של  בסיוע  מים  מאגר  של  מתו 

ישראל.
כבר  האו"ם,  של  דוח  לפי 
מים  עוד  יהיו  לא  הבאה  בשנה 
שמ־ מצב  בעזה,  לשתייה  ראויים 
בי־ וגורמים  ישראל  את  גם  טריד 

בישראל  זאת,  למרות  נלאומיים. 
להתקדמות  התנאים  כי  מבהירים 
מו־ שקט  הם  חמאס  מול  בהבנות 
ירי  הפסקת  כולל  בגבול,  חלט 
התבערה  בלוני  ושיגור  הרקטות 

לעוטף עזה.
יתחיל  האו"ם  כך,  בתוך 
 10,000 הקרובים  בימים  להעסיק 
כחלק  עזה  ברצועת  פלסטינים 
הזמנית  התעסוקה  מפרויקט 
 ."  CASH FOR WORK"

קטרי  במימון  מתבצע  הפרויקט 
בסך 20 מיליון דולר, שכבר הועבר 
הארגון  בנקאית.  בהעברה  לאו"ם 
לפל־ משכורות  ישלם  הבינלאומי 
בת־ בעבודות  שיועסקו  סטינים, 
הניקיון  הבריאות,  ההוראה,  חומי 
במסגרת  המוניציפלי  והשלטון 
 .UNDP-פרויקטים של אונר"א ו
כל מועסק יקבל 300 דולר בחודש, 
תשעה  עד  של  לתקופה  ויועסק 

חודשים.

 לראשונה בישראל:

 אלפי תלמידים בתרגיל 
חירום של 'צונאמי'

לראשונה קיימה מערכת החינוך תרגול התמודדות עם גלי צונאמי בערי 
החוף ◆ בבתי הספר הושמעה התרעה והתלמידים פונו אל מרכזי הכינוס

מ‡: מ. יו„
תלמידי  אלפי  לראשונה, 
לקו  הקרובים  החינוך  מערכת 
מסו־ פינוי  אתמול  תרגלו  החוף 
דר לאזור מבטחים בתרחיש של 
צונאמי בישראל, במקביל לתר־
לרעידת  להיערכות  השנתי  גיל 

אדמה בכל מוסדות החינוך.
תרג־ ישראל  משטרת 
והכוונת  האירוע  ניהול  את  לה 
פיקוד  והתנועה,  האוכלוסייה 
צו־ הפעלת  את  תרגל  העורף 
המ־ החדשים,  הצונאמי  פרי 
אופן  את  תרגל  הגיאופיסי  כון 
ממרכזי  צונאמי  התרעת  קבלת 
והר־ והפצתה,  בחו"ל  ההתרעה 
את  תרגלו  המקומיות  שויות 
שפונתה  באוכלוסייה  הטיפול 

לאזורי הכינוס הבטוחים.

ועדת  ויו"ר  רח"ל  ראש 
ההיגוי הבין משרדית להיערכות 
(במיל')  תא"ל  אדמה,  לרעידות 
רעי־ "התרחשות  צוק-רם:  זאב 
כנראה  היא  באזורנו  אדמה  דת 
בלתי נמנעת, אנו יודעים שהיא 
מתי,  יודעים  איננו  אך  תתרחש 
באיזו עוצמה והיכן בדיוק. ככל 
להת־ ונדע  להיערך  שנקדים 
כפי   אלו,  תרחישים  עם  מודד 
שתרגלנו היום, כך נדע להעניק 
המיטבי  המענה  את  לאזרחים 

בתרחיש כה הרסני".
תלמי־ פינוי  כלל  התרגיל 
דים מבתי הספר אל אזורי כינוס 
מערכות  את  בחן  וכן  בטוחים 
המו־ אדמה  לרעידות  ההתרעה 
תקנות בבתי הספר והציג גם את 
הרשויות  ידי  על  שניתן  הטיפול 

המקומיות באזור הכינוס והסיוע 
שניתן על ידי כוחות החירום.

במסגרת התרגיל, התבצע 
הסיסמולוגיה  אגף  של  תרגול 
במכון הגיאופיסי, אל מול מרכזי 
ההתרעה הבינלאומיים לצונאמי 
על  התיכון.  הים  באגן  המצויים 
ועדת  שקבעה  התרחיש  בסיס 
לרעידות  להיערכות  ההיגוי 
אדמה, נשלחו ממרכזי ההתרעה 
לצונאמי באיטליה, יוון וטורקיה 
צו־ גלי  התקרבות  על  אזהרות 
סיס־ אגף  ישראל.  לחופי  נאמי 
מולוגיה ביצע ניתוח של רעידת 
האדמה, ביחד עם המכון לחקר 
גובה  את  המנטר  ואגמים,  ימים 
מפלס הים ויצר קשר עם הצוות 
התרעת  הפצת  את  קובע  אשר 

הצונאמי לציבור.

חברון: ערבי ניסה לדקור 
חיילים ונורה למוות

המפגע הגיע סמוך לעמדה צבאית בפתח "בית השלום" שבו מתגוררים 
יהודים וניסה לדקור חיילים ◆ לא היו נפגעים בקרב הכוחות

מ‡: מ. יו„
לדקור  ניסה  פלסטיני 
לעמדה  סמוך  אתמול  חיילים 
הד־ ניסיון  חברון.  בעיר  צבאית 
קירה היה בפתח המבנה המכונה 
מתגוררים  שבו  השלום",  "בית 
למוות  נורה  המפגע  יהודים. 
חיילים.  ידי  על  הנראה  ככל 
הכוחות.  בקרב  נפגעים  אין 
"לוחמי  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
בסכין  חמוש  מחבל  זיהו  צה"ל 
הדפו  הלוחמים  לעברם.  שרץ 
אזרחי  למבנה  שרץ  המחבל  את 
בסכין.  חמוש  הוא  כאשר  סמוך 
הלוחמים ירו לעבר המחבל, סי־
אין  נהרג.  והוא  הפיגוע  את  כלו 

נפגעים לכוחותינו".
לעבר  ירי  בוצע  שלשום 
רכב סמוך לאריאל באזור הכפר 

החטיבה  שבמרחב  אסככא 
היו  לא  "אפרים".  המרחבית 
לרכב.  נזק  נגרם  אולם  נפגעים 
כי  הבוקר  נמסר  צה"ל  מדובר 
סמוך  הירי  פיגוע  "בעקבות 
כוחות  הלילה  סרקו  לאסככא, 
ובכפרים  הכפר  באזור  רבים 
אקדח  ותפסו  במרחב  נוספים 
הועברו  הנשקים  נשקים.  ושני 

בנוסף,  הביטחון".  כוחות  לידי 
לוח־ עצרו  הלילה  במהלך 
מג"ב  שב"כ,  וכוחות  צה"ל  מי 
 11 באיו"ש  ישראל  ומשטרת 
מבוקשים החשודים במעורבות 
עממי  טרור  טרור,  בפעילות 
לעבר  אלימות  סדר  ובהפרות 
הח־ הביטחון.  וכוחות  אזרחים 

שודים הועברו לחקירה.

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%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.jpg
http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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משבר שער הרחמים:

 בית המשפט הורה לא לסגור את המבנה שפרץ הווקף
בית המשפט דחה את בקשת המדינה לצו סגירה למתחם עליו השתלט הווקף בשער הרחמים ◆ כתוצאה מכך צו הסגירה שהמדינה ביקשה להוציא מסיבות 

ביטחוניות לא ייכנס לתוקף

מ‡: מ. יו„
בית משפט השלום בירושלים דחה 
המבנה  את  לסגור  המדינה  בקשת  את 
שפרץ הווקף בשער הרחמים. על פי הח־
לטת בית המשפט שהגיעה לישראל היום, 
להוציא  ביקשה  שהמדינה  הסגירה  צו 
מסיבות ביטחוניות לא ייכנס לתוקף בש־

בוע הקרוב.
הסבי־ פיינשטיין  דורית  השופטת 
רה כי לא נענתה לבקשת הסגירה מכיוון 
ומתן  משא  מתנהל  העיתונות  פי  ״שעל 
הכ־ כאשר  מטעמם״,  מי  או  הצדדים  בין 
וונה היא לשיחות בין ישראל וירדן אודות 
הרחמים.  בשער  הסכסוך  ליישוב  מתווה 

לשי־ בנוגע  הבהרה  כי  הוסיפה  השופטת 
משמעות  שבוע.  בתוך  לה  תימסר  חות 
הוואף  הקרוב  בשבוע  כי  היא  ההחלטה 
המשרדים  את  להפעיל  להמשיך  יוכל 
לא  והמשטרה  צדדי  חד  באופן  שפתח 

תהא רשאית לסגור את המקום.
מראש  דרשו  ימין  ארגוני  כך,  בתוך 
הממשלה נתניהו לייצר מתווה שוויוני גם 
לראש  פנתה  רגבים  תנועת  הבית.  בהר 
לבג"ץ,  עתירה  לפני  בהתראה  הממשלה 
בדרישה למנוע את הפגיעה במתחם הע־
"כל  הווקף.  ידי  על  הרחמים  בשער  תיק 
להיעשות  צריך  קוו  הסטטוס  של  שינוי 
המ־ הנוכחות  מתווה  כמו  שוויוני,  באופן 

במערת  ומוסלמים  ליהודים  שותפת 
המכפלה", אומרים ברגבים.

הח־ באתר הארכיאולוגי  ״מדובר 
ולעם  בכלל  ישראל  בארץ  ביותר  שוב 
פרץ  האחרונה  בתקופה  בפרט.  היהודי 
הר־ 'שער  למתחם  המוסלמי  הווקף 
נרחבות  עבודות  לבצע  והחל  חמים' 
במקום  הקיים  מבנה  הכשרת  לצורך 
והפיכתו למסגד נוסף (חמישי במספר) 
לטובת מתפללים מוסלמים בהר הבית, 
נזקים  גרימת  ותוך  היתר  ללא  והכל 
כבדים וחסרי תקנה למתחם, לעתיקות 
בית שני ולממצאים המצויים בו", טענו 

בתנועת רגבים.

