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...בומח
והת־ מלובלין,  החוזה  אל  אדם  הגיע 
לונן כי מחשבות זרות מבלבלות בת־

פילה. 

קורא  אתה  מדוע  הרבי:  אותו  שאל 
שחושב  אדם  זרות?  מחשבות  להן 
ובתפי־ בתורה  רק  מחשבות  תמיד 
לה, יתכן שיבואו אליו מחשבות זרות 

ויפריעו לו.

אבל אתה - המחשבות האלו הן מה 
אז  תמיד.  ומהרהר  חושב  שאתה 
מדוע אתה קורא להן מחשבות זרות? 

הרי הן מחשבותיך הרגילות...

// בר המערכ„

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

החלטה בלי יניים
שעברו  הבחירות  לפני  קצר  זמן 
עם  יחד  הליכוד  ראשי  להם  התייצבו 
ברמת  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הגולן. שולחנות חגיגיים נפרסו במקום 
וראש הממשלה קם לדבר. "ישראל לא 
אז.  אמר  הגולן",  מרמת  לעולם  תיסוג 
התקשורת הימנית התייצבה להלל ול־
שבח את המהלך "האמיץ", כמעט בלי 
אדם  היום  שאין  לעבודה  להתייחס 
אשר  כולו,  בעולם  או  בישראל  אחד 
מאמין כי ישראל תיסוג אי פעם מרמת 

הגולן.

הגולן  סביב  העיסוק  היום,  כמו  אז 
שוודאי תישאר בכל קונסטלציה עתי־
בחי־ תעמולת  הוא  ישראל,  בידי  דית 
רות נטו. ההכרה האמריקנית לא משנה 
היום  עד  אם  מלבד.  המצב  את  רבות 
לרמת  הגיעו  לא  אמריקנים  בכירים 
הגולן, נקל להניח כי מעתה והלאה כל 
זה ישתנה והם יחלו לפקוד את המקום. 
תישאר  בשטח  המציאות  זאת,  מלבד 

כשהייתה.

המשמעות האמיתית של ההחלטה היא 
פוליטית. בצל ההכנות הנשלמות להצ־
גת דיל המאה, שכבר מעוררת חששות 
האמ־ האוונגליסטים  בקרב  כבדים 
כי  לתומכיו  מאותת  טראמפ  ריקנים, 
הוא עדיין לצד ישראל, ועל הדרך הוא 
בקרב  נתניהו  הממשלה  לראש  מסייע 

חייו הפוליטי.

טור פוליטי / ‡ברהם 

נתניהו בהצהרה מיוחדת על 
פרשת הצוללות:

 ''לא נפל רבב בהחלטותיי - לפיד 
וגנץ בפאניקה''

נתניהו לגנץ: ''הסתרת את המידע על הפריצה מחבריך למפלגה, אולי חשבת שתוכל 
להסתיר אותו גם מאזרחי ישראל" 

מ‡: יוני טיין

בהצהרה מיוחדת שקיים ראש 
להתפת־ התייחס  הוא  הממשלה 
את  ותקף  הצוללות  בפרשת  חויות 

גנץ ואת לפיד.
''בימים האחרונים הייאוש של 
לפיד וגנץ הביא אותם לשפל חדש. 
הם מנסים בכוח להנשים פרשה שנ־
בדקה עד תומה עם כל המידע ושנ־
קבע לגביה באופן חד משמעי שלא 
היו  ושכולן  בהחלטותיי,  רבב  נפל 
נתניהו  אמר  ישראל'',  בטחון  למען 
במעון  שקיים  המיוחדת  בהצהרה 

ראש הממשלה בירושלים.
ירי־ את  תקף  נתניהו,  רה"מ 
וגנץ  ''לפיד  כי  וטען  הפוליטיים  ביו 
בפאניקה משום שאיראן פרצה לט־
חומרים  ממנו  ולקחה  גנץ  של  לפון 
וגנץ  לפיד  של  ההיסטריה  רגישים. 
מה  גנץ,  בני  קשות.  שאלות  מעלה 
הישראלי?  מהציבור  מסתיר  אתה 
שאתה  עליך  יודעים  האיראנים  מה 
מסתיר מאתנו? איזה חומר האירא־

נים מחזיקים עליך?''.
ישירה  במתקפה  פנה  הוא 
הסתרת  ''גנץ,  לבן  כחול  יו"ר  על 
מחבריך  הפריצה  על  המידע  את 
לה־ שתוכל  חשבת  אולי  למפלגה, 
ישראל,  מאזרחי  גם  אותו  סתיר 

אמונם  את  לבקש  יכול  אינך  אבל 
שתחשוף  בלי  ישראל  אנשי  של 
יש־ האמת.  כל  את  ישראל  בפני 
ראל צריכה רה"מ חזק ולא סחיט, 
איראן  מול  לעמוד  שידע  רה"מ 

ומול כל אויבינו''.

מזכיר המדינה האמריקני ביקר בלבנון
יו"ר הפרלמנט הלבנוני הגן על פעילות חיזבאללה בלבנון ◆ מזכיר המדינה האמריקני 

נפגש עם נשיא לבנון ועם שרת הפנים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמריק־ המדינה  מזכיר 
האחרון  השבוע  בסוף  נחת  ני 
רקע  על  זאת  בלבנון,  לביקור 
ממשל  שמנהל  הנרחב  העימות 
חיזבאללה  ארגון  מול  טראמפ 
מהמושבים  בכשליש  המחזיק 

בפרלמנט בביירות.
נפגש  האמריקני  החוץ  שר 
ויו"ר  הפנים  שרת  לבנון,  נשיא  עם 
שהגן  ברי,  נביה  הלבנוני  הפרלמנט 
לדב־ חיזבאללה.  ארגון  על  בתוקף 
ריו, "חיזבאללה מגן על לבנון מפני 
ישראל".  בידי  נוסף  כיבוש  ניסיון 

בפני  הביע  זאת  לעומת  פומפיאו 
את  אחרים  לבנונים  ובכירים  ברי 
חיזבאללה  לפעילות  בנוגע  דאגתו 
והיצי־ בביטחון  שפוגעת  במדינה, 
בות באזור והבהיר כי יש להשקיע 
השקט  על  לשמור  כדי  מאמצים 

בגבול ישראל. 

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%9C%D7%99%D7%A4%20%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%A1%D7%A7.mp4
https://shaharit.com/#subscribeNow
mailto:office@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 
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רה"מ נתניהו בראיון מיוחד באולפן "החדשות": "שקרים, 
רוצה לנפץ את עלילת הדם"

רה"מ נתניהו בריאיון בלעדי לחדשות 12 על פרשת המניות: "אין לחברה קשר לצוללות". על החשדות נגדו: "חושב שלא אקדם חוק שימנע העמדתי לדין". על גנץ: 
"חייב להתייצב מול הציבור ולהסביר מה היה בנייד שנפרץ" 

מ‡: יוני טיין

הת־ נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ראיין באופן נדיר לתכנית חדשות, כשה־
גיע במפתיע לאולפני החדשות 12 לראיון 

באולפן, ראשון מזה שנים.
 אני בדרך לשדה התעופה בן גוריון 
טראמפ,  הנשיא  עם  לפגישה  לנסוע  כדי 
חשבתי לעבור דרך כאן כי אני חייב לנפץ 
ובוגי  ולפיד  שגנץ  הזה  השקרים  גל  את 

יעלון וגבי אשכנזי מפיצים ללא בושה.
 רה"מ נתניהו: יש כאן ניסיון שלם 
שצריך  מהעובדה  הדעת  את  להסית 
אותנו  שהביאה  הממשלה  בין  לבחור 
הולכים  או  כאן,  שהיה  טוב  הכי  למצב 
לממשלת שמאל עם יאיר לפיד כראש 
ומפל־ מרצ  על  שנשענת  ממשלה, 
אנחנו  בטרור.  שתומכות  ערביות  גות 
עם  שקורה  מה  העבודה,  את  עושים 

הצהרת טראמפ...
האישום  כתבי  על  נתניהו   רה"מ 
בהמ־ יפלו  ורובן  בדרך  נפלו  רובן  נגדו: 
שך. לא החזקתי במניות של חברת פלדה, 
הינה שקר ראשון. לא החזקתי במניות של 
אלקטרודות  ולא  פלדה  של  ולא  צוללות 

לומר  התכוונתי  הפלדה.  את  שמייצרות 
חבר  כשהייתי  אותן  החזקתי  לא  שאני 
בממשלה, בתור חבר כנסת זה משול לה־

חזקה של אדם פרטי.
לדבר  כדי  לאולפן  הגיע  נתניהו 
לד־ השקרים  ועל  בסקרים  המצב  על 
הח־ בדבר  לבן,  כחול  אנשי  של  בריו, 
מיליון   16 הרוויח  ממנה  המניות  זקת 
תקף נתניהו  שקל. לאורך כל הראיון, 
על  סגל  ועמית  מרציאנו  קרן  את 

לבן':  ל'כחול   12 החדשות  של  היחס 
שנותנים  כמו  ליטוף  מבקש  לא  אני 
למפלגה השניה, רק להשלים את הת־

שובות שלי.
על כך שהסתיר את אחזקתו במניות 
החזקתי  "לא  השיב:  הפלדה  חברות  של 
של  חברת  או  פלדה,  חברת  של  במניות 
בעו־ פלדה  שמייצרות  אלקטורודות 
ב-2007  אותם  קניתי  בממשלה.  שר  די 
להיותי  משול  זה  ולכן  כנסת,  חבר  בעודי 

לשלטו־ דיווחתי  מכן  לאחר  פרטי.  איש 
נות המס, וביקשתי אישור על ההחזקות, 
בשנת 2010 כשהייתי ראש הממשלה בי־
קשתי ממבקר המדינה להמשיך ולהחזיק 

בהן, והם אישרו לי.
"ביבי  לראיון:  בתגובה  יעלון  בוגי 
מודה, לראשונה, הערב במה שהכחיש עד 
היום: ביבי מאשר שהוא בעצמו אישר את 
זאת  ושעשה  למצרים,  הצוללות  מכירת 
ומבלי  הביטחון  מערכת  של  גבה  מאחורי 

שהביא זאת לאישור הקבינט.
ביבי ידע שהוא פועל בניגוד לעמ־
דת חיל הים, צה״ל, משרד הביטחון! איזה 

סוד הוא שמר ממני? 
בשנתיים  טוען  שאני  מה  על  חוזר 
על  ומהר  להחקר  חייב  ביבי  האחרונות: 
מעורבותו בפרשת הצוללות וכלי השייט. 
ביותר,  החמורה  השחיתות  פרשת  זו 
לתביעת  מחכה  ביבי,  המדינה!  בתולדות 

הדיבה - היא תטביע אותך!".

mailto:boris0585370344@gmail.com
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"הם שמאל שקרן"

הסתה חסרת תקדים ועלילת דם: רה"מ 
תובע תביעת דיבה את גנץ יעלון ולפיד

רה"מ הנחה את עורכי דינו לתבוע את יו"ר מפלגת כחול-לבן ומספר 3 ברשימה על רקע התבטאויותיהם נגדו 
בנושא פרשת הצוללות ◆ לפיד: "עומד מאחורי דבריי"

מ‡: יוני טיין      
ראש הממשלה הנחה את פרקליטיו לת־
יעלון  בוגי  גנץ,  בני  לבן'  'כחול  ראשי  את  בוע 
ויאיר לפיד שתוקפים אותו סביב פרשת הצו־
הם  הסתה,  היא  נגדי  'בוגד'  "הקריאה  ללות: 

חצו קו אדום, תתביישו לכם".
לקריאות  הגיב  נתניהו  הממשלה  ראש 
מצד  נגדי  "בוגד"  "הקריאה  כנגדו:  המבישות 
שאסור  חמורה  הסתה  היא  ויעלון  גנץ  לפיד, 
לפיד,  של  השקרים  היום.  לסדר  עליה  לעבור 
הר־ בנושאים  אדום,  קו  חציית  הם  ויעלון  גנץ 
לכן  ישראל.  לביטחון  הנוגעים  ביותר  גישים 

הנחיתי את פרקליטיי לתבוע אותם דיבה.
את  שסותרות  הנכונות  העובדות  הנה 
מבקש  אני  נגדי.  וגנץ  לפיד  של  הדם  עלילת 

שתשתפו את זה, כי אסור לתת לשקר לנצח".
פרשת  על  העובדות  את  הציג  רה"מ 
ראש  נתניהו:  כנגד  הדם  והעלילת  הצוללות 
שנה  המניות,  את  מכרתי  "ב-2010  הממשלה, 
וחצי לפני שישראל חתמה על רכישת הצוללת 
צו־ מכרו  שהגרמנים  לפני  שנתיים  הראשונה. 
ללות למצרים. בניגוד לגנץ, אני מבין בכלכלה, 
וזיהיתי השקעה נכונה. כשרכשתי את המניות, 
שילמנו  כולנו  מניות.  רכשו  אחרים  אנשים  גם 
מחיר זהה למניה, ללא שום הנחות. הכול דווח 
מיסים  שילמתי  לרשויות.  מלאה  בשקיפות 

כחוק", הדגיש נתניהו.

נתניהו אמר כי "יש קומץ אנשים במדינה 
שיודעים פרטים על הנושא הרגיש הזה. היועץ 
המשפטי לממשלה קבע נחרצות, אחרי שהוא 
בדק את כל החומרים, שההחלטה שלי בעניין 
החלטות  אלה   – המצרים  ושל  שלנו  הצוללות 

ענייניות ומקצועיות".
בי־ את  לסכן  מוכנים  וגנץ  יעלון  "לפיד, 
טחון המדינה בנושא רגיש מאין כמוהו, כי הם 
יודעים שאני לא יכול לשתף אתכם בכל העו־
בדות. בכל שנותיי בפוליטיקה לא ראיתי הפ־
קרות כזאת. לפיד, יעלון וגנץ הם שמאל שקרן. 
מהעובדה  בא.  זה  מאיפה  יודעים  אנחנו  אבל 
מידע  מחזיקים  שהאיראנים  יודע  גנץ  שבני 

הצהיר  לחשוף",  מסרב  שהוא  בעניינו  רגיש 
נתניהו.

ראש  מצד  התביעה  לאיום  בתגובה 
חגיגית  לך  מודיע  "אני  לפיד:  אמר  הממשלה 
נתניהו שאני מסיר את חסינותי. שנינו יודעים 

שבסרטון האחרון שלך יש אינסוף שקרים".
כזכור, לפני שלושה ימים אמר יו"ר מפ־
להגיע  עלולה  הצוללות  כי "פרשת  תל"ם  לגת 
עד כדי בגידה של נתניהו". בראיון בכאן ב' הוא 
מנדל־ את  הפחיד  ש"מישהו  ייתכן  כי  הסביר 
בליט, ואמר לו שישראל תיפגע ביטחונית אם 
תתגלה שחיתות בפרשה, משום שבמקרה כזה 

גרמניה לא תוכל למכור לנו צוללות".

ראש הממשלה בנימין 
נתניהו ממריא לוושינגטון 

להפגש עם טראמפ
ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הלילה 
לוושינגטון לפגישה עם נשיא ארה"ב דונלד 

AIPAC טראמפ וינאם בוועידת

מ‡: יוני טיין

ראש הממשלה בנימין נת־
לוושינגטון,  הלילה  ימריא  ניהו 
נתניהו  רה"מ  הברית.  ארצות 
דונלד  ארה"ב  נשיא  עם  ייפגש 
שני  ביום  הלבן  בבית  טראמפ 
יקיימו  והשניים  ארה"ב)  (שעון 
במ־ שלישי  ביום  נוספת  פגישה 

סגרת ארוחת ערב. 
עם  ידון  נתניהו  רה"מ 
התוקפ־ על  טראמפ  הנשיא 
של  ניסיונותיה  האיראנית,  נות 
בסוריה  צבאית  להתבסס  איראן 
להשיג  מאיראן  למנוע  וכיצד 
הש־ ידונו  כן,  כמו  גרעיני.  נשק 
הפעולה  שיתוף  הידוק  על  ניים 

בנושאי ביטחון ומודיעין. 
יתארח  נתניהו  רה"מ 
ההארחה  בית  האוס,  בבלייר 

הרשמי של נשיא ארה"ב.
נתניהו  הממשלה  ראש 
של  השנתית  בוועידה  ינאם 

AIPAC ביום שלישי בבוקר.
 AIPAC-ב נאומו  לאחר 
פגי־ שורת  נתניהו  רה"מ  יקיים 
הקפיטול,  בגבעת  מדיניות  שות 
מיץ'  בסנאט  הרוב  מנהיג  עם 
ועם  הסנאט  הנהגת  עם  מקונל, 
צ'אק  בסנאט  המיעוט  מנהיג 

שומר.
פגישות  יתקיימו  כן,  כמו 
בית  יו"ר  עם  הנבחרים  בבית 
הנה־ עם  פלוסי,  ננסי  הנבחרים 
מנהיג  ועם  הנבחרים  בית  גת 
קווין  הנבחרים  בבית  המיעוט 

מקארתי.
ראש הממשלה בנימין נת־
לוושי־ הלילה  יוצא  "אני  ניהו: 
הנשיא  עם  להיפגש  כדי  נגטון 
טראמפ. אני אודה לו על ההכרה 
ישראל  בריבונות  האמריקנית 
איתו  אשוחח  אני  הגולן.  ברמת 
המשותף  המאבק  המשך  על 
שלנו בתוקפנות של איראן. הצ־

עדים שלנו רק יתגברו".
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אריזונה: יהודיה נאלצה לעזוב מקום מגוריה בגלל אנטישמיות
אלמונים ציירו גרפיטי אנטישמי על מכונית של אישה מטמפה ◆ נוסף על הגרפיטי, הצמיגים שלה נחתכו

מ‡: יר‡ל לבי‡
יהודיה   – ארה"ב  אריזונה  טמפה, 
קומפלקס  את  לעזוב  החליטה  מטמפה 
הדירות שבה היא מתגוררת לאחר שהמי־
שלה  המכונית  על  רוססה  לה ”יהודונים“ 

בעקבות סכסוך על חניה.
להישאר  שביקשה  בדוי,  שם  לא.ט, 

מקום  יש  לנקמה,  מחשש  שם  בעילום 
במערב  הדירות  במתחם  משלה  חניה 
טמפה ליד צ‘נדלר. לפני כשבועיים חנתה 
במקום החניה שלה קאיה אופטימה לבנה, 
הדירות  מתחם  את  שמנהלת  והחברה 
באותו  יותר  מאוחר  המכונית.  את  גררה 
יום, השכנים שלה הודיעו לה כי המכונית 

שלה הושחתה.
שלה  הצמיגים  הגרפיטי,  על  נוסף 
נחתכו, היו עקבות של אשפה על מכוניתה 
על  מודבקות  שהיו  מישראל  והמדבקות 
שהמד־ הניחה  היא  נקרעו.  שלה,  המכונית 
בקות הן שגרמו לפושע לכתוב את הגרפי־
טי. "כל כך פחדתי שאמרתי לבעלי שאנחנו 

להישאר  מחמותי  וביקשנו  לעזוב  צריכים 
ואת  הכל  את  ”ארזנו  א.ט.  אמרה  איתה“, 
התינוק שלנו ועזבנו, כי פחדתי שהם הול־

כים להיכנס לדירה שלנו ולפגוע בנו“.
לחקור  באו  טמפה  משטרת  קציני 
הפושע  של  תיאור  וקיבלו  האירוע  את 

מהמאבטח של הבניין. 