המחבל שביצע את 
פיגועי הירי בגבעת 

אסף ועפרה - מואשם 
בשלושה מעשי רצח

כתב אישום הוגש נגד עאסם ברגותי, בגין גרימת מוות 
בכוונה של יובל מור יוסף, יוסף כהן והתינוק עמיעד 
ישראל איש רן הי"ד ◆ המחבל החל בהקמת חוליית 

טרור נוספת בזמן המצוד אחריו

מ‡: מ. יו„

שני  ביום  הוגש  אישום  כתב 
נגד המחבל עאסם ברגותי, שביצע 
ובצו־ אסף  בגבעת  הפיגועים  את 
ב-25  מואשם  ברגותי  עפרה.  מת 
בכ־ מוות  גרימת  ביניהם  סעיפים, 
וונה, העבירה המקבילה לרצח, של 
יוסף  סמל  יוסף,  מור  יובל  סמ"ר 
איש  ישראל  עמיעד  והתינוק  כהן 

רן הי"ד.
ברגותי,  האישום,  כתב  לפי 
יחד  בעפרה  הפיגוע  את  שביצע 
המצוד  בזמן  החל  סאלח,  אחיו  עם 
נוס־ טרור  חוליית  בהקמת  אחריו 
פת. הוא נעצר יחד עם שאר חברי 
לבצע  שהספיקו  לפני  החוליה 
הימים  בארבעת  נוספים.  פיגועים 
ברגותי  הסתתר  הפיגועים  שבין 
משפחתו.  קרוב  ואצל  הוריו  בבית 
המחבל השתמש ברובה קלצ'ניקוב 

שרכש בשנת 2007.
נכחו  המשפט  בבית  בדיון 
הוריו של סמ"ר יובל מור יוסף הי"ד 
במה־ נוספות.  שכולות  ומשפחות 
המחבל:  לעבר  ההורים  קראו  לכו 
הגיהנום".  עד  אותך  נרדוף  "רוצח, 

להם:  השיב  המחבל  של  דינו  עורך 
המ־ בית  ואת  עצמכם  את  "תכבדו 

שפט".
כוחות  הרסו  שעבר  בשבוע 
בכפר  ברגותי  של  ביתו  את  צה"ל 
כוחות  לרמאללה.  סמוך  כובאר 
עבודה,  כלי  עם  לכפר  נכנסו  צה"ל 
שני  ביום  הבית.  בהריסת  והחלו 
משפחתו  בית  כי  בג"ץ  קבע  שעבר 
של ברגותי ייהרס. בג"ץ דחה ברוב 
דעות את עתירת משפחת המחבל. 
השופט ניל הנדל נימק את הפסיקה 
מעשי  בחומרת  "בהתחשב  וכתב: 
שהמבנה  ובכך  המחבל,  של  הרצח 
שקי־ דמים  מכספי  הוקם  המדובר 
בל הלה מן הרשות הפלסטינית, לא 
הצבאי  המפקד  החלטת  כי  מצאתי 

חורגת מהסבירות והמידתיות".
ברגותי נעצר לפני כחודשיים, 
מזירת  להימלט  שהצליח  לאחר 
כמה  נמשך  אחריו  והמצוד  הפיגוע 
שבועות. אחיו, סאלח ברגותי, נהרג 
שב"כ,  הודעת  לפי  מעצרו.  בניסיון 
מסייעניו  אחד  בבית  נעצר  ברגותי 
לאזור  הסמוך  שחידם  אבו  בכפר 
מגוריו, והיה עסוק בהכנות לביצוע 

פיגועים נוספים.
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לחץ 
כאן
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ה‚„ה ל פסח בעל ם טוב

בנים  לו  שהיו  למלך  משל  לאנשיו:  טוב  שם  הבעל  אמר 
מעדנים  היו  המלך  שבשלחן  ואף  שלחנו,  על  תמיד  ואכלו 
לא  מהם  הבנים  הרגל  מרוב  מ"מ  מאד,  טובים  וממתקים 
היה להם תענוג כלל מזה. ואמר להם המלך: איעצכם, קחו 
שקים ומלאו מן הפירורים הנותרים מסעודת המלך והצניעו, 
הסעודות  מכל  יותר  תענוג  מהפרורים  לכם  יהיה  ולפעמים 
עכשיו. וכן היה פעם אחת שהיו במלחמה במצור גדול והיו 

אצלם הפירורים חביב מאד.

כך הנמשל קחו דברים קטנים שאתם שומעים כגון איזה 
משל או מעשה, ולאו דוקא תורה כי בדברים הקטנים לפע־

מים יהיה לכם לתועלת גדול.

שוחרי  בקרב  המשמחת  הבשורה  התקבלה  וגיל  בשמחה 
החדשה  ההגדה   - חדש  אור  הופעת  על  והחסידות  התורה 
שרבים ציפו לה הגדה של פסח בעל שם טוב - אוצר בלום 
כ-650 עמו' גדושים ומלאים ליקוט נפלא מאמרות  המכיל 
קדשו של אור שבעת הימים רבינו הבעל שם טוב זיע"א על 
סדר ההגדה ממקורות נאמנים ספרי תלמידי הבעש"ט ותל־
מידי תלמידיהם, משולבים ומשובצים ע"ס ההגדה יחד עם 
מאות סיפורים מרתקים ממקורות נאמנים שעברו במסורת 
דור אחר דור אודות הבעל שם טוב הקדוש, חייו ופעלו ומו־

רשתו לדורות.

מלבד חידושי וסיפורי הבעש"ט הסדורים על סדר ההגדה 
הנו־ כל  לפי  ההגדה  זו:  בהגדה  טובות  מעלות  כמה  נוספו 

ומנהגים  הלכות  אוצר  מזרח.  ועדות  אשכנז  ספרד,  סחאות 
לחודש ניסן וחג הפסח. אוצר תפילות ותחינות לחודש ניסן 
בעל  וביאורי  חידושי  עם  פסח  של  שביעי  סדר  הפסח.  וחג 
שם טוב. סיפור נסיעת הבעש"ט לאה"ק הנהוג לספרו בש־

ביעי של פסח עם הוספות רבות ונכבדות. 

במה־ נדפס  זה  וכל 
משופרא  פאר  דורת 
באותיות  דשופרא 
עי־ ומאירות  גדולות 
והדר  פאר  ברוב  נים, 

ובעיצוב מרהיב עין.

רבים  כי  בטוחנו 
מספר  יהנו  וטובים 
טוב ומועיל זה שכבר 
שנים רבות מצפים לו 
כל צועדים בעקבותיו 
זצ"ל,  צדיק  אותו  של 
הברכה  את  ויביאו 

לביתם. 

הנפש  הרגשת התעלות  הבעש"ט -  הגדת  עם  הסדר  ליל 
ורוממות החג הקדוש.

להשיג בחנויות הספרים  הפצה: יפה נוף

adratkodesh@ מייל    052-7682413 בטל  לפרטים 
gmail.com

לפרסום חינם במדור אוצר הספרים 
adratkodesh@gmail.com

ח"כ יוגב: "ביום מן הימים ניאלץ לכבוש ‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן
את עזה וליישב אותה"

בפאנל פוליטי שהתקיים באוניברסיטת תל אביב, הוסיף מוטי יוגב (איחוד מפלגות הימין) כי עוד 
יבוא הזמן ש"נצטרך להכניע את חמאס" ◆ עוד הוסיף ואמר כי יידרש אז "לפעול הומניטרית למען 

האוכלוסייה וגם ליישב אותה"

מ‡: מ. יו„
מפלגות  איחוד  מ"  יוגב  מוטי  ח"כ 
הימים  מן  "ביום  כי  אתמול  אמר  הימין" 
ניאלץ לכבוש את רצועת עזה ולהכניע את 
במסגרת  הדברים  את  אמר  יוגב  חמאס". 
הס־ אגודת  שארגנה  הפוליטי"  "השבוע 
והוסיף:  אביב,  תל  באוניברסיטת  טודנטים 
שיותר  כמה  להשתדל  נצטרך  מכן  "לאחר 
וגם  הומניטרי,  באופן  האוכלוסייה  למען 

ליישב אותה".
ח"כ  של  לדבריה  התייחס  גם  יוגב 
מירב מיכאלי, שנאמה קודם בפאנל, ואמר: 
תל  של  הלילה  חיי  עם  היכרות  לה  "יש 
אביב, אבל על רצועת עזה היא לא שמעה".

לשעבר,  בצה"ל  אדם  כוח  אגף  ראש 
לבן),  כחול   ) ברביבאי  אורנה  במיל'  אלוף 

אף  השתתפה 
בפאנל  היא 
והגיבה לדבריו 
"כמ־ יוגב:  של 
מרכז  פלגת 
אומ־ אנחנו 
על  אחרת  רים 
של  האפשרות 
המצב  השארת 
כפי  או  הקיים, 
יוגב  שמוטי 
 - אומר  ידידי 

לחזור וליישב את עזה. טובת מדינת ישראל 
היא לייצר סדר יום מדיני ולקדם הסכם".

/201999999999999 ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששתששששששששעעעעעעעעעעעעעעע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט ב' 

http://bit.ly/2VNO2Lg-kamenitz


21 יום רביעי ו' אדר ב' תשע"ט 13/03/2019

ביהמ"ש העליון קבע: 

נפגעי הפרהוד בעיראק לא 
יוכרו כנרדפי הנאצים

אחרי שמאות מערערים ביקשו שהמדינה תכיר בהם כזכאים לפיצוי לפי "חוק נכי 
רדיפות הנאצים", פסק בית המשפט כי החוק מתייחס לנפגעי גרמניה הנאצית בלבד

מ‡ פ. יוחנן

הח־ העליון  המשפט  בית 
הפוגרום  הפרהוד,  נפגעי  כי  ליט 
בשנת  עיראק  ביהודי  שבוצע 
לפיצוי  זכאים  יהיו  לא  תש"א, 
הנאצים".  רדיפות  נכי  "חוק  לפי 
עוזי  ארז,  ברק  דפנה  השופטים 
פוגלמן וג'רג' קרא קבעו פה אחד 
כי אף שהפרהוד הוא "כתם שחור 
האנושית,  היהודית  בהיסטוריה 
ויש לו מקום חשוב בזיכרון הקו־
לא  היהודי",  העם  של  לקטיבי 
שיחול  כך  החוק  את  לפרש  ניתן 

גם על נפגעיו.
שפנו  המערערים    575
יוצאי  יהודים  הם  המשפט  לבית 
עיראק שנפגעו בפרהוד, וביקשו 
על  לפיצוי  כזכאים  בהם  להכיר 
על  תחילה  נדחו  הם  החוק.  פי 
ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה 
על  מכן  ולאחר  האוצר,  במשרד 
ידי ועדת הערר ועל ידי בית המ־

שפט המחוזי בחיפה.
של  שמן  הוא  הפרהוד 
באוכלוסייה  שנערכו  פרעות 
היהודית בבגדאד, בירת עיראק, 
בפרעות  תש"א.  השבועות  בחג 
נרצחו לפחות 179 יהודים, 2,118 
נפצעו, 242 ילדים היו ליתומים, 
ורכוש רב נבזז. מספר בני האדם 

שרכושם נבזז הגיע לכ-50,000.
כי  ציינו  העליון  שופטי 
מחוץ  גם  יהודים  של  "הרדיפות 
ועיראק  הגרמני  הרייך  לתחומי 
התעמו־ מן  הושפעו  זה,  בכלל 
ולגרמניה  האנטי-יהודית  לה 
בכך".  מעורבות  הייתה  הנאצית 
משנת  הישראלי  החוק  זאת,  עם 

ההג־ את  אימץ   1957
הפי־ זכאי  של  דרה 
הגרמני.  בחוק  צויים 
הגדרה,  אותה  לפי 
רק  לפיצוי  זכאים 
"בשטחי  שנפגעו  מי 
גרמ־ ידי  על  הרייך", 

ניה הנאצית או אנשיה. לחילופין, 
החוק מאפשר זכאות לפיצוי למי 
במ־ ממוסדים  ממעשים  שנפגעו 
גר־ של  "גרורה"  שהייתה  דינה 
את  אימץ  העליון  הנאצית.  מניה 
עמדת ועדות הערר, לפיה זה לא 

היה המצב בעיראק.
בפסק  הדגישו  השופטים 
באפשרות  כי  הדגיש  כי  הדין 
הכנסת או הממשלה להרחיב את 
תיקון  באמצעות  הפיצוי  היקף 
ספ־ מנהלית  בהחלטה  או  החוק, 
ציפית, כפי שנעשה בעבר בכמה 
שהעניקו  והחלטות  חוק  תיקוני 
בחוק  לאמור  מעבר  נוסף  פיצוי 

נכי רדיפות הנאצים.