בא־ התיאור  את  פרסמה  גם  א.ט 
לכך  גרם  הפרסום  השכונתית.  פליקציה 
שמתאים  שאדם  אמר  השכנים  שאחד 
אופטימה  בעל  הוא  שגם  תיאור,  לאותו 
קאיה לבנה, שבר חלון וחתך את הצמיגים 
שבועות  כמה  בטמפה  אחרת  מכונית  של 

קודם לכן.

מנדלבליט נגד 
"קידום" בן 
גביר למקום 
החמישי, בן 
גביר: "הוא 

מפחד"
חוות דעת של היועמ"ש 
קובעת כי יש לדחות את 

הבקשה לערוך שינוי ברשימה 
הדתית כדי להעביר את 
איתמר בן גביר למקום 
החמישי, במקום בן ארי

מ‡: יוני טיין
ד"ר  לממשלה,  המשפטי  היועץ 
אביחי מנדלבליט, הגיש חוות דעת ליו"ר 
הסביר  שבה  המרכזית  הבחירות  ועדת 
המו־ רשימת  את  לשנות  ניתן  לא  מדוע 
בע־ הימין''  מפלגות  ''איחוד  של  עמדים 
קבות פסילת מועמדותו של ד"ר מיכאל 

בן ארי.
הב־ של  ''דינה  כי  אמר  היועמ"ש 
הבחירות  ועדת  שכן  להידחות,  קשה 
המרכזית אינה מוסמכת לשנות את סדר 
שהוגשה  מועמדים  ברשימת  המועמדים 
לה, אמנם, ניתן לטעון כי עדיף היה הסדר 
חוקי אחר, הנותן מענה למקרה כגון דא, 
אך כל עוד החוק הקיים עומד בעינו – אין 
למבוקש  להיעתר  חוקית  אפשרות  כל 

בעניין דנן'', כך מנדלבליט.
לעמ־ יהודית  עוצמה  תגובת 
לפיה  המדינה  ופרקליט  היועמ"ש  דת 
המקומות  לשינוי  לבקשה  להיעתר  אין 
באיחוד מפלגות הימין: "תגובת היועמ"ש 
ופרקליט המדינה לוועדת הבחירות מש־
עשר  משלושה  פחות  לא  פני  על  תרעת 
מחלקת  פרקליטי  מנסים  בהם  עמודים 
שו־ והשערות  סברות  להעלות  הבגצים 
נות ומשונות מדוע אין לאפשר את שינוי 
היה  לא  מעולם  בפועל  כאשר  הרשימה, 
אישי  באופן  מועמד  פסילת  של  תקדים 
ואנו נבקש מוועדת הבחירות לדחות את 

עמדת היועמ"ש".
כי:  הוסיף  גביר  בן  איתמר  עו"ד 
המדינה  ופרקליט  שהיועמ"ש  מבין  "אני 
למנוע  מנת  על  יכולים  שהם  כל  עושים 
לכנסת  נציגים  להכניס  יהודית  מעוצמה 
אך יש לנו חדשות עבורם: לאחר נהירת 
המצביעים לאיחוד מפלגות הימין אכנס 
לכנסת גם לו הייתי במקום העשירי ולא 
הנדרש  השינוי  את  ואוביל  השביעי,  רק 
מבן  מפחד  מנדלבליט  המשפט.  בעולם 

גביר, אך זה לא יעזור לו".
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עימות חריף בין שרת המשפטים שקד והיועמ"ש מנדלבליט 
לאור כוונת שקד בקדנציה הבאה לאפשר ייצוג נפרד לממשלה בפני בג"ץ במידה והיועץ מסרב להגן על עמדת הממשלה 

מ‡ יוני טיין
לאח־ התגלעה  חריפה  מחלוקת 
שקד  אילת  המשפטים  שרת  בין  רונה 
והיועמ"ש עוה"ד אביחי מנדלבליט לאור 
כוונת שקד בקדנציה הבאה לאפשר ייצוג 
נפרד לממשלה בפני בג"ץ במידה והיועץ 
מסרב להגן על עמדת הממשלה. כך דיווח 

החדשות,  חברת  של  המדיני  הדסק  כתב 
ירון אברהם.

בנוכחות  השניים  בין  בשיחה 
הקשים  הדברים  חילופי  נשמעו  צוותיהם 
במעמד  תפגע  שלך  ההצעה  היועץ:  הללו: 
היועץ ובשלטון החוק. רק היועץ המשפטי 
הוא המוסמך לקבוע מה הדין ואיזו עמדה 

תוצג בפני בית המשפט. ככה זה עבד מאז 
ומעולם. ואני תמיד עובד עם השרים ביחד 
, רק כשכלו כל הקיצין  לא ייצגתי וזה קרה 

פעמים בודדות בשלוש שנים.
עובד  אתה  נכון  זה  המשפטים:  שרת 
עם השרים בצורה טובה, אבל היו כבר יוע־
יכולים  לא  שרים  שבו  המצב  אחרים.  צים 

גם  המשפט  בית  בפני  עמדתם  את  להביא 
יש  אם  נסבל.  בלתי  הוא  חריגים  במקרים 
מחלוקת בין שר ליועץ משפטי חייבים לתת 
שלו בפני  הקייס  את  לשר אפשרות להציג 

בית המשפט. אסור לסתום להם את הפה.
בעצם  זה  מציעה  שאת  מה  היועץ: 
ששר או שהממשלה תפעל בניגוד לחוק. 

חוקי  מה  לממשלה  לקבוע  שמוסמך  מי 
ומה לא זה רק היועץ.

שרת המשפטים: החוק לא הסמיך את 
היועצים המשפטיים בשום מקום לקבוע מה 
חוקי ומה לא. בטח שהם לא מוסמכים לומר 
מה סביר ומה לא. זו סמכות שלקחתם לעצמ־

כם. אי אפשר להמשיך להתנהל ככה.

סקר: 
לפי רוב 

הצרפתים 
היהודים 
מותקפים 
בצורה לא 

הוגנת
בעיקר כשדברים משתבשים ◆ 
עוד בסקר: תשעה מתוך עשרה 
סטודנטים צרפתים היו קורבן 

למעשים אנטישמיים

מ‡: יר‡ל לבי‡

המכון  ידי  על  שנערך  חדש  סקר 
בחו־  (IFOP) קהל  דעת  לחקר  הצרפתי 
היהודים  הסטודנטים  לאיחוד  מארס  דש 
מ 1,400-  למעלה  ראיין   (UEJF) בצרפת
סטודנטים על חוויותיהם, ביניהם כ- 405 

סטודנטים יהודים.
האירועים  במספר  עלייה  בעקבות 
יהודים)  נגד  אלימות  (תקיפות,  האלימים 
התק־ כנגד  להתגייס  קריאות  ובעקבות 
של 10  ירידה  חלה  אלה,  אנטישמיות  פות 
נקודות בתוך 3 שנים מצד הצרפתים שד־
אחד  אנטישמי  סטריאוטיפ  בלפחות  בקו 

.(42%)
חוש־  (66%)  3 מתוך  צרפתים  שני 
בים כיום ש“היהודים מותקפים בצורה לא 
הוגנת כאשר הדברים משתבשים“ לעומת 
46% ב 2014-. מצד שני, פחות מרבע מא־
בת־ כוח  מדי  יותר  יש  ליהודים  כי  מינים 
ורק   (  21%) ובפיננסים  בכלכלה  קשורת, 

14% בפוליטיקה (-5 נקודות מאז 2014).
האנטי־ הקדומות  הדעות  אם  גם 
הסט־ הצרפתים,  את  מזעזעות  שמיות 
להתקיים  ממשיכים  עדיין  ריאוטיפים 

בחברה, גם אם במידה מינורית
שנ־ אנטישמיות  טענות  שש  מתוך 
עם  שהסכימו  הצרפתים  של  חלקם  בדקו, 
באופן   .20%-27% על  עומד  האמירות 
מסכימים  מהצרפתים   15% יותר,  כללי 
רק  אך  אלה,  מהצהרות  אחד  לפחות  עם 
האנטיש־ ההצהרות  כל  עם  מסכימים   4%
מיות שנבדקו, מתוכם 8% תומכי המפלגה 
France Insoumise ו 8-% תומכי מפל־

.Rassemblement National גת
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רוסיה גינתה את ההכרה האמריקנית ברמת הגולן 
כשטח ישראלי

סוריה גינתה אף היא את ההחלטה האמריקנית ◆ לרשימת המדינות המגנות הצטרפו טורקיה ואיראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמריקנית  ההכרה  את  גינתה  רוסיה 
שפר־ בהודעה  ישראלי.  כשטח  הגולן  ברמת 

סם הקרמלין נאמר כי "הכרת ארה''ב בריבונות 
את היציבות במזרח  לסכן  עלולה  בגולן  ישראל 
התיכון כולו". לרשימת המדינות המגנות הצטרפו 

סוריה, טורקיה ואיראן. בהודעה שפרסם משרד 
החוץ הסורי בעקבות ההחלטה האמריקנית נאמר 
כי "העמדה האמריקנית כלפי רמת הגולן הכבושה 

של סוריה משקפת בבירור את הזלזול של אר־
צות הברית בלגיטימציה הבינלאומית וההפרה 

הבוטה של החוק הבינלאומי על ידה".