שב"כ עצר פלסטיני שביצע 
פיגוע לפני שלוש שנים

 מחקירת שב"כ עלה כי המחבל, שמזוהה עם חמאס, רכש את הסכין, 
באמצעותו ביצע את הפיגוע, מבעוד מועד ◆ הוא הגיע ליישוב אפרת במטרה 

לרצוח ישראלים ודקר אזרח אשר נקרה בדרכו

מ‡: מ. יו„
הכללי  הביטחון  שירות 
בחודש  כי  לפרסם  התיר  (שב"כ) 
שעבר נעצר פלסטיני שדקר אדם 
ביישוב   2016 דצמבר  בחודש 
אפרת. בתקיפה נפצע קל האזרח 

הישראלי.
כי  עלה  שב"כ  מחקירת 

המחבל, אימן מחמד עלי פואגרה 
א  ג'ורת  הכפר  תושב   ,27 בן 
עם  המזוהה  אפרת,  שליד  שמעה 
באמצ־ הסכין,  את  רכש  חמאס, 
מבעוד  הפיגוע,  את  ביצע  עותו 
אפרת  ליישוב  הגיע  הוא  מועד. 
ודקר  ישראלים  לרצוח  במטרה 
אזרח ישראלי אשר נקרה בדרכו.
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אחיות בנות שמונה 
וחמש שרדו 44 

שעות ביער קפוא 
"זה נס שמצאנו אותן בריאות ושלמות", סיפר השריף 

בראיון לתקשורת המקומית

מ‡: יר‡ל לבי‡

שמונה  בנות  אחיות  שתי 
וחמש שרדו 44 שעות ביער חשוך 
קליפור־ בצפון  עצמות,  ומקפיא 
ניה. השתיים - ליה וקרולין קריקו 
- יצאו מביתן ביום שישי אחה"צ 
כדי לשחק, והלכו לאיבוד תוך כדי 

משחק.
השריף  הונסאל,  וויליאם 
סיפר  המבולט,  מחוז  של  המקומי 
בז־ נסי  באורח  שרדו  הילדות  כי 
בעלים,  שנקוו  המים  שתיית  כות 
עמן.  שלקחו  בוקר  דגני  ואכילת 

בריאות  אותן  שמצאנו  נס  "זה 
בראיון  השריף  סיפר  ושלמות", 
"מצאנו  המקומית.  לתקשורת 
רוחן  ומצב  לשיח,  מתחת  אותן 

היה טוב".
אחדות,  שעות  כעבור 
כי  הילדות  של  אמן  כשהבחינה 
על  לדווח  מיהרה   - נעדרות  הן 
לחפשן  יצאה  ואף  לרשויות,  כך 
באזור מגוריה עם השכנים והחב־
רים. לדבריה, הילדות ביקשו את 
רשותה לצאת לטייל יחד, אך היא 
ירחיקו  שהן  לדעת  מבלי  סירבה 

במשחקן עד כדי כך.

בואנוס איירס: כתובות רוססו 
בתחנת הרכבת התחתית

גרפיטי אנטי ישראלי צויר על תחנת הרכבת 
התחתית בבואנוס איירס שהוקדשה לפיגוע בבניין 

הקהילה היהודית

מ‡: יר‡ל לבי‡
כתובות   – איירס  בואנוס 
ואנטי־ ישראליות  אנטי  נאצה 
הרכבת  תחנת  על  רוססו  שמיות 
איירס,  בואנוס  של  התחתית 

הממוקמת בשכונה יהודית.
התחתית,  הרכבת  תחנת 
ממוקמת  שני,  ביום  שהושחתה 
במרחק של כ- 200 מטרים ממרכז 
הקהילתי היהודי AMIA. בשנת 

נרצחו  בו  פיגוע  התרחש  תשנ"ד 
85 בני אדם ונפצעו מאות. התחנה 
”Pasteur“ השתנתה לפני ארבע 
 “Pasteur-AMIA” ל  שנים 
הפיגוע  לקורבנות  מחווה  וכוללת 

.AMIA -ב
ישראלי“  עם  ”רצח  הביטוי 
רוסס בשני מקומות בתחנה, כולל 
על אחד הקירות המציג ציור קיר 

המנציח את הפיגוע.

ראש הממשלה חשף:

 "ישראל מקיימת מגעים עם שש מדינות 
מוסלמיות שהיו עוינות לישראל"

"אלה מדינות שהיו עוינות לנו בעבר, הרוב הגדול נעשה בסתר" ◆ "הציבור רואה רק חלק קטן מתהליך 
הנורמליזציה עם העולם הערבי, זאת בשורה חשובה לתהליך השלום"

מ‡: מ. יו„

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם את־
לוי  לשעבר  הממשלה  לראש  באזכרה  מול 
עם  מגעים  מקיימת  שישראל  וחשף  אשכול, 

מדינות מוסלמיות עויינות.
״אנחנו ממשיכים לפעול בתקיפות נגד 
בסו־ צבאית  להתבסס  איראן  של  הניסיונות 
ריה. אנחנו נוהגים כך גם מול התוקפנות של 
שלהם  המנהרות  שאת  וחמאס,  החיזבאללה 

אנחנו מפרקים בשיטתיות.
גדולה  מבחן  שעת  הייתה  "לאשכול 
מאוד, שעת המבחן הזאת הייתה תקופת המ־
צור סביב ישראל לפני מלחמת ששת הימים. 
שום  מיותרות,  למלחמות  שש  לא  אשכול 
ישוש  לא  ישראל  מדינת  של  אחראי  מנהיג 
למלחמות מיותרות. הוא הבין את מחיר המ־
מלחמה,  עלינו  כשנכפתה  אבל  הזאת,  לחמה 
בעוצמה,  אותה  להדוף  שעלינו  ברור  לו  היה 

ולהדוף את התוקפנות שמכוונת נגדנו. 
שעוצמת־ ישתכנעו  כששכנינו  "רק 
רק  מוגמרות,  עובדות  הן  כאן  ונוכחותנו  נו 
שלום,  עמנו  לעשות  מהם  חלק  ישתכנעו  אז 
ואנחנו מקדמים את תהליך ההכרה וההסכמה 

הזאת עם יתר שכנינו, לא עם כולם, אבל עם 
רובם, במלוא התנופה".

"אנחנו עושים זאת מול חלקים נרחבים 
נורמ־ בתהליך  והמוסלמי  הערבי  העולם  של 
הציבור.  רואה  חלקו  את  שרק  מואץ,  ליזציה 
בסתר,  גם  הזה  התהליך  את  מקיימים  אנחנו 
ובימים אלה ישראל מקיימת מגעים עם חצי 
תריסר מדינות ערביות ומוסלמיות חשובות, 

שהיו עד לאחרונה עוינות לישראל".                  
לחזון  כמוה  מאין  חשובה  בשורה  "זוהי 
השלום - שלום מתוך עוצמה. אשכול, מחלי־
פו של דוד בן גוריון, סלל לעצמו דרך מיוחדת 
דעת  בשיקול  נמנע  הוא  המדינה.  בהנהגת 
ממלחמות מיותרות, אבל ברגע המכריע הוא 
נגד  מחץ  כאגרוף  צה"ל  של  כוחו  את  הפעיל 

אויבים שאיימו על קיומנו בשלוש חזיתות״.

שיפורים בקווי התחבורה בבית שמש
מדובר בקווים פנימיים וגם בקו 324 לקרית גת

מ‡: יר‡ל לבי‡

הת־ בקווי  שיפורים  הוכנסו  השבוע, 
 ,14  ,12  ,10  ,9 קווים  שמש.  בבית  חבורה 
השאר  בין  גת.  לקריית  קו 324  וכן  ו-19,   15
הוארך מסלול קו 15 ותוגברה התדירות בחלק 

מהקווים האחרים.
"התח־ העיר:  ראש  בלוך,  עליזה  ד"ר 
לעבור  חייבת  שמש  בבית  הציבורית  בורה 
כניסתי  טרם  עוד  לי  ברור  הדבר  שינוי. 
הזמן.  שעובר  ככל  יותר  והתחדד  לתפקיד 

הציבורית  התחבורה  על  הממונה  עם  יחד 
בשינויי  התחלנו  גרינברג  שמואל  מר  בעיר 
מולכם  ישיר  בקשר  נעשו  הדברים  עומק. 
שונות  פניות  מ700  למעלה  עם  התושבים 
התחבורה  בעניין  בעיר  המגזרים  מכלל 

הציבורית."
לראש  משנה  גרינברג  שמואל 
"שמח  התחבורה:  על  והממונה  העיר 
על תוצאה ברוכה שבאה לאחר עמל רב 
תוספת  קיבלנו  התחבורה,  משרד  מול 
העירוניים  הקווים  לעיבוי  משמעותית 

ג',  שמש  בית  לרמת  חדש  קו  ולתוספת 
חדשים  אוטובוסים   23 נרכשו  כן  כמו 
הציבורית  התחבורה  לשירות  שייכנסו 
חדשים  קווים  בקרוב  הפרק  על  בעיר. 