דדי 
פרלמוטר: 

הגדלת 
הגרעון היא 

טעות חמורה 
של האוצר

מספר 2 ברשימת גשר לכנסת 
ומי שהיה סגן בכיר לנשיא 
אינטל, נגד העלאת מיסים 

אבל מזהיר שלא תיהיה ברירה 
אלא לקצץ בתקציבי משרדי 
הממשלה "המצב שנוצר הוא 
תוצאה למדיניות לא אחראית 

של משרד האוצר ועכשיו 
הציבור יידרש לשלם"

 מ‡: יוני טיין
גשר  ברשימת   2 מספר  פרלמוטר,  דדי 
בראשות אורלי לוי אבקסיס לכנסת, ומי שהיה 
סגן בכיר לנשיא אינטל, מתייחס לגרעון התק־

ציבי החמור שנחשף בימים האחרונים:
שמש־ לכולנו  התברר  האחרון  "בשבוע 
רד האוצר כבר לא יכול להסתיר את העובדה 
שהגרעון התקציבי המצטבר של מדינת ישראל 
עומד על 3.5%, נתון גבוה מאוד, החורג מעבר 
מאז  כמוהו  נרשם  ושלא  העליון  היעד  לגבול 

אוקטובר 2013.
הגדלת גירעון בתקופה טובה יחסית היא 
טעות חמורה מפני שהוא לא משאיר כל מרחב 
תמרון בתקופות קשות שבהן הרחבה תקציבית 
נדרשת, כלומר מוחקים כלי ראוי מסל הכלים. 
הרבה מומחים חוזים האטה עולמית מכל מיני 

סיבות למשל מלחמת סחר ארה"ב סין וכיו"ב.
אני נגד העלאת מסים, זאת במיוחד אם 
לתת  נצטרך  ואז  חברות  במיסי  תקצץ  ארה"ב 
בשוק  להתחרות  הישראליות  לחברות  נח  כר 
העולמי. צריך למצוא דרכים יצירתיות למימון 
פרויקטים לאומיים מחוץ למס ותקציב ציבורי, 
למשל הזרמת כספים לקרנות מקרנות הפנסיה, 
רפואית  תיירות  ופיתוח  עידוד  חברתי,  אג"ח 

שהכנסותיה יוזרמו לרפואה הציבורית ועוד.
לא  למדיניות  תוצאה  הוא  שנוצר  המצב 
הציבור  ועכשיו  האוצר  משרד  של  אחראית 
יידרש לשלם יותר כדי לכסות על הגרעון. חלק 
מתכניות הנטו יצטרכו להידחות ואף להתבטל. 
אם המצב יחמיר יתכן ולא יהיה מנוס מקיצוץ 
בתקציבי משרדי הממשלה ולכן יש צורך לשים 
במהלכים  צורך  שיהיה  לפני  הברקס  על  רגל 
הכרחית,  היא  תקציבית  משמעת  דרמטיים. 
אני בעד מדיניות של הגברת יעילות מצד אחד 
יצירתיות  יותר  בדרכים  המימון  דרכי  והגדלת 
תוך שימוש בתמחור ידע ושירותים וגיוס השוק 
העלאת  מאשר  לאומיים,  לפרויקטים  הפרטי 
מיסים שזו לצערי הדרך הקלה לפתרון המשבר 

שנוצר".

http://bit.ly/2C7EnaV-shemesh-rechavim
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טראמפ: "ההכרזה על הגולן לא 
נועדה לסייע לנתניהו"

טראמפ הכחיש את הטענות לפיהן ההחלטה נועדה לסייע לראש הממשלה 
נתניהו בבחירות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
מפ, הסביר אתמול בראיון שהע־
ניק לרשת פוקס ניוז האמריקנית 
את הסיבות שהובילו אותו לקבל 
אמרי־ הכרה  על  ההחלטה  את 
"זו  ישראלי.  כשטח  בגולן  קנית 
נשיא  שכל  קשה,  החלטה  הייתה 
שקל אבל לא קיבל", אמר טרא־
הטובה  ההחלטה  והוסיף: "זו  מפ 
כוחה  לבלימת  שתסייע  והנכונה 

של איראן באזור".
טראמפ  הכחיש  בהמשך 
ובארה"ב  בישראל  הטענות  את 
לראש  לסייע  נועד  הצעד  כי 
הממשלה נתניהו בבחירות ואמר: 

הבחי־ בגלל  אותה  קיבלתי  "לא 
רות בישראל, אני בכלל לא יודע 

בסקרים,  נתניהו  של  מצבו  מה 
אבל אני בטוח שהולך לו טוב".

האו"ם גינה את ישראל 
בעקבות הירי במפגינים על גדר 

הגבול ברצועה
ארה"ב פרשה מהמועצה ולכן לא השתתפה בהצבעה ◆ 23 מדינות תמכו 

ותשעה התנגדו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אדם  של  לזכויות  המועצה 
בנטיותיה  הידועה  האו"ם,  של 
בסוף  קבעה  האנטי-ישראליות, 
חשש  ישנו  כי  האחרון  השבוע 
יש־ מצד  מלחמה  פשעי  לביצוע 
ראל כלפי מפגינים בגבול רצועת 
את  המועצה  גינתה  בנוסף,  עזה. 
ישראל על שימוש בירי נגד מפ־

גינים לא חמושים.
של  גינויה  בעד  בהצבעה 
 14 מדינות.   23 תמכו  ישראל 
המ־ התנגדו.  ו-9  נמנעו  מדינות 
אוסטר־ הן:  המתנגדות  דינות 
בולגריה,  ברזיל,  אוסטריה,  ליה, 
צ'כיה, פיג'י, הונגריה, אוקראינה 
מהמועצה  פרשה  ארה"ב  וטוגו. 
בשנה שעברה ולכן לא השתתפה 

כלל בהצבעה.

בהחלטה  שתמכו  המדינות 
בחריין,  אנגולה,  אפגניסטן,  הן 
צ'ילה,  פאסו,  בורקינה  בנגלדש, 
אריתריאה,  מצרים,  קובה,  סין, 
פקיס־ ניגריה,  מקסיקו,  עירק, 
ערב  קטר,  פיליפינים,  פרו,  טן, 
דרום  סומליה,  סנגל,  הסעודית, 

 15 ותוניסיה.  ספרד  אפריקה, 
ארגנטינה,  הן:  שנמנעו  המדינות 
הרפובליקה  קרואטיה,  בהמאס, 
דנמ־ קונגו,  של  הדמוקרטית 
יפן,  איטליה,  הודו,  איסלנד,  רק, 
בריט־ סלובקיה,  רואנדה,  נפאל, 

ניה ואורוגואיי.

הקואליציה האמריקנית: 
"דאע"ש הובס מהמעוז האחרון 

שלו בסוריה"
גורמים שונים טענו כי ההכרזה נכונה באופן חלקי בלבד

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הבינלאומית  הקואליציה 
בהובלת ארה"ב למלחמה בארגון 
הודיעה  דאע"ש,  הסוני  הטרור 
מו־ כוחות  כי  האחרונה  בשבת 
ידי  על  הנתמכים  כורדים  רדים 

הקואליציה הצליחו להשתלט על 
המעוז האחרון של ארגון דאע"ש 
לאר־ נותר  לא  כעת  וכי  בסוריה, 
גון הטרור הסוני מאחזים נוספים 
הערבית,  המדינה  של  בשטחה 
שעל כשליש משטחה שלט בשיא 

כוחו. 

גורמים  מצד  זאת,  עם 
שונים בסוריה נשמעו טענות 
באופן  נכונה  ההכרזה  לפיהם 
דאע"ש  וכי  בלבד,  חלקי 
קט־ בשטחים  מחזיק  עדיין 
ברחבי  שונות  בנקודות  נים 

סוריה.
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ישראל

מזכיר המדינה האמריקני בראיון: 
"טראמפ נשלח על ידי ההשגחה העליונה 

כדי להציל את היהודים מהאיראנים"
מזכיר המדינה השווה בין אסתר המלכה לנשיא טראמפ ◆ לדבריו, "המאמצים האמריקנים לוודא את 

הישארותה של ישראל יימשכו"

מ‡ ‡ברהם ויסמן

פו־ מייק  האמריקני  המדינה  מזכיר 
נוצרית  תקשורת  לרשת  התראיין  מפאו 
ברחבי  פרו-ישראליים  לקהלים  הפונה 
טראמפ  והנשיא  ייתכן  כי  ואמר  העולם, 

לה־ כדי  העליונה  ההשגחה  ידי  על  נשלח 
הראיון  במהלך  מאיראן.  היהודים  את  ציל 
פומ־ של  וביקורו  הפורים  חג  בצל  שנערך 
פאו בישראל, אמר מזכיר המדינה האמרי־
המל־ שאסתר  וכפי  בפורים,  כי "כמו  קני, 
כה נשלחה כדי להציל את היהודים, כך גם 

להציל  כדי  האמריקני  הנשיא  הגיע  כעת 
שוב את היהודים מהאיראנים".

המאמצים  כי  בראיון  אמר  פומפאו 
היחידה  שהדמוקרטיה  "לוודא  האמריקאים 
במזרח התיכון, לוודא את השארתה של המ־

דינה היהודית, תימשך גם הלאה".

סקר: למרות ההכפשות והשקרים הליכוד 
יציב, כחול לבן נחלשת

כחול לבן לא מצליחה לבלום את הירידה, ומקבלת 30 מנדטים, לעומת 33 מנדטים בשבוע שעבר.

מ‡: יוני טיין
וערוץ  היום"  "ישראל  סקר 
i24NEWS שנערך באמצעות מכון "מאגר 
מנד־ על 26  נותר  הליכוד  כי  מוצא  מוחות" 

טים, כמו בשבוע שעבר. 

את  לבלום  מצליחה  לא  לבן  כחול 
לעו־ מנדטים,   30 השבוע  ומקבלת  הירידה, 

מת 33 מנדטים בשבוע שעבר.
העבודה עולה ל-9 מנדטים, ואחריה איחוד 
מפלגות הימין עם 7 מנדטים. יהדות התורה, זהות 

ומרצ עם 6 מנדטים כל אחת. תע"ל-חד"ש והימין 
החדש זוכות ל-5 מנדטים כל אחת. ש"ס, ישראל 
ביתנו, גשר (שלראשונה עוברת את אחוז החסי־

מה), רע"מ-בל"ד וכולנו סוגרות את הרשימה עם 
4 מנדטים כל אחת.

הרוגים ופצועים במהומות בעזה
ברצועת עזה דיווחו על הרוגים ופצועים במהומות סמוך לגדר הגבול עם ישראל ◆ החמאס איים: 

"תגובתנו תהיה קשה"

מ‡: מ. יו„

כלי התקשורת הפלשתינים דיווחו על 
שני בני אדם שנהרגו ועוד 30 שנפצעו ביום 
מתפר־ בין  עימותים  במהלך  האחרון  שישי 
רצועת  בין  הגבול  בגדר  צה"ל  וכוחות  עים 

עזה לישראל.
על פי "אל-קודס", המזוהה עם ארגון 
בהתפרעויות  ההרוגים  אחד  חמאס,  הטרור 
הוא איש תנועת החמאס, נידל שחט, תושב 
בו־ אל  הפליטים  במחנה  מוחרקה  שכונת 
רייג'. בארגון חמאס נשבעו לנקום את מותם 
תהיה  "תגובתנו  כי:  ואמרו  הפלשתינים  של 

קשה". 
על פי דיווחים של דובר צה"ל, בשיאן 
של ההפגנות בגבול השתתפו 9,500 בני אדם 
שיידו אבנים, שרפו צמיגים והשליכו עצמים 

חמים לעבר כוחות צה"ל במקום. 

בלו־ מספר  שוגרו  כך  בתוך 
ישראל.  שטח  לעבר  ונפץ  תבערה  ני 
האחד  עז  לפיצוץ  גרם  אחד  נפץ  בלון 

לתבהלה  והביא  עזה  עוטף  מיישובי 
נפגעים  היו  לא  במקום.  תושבים  של 

ולא נגרם נזק.

נשיא ארה"ב ינאם 
בכינוס הקואליציה 
היהודית האמריקנית

הקואליציה היהודית אמריקנית מאגדת בתוכה יהודים 
תומכי המפלגה הרפובליקאית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
היהודית  הקואליציה  כינוס 
החו־ בתחילת  שייערך  האמריקנית 
מיוחד  אורח  בתוכו  יכלול  הבא  דש 
טרא־ דונלד  האמריקני  הנשיא   -
במה־ נאום  לשאת  צפוי  שאף  מפ, 
היהודית  הקואליציה  הוועידה.  לך 

הוא  לאיפא"ק,  בניגוד  האמריקנית, 
תומ־ יהודים  בתוכו  שמאגד  ארגון 
בלבד.  הרפובליקאית  המפלגה  כי 
המי־ הוא  הארגון  את  שמממן  מי 
תומכם  היהודי-אמריקני,  ליארדר 
של הנשיא טראמפ וראש הממשלה 

נתניהו, שלדון אדלסון.

מועצת זכויות האדם 
באו"ם אימצה את 
הדו"ח נגד ישראל

המועצה החליטה לאמץ את החלטות ועדת החקירה 
לאירועים האלימים בגבול רצועת עזה, המאשימות את 

ישראל ואת צה"ל בהפרת זכויות אדם ◆ 23 מדינות 
הצביעו בעד, שמונה התנגדו ו-14 נמנעו

מ‡: מ. יו„
המועצה לזכויות אדם באו"ם 
החקירה  ועדת  דו"ח  את  אימצה 
המאשים  בעזה,  הגדר  אירועי  על 
האדם  זכויות  בהפרת  ישראל  את 
וברמת  בעזה  ושומרון,  ביהודה 

הגולן.
מול  תומכים,   23 של  ברוב 
הוחלט  נמנעים,  ו-15  מתנגדים   8
את  המגנות  החלטות  חמש  לאמץ 
זכויות  בהפרת  צה"ל  ואת  ישראל 
בגבול  פעילות  על  בעיקר   – אדם 
בהפרות  המשתתפים  נגד  הרצועה 
הח־ דו"ח  האחרונה.  בשנה  הסדר 

את  מאשים  קירה 
מכוון  בהרג  ישראל 
של מפגינים על גבול 

הרצועה.   
המ־ שמונה 

נגד  שהצביעו  דינות 
בהתאם  ההחלטה, 
לבקשתה של ישראל 
לדחות את הדו"ח, הן 
אוסטר־ אוסטריה, 
ליה, ברזיל, בולגריה, 

צ'כיה, פיג'י, הונגריה ואוקראינה. 
הפ־ התקיימה  שעבר  בשבוע 
מרחבי  יהודים  מאות  של  ענק  גנת 
פרו-ישראלים,  ומפגינים  אירופה 
במחאה  בז'נבה,  האו"ם  מטה  מול 
האנטי-ישראלות  ההחלטות  נגד 
של המועצה לזכויות האדם באו"ם. 
מנכ"ל משרד החוץ ושגריר ישראל 
גולד,  דורי  ד"ר  לשעבר  באו"ם 
הראשיים  מהנואמים  אחד  שהיה 
בא־ האו"ם  את  האשים  בעצרת, 
האנטישמיות  להתגברות  חריות 
בעולם ולהמשך פעילות הטרור של 

חמאס נגד ישראל.
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בעקבות התרסקות המטוס האתיופי: 
חברת תעופה באינדונזיה שוקלת לבטל 
את הזמנתם של עשרות מטוסי בואינג

החברה האמריקנית צפויה לספק כחמשת אלפים מטוסים מהדגם האמור לחברות תעופה ברחבי העולם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ההתרסקות הכפולה של מטוס הבואינג 
האתיופית  התעופה  חברת  של  מקס   747
התר־ לאחר  שהגיעה  אירליינס"  "אתיופיה 
לפגוע  עשויה  דומה,  מטוס  של  נוספת  סקות 
קשות בכיס של מנהלי חברת בואינג. אתמול 
דיווחו כלי תקשורת בעולם כי חברת התעו־
לה־ עסקה  לבטל  שוקלת  אינדונזיה  של  פה 
כי  מחשש  האמור,  מהדגם  מטוסים  זמנת 49 

המטוס אינו תקין ועלול להתרסק.
לספק  צפויה  האמריקנית  החברה 
לחברות  האמור  מהדגם  מטוסים  כ-4,900 
שבע  במהלך  העולם  ברחבי  שונות  תעופה 

השנים הקרובות.

לא רק נתניהו: גם בני גנץ ינסה להראות 
את כוחו באייפאק

פחות משלושה שבועות לבחירות, נוסע נתניהו לארצות הברית, שם ינאם בוועידת אייפאק. ראש 
הממשלה זוכה לתמיכה מידידו האמריקני; שנוסף להכרה בגולן, ייפגש איתו פעמיים. לעומתו, גנץ שינאם 

גם בוועידה, לא הצליח לקבוע אפילו פגישה אחת עם בכירים מהממשל.

מ‡: יוני טיין
יאיר  ח"כ  לבן,  בכחול  מספר 2  במקור, 
בש־ אך  באייפאק,  לנאום  אמור  היה  לפיד, 
לעלות  רוצה  הוא  כי  החליט  גנץ  שעבר  בוע 
יכול  נתניהו  רק  שלא  ולהראות  הבמה  על 
למחר  נקבע  גנץ  של  הנאום  זה.  את  לעשות 
שני בבוקר, אחרי סגן הנשיא מייק פנס ולפני 
ניקי  באו"ם  לשעבר  הברית  ארצות  שגרירת 

היילי, ונתניהו ינאם יממה אחריו.
יו"ר כחול לבן בני גנץ המריא לארצות 
איפא"ק,  בכנס  השתתפותו  לקראת  הברית 
מת־ לגנץ  המרכזית.  בבמה  ינאם  שבמהלכו 
תמנו־ פנינה  הרשימה:  מחברי  שלושה  לווים 

שטה, צבי האוזר ויועז הנדל.
פע־ הלבן  בבית  יבקר  שנתניהו  בזמן 
מיים, יריבו גנץ לא הוזמן ולא הצליח לקבוע 
מהממשל,  בכירים  עם  אחת  פגישה  אפילו 
עם  פגישות  לארגן  כעת  מנסים  ובסביבתו 
בכירים מהסנאט והקונגרס בגבעת הקפיטול 

ועם מנהיגים בקהילה היהודית.
לבן  כחול  מטעם  המועמד  גנץ,  בני 
לק־ בוושינגטון  השוהה  הממשלה  לראשות 
הערב  כתב  מחר,  באיפ"ק  הצפוי  נאומו  ראת 
לחברי רשימת כחול לבן את הדברים הבאים: 
"חברים שבוע טוב. כולנו אוהבים את מדינת 
מאיתנו  ורבים  בצבא,  אותה  שירתנו  ישראל. 
חזרו וסיכנו את חייהם פעם אחר פעם למען 
המדינה והחברה. עשינו זאת לא למען הימין 

או השמאל.