נוספים."
וזו  בשטח,  כבר  הראשונים  השינויים 
לתחבורה  הקשור  בכל  הראשונה  הסנונית 
שינוי  המשך   - הפרק  על  שמש.  בית  בעיר 
העומק בכלל הקווים בעיר, יצירת קווים חד־
שים, רכבת פנימית בעיר בית שמש והסדרת 

הכבישים בעיר.

http://xn--4dbbfg2d4b.co.il/
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ארגון עד כאן מאשים: "שוברים שתיקה" 
אוספים מודיעין צבאי על צה"ל

הארגון אוסף מודיעין צבאי על חיילי צה"ל - גם על פעילות צה"ל בסוריה ◆ בסרטון ניתנות דוגמאות לשאלות 
ששאלו תחקירני שוברים שתיקה את שתולי 'עד כאן', שלא קשורות כלל ל'כיבוש' או לאזור איו"ש

מ‡: יר‡ל לבי‡
היועמ"ש  החלטת  שעוררה  לסערה  בתגובה 
בעקבות  שתיקה  שוברים  נגד  התלונה  את  לסגור 
אר־ כי  כאן  עד  ארגון  טוען  לציבור',  עניין  'חוסר 
גון שוברים שתיקה אוסף מודיעין צבאי על חיילי 

צה"ל, וגם מידע על פעילות צה"ל בסוריה.
בסרטון מופיעים שני תחקירנים של שוברים 
ח'  את  המראיינים  סער,  ואלון  זיידל  רון  שתיקה, 

מארגון עד כאן

רון זיידל שואל את ח' שלל שאלות, שאין בניהן 
ובין ה'כיבוש' כל קשר. בין היתר שואל זיידל "זרקת 
איזה משהו בקשר למנהרות, אתה יכול לספר על זה 
קצת? מישהו פעם אמר לכם מה המטרה של 504? 
או  מבצעי  זה  הזה?  הרובוט  על  יש  מה  יודע  ואתה 
שזה כזה בניסוי? יצא לך לראות פעם את מה שהוא 

משדר? אתה בטוח שראית שיש עליו מקלע?".
בשם  נוסף,  תחקירן  רואים  אחר  בתחקור 
רועי פלד, השואל את ר' מעד כאן "והם אגב מצאו 

מנהרה?". בהמשך פלד מודיע לר' "בוא נדבר קצת 
על סוריה. היה לכם שמה באזור מארבי צלפים?".
גלעד אך, מנכ"ל ארגון עד כאן "ארגון שוב־
רים שתיקה אוסף מודיעין צבאי. נקודה. השאלות 
ארגון  בתחקורי  ונשאלות  בסרטון  חושפים  שאנו 
ולהת־ אדם  לזכויות  קשורות  לא  שתיקה  שוברים 
נהלות צה"ל ביו"ש כלל. מה לשוברים שתיקה ול־
סוריה? מה להם ולאמצעים מסווגים? באיזה מידע 

נוסף הם מחזיקים?.

עיריית בית שמש: אל תשקיעו בבניה בלתי חוקית
בשנים האחרונות ישנה תופעה בעיר של בניה בלתי חוקית ללא היתר והשתלטות על שטחים ציבוריים ללא הקצאה 
וללא היתר בניה. בניה ללא היתר וללא תוכנית מאושרת מהווה עבירה פלילית וחוב מוסרי כלפי תושבי העיר, שלרוב 

באה על חשבון השכנים בבניין והמתגוררים בסמוך לבניה
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בשבועות האחרונים החלה העירייה למפות 
להסדיר  מנת  על  בעיר,  הציבוריים  השטחים  את 
כל  את  העיר  תושבי  למען  מושכל  באופן  ולנצל 
משאב  הם  הציבור  שטחי  הציבוריים.  השטחים 
על  השתלטות  העיר,  תושבי  כל  של  חשוב  עירוני 
שטחים ציבוריים פוגעת הן בבטיחות והן בפיתוח 
מוס־ ובניית  בשכונות  ופארקים  גינות  של  עתידי 
ותושבי  ילדי  למען  ילדים  וגני  חינוך  ציבור,  דות 

העיר.
הצר־ כל  לסיפוק  מגרשים  ישנם  כי  מובהר 
כים העירוניים בעיר, וככל שיש לקהילה ואו מוסד 
מסו־ בצורה  לפנות  עליהם  קרקע  להקצאת  צורך 
של  מטרתה  בעירייה,  הרלוונטיים  לגורמים  דרת 
העיר  לטובת  מוצדקת  בקשה  כל  לאשר  העירייה 

וזאת באופן חוקי ומוסדר.
לפעול  העירייה  מתכוונת  הקרובות  בשנים 
פישוט  ההנדסה.  באגף  ההליכים  את  לפשט  בכדי 

את  לקבל  אזרח  לכל  לאפשר  מטרתו  ההליכים 
השירותים העירוניים באגף באופן יעיל וזמין, בכך 
שכל אחד יוכל לקבל את האישורים והיתרי בניה 
כדת וכדין במהירות האפשרית ובהורדת בירוקר־

טיות ככל שניתן מצד החוק והנהלים.
כל  נגד  מוגברת  אכיפה  תתבצע  במקביל 
כל  ונגד  בשטח,  עובדות  לקבוע  ניסיון  או  מחטף 

חו־ בלתי  בניה 
העירייה  קית. 
תטפל בחומרה 
ותפעל  רבה 
כל  להריסת 
חו־ בלתי  בניה 
במהירות  קית 
ת  י ר ש פ א ה
במטרה  וזאת 
תוש־ על  להגן 
ולא־ העיר  בי 
כוף את החוק.

בתיק  המחזיקה  בלוך,  עליזה  העיר  ראש 
נפלאות  בשורות  שתי  רואה  "אני  ובנייה:  תכנון 
בקמפיין אותו אנו משיקים כעת. ראשית זה כמובן 
ומתפת־ גדלה  שמש  בית  ב"ה  התהליכים.  פישוט 
חת. אנחנו רוצים לאפשר ברמת הפרט יכולת נוחה 
חייהם  את  ולהתאים  ולהגדיל  להרחיב  לתושבים 
ככל שירווח. גם ברמת הכלל אוזנינו קרויות לתה־
ליכים הקורים בעיר ומטרתנו לאפשר ככל שניתן 
ומתאפשר, גם ברמה הציבורית, להתאים את העיר 

לצרכי התושבים."
הוא  כבשורה  רואה  אני  אותו  השני  "הדבר 
שגדול  משהו  על  מדובר  בלוך  "לדברי  האכיפה. 
היא  לתושביה  טובה  "עיר  מקומי:  מסדר  בהרבה 
לש־ מטרתם  החוקים  החוקים.  את  שאוכפת  עיר 
מור על תושבי העיר ועל השטחים הציבוריים מה־
שתלטות בעייתית. אני מברכת את כלל העוסקים 
ובנייה  לתכנון  המשנה  ועדת  יו"ר  ואת  במלאכה, 
הרבה  והמחשבה  העבודה  על  גולדברג,  שמעון  ר' 

שהושקעה בשינוי עקרוני זה בעירנו."

שני פצועים 
בתאונה בכביש 

38 בין צומת 
האלה לצומת 

שריגים
לוחמי האש הוזעקו לזירה לחילוץ לכודים
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 9:30 לשעה  סמוך 
המ־ בחדר  דיווח  התקבל 
בית  כב״ה  של  בצעים 
דרכים  תאונת  על  שמש 
בין  ללכודים  חשש  עם 
שרי־ לצומת  האלה  צומת 
גים, רכב חילוץ ורכב סער 
מתחנות בית שמש/האלה 
יוסי  רשף  של  בפיקודו 

אסרף הוזנקו למקום.

שהגיעו  הצוותים 
הבחינו  האירוע  לזירת 
מעורבים  שבה  בתאונה 

טרקטור ורכב מסחרי.
סייעו  האש  לוחמי 
את  לפנות  מד״א  לצוותי 
מכן  לאחר   , הנפגעים 
מצברים  של  ניתוק  בוצע 
האנרגיה  מקורות  וכלל 
במ־ להתלקחות  מחשש 
פונו  פצועים  שני  קום. 

לקבלת טיפול רפואי.

ניו יורק טיימס: 
בתי ספר 

יהודיים מסייעים 
להתפרצות החצבת
מאמר מערכת בניו יורק טיימס מאשים 

”בתי ספר יהודיים“ בהפצת מחלה 
”מדבקת מאוד“ כלשונו
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מאמר המערכת של 
טוען  טיימס“  יורק  ”הניו 
יהודיים“  ספר  ”בתי  כי 
התפרצות  להזנת  סייעו 
מת־ הטיימס  החצבת.“ 
הור־ ”קהילות  כי  לונן 
לחמוק  רבה  במידה  שו 
הממשלתי,  מהפיקוח 
לפוליטיקאים  הודות 
כאחד  מתמיכתם  שנהנו 
החזקים  ההצבעה  מגושי 

ביותר במדינה“.
מדווח  הטיימס 
שעברה  השנה  ”מאז  כי 
רובם  איש,   300 כמעט 
בניו-יורק  חרדים  ילדים 
ההת־ סבלו  ורוקלנד, 

ביותר  הגרועה  פרצות 
עשורים,  מזה  חצבת  של 
במערכת  גורמים  לדברי 
כי  שאמרו  הבריאות, 
מתנג־ חרדים  הורים 
היא  חצבת  לחיסון.  דים 
שי־ מאוד  מדבק  זיהום 

כול להיות קטלני“.
ממשיך:  הכותב 
זה  מוכר,  נשמע  זה  "אם 
מתוך  זה  את  ראו  צריך. 

האנציקלופדיה 
השואה  של 
מוזיאון  של 
של  השואה 
”נושא  ארה“ב: 

בתעמולה  ונשנה  חוזר 
הנאצית  האנטישמית 
מפיצים  שיהודים  היה 
האנ־ אומרת  מחלות“, 
למנוע  כדי  ציקלופדיה. 
להיכנס  הלא-יהודים  מן 
את  ולראות  לגטאות 
היום-יום  חיי  של  מצבו 
של־ הוצבו  בעצמם,  שם 
בכניסות,  בגרמנית  טים 
הסכ־ מפני  והזהירו 
מידבקות.  למחלות  נה 
תברואה  שתנאי  מאחר 
ירודים ואספקת מים לא 
מנות  עם  יחד  מספיקה 
מהרה  עד  גרמו  רעב 
של  בריאותם  לערעור 
והפ־ בגטאות  היהודים 
לנבואה  אלה  אזהרות  כו 
עצמה,  את  המגשימה 
ומחלות  הטיפוס  שכן 
פגעו  אחרות  זיהומיות 
הת־ הגטו.  באוכלוסיית 
שלאחר  הנאצית  עמולה 
המגיפות  את  ניצלה  מכן 
לה־ כדי  הללו  האנושיות 
צדיק את בידוד היהודים 
האוכלו־ מן  ה“מזוהמים“ 

סייה הגדולה“. 
ו־
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ועד עובדי הרכבת הודיע: השביתה 
והצעדים הארגוניים ייפסקו

תנועת הרכבות תחודש במלואה. הוועד הודיע גם כי יפסיק את הצעדים 
הארגוניים בחטיבת המטענים. ההסתדרות תפנה לבית הדין שיכריע בסוגיות 

שבמחלוקת, תוך דגש על נושא הבטיחות בסידור

מ‡: יר‡ל לבי‡

הס־ יו"ר  בין  ישיבה  בתום 
תדרות המעו"ף ומ"מ יו״ר האגף 
דוד,  בר  ארנון  מקצועי  לאיגוד 
אבי  התחבורה  עובדי  איגוד  יו״ר 
ברא־ הרכבת  עובדי  וועד  אדרי 
עובדי  ועד  אדרעי,  גילה  שות 
בר  של  לבקשתו  נעתר  הרכבת 
הר־ קווי  שביתת  את  לעצור  דוד 
כבת ולהפסיק את הצעדים האר־

גוניים בחטיבת המטענים,
נעשה  הדבר  לדבריהם 
נוסעי  בציבור  התחשבות  מתוך 
לגורל  אחריות  ומתוך  הרכבת 
תנועת  הדברים,  לנוכח  החברה. 

הרכבות בארץ תחודש במלואה.

ההסתדרות מסרה כי תפנה 
שי־ הדין  לבית  הקרובה  ביממה 
תוך  שבמחלוקת,  בסוגיות  כריע 
דגש על נושא הבטיחות בסידור 

העבודה של הנהגים.
לה־ קוראת  ההסתדרות 
עובדיה  את  לכבד  הרכבת  נהלת 
הוא  האנושי  ההון  כי  ולהפנים 

הנכס החשוב ביותר של החברה.
הפסקת  על  ההודעה  אחרי 
רכבת  הנהלת  ברכבת,  השביתה 
את  לתקוף  ממשיכה  ישראל 
הוועד: "רואים בחומרה רבה את 
נוסעים  אלפי  עשרות  'חטיפת' 
בעת נסיעתם. הגשנו תלונה במ־

שטרה כנגד נציגי הוועד".

בניין קרייזלר בניו יורק ימכר 
רק ב-150 מיליון דולר

ב-2008 רכשה קרן ההשקעות של אבו דאבי 90% מהבניין ב-800 מיליון דולר 
וכעת ימכר בהפסד

מ‡ פ. יוחנן
קרייזלר  בניין  של  הבעלים 
להס־ הגיעו  יורק  בניו  המפורסם 
כם למכירת גורד השחקים עבור 
דולר,  מיליון  מ-150  יותר  קצת 
קרן  רכשה  שב-2008  בעוד  זאת 
ההשקעות של אבו דאבי אחזקה 
של 90% עבור 800 מיליון דולר. 
ספייר  טישמן  ההשקעות  חברת 

החזיקה ב-10% הנותרים.
חברת  הדיווחים,  לפי   
הול־  RFR יורקית  הניו  הנדל"ן 
סיגרם  בניין  שבבעלותה  דינג, 
סיגנה  הנדל"ן  וחברת  במנהטן 
על  חתמו  האוסטרית  הולדינג 
המשרדים  בניין  לרכישת  החוזה 

הכולל 77 קומות.
לאחד  נחשב  בניין קרייזלר 
יורק.  בניו  המזוהים  המבנים 
אולם, מספר בעיות הן שאפשרו 

לקונים החדשים לשלם עליו את 
העובדה  בראשן  הנמוך,  הסכום 
הב־ אינם  המגדל  של  שהבעלים 
עלים של הקרקע עליו הוא עומד 
למכללת  שכירות  לשלם  ועליהם 

קופר יוניון.
זינ־ הזו  השנתית  השכירות 
קה בשנה שעברה מ-7.75 מיליון 
וע־ דולר,  מיליון  ל-32.5  דולר 
דולר  מיליון  ל-41  לעלות  תידה 
של  השכירות  אולם,  ב-2028. 

המשרדים לא עלתה בקצב זהה.

בה־ נמכר  שהבניין  בעוד 
מפורסמים  שחקים  גורדי  פסד, 
האחרונות  בשנים  נמכרו  אחרים 
דווקא בסכומים גבוהים במיוחד. 
כך למשל, חברת הביטוח הסינית 
קרוב  ב-2016  שילמה  אנבאנג 
מלון  עבור  דולר  מיליארד  ל-2 
ובלאקסטון  אסטוריה,  וולדורף 
בשיק־ וויליס  מגדל  את  רכשה 
הגבוה  למגדל  בעבר  שנחשב  גו, 
בעולם, עבור 1.3 מיליארד דולר 

ב-2015.

לראשונה מזה עשור: 

כלכלת טורקיה נכנסה למיתון
מכה לארדואן: בסוף 2018 הכלכלה הטורקית התכווצה בשיעור של 2.4% ◆ 

בהמשך להתכווצות של 1.1% ברבעון הקודם

מ‡ פ. יוחנן
נכנסה  טורקיה  כלכלת 
באופן רשמי למיתון בפעם הרא־
שונה זה עשור, וזאת כאשר נתוני 
הצמיחה ברבעון הרביעי הצביעו 
הכל־ הפעילות  התכווצות  על 
לארדואן  במכה  מדובר  כלית. 
המוניציפליות  הבחירות  לקראת 

במדינה שייערכו החודש.
ההגדרה המקובלת של מיתון 

המשק  של  שלילית  צמיחה  היא 
זה  והנה  רצופים.  רבעונים  בשני 
לאחר  הטורקית  לכלכלה  קורה 
הטורקי  הנשיא  של  התנגשויות 
המרכזי  בבנק  ארדואן  טאיפ  רג'יפ 
הכלכלה  הרביעי  ברבעון  במדינה. 
של  בשיעור  התכווצה  הטורקית 
של  להתכווצות  בהמשך   ,2.4%
ברבעון  הכלכלית  בפעילות   1.1%
טורקיה  של  התמ"ג  נתוני  הקודם. 

בשנת   3% של  ירידה  על  הצביעו 
2018, בעוד הכלכלנים צפוי ירידה 
של 2.4% בתוצר. נזכיר כי טורקיה 
היתה בעלת הצמיחה המהירה במו־

עדון מדינות G20 בשנה שעברה.
המיתון הצפוי יחד עם האינפ־
לציה המשתוללת מהווים מכה כפולה 
ביוני  מחדש  שנבחר  ארדואן,  לנשיא 
2018 על סמך מצע שהבטיח שגשוג 

לשכבות רחבות של האוכלוסייה.

http://bit.ly/2VNO2Lg-kamenitz
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התרגשות ודריכות שיא, לקראת פתיחת 
המערכה על גורלה של ישיבת 'קאמניץ'

מרן שר התורה על הבטחת מרנא הגאון רבי ברוך בער זיע''א: 'בוודאי יעתיר ממרום על כל המסייעים!'... 
◆  אלפי בוגרי קאמניץ בארה''ב השתתפו בועידה ההיסטורית והענקית למען הצלחת המערכה, של מגבית 

ההצלה לטובת הישיבה"ק ומוסדות התורה והחינוך של "קאמניץ".

חרי בכ :‡מ
התרגשות גדולה לקראת העצרת תפילה 
הנדירה והמרגשת ע"י ילדי תשב"ר, בסימן של 
ביום  שיתקיים  היהודים"‘,  כל  את  כנוס  "לך 
תענית אסתר, שבו יתפללו 700 ילדי תשב''ר 
של ת"ת קמניץ ויעתירו על כל התורמים ע"י 
פרק  ואמירת  מובחרים  תהילים  פרקי  אמירת 
כ"ב כסגולה הידועה של קב הישר לישועת כל 

אחד לכל מה שנצרך לו ולבני ביתו.
מגבית  לקראת  מוגברת  שיא  היערכות 
החירום, מגבית ההצלה למען ישיבת קאמניץ, 
בבקשה"  מתחננים  התורה  "אדירי  של  בסימן 
שתתחיל בס"ד היום יום ד' ו' אדר ב', כאשר 
בימים האחרונים נשלמות ההכנות האחרונות 
לקראת המערכה הגורלית אשר המשך קיומה 

של הישיבה"ק ומוסדותיה תלויים בה.
התחי־ המגבית  פתיחת  של  ראשיתו 
את  בזעקו  האישית  וקריאתו  בקשתו  ע"פ  לה 
בסכנת  העומדים  ומוסדותיה  הישיה"ק  זעקת 

המשך קיום ח"ו כאשר הישיבה הק' 
כלכלי  לאיום  נקלעו  ומוסדותיה 
חמור המרחף על המשך קיומה, של 
הישיבה"ק ומוסדותיה המפוארים, 
מרן  ע"י  קודש  בהררי  שיסודתם 
ליבוביץ  הגרב"ב  ישראל  של  רבן 
שמסר  דליטא  'קאמניץ'  בעיירת 
בהעמ־ הישיה"ק  יסוד  על  נפשו 
דת דרך הלימוד המסורה לו מרבו 
ויגיעה  ועמל  שקידה  ע"י  הגר"ח 
טהורה,  יר"ש  מתוך  בתורה"ק 
קיומה  המשך  על  נפשו  ומסר 
על  רגליו  כיתת  כך  לצורך  כאשר 
במסעו  טרח  ואף  עם  נדיבי  פתחי 
הידוע אל עבר הים לארה"ב שבי־
האיומה  המלחמה  לפני  ההם  מים 
באירופה.  התורה  קרן  את  שגדעה 
הישיבה"ק  ראשי  בקודש  ואחריו 
מרן  ויבלחט"א  זצוק"ל  בארה"ק 

ראש הישיבה הגאון הגדול ר' יצחק 
וחבר  הישיבות  ראשי  זקן  שליט"א  שיינר 
מועצגה''ת, אשר מסרו נפשם וכוחם כל ימיהם 
למען החזקת וקיום המוסדות, וכיתתו רגליהם 
במסעות אל עבר הים על פתחי נדיבי עם לה־
כאשר  וכעת  המוסדות,  החזקת  למען  תרימם 
הגאון  הישיבה  ראש  של  בכוחותיו  אין  כבר 
נכנ־ כמקדם  למסעיו  לצאת  שליט"א  הגדול 
חמור  כלכלי  למצב  ומוסדתיה  הישיבה"ק  סה 
המאיים על המשך קיומה שלא יוכלו ח"ו לה־
משיך כמקדם בהרבצת תורה בטהרתה למאות 