הפו־ לשדה  בתורו,  אחד  כל  הצטרפנו, 
על  אלא  אישי  קופון  לגזור  מנת  על  לא  ליטי 
מנת להמשיך להשפיע על כלל החברה שלנו. 
בסיס  ועל  בכלל  השחיתות  פרשות 
באנשים,  וזלזול  בפרט  ביטחוניים  נושאים 
במשפחות שכולות ובזכר חללינו תוך פגיעה 
וזלזול בנכים בכלל ונכי צה״ל בפרט, מראות 

עצמו  את  אלא  לו  שאין  מי  הגיע  נמוך  כמה 
כמטרה. 

אני גאה בכם ובמסירותכם, גאה להיות 
שלא  מעצמה.  לתת  שמוכנה  לקבוצה  שייך 
רואה את עצמה אלא שרואה את אזרחי יש־
ראל ומדינת ישראל כנשואי מטרת פעולתם. 

שיהיה לכולנו שבוע טוב".

אוסטריה: תלמידים 
מוסלמים יאלצו לבקר 
במחנות ריכוז נאציים

שרה אוסטרית מסבירה את הצעד למהלך: כי לילדים 
טורקים וערבים יש רגשות אנטישמיים ורק כך יבינו 

את ההשלכות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הימנית  אוסטריה  ממשלת 
בתי  תלמידי  את  תאלץ  קיצונית 
נא־ ריכוז  במחנות  לבקר  הספר 
של  השלילי  השיפוט  בגלל  ציים 

ילדים מוסלמים כלפי ישראל.
משרד הפנים האוסטרי מסר 
מחקר  נערך  שעבר  בחודש  כי 
הממצאים  האנטישמיות.  בנושא 
יש  מוסלמים  לילדים  כי  הראו 
שיפוט שלילי וביקורתי כלפי יש־
באנטיש־ מהמאבק  ”כחלק  ראל. 
לתו־ תיכנס  צעדים  חבילת  מיות, 
קף בשבועות הקרובים“, הודיעה.

את  משקפת  גם  ההודעה 
אדטסטלר,  קרוליין  של  דבריה 

מזכירת המדינה במשרד הפנים.
וע־ תורכי  ממוצא  ”לילדים 
רבי יש רגשות אנטישמיים. אנחנו 
באנטישמיות  המאבק  את  נגביר 
רקע  עם  ילדים  אצל  הספר  בבתי 

של מהגרים“, אמרה.
מזכירת המדינה גם הדגישה 
על  ההשמדה  במחנות  הביקור  כי 
ידי מוסלמים הוא חלק מהצעדים 
תא־ זו  פעילות  עבורה,  שיינקטו. 
פשר ”להבין טוב יותר את ההשל־

כות של האנטישמיות“.

התנועה הקיבוצית 
נגד סגירת שדה דב

"מקבלי ההחלטות מוכנים להפקיר את תושבי העיר 
הדרומית ואת תושבי הערבה לטובת "בצע כסף" 

אמר המזכ"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡

המתו־ סגירתו  על  במחאה 
הטי־ דב, והעברת  שדה  של  כננת 
נתב"ג,  דרך  והערבה  לאילת  סות 
מאיר  אילת,  עיריית  ראש  הקים 
הוא  בו  מחאה  מאהל  הלוי,  יצחק 
שובת רעב מאז יום ראשון. מזכ"ל 
התנועה הקיבוצית ניר מאיר הגיע 
הזדהות,  לאות  במקום  לבקר 
שהת־ אילת  עיריית  לראש  ואמר 
נועה הקיבוצית תומכת ומצטרפת 
אילת  תושבי  שותפים  בו  למאבק 
אשר  הערבה,  קיבוצי  עם  ביחד 
תלויים גם הם בטיסות המחברות 

אותם למרכז הארץ. 
"התכנית  כי  אמר  מאיר 
מה־ מתעלמת  הזאת  הנפסדת 

קו־ פשרה  צעת 
ת  י ב י ט ק ו ר ט ס נ
עי־ ראש  שהציע 
תל-אביב,  ריית 
שתאפשר  תכנית 
העוגה  את  "לאכול 
אותה  ולהשאיר 
פי  על  שלמה". 
הפשרה,  תכנית 
המ־ חלקו  יפונה 

יתחילו  ועליו  דב  שדה  של  זרחי 
בהקמת בתי מגורים, בעוד חלקו 
לטיסות  וישמש  ימשיך  המערבי 
הברור  כשהיעד  ארציות,  פנים 

והמיידי הוא העיר אילת.
לכאן  "באתי  מאיר:  ניר 
מאוד:  ברור  מסר  להביע  כדי 
בצרות  נתקלים  אנחנו  ושוב  שוב 
ההחלטות  מקבלי  של  אופקיהם 
תושבי  את  להפקיר  המוכנים 
הע־ תושבי  ואת  הדרומית  העיר 
כאן  של  כסף"  "בצע  לטובת  רבה 
הזדהות  להביע  באתי  ועכשיו. 
בשם כל חברי התנועה הקיבוצית 
בכל  לצידם  נעמוד  כי  ולהבטיח 
מאבק ובכל דרך שיבחרו. עתידם 
המפעל  ועתיד  הנגב  עתיד  הוא 

הציוני."

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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הלך לעולמו השר וחבר הכנסת לשעבר 
רפאל איתן

השר לשעבר הלך לעולמו בבית החולים איכילוב ◆ בעברו היה ממפקדי המבצע לכידת אדולף אייכמן 
בארגנטינה ועד הכישלון בפרשת ג'ונתן פולראד

מ‡: יוני טיין
רפאל  לשעבר  והשר  המודיעין  איש 
בבית  לעולמו  (שבת)  ביום  הלך  איתן  (רפי) 

החולים איכילוב שבתל אביב, והוא בן 92.
יוצאות  והפעולות  המבצעים  שלל  בין 
הדופן של איתן, הוא היה זה שפיקד על לכי־
דתו של הפושע הנאצי אדולף אייכמן, שהיה 
השואה,  בתקופת  הנאצי  המשטר  מבכירי 
בארגנטינה  שהתבצע  מורכב  מבצע  ולאחר 
איתן,  רפאל  של  פיקודו  תחת   1960 בשנת 
המ־ בסיום  בישראל.  למשפט  והועבר  נלכד 
שנגזר  המדינה  בתולדות  היחיד  היה  שפט 

עליו עונש מוות.
"רעייתי  כתב:  נתניהו  בנימין  רה"מ 
כולו  ישראל  עם  עם  יחד  אבלים  ואני  שרה 

על פטירתו של יקיר האומה רפי איתן ז"ל. 
של  הביון  שירותי  מגיבורי  היה  רפי 
בי־ למען  פעולות  באינספור  ישראל  מדינת 
של  בלכידתו  חלק  נטל  הוא  ישראל.  טחון 
למש־ והבאתו  אייכמן  אדולף  הנאצי  הצורר 

פט צדק בישראל בירושלים. 
במהלך השנים נטל חלק בחיים הציבו־
ריים, היה שר בממשלת ישראל ופעל להחז־

רת הרכוש היהודי שנלקח בשואה. 
הוא היה ידיד אישי קרוב של משפח־
תנו. לא היה שני לו בחוכמה, בשנינות ובמ־
חויבות אין קץ לעם ישראל ולמדינתנו. אנו 

מבכים את לכתו". 
ארג־ נדב  הכללי,  הביטחון  שירות  ראש 
מן, ספד לאיתן: "פועלו שזור בימיו של שירות 
ישראל.  מדינת  של  ובימיה  הכללי  הביטחון 
בשב"כ,  המבצעים  אגף  ממקימי  שהיה  רפי, 
הוביל והשתתף בעשרות מבצעים פורצי דרך 
שיישארו עלומים עוד שנים רבות. אומץ ליבו, 

ערכיו וצנעת דרכו, כמגן ולא יראה - היא דר־
וגאים  לכתו  את  כואבים  אנו  ומורשתנו.  כנו 

להיות ממשיכי דרכו. יהי זכרו ברוך".
צער  הביע  כהן  יוסי  המוסד  ראש 
עמוק על פטירתו של איתן. מהמוסד נמסר 
קהיליית  של  התווך  מעמודי  היה  "הוא  כי 
את  נוקיר  לעד  בפרט.  והמוסד  המודיעין, 
עוד  ישראל,  מדינת  של  לביטחונה  תרומתו 
מהיותו לוחם צעיר בפלמ"ח. עשייתו ופעי־
לותו תרשמנה באותיות זהב בהיסטוריה של 

המדינה".