ואלפים של תלמידים מצוינים ומובחרים.
העסקנים  כל  עם  המארגנת  הועדה 
בסי־ מסכמים  החירום,  למגבית  המסעיים 
את  לשבח  מציינים  כשהם  ההכנות,  את  פוק 
והידידים  הבוגרים  מצד  המרשימה  ההיענות 
של הישבה"ק ומוסדותיה, שנענו לזעקתו וק־
הגאון  הישיבה  ראש  מרן  של  האישית  ריאתו 
הגדול רבי יצחק שיינר שליט''א, אשר בכינוס 
החירום שנערך בביתו פנה בקריאה לכל בוגר 
וידיד בבקשה אישית לסייע בכל יכלתו וכוחו 
בהמשך החזקת הישיבה אחר שכבר כשל כוחו 

מלשאת עולה על שכמו כפי שעשה כל ימיו.
הגורלית  במערכה  הראשון  השלב  את 
נחתמה בס"ד בהצלחה גדולה ומרובה, בקיומו 
של הוועידה הענקית שהתקיימה ביום ראשון 

הישיבה  ראש  מרן  בראשות  בארה''ב,  השבוע 
ובהש־ שליט''א,  שיינר  יצחק  ר'  הגדול  הגאון 
תתפות אלפי ידידים ובוגרים שנהרו ובאו מכל 
קצוי ארה''ב כדי לקבל פניו של ראש הישיבה 
לצאת  המפולג  בגילו  במסי"נ  שטרח  שליט"א 
בס"ד  להבטיח  כדי  זה,  ונדיר  היסטורי  למסע 
הצלת  על  הגורלית  למערכה  גדולה  הצלחה 

הישביה"ק ומסדותיה.
הגדול  הגאון  פתח  האחרון  חמישי  ביום 
שליט''א את מסעו בארה''ב, בהגיעו לאכסניא 
שיחי'  בידרמן  אברהם  רבי  הנכבד  הנגיד  של 
האח־ בימים  הפך  ביתו  אשר  'דרשו',  מנכ''ל 
רונים לבית ועד לחכמים, כאשר אלפים רבים 
של רבנים תלמידי חכמים מורי הוראה ואנשי 
לפרוס  עולים  ומעריציו,  תלמידיו  וכלל  חינוך 
הישיבות,  ראשי  זקן  הגדול,  הגאון  בשלום 
ולהנות ממנו עצה ותושיה והדרכה בדרך התו־
רה והחינוך. בשבת קודש פרשת פקודי שבת 
האכסניא,  בעל  בבית  שליט"א  הגדול  הגאון 

ולשיחות  השב"ק  לסעודות  מצטרפים  כאשר 
ראש  של  שבמחיצתו  וההתעוררות  החיזוק 
ומקורביו  תלמידיו  מבחר  שליט"א,  הישיבה 

אשר בארה"ב.
הישיבה  ראש  של  וזעקתו  קריאתו 
שליט"א וטרחתו במסי"נ למסע קודש זה, עו־
המר־ ההיענות  את  ויצרה  נרחבים  הדים  ררה 
שימה והמעודדת בקרב הבוגרים והידידים של 
הישיה"ק ומוסדותיה, תושבי חו''ל, להשתתף 

במעמד הנשגב והמרגש.
הש־ והמרוממת  ההיסטורית  בועידה 
ישיבת  ראשי  ארה"ב  של  התורה  גדולי  תתפו 
קוטלר  מלכיאל  ר'  הגאון  בארה"ב  לייקוד 
שליט"א  ניומן  ישראל  ר'  והגאון  שליט"א, 
הש־ וכמו"כ  שליט"א,  שוסטל  דוד  ר'  והגאון 
סורוצקין  יצחק  רבי  הגאון  במעמד  תתפו 
שליט"א, ראש ישיבה טלז מתיבתא דלייקווד, 
והגאון ר' שלמה פייבל שוסטל שליט"א ראש 
ישיבת נאות יעקב בשכונת ליקווד, והגאון ר' 
שמואל פלדר מגדולי הפוסקים בליקוד, אשר 
הגדול  הגאון  הישיבה  ראש  את  לכבד  באו 
שנ־ בגולה,  אשר  תלמידיו  אלפי  עם  שליט"א 
תכנסו לכבודה של תורה ולכבוד ראש הישיבה 
הגאון הגדול שליט"א ולהצלת מוסדותיו הק' 

מהתמוטטות וקריסה ח"ו.

נשא  ההיסטורי  למעמד  פתיחה  דברי 
ישיבת  מרבני  שליט"א  גפן  נפתלי  ר'  הגאון 
הגאון  הישיבה  ראש  של  וממקורביו  קמניץ 
ראש  של  לבקשתו  שנענה  שליט"א,  הגדול 
הישיבה שליט"א להצטרף למסע הקודש לה־
החשובים  הרבנים  הנואמים  המוסדות.  צלת 
שליט"א הדגישו את הנקודה המרכזית שבולט 
בכל  אשר  קמניץ  ישיבת  בוגרי  תלמידי  אצל 
הם  ומורגשים  ניכרים  מושבותיהם  מקומות 
מהיכן מקום מוצאם, אשר כל רואיהם יעידם 
כי מתלמידי קאמניץ המה, שנשתרש במהותם 
של  המהות  ואישיותם  בנפשם  שביתה  וקנה 
ודר־ התורה  ואהבת  הנכונה  החיים  השקפת 
כיה אשר הנחילם ראש הישיבה הגאון הגדול 

שליט"א.
הקהל  נענה  ההיסטורית  הועידה  בסיום 
הישיבה  ראש  של  וזעקתו  לקריאתו  הקדוש 
הגאון הגדול שליט"א והתחייב בסכומים נכב־

דים וגדולים למען הצלחת המגבית של הצלת 
מוסדות התורה והחינוך של "קאמניץ".
את המערכה הגורלית של המג־
בית ההצלה מלווה הבטחתם של אדי־
החיים  ויבלחט"א  זצוק''ל  התורה  רי 
מרנא  ה"ה  צדק,  גואל  ביאת  עד  עמנו 
התבטא  אשר  זצוק"ל,  חיים'  ה'חפץ 
ומסייעי  תורמי  על  קדשו  יד  בכתב 
ל  יזכו  כי  "קאמניץ"  הק'  הישיבה 
הב־ גם  כמו  ושלום!..'   חיים,  'ברכה, 
בער  ברוך  רבי  הגאון  מרנא  של  טחתו 
זיע''א מקאמניץ מייסד הישיבה, אשר 
קא־ לישיבת  התורמים  כל  כי  הבטיח 
'ופרנסתם  מיוחדת;  לברכה  יזכו  מניץ 

תהא מבורכת!..
הגאון  הישיבה  ראש  רבינו  מרן 
שליט"א  אדלשטיין  הגרי"ג  הגדול 
בירך בכתי"ק את כל המסעיים למצוה 

גדולה זו בכל מילי דמיטב.
כהמשך להבטחת מרנא הגרב''ד 
ומרגש  נדיר  ובאורח  מקאמניץ, 
רבי  רשכבה''ג  התורה  שר  מרן  כתב  במיוחד, 
'בוודאי  כי  בכתי"ק,  שליט''א  קנייבסקי  חיים 
כל  על  ממרום  יעתיר  זצוקלה''ה  הגרב''ד  מרן 

המסייעים!'.
הק'  הישיבה  בהנהלת  נערכים  בנוסף 
לעצרת תפילה נדירה ומרגשת בסימן של "לך 
כנוס את כל היהודים" ע"פ מה שנועצו חכמי 
ומקובלי  רבני  גדולי  עם  הישיבה"ק  ורבני 
וזעקה  תפילה  עצרת  קיום  דבר  על  ירושלים, 
במעמד היסטורי ונדיר ביום קהילה לכל שהוא 
ידוע כיום המסוגל לתפילה ולזעקה, ולהעברת 
יתפללו  שבו  אסתר,  תענית  יום  הגזירה,  רוע 
700 ילדי תשב''ר אשר הבל פיהם נקי וזך שלא 
טעמו טעם חטא, ויעתירו על כל התורמים ע"י 
פרק  ואמירת  מובחרים  תהילים  פרקי  אמירת 
כ"ב כסגולה הידועה של קב הישר לישועת כל 

אחד לכל מה שנצרך לו ולבני ביתו.
הגדול  הגאון  במעמד  תתקיים  העצרת 
שליט''א,  שיינר  יצחק  רבי  הישיבה  ראש  מרן 
הגאון  בראשות  המקובלים  גדולי  ובמעמד 
מידידי  שליט"א,  רבינוביץ  גמליאל  ר'  הגדול 
בשנים  עשרות  הישיבה  וראשי  הק'  הישיבה 
ועוד ת"ח מופלגים. ובה יוזכרו בפרטות שמות 
והצלחה  לישועה   ,₪  180 מעל  התורמים  כל 

בכל העניינים.

חברת נטפים תבצע 
פרויקט בהודו 

במאה מיליון דולר
החברה תעמיד פתרונות השקיה ליותר מ-100 

כפרים, שישרתו כ-60 אלף חקלאים

מ‡ פ. יוחנן

הישרא־ ההשקיה  חברת 
לית נטפים דיווחה כי תבצע אר־
בעה פרויקטים גדולים להשקיה 
ובאנדרה  בקרנטקה  קהילתית 
כולל  בהיקף  שבהודו  פראדש 
במ־ דולר.  מיליון   100 מעל  של 
תוביל  שהחברה  המיזמים  סגרת 
פתרונות  תעמיד  נטפים  בהודו, 
כפרים,  מ-100  ליותר  השקיה 
דונם  אלף  של 550  כולל  בשטח 

ושישרתו כ-60 אלף חקלאים.
אר־ כי  נמסר  מנטפים 
המשך  מהווים  המיזמים  בעת 
הקהילתי  ההשקיה  לפרויקט 
שהיא השלימה במדינת קרנטקה 
פת־ סופקו  ובמסגרתו  ב-2017, 
לכ- מדויקת  השקיה  של  רונות 

7,000 חקלאים בכ-30 כפרים.
אסטר־ שוק  היא  "הודו 
על  שחרטה  נטפים,  עבור  טגי 
יותר  לגדל  לעולם  לסייע  דגלה 
אמר  משאבים",  בפחות  יבול 
רן  נטפים,  ומנכ"ל  נשיא  היום 
ההש־ "מודל  לדבריו,  מידן. 
ייחודי  מוזל  הוא  הקהילתי  קיה 
מאפשר  והוא  נטפים,  שהגתה 
השקיה  מערכות  של  אספקה 
זמן  בתוך  לחקלאים  מתקדמות 
ישולבו  אלה  בפרויקטים  קצר. 
דיגיטלית  לחקלאות  מערכות 
חברת  עם  ביחד  פתחנו  שאותן 
לממשלה  שמאפשרת   ,mPrest
בזמן  ובקרה  שליטה  ולחקלאים 
וההש־ המים  מערכות  על  אמת 
בטכנולוגיות  שימוש  תוך  קיה 

ענן וגישה מכל מכשיר נייד"

נשים בפריפריה 
מרוויחות פחות

מסקר בלשכות התעסוקה עולה כי 41% מהנשים 
ציינו כי התחייבויות משפחתיות מהוות מבחינתן 

חסם לחיפוש עבודה ◆ לעומת 21% מהגברים 

מ‡ פ. יוחנן
התעסו־ שירות  מנתוני 
עבודה  דורשי  מסקר  שעלו  קה 
ביישובי  הנמצאות  לשכות  ב-26 
הפריפריה מתגלה כי השכר הח־
ציוני לשעה עמד על 28 שקלים 
אבטלה  תובעות  נשים  בקרב 
הנתונים,  פי  על  אשר,  שכר   -
השעתי  משכרם  ב-22%  נמוך 
על  שעמד  גברים,  של  החציוני 
אב־ תובעות  נשים  שקלים.   36
טלה דיווחו גם על שעות עבודה 
מעטות יותר, 36.5 שעות עבודה 
 43.1 לעומת  בממוצע,  בשבוע 
אב־ תובעי  גברים  בקרב  שעות 
פחות  שעות  כשש  כלומר:  טלה, 

מגברים.
של  מהסקר  עולה  עוד 
גב־ הן  כי  התעסוקה,  שירות 
מחוץ  העובדים  נשים  והן  רים 
שכר  מגוריהם מרוויחים  ליישוב 
לשעה הגבוה ב-7% מאלו העב־
רק  זאת,  עם  היישוב.  בתוך  דים 
אבטלה  התובעות  מהנשים   41%

ליישוב  מחוץ  שעבדו  דיווחו 
האחרונה,  בעבודתן  מגוריהן 
וזאת לעומת 52% מהגברים תו־

בעי האבטלה.
עבדו  נשים  כי  נמצא  כך, 
פחות  ונסעו  לבית  יותר  קרוב 
הנסיעה  עבודתן:  למקום  זמן 
יהודיות  נשים  של  הממוצעת 
 30 על  עמדה  עבודתן  למקום 
דקות ושל גברים יהודים על 34 
היהודיות  מהנשים   56% דקות. 
דיווחו שעבדו במרחק של עד 15 
דקות נסיעה מהבית, זאת לעומת 

47% מהגברים היהודיים.
בין  הפער  הערבי  במגזר 
במי־ יותר  גדול  לגברים  הנשים 
הנסיעה  זמן  משמעותית.  דה 
עמד  ערביות  נשים  של  הממוצע 
הנסיעה  זמן  ואילו  דקות,  על 36 
 49 על  עמד  ערבים  גברים  של 
דקות. כ-42% מהנשים הערביות 
דיווחו שעבדו במרחק של עד 15 
דקות נסיעה מהבית. זאת לעומת 

21% מהגברים הערביים בלבד.
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אסד הקים מחדש את פסלו של אביו
עם תחילת המלחמה בסוריה הפילו התושבים את פסלו של חאפז אסד בדרעא ◆ וכעת הציב בשאר את פסלו 

של אביו מחדש

מ‡ פ. יוחנן

נגד  הפגינו  דרעא  בעיר  תושבים  מאות 
חאפז  הקודם  הנשיא  של  חדש  פסל  הצבת 
אל אסד, אביו של השליט בשאר אסד, כמעט 
עם  הופל  המקורי  שהפסל  אחרי  שנים  שמונה 
התושבים  במדינה.  האזרחים  מלחמת  תחילת 
וקראו  ההרוסה  העתיקה  העיר  ברחובות  הלכו 
השנה  יום  ציון  לפני  ימים  אסד,  של  להפלתו 

השמיני לתחילת הסכסוך האכזרי.
נגד  השלוות  ההפגנות  החלו  בדרעא 

השתמש  ובתגובה   ,2011 במרץ  אסד  שושלת 
התפשטו  בטרם  נגדן,  קטלני  בכוח  המשטר 
לחלקים אחרים במדינה. דרעא נכבשה מחדש 
אבל  ואיראן,  רוסיה  של  בסיוע  האחרון  ביולי 
מחדש  הידקה  מאז  כי  סיפרו  בעיר  התושבים 
המשטרה החשאית של אסד את השליטה במ־

קום.
ולעו־ הספר  לבתי  העניקה  הממשלה 
להשתתף  כדי  אתמול  חופש  יום  הממשל  בדי 
בעצרת תמיכה במשטר לחניכת פסל הברונזה 
שבו  במקום  שהוקם  אסד,  חאפז  של  החדש 

הופל הפסל המקורי. 
הממשל  לכוחות  נכנעה  שדרעא  אחרי 
בקיץ שעבר, תושבים רבים בחרו להישאר בה 
המורדים  שבשליטת  לאזורים  להימלט  מאשר 
אחרים  אלפים  עשרות  שם  המדינה,  בצפון 
ידי  על  שנכבשו  אחרים  מאזורים  התקבצו 
הקימו  הרשויות  המקומות,  באותם  אסד.  צבא 
מחדש את הפסלים של אסד האב, והתושבים 
מתלוננים שהשירותים הציבוריים לא שבו לס־

דרם. הצעירים חוששים מפני גיוס כפוי לצבא 
כדי להילחם בשרידי האופוזיציה.

כשקולו רועד אמר מרן הגר"ש כהן: 'ריבונו 
של עולם! כמה חשובה לפניך אסיפה זו'

"צדקה, עדיפה מכל המצוות, כך הגמרא אומרת. החסד האמיתי זה לדעת מה חסר לשני", אמר מרן בקול גדול 
כשדמעות עומדות בגרונו וקולו נשנק במעמד הקמת קופת הצדקה הספרדית

מ‡: יר‡ל לבי‡
במעמד נדיר והיסטורי בראשות מרנן ור־
הספרדים,  הדור  וחכמי  גדולי  כל  התכנסו  בנן, 
במעונו של מרן חכם שלום הכהן שליט"א נשיא 
הצדקה  'קופת  להקמת  התורה,  חכמי  מועצת 

הספרדית'.
ראש  מרן  פתח  ורבנן",  מרנן  "ברשות 
הישיבה, "קודשא בריך הוא כיוון את הדברים, 

שבימים אלו יצאו הדברים לפועל".
קיימו  כשנגאלו,  ישראל,  שעם  "כידוע 
בשמחה.  פה,  שבעל  התורה  את  קבלו  וקבלו, 
וחכמים קבעו לנו שבחג הזה, הפורים, יהיה גם 
משלוח מנות איש לרעהו", מרן שליט"א הרחיב 
בין  וההבדל  החסד  מעלת  גודל  בעניין  וביאר, 

החסדים אשר עשה אברהם אבינו לאיוב.
הגמ־ כך  המצוות,  מכל  עדיפה  "צדקה, 
חסר  מה  לדעת  זה  החסד האמיתי  אומרת.  רא 
לשני", אמר מרן בקול גדול כשדמעות עומדות 

אוזן  מטים  כולם  והנוכחים  נשנק  וקולו  בגרונו 
לשמוע את אשר על ליבו של מרן.

והכהן הגדול חכם שלום דומע ואומר את 
הדברים המצמררים הבאים: "אם הקב"ה זיכה 

חשו־ כמה  עולם!  של  ריבונו  הזו,  לעת  אותנו 
במצוות  באנו  שכולנו  הזו,  האסיפה  לפניך  בה 
החסד וכולם תלמידי חכמים, רבנים, בני תורה. 

אין דבר יותר חשוב לעם ישראל מזה".

הראש"ל הגר"י יוסף: "תשאפו להיות 
תלמידי חכמים ותצליחו בחיים"

הראש"ל הגר"י יוסף בביקור מיוחד במוסדות "קדם מפעליו" - התלמוד תורה והישיבה לצעירים באשדוד

מ‡: יר‡ל לבי‡
הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א הגיע לבי־

קור בתלמוד תורה ברובע ז' באשדוד.
התלמידים  בפני  דברים  נשא  הראש"ל 
אהבת  של  בדרך  הנהגות  בפניהם  והדגיש 
התורה וסיפר שאביו מרן הגר"ע זצוק"ל סיפר 
 15.5 בגיל  שכבר  לחייו  האחרונה  בשבת  לו 
בגירסה  ולא  לראשונה!  הש"ס  כל  את  סיים 
לו  שיהיו  צריך  תלמיד  כל  ובהבנה,  בעיון  אלא 
שאיפות להיות גדול בתורה. תלמידים יקרים, 
תשאפו להיות תלמידי חכמים ותצליחו בחיים 
מעלה  שתעלו  רצון  שיהי  אתכם,  מברך  ואני 
הש"ס  את  תדעו  שמים,  ויראת  בתורה  מעלה 
תורה  בתלמוד  מתחנכים  אתם  והפוסקים, 
שהרבנים כאן משקיעים המון בתורה, אני עוד 
קרסיינטה  דוד  רבי  המקום  מייסד  את  זוכר 
הרב  והמוסדות  הישיבה  ראש  של  אביו  זצ"ל 
אשר הי"ו, היתה לו אהבת התורה גדולה מאוד 
וכבר בירושלים הקים כולל בירושלים שילמדו 

בהלכה וכך גם ממשיך בנו הרה"ג ר' אשר ומ־
חזק אני את ידיו ומברכו שימשיך עוד להרבות 
חיילים לתורה ותעודה ויזכה להקים גם ישיבה 

באופן  ובירך  הרבים  את  לזכות  וימשיך  גדולה 
מיוחד את תלמידי כיתה ח' שיצליחו להמשיך 

בעלייתם בתורה בישיבות הקטנות.