סערה בבולוניה: נער ציין את יום הולדתו 
עם עוגות דיוקן הצורר הנאצי

במרכז ויזנטל קוראים לחקור את המקרה ולנקוט באמצעים המתאימים נגד הורי הנער ואופה העוגות

מ‡: יר‡ל לבי‡

יום  את  לציין  בחר  נער  איטליה:  צפון 
לזיכ־ ביום  התקיים  אשר  ה-15,  הולדתו 
של  דיוקנו  עם  עוגות  שתי  עם  השואה,  רון 
אדולף היטלר, כך דיווח מרכז שמעון ויזנטל 

באירופה.
טקסטים  היו  העוגות  שתי  על 

באיטלקית, ובאחד מהם נאמר חברים? הד־
ובאחר:  הביתה!“,  בא  אני  התנור,  את  ליקו 

”קדימה… היום יהיה לנו ערב בפול גז!“
אשר  הנער  של  חבריו  מבין  שלושה 
נכחו במקום סרבו לטעום את העוגה ודיווחו 
על האירוע למורה שלהם. הורי הנער ואופה 
העוגה טענו כי היה זה תעלול ללא כל מטרה 

לפגוע באיש.

הפרטיזנים  איגוד  ליו“ר  במכתב 
שמ־ ד“ר  נספולו,  קרלה  האיטלקי,  הלאומי 
בינ־ ליחסים  המחלקה  מנהל  סמואלס,  עון 
לאומיים במרכז שמעון ויזנטל, דחק באיגוד 
המ־ באמצעים  ולנקוט  המקרה  את  לחקור 
תאימים נגד הורי הנער ואופה עוגתו“, בשל 
ובקורב־ האנטי-נאצית  ”בהתנגדות  פגיעה 

נות השואה“.

עלילת דם שפלה ובזויה:

אימאם סודני מאשים את היהודים בטבח 
המוסלמים בניו זילנד

עוד טען כי הטבח בוצע מתוך כוונה להסית את הנוצרים והמוסלמים אלה נגד אלה.

מ‡: יר‡ל לבי‡
חרטום בירת סודאן – איש הדת הסודני 
יום  בדרשת  אמר  קרורי  אל  אל-ג‘ליל  עבד 
כי  הסודנית  בטלוויזיה  שודרה  אשר  שישי 
במ־ וטף  נשים  גברים,  הרג 49  אשר  הרוצח 

ניו   ,(Christchurch) בכרייסטצ‘ארצ‘  סגד 
זילנד, עבד עבור היהודים. 

הוא התעקש על כך כי אויביהם המרים, 
הם  המוסלמים  של  ביותר  והחזקים  הגרועים 
היהודים, וכי הטבח בוצע מתוך כוונה להסית 

את הנוצרים והמוסלמים אלה נגד אלה.
איש הדת המוסלמי הוסיף כי היהודים 
הם אויביהם של הנוצרים והמוסלמים כאחד, 
משום שהם ניסו להרעיל את הנביא מוחמד, 

והודו בכך שהם הרגו את יש"ו.

התרגיל של מזוז: 
העתירה בעניין שער 
הרחמים תידון רק 

לאחר הבחירות
השופט התורן מני מזוז החליט כי המדינה תגיב רק 
בעוד שלושה חודשים לעתירה הדחופה שהגישה 

תנועת רגבים, ובכך יתאפשר לוואקף להפוך את שער 
הרחמים למסגד

מ‡: יר‡ל לבי‡ 

רגיל משפטי של שופט בג"ץ, 
מני מזוז, משחק לידי הוואקף המו־
אלימים  באמצעים  הפועל  סלמי 
שער  במתחם  חדש  מסגד  להקים 

הרחמים בהר הבית.
לבג"ץ  עתרה  רגבים  תנועת 
כנגד ראש הממשלה נתניהו, היועץ 
מנדלבליט,  לממשלה  המשפטי 
משט־ ומפכ"ל  ורגב,  ארדן  השרים 
רת ישראל, לאור המשך התפרעות 
שער  במתחם  המוסלמי  הוואקף 
והניסיונות  הבית,  בהר  הרחמים 
להקים  והמתמשכים  האלימים 

מסגד במקום.
הוואקף ממשיך להתעלם מצו 
סגירה שהוציא בית משפט השלום 

שהורה על סגירת המבנה.
השופט מני מזוז בשבתו כשו־
פט תורן, הוציא החלטה בה קבע כי 
המדינה והוואקף יגישו תגובה מק־
ימים,   90 בעוד  רק  לעתירה  דמית 
לממש  יוכל  הוואקף  שבו  זמן  פרק 
הרחמים  בשער  להקים  תכניתו  את 
אלימים,  באמצעים  נוסף  מסגד 
כפי שהקים מסגדים דומים בשנים 
האחרונות באורוות שלמה ובשערי 
בעתי־ אנושה  פגיעה  תוך  חולדה, 
לצד  המקדש,  בית  מתקופת  קות 
מניעת כל גישה של יהודים למקום.
בנוסף, בעוד שלושה חודשים 

והמ־ חדשה,  ממשלה  לקום  צפויה 
תכניות  את  תשרת  זה,  לזמן  תנה 

הוואקף המוסלמי.
מתחם  כי  הודגש  בעתירה 
שימש  לא  מעולם  הרחמים"  "שער 
הש־ בעשרות  לא  תפילה,  כמסגד 
מדינת  הקמת  מאז  האחרונות  נים 
בשנים,  מאות  לפני  לא  ואף  ישראל 
וכי בהפיכת המבנה הקדום למסגד, 
המוסלמי  הציבור  רק  בו  מצב  נוצר 
מה־ ואילו  במקום,  להשתמש  יוכל 
אפ־ להימנע  תמשיך  היהודי  ציבור 

שרות זו, והכל תוך פגיעה עצומה הן 
בזכותו היסודית של הציבור היהודי 
במ־ שחל  קוו  בסטטוס  והן  לשוויון 

קום.
שינוי  כל  כי  קובעת  העתירה 
להיעשות  צריך  קוו  הסטטוס  של 
למתווה  בדומה  שיוויוני,  באופן 
הנוכחות המשותפת ליהודים ומוס־
למים המתקיים עשרות שנים במע־

רת המכפלה.
הח־ על  זעמו  רגבים  בתנועת 
הכותל  נשות  "בעתירת  מזוז.  לטת 
הכותל,  ברחבת  להתפלל  שדרשו 
בג"ץ הוציא צו נגד משטרת ישראל 
וקצב 30 יום בלבד לתשובת המדי־
נה, ואילו כאן, נפל הפור לפני השו־
העתיקות  שהרס  שהחליט  מזוז  פט 
מהווים  לא  הוואקף  והשתוללות 
כך  האם  להתערבות.  דחופה  עילה 

מתנהלים שומרי הסף?".
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תלונה בהאג נגד אבו מאזן והנייה
מכון ירושלים לצדק הגיש בקשה לפתיחת חקירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי נגד אבו מאזן והנייה ◆ 

בקשת החקירה היא בגין פשעי מלחמה, בתגובה למועצת זכויות האדם באו"ם

מ‡: מ. יו„
הבינ־ המשפטית  המחלקה  מנהל 
עו"ד  לצדק,  ירושלים  מכון  של  לאומית 
אורי מורד, הניח באחרונה על שולחן משרד 
התובעת הראשית בבית הדין הפלילי הבינ"ל 
פלי־ בחקירה  לפתיחה  בקשות  שתי  בהאג, 

לית בינלאומית נגד בכירים פלסטינים.
יושב  נגד  מופנית  האחת  הבקשה 
בעניינו  מאזן  אבו  הפלסטינית  הרשות  ראש 
פשעים  בגין  היא  בחקירה  לפתוח  הבקשה 
חמורים נגד בני עמו, הכוללים: טרור אכזרי, 

מאסרים שרירותיים, עינויים ואף רצח.
הבקשה השנייה היא נגד ראש הלשכה 
ונכ־ הנייה,  איסמעיל  חמאס,  של  המדינית 
בהם  מלחמה,  בפשעי  שותף  הוא  כי  בה  תב 
גיוס בכפייה של ילדים מתחת לגיל 15 כדי 

להשתתף בפעולות איבה נגד ישראל וטרור 
אכזרי.

הב־ שתי  את  קיבל  בהאג  הדין  בית 
לעומק  אותן  יבחן  כי  למכון  והודיע  קשות 

ויכריע האם הן מצדיקות פתיחה בחקירה.
להחלטות  נגד  כתשובת  נעשה  הצעד 
החד צדדיות של מועצת זכויות האדם באו"ם 
מאז  השתנה  לא  ישראל. "כלום  נגד  השבוע 
ובכעס  בזלזול  ב- 1949  גוריון  בן  דוד  טבע 
הדו"ח,  אימוץ  שמום'.  'או"ם  הביטוי:  את 
המחשיד את מדינת ישראל בפשעי מלחמה 
השבוע,  בסוף  עזה,  בגבול  הגדר  באירועי 
בצ־ האו"ם,  של  האדם  זכויות  מועצת  ע"י 
הפלילי  הדין  בית  להתערבות  ההמלצה  רוף 
זו  לאו"ם.  וחרפה  בושה  הם  בהאג,  הבינ"ל 
הבינלאומית  הדיפלומטיה  כמה  עד  הוכחה 

נגועה בצביעות מכוערת, ולכך שהמרחק בין 
צדק ושמירה אמיתית על זכויות אדם, לבין 
הגוף הנושא בשם זה מטעם האו"ם – כמרחק 

של שמים וארץ", אמרו בכירים במכון.
האדם  זכויות  "מועצת  כי  הוסיפו  הם 
האלימות  נוכח  עיניים  לעצום  מעדיפה 
הטרור  ארגוני  כופים  שבהן  והאכזריות 
באלימות  לנהוג  ונשים  ילדים  על  והחמאס 
מסתיימת  לא  שבכך  אלא  צה"ל.  חיילי  נגד 
המועצה,  של  החד-סטרית  העיוורון  מחלת 
אלא היא נמשכת בהתעלמות מהעובדה שי־
שראל, כדמוקרטיה היחידה במזה"ת, מחילה 
על עצמה מערכת של ביקורת משפטית עצ־
מאית פנימית, ורק לאחרונה הכריזה כי היא 
בהפ־ פלסטינים  של  מוות  מקרי  חוקרת 11 

רות סדר ברצועת עזה".