ברלין: החלה בניית 
הקמפוס היהודי הענק
עלותו של הקמפוס היהודי עומדת על עשרים 

וחמשה מיליון דולרים

מ‡: יר‡ל לבי‡

בברלין  חב"ד  שלוחי 
התארחו באתר הבנייה של המ־
רכז היהודי הענק שהולך ונבנה 

בלב העיר הגרמנית.
רב  בראשות  השלוחים, 
העיר הרב יהודה טייכטל, קיב־
לו סקירה מקיפה על התקדמות 
העבודות ובהמשך למדו, באתר 
של  המאמר  את  עצמו,  הבנייה 
מליובאוויטש  האדמו"ר  כ"ק 
דברים  שלושה  "על  זצוק"ל 

העולם עומד".
שעתיד  המפואר  המרכז 
הפ־ את  הכר  לבלתי  לשדרג 
ברלין.  בעיר  היהודית  עילות 

בניין  יהיה  החדש  הקמפוס 
על  שיתפרש  קומות  שבע  בעל 
הקמ־ מטרים.   8,000 של  שטח 
ספר,  בית  ילדים,  גן  יכלול  פוס 
לכשש-מאות  אירועים  אולם 
ותרבות  ספורט  מרכז  איש, 
שיש־ נוספים  ואגפים  יהודיים 
והתיירים  ברלין  יהודי  את  רתו 

היהודיים.
הקמפוס  של  עלותו 
עשרים  על  עומדת  היהודי 
והיא  דולרים  מיליון  וחמישה 
חדשים  לשיאים  להביא  צפויה 
בבירה  היהודיים  החיים  את 
האח־ בשנים  שהפכה  הגרמנית 
רונות ליעד פופולרי לישראלים 

רבים.

מרן הגר"ח קניבסקי 
לתלמידים: 

שתזכו לדעת ש“ס 
ופוסקים

התלמידים נשאלו על ידי מרן שאלות על המסכת 
שלמדו בעמל ויגיעה ◆ מרן שמח לשמוע את 
התשובות המהירות של הבחורים שהוכיחו 

בקיאות ושליטה במסכת גיטין

מ‡: יר‡ל לבי‡

ישיבת  תלמידי  קבוצת 
שזכתה  בחדרה  יששכר‘  ’בני 
נכ־ גיטין,  מסכת  את  לסיים 
מרן  של  למעונו  השבוע  נסה 
קניבסקי  הגר“ח  התורה  שר 

שליט“א.
ידי  על  נשאלו  התלמידים 
מרן שאלות על המסכת שלמדו 
בעמל ויגיעה. מרן שמח לשמוע 

את התשובות המהירות של הב־
ושלי־ בקיאות  שהוכיחו  חורים 

טה במסכת גיטין.
שמחה  העלו  התשובות 
על פניו של מרן שר התורה, בני 
על  מעיד  הדבר  כי  ציינו  הבית 
השמחה הגדולה שיש לו לראות 
על  שוקדים  הישיבות  בני  את 
ובקיאים  ולילה,  יומם  תלמודם 
בישיבות  הנלמדות  במסכתות 

הקדושות.



27 יום רביעי ו' אדר ב' תשע"ט 13/03/2019

  מה המקור הראשון 
שהיו הכפלות 

בתרומות?

ויקהל  בפרשת  כתוב  הנה 
היתה  והמלאכה  ז')  ל"ו,  (שמות 
אותה  לעשות  המלאכה  לכל  דים 

והותר.
שאם  ידועה  הקושיא  והנה 
"הותר",  היה  לא  "דים",  היתה 
ואם "הותר", לא היה  "דים", אלא 

"יותר".
האור  של  תירוצו  וידוע 
החיים הקדוש, שנעשה נס ואפילו 
שהיה "יותר", נכלל הכל במלאכת 
כדי  "דים".  בדיוק  והיה  המשכן, 
שהשתמשו  ישמחו  ישראל  שכל 

בתרומתם בשלימות. ע"ש.
בדרך  לומר  עוד  ונראה 
הת־ עושים  היום  שהנה  צחות, 
תורם  שאדם  הכפלות,  עם  רמות 
מאה ש"ח, וזה נכפל למאתיים, כי 
הס־ תורם  לארץ  מחוץ  אחר  אדם 
ישראל,  בארץ  כאן  שתורמים  כום 
וזה היה כבר במשכן, ואין כל חדש 

תחת השמש. 
היתה  שהמלאכה  כתוב  ולכן 
כמה  "בדיוק  שתרמו  "דים", 
היה  במציאות  אולם  שצריך", 

"והותר", כי הרי היה
נשאר  ולכן  "הכפלות", 

עודף...

בברכת כהנים באהבה 
כעתירת גמליאל הכהן 
רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך" 
ו"פרדס יוסף החדש" על 
המועדים

ובא לציון גואל

נבקש־ החשובים  לעסקנים 
מטרה  למען  קטן  צעד  לעשות  כם 

גדולה
גם תושבי ביתר עילית רבים 
שחרית  להתפלל  לזכות  רוצים 

בכותל,
וקלה  פשוטה  בהוראה 
ניתן  נוסע/ת  אף  חשבון  על  ולא 
עד   298 קו  מסלול  את  להאריך 
האשפות,  השלום/שער  למעלה 
כשהיום קו 298 מסיים את מסלולו 

בכיכר צה"ל/יפו. 
עילית  מביתר  יוצא   298 קו 
6:20-6:50- בשעות:  בוקר  מידי 

7:20-7:50-8:30
לטענת גורמים במשרד הת־
מאפשרת  אינה  המשטרה  חבורה 
הכותל.  לאזור  תח"צ  קווי  הוספת 
אך מדובר בסה"כ ב-6 אוטובוסים 
לפני  המוקדמות  הבוקר  ובשעות 
שכל  ועוד  זאת  הפקקים,  שעת 
ואף  להגיע  יכול  פרטי  אוטובוס 
אז  האשפות,  לשער  סמוך  לחנות 

התח"צ  נוסעי  חלקינו  יגרע  מדוע 
הורדת  לתחנת  סה"כ  בבקשתנו 

נוסעים בלי המתנה במקום.
זכות המתפללים יעמוד לכל 
וית־ זה,  פשוט  למיזם  שיסייע  מי 
ברך בכל הברכות ממקור הברכות, 

אמן.
ב.פ. ביתר עילית.

שבת זכור 

על  להתפלל  סגולי  זמן  הוא 
זרע של קיימא. 

מלובלין  הכהן  צדוק  רבי 
ב'דברי סופרים' כותב כך:

בקדושה  לפעול  הזמן  "אז 
חיים  בנים  הולדת  יעקב,  לזרע 

וקיימים לעד". 
יתכן  שלא  הוא  לכך  ההסבר 
ברום  שניהם  יהיו  ויעקב  שעשיו 
כשזה  בשני,  תלוי  ואחד  המעלה, 
מזכירים  כאשר  לכן  נופל.  זה  קם, 
מחיית עמלק בשבת זו, ומבקשים 
זכרם,  ולכלות  להמעיט  מהקב"ה 

עי"ז מוכרחים בני ישראל 
להתרבות במניין ובמספר". 

מלובלין  הכהן  צדוק  רבי 
מסיים בברכה: 

"וכולם יזכו לבנים ובני בנים
 עוסקים בתורה ובמצוות".

מכתבים למערכת היום: קבלת קהל לייעוץ 
רפואי בשיתוף 'מכבי שירותי 
בריאות' עם ארגון 'פרי חיים'

חיים  פרי  ארגון  יו"ר 
משה שלזינגר יגיע היום  הרה"ג 
למרכז הרפואי החדש של 'מכבי' 
לייעוץ  קהל  לקבלת  בעמישב, 
מעוכבי  לזוגות  רפואי-הלכתי 

ילדים
בריאות'  שירותי  'מכבי 
הפעילויות  בהרחבת  ממשיכה 
בקהילה,  הבריאות  לקידום 
נוסף  פעולה  שיתוף  ומקיימת 
במסגר־ חיים'.  'פרי  ארגון  עם 
שלזינגר  משה  הרה''ג  עורך  תו, 
שליט"א נשיא ארגון 'פרי חיים', 
רפואי-הל־ לייעוץ  קהל  קבלת 
זוגות  עבור  תקווה,  בפתח  כתי 
מעוכבי ילדים. הייעוץ אינו כרוך 
קו־ כל  בתשלום, ומיועד לחברי 

פות החולים.
ארגון 'פרי חיים' בנשיאות 
שליט"א  שלזינגר  משה  הרב 
פועל למעלה מ-30 שנה, בסיוע 
בטן,  לפרי  זכו  שלא  למשפחות 
טובי  אצל  בהשתדלות  מסייע 
תוך  ובעולם,  בארץ  הרופאים 
הנע־ על  הדוק  הלכתי  פיקוח 
עבור  הרפואיות  במעבדות  שה 
אותם מטופלים. לאחרונה, הושג 

הסדר בין מכבי לבין ארגון 'פרי 
חיים'. ע"פ ההסכם הייחודי, יזכו 
בארגון,  שהסתייעו  מכבי  חברי 
השגחה  הוצאות  עבור  להחזרים 
ובמעב־ החולים  בבתי  הלכתית 

דות הרפואיות.
הבריאות  חטיבת  ראש 
מציין  אש,  נחמן  פרופ'  במכבי 
מת־ בריאות  שירותי  במכבי  כי 
בתחום  ענפה  פעילות  קיימת 
כי:  ואומר  והפוריות,  הגנטיקה 
בין  המבורך  הפעולה  "שיתוף 
בראש  העומד  שלזינגר,  הרב 
רופאי  לבין  חיים'  'פרי  ארגון 
בריאות,  שרותי  מכבי  ומומחי 
תרו־ מעניק  רבות,  שנים  נמשך 
לזוגות  משמעותית  ותמיכה  מה 
פת־ להבאת  ופועל  ולמשפחות, 
רונות למחלות הניתנות למניעה 

פועלו  לילדים.  תורשתי  במעבר 
לכל  ראוי  שלזינגר  הרב  של 

שבח".
נשים  רפואת  תחום  ראש 
"בפגי־ סגל:  יעקב  ד"ר  במכבי, 
שתי עם הרב שלזינגר, נחשפתי 
בתחום,  רב  ניסיון  בעל  לאדם 
המקיים, ברגישות רבה, קשרים 
ומומחים  רופאים  עם  רצופים 
בעלי שם בתחום רפואת הנשים, 
למ־ שניתן  ככל  לעזור  מנת  על 

שפחות".
של  השיווק  מנהל  לדברי 
משה  הרב  החרדי,  למגזר  מכבי 
שלזינגר: " מכבי פועלת בכל רי־
כוזי המגזר החרדי בתיאום מלא 
השי־ שכל  מנת  על  רבנים,  עם 
ומונגשים  מותאמים  יהיו  רותים 
שיתוף  את  הובלנו  לכן  לציבור. 
הפעולה עם ארגון 'פרי חיים'". 

קבלת הקבל תתקיים היום 
בע־ החדש  הרפואי  במרכז  (ד'), 
 ,37 ונחמיה  עזרא  רח'  מישב, 
פתח תקווה, בין השעות -19:00
22:30. יש להירשם ולקבוע תור 
שלוחה   ,02-500-1501 בטלפון 
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רובח

זינובמטרןפסחרביוסיםורע
בבימעבנייכרבכונפיוים
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