צה"ל תקף פעמיים בתוך שעה ברצועת עזה
כלי טיס של צה"ל הפציץ שתי חוליות שהפריחו בלוני נפץ בדרום רצועת עזה לעבר שטח ישראל ◆ גורם 

בחמאס אמר הבוקר כי מארגני צעדות השיבה ברצועה יחריפו בימים הקרובים את פעילותם על הגדר

מ‡: מ. יו„

פע־ האחרון  השבוע  בסוף  תקף  צה"ל 
הפע־ בשתי  עזה.  ברצועת  שעה  בתוך  מיים 
מים הפציץ כלי טיס של צה"ל שתי חוליות 
באזור  נפץ  בלוני  שהפריחו  שונות  מחבלים 
שטח  לעבר  עזה  רצועת  שבדרום  בוריג'  אל 
רשמיים  לא  פלסטינים  בדיווחים  ישראל. 

נמסר כי בתקיפות נפצעו שני בני אדם.
גורם בחמאס אמר הבוקר לעיתון הל־
בנוני "אל-אח'באר" כי מארגני צעדות השי־
בה ברצועה מתכוונים להחריף בימים הקרו־
בים את פעילותם על הגדר, בגיבוי הפלגים 
צפוי  הפעילות  שיא  לדבריו,  הפלסטיניים. 
השנה  יום  את  יציינו  שבה  הבאה,  בשבת 
הראשון לתחילת הפגנות הגדר. לפי הדיווח, 
מארגני ההפגנות מתכננים להגביר את כמות 
הגדר,  את  לחתוך  בהפגנות,  המשתתפים 

לפרוץ את הגבול ולשגר בלוני תבערה.

מתכוונים  הפלגים  כי  דווח  עוד 
שתחרוג  ישראלית  תקיפה  כל  על  להגיב 
הפלגים  הדיווח,  לפי  ההפגנות.  ממסגרת 
ולחייב  ישראל  על  לחץ  להפעיל  מנסים 
הצדדים  בין  ההבנות  את  ליישם  אותה 
הישראלי  לניסיון  סירוב  תוך  במהירות, 

של  "המסרים  הבחירות.  לפני  זמן  לגנוב 
'הפצצה  שהמשוואה  הדגשה  כללו  חמאס 
הפצצה  וכל  קיימת,  עודנה  הפצצה'  תחת 
נוספת נגד הרצועה תגרור תגובה בהתאם. 
חמאס לא חושש מעימות כעת או מאוחר 

יותר", נכתב בעיתון.

סוף הח'ליפות: 

נכבש המעוז האחרון של דאעש בסוריה
הכוחות הסורים הדמוקרטיים הכריזו על סיום הקרב הממושך בכפר בגואז ועל תבוסת ארגון הטרור 

בכל שטחי המדינה ◆ מוקדם יותר יצאה מוושינגטון הודעה דומה שלפיה "דאעש לא מחזיק עוד 
בשטחים בסוריה" ◆ הניצחון מסיים ארבע שנים של מאבק בינלאומי נגד הארגון

מ‡: מ. יו„
כוח המורדים "הצבא הסורי דמוקרטי" 
(SDF) הנתמך על ידי ארה"ב הודיע אתמול 
כי הקרב המכריע נגד הכיס האחרון בו מח־
מחזיק  אינו  הארגון  וכי  הוכרע  דאעש  זיק 
עוד באף שטח ברחבי המדינה. אתמול יצאה 
ולפיה "דאעש  מוושינגטון  גם  דומה  הודעה 

לא מחזיק עוד בשטחים בסוריה".
דובר הכוחות מוסטפה באלי צייץ בט־
על  מכריז  הדמוקרטי  הסורי  "הצבא  וויטר: 
שלילה מוחלטת של הח'ליפות ועל תבוסתו 
של דאעש ב-100% מהשטחים. ביום מיוחד 
זה, אנו זוכרים את אלפי ההרוגים שאיפשרו 
את הניצחון". בציוץ נוסף הוא כתב כי הכו־
באופן  הארגון  למחיקת  לפעול  יוסיפו  חות 

סופי.
נהר  גדת  על  ששוכן  הכפר,  כיבוש 
הפרת, סיים למעשה ארבע שנים של מאמ־
צים בינלאומיים לחסל את דאעש. עם זאת, 

כוחות הקואליציה צופים 
כי הארגון ימשיך להוות 
ויע־ המערב,  על  איום 
בשיטות  לשימוש  בור 
היטמעות  תוך  גרילה 

באוכלוסייה אזרחית.
ההכ־ על  ההודעה 
כשלושה  מגיעה  רעה 
שכוחות  לאחר  שבועות 
יוצאים  הם  כי  הודיעו 
בכפר  האחרון  לקרב 

האס־ המדינה  של  האחרון  המעוז   - בגואז 
לאמית ליד גבול סוריה-עיראק. בזמן שחלף 
שבמהלכם  קשים,  קרבות  באזור  התנהלו 

עזבו אלפי לוחמים זרים את המובלעת.

אסון הטבע במוזמביק: 
200 אלף עדיין נעדרים; 

ישראל תגיש סיוע
כשבוע לאחר שסופת ציקלון פקדה את האזור, מאות 
אלפי בני אדם טרם אותרו ◆ ישראל תסייע, בין היתר 

ע"י אספקת מערכות טיהור מים

מ‡ פ. יוחנן
כשבוע לאחר שסופות ציקלון 
שבד־ מוזמביק  את  פקדו  קטלניות 
בני  אלף   200 אפריקה,  רום-מזרח 
אדם באזור עדיין נעדרים – כך נמסר 
בסוף השבוע מארגון הצלב האדום. 
אדם.  בני  לפחות 300  נהרגו  באסון 
בזימ־ ההרוגים  מספר  כך,  בתוך 
הציקלון  מסופת  כתוצאה  בבואה 
נפצעו  אנשים  מאות  ל-259.  עלה 
ו-217  למוזמביק,  השכנה  במדינה 

עדיין מוגדרים נעדרים.
במו־ נהרגו  אדם  בני  מאות 
ציקלון  סופת  בעקבות  זמביק, 
החילוץ  כוחות  במדינה.  שאירעה 
לחייהם  סכנה  נשקפת  כי  העריכו 
והצלב  אדם,  בני  מיליון  כחצי  של 
מספר  כי  החשש  את  העלה  האדום 

הנספים עלול לעלות משמעותית.
הנמל  עיר 

שבה  ביירה, 
חיים כחצי מי־
אדם,  בני  ליון 
באופן  נפגעה 
ביותר,  הקשה 
מה־ וכ-90% 
בה  תשתיות 
תושבי  נהרסו. 
מנות־ העיר 
מחשמל,  קים 
התעופה  נמל 
נסגר,  המקומי 

קרס  החולים  בבית  המיון  חדר  גג 
והמקום הוצף. תושבי האזור מחכים 
והצלב  האו"ם  של  הומניטרי  לסיוע 

האדום, שיכלול מזון ותרופות.
הודיע  הישראלי  החוץ  משרד 
מיידי  סיוע  להגשת  פועל  הוא  כי 
היתר  בין  כאשר  האסון,  לנפגעי 
בכוונתו לספק מערכות טיהור מים 
ישראליות, וייתכן כי יישלחו אמצ־

עי סיוע נוספים.
להתברר  עלול  הטבע  אסון 
אי  שפגעה  ביותר  הקשה  כסופה 
פעם במדינה, שנמצאת בדרום-מז־
רח אפריקה, וחיים בה כ-30 מיליון 
מזג  של  ימים  ארבעה  לאחר  איש. 
אוויר קטלני, מצב הכפרים היה כה 
נראו  אדם  בני  גופות  כי  עד  קשה 
פי־ הנשיא  פי  על  כך  ברחוב,  צפות 
ליפה ניוסי, שהוסיף כי כ-100 אלף 

בני אדם נמצאים בסכנת חיים.
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במד"א מבקשים: יש מחסור חמור בדם 
מכל הסוגים בואו לתרום

הדבר גורם לפגיעה של ממש בפעילות הרפואה השוטפת ולדחיית ניתוחים

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
עקב מחסור חמור בדם מסוגים O+ ו 
Rh שלילי מכל הסוגים (A-, B-, O-), פו־
החל  דם  ולתרום  להגיע  לציבור  במד"א  נים 

מהיום (א') ובמהלך השבוע.
גורמת  במד"א  הדם  במלאי  הירידה 
שע־ החולים  לבתי  הדם  באספקת  לקשיים 
בפעילות  ממש  של  לפגיעה  להביא  לולים 

הרפואה השוטפת ולדחיית ניתוחים.
המחסור קיים בעיקר במנות דם מסוג 

+O, ובמנות דם עם Rh שלילי מכל הסוגים 
.(-A-, B-, O)

דם  ביטוח  לקבל  זכאי  דם  תורם  כל 
לשנה, לו ולמשפחתו הקרובה.

ול־ לבוא  מהציבור  מבקשים  במד"א 
דם  התרמות  עמדות  על  מידע  דם.  תרום 
אשר יוצבו בקניונים, בתחנות מד"א השונות 
הארץ  ברחבי  נוספים  ציבוריים  ובמקומות 
מד"א  של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן 
 http://www.mdais.org/dam בכתובת

בסמאר־ שלי'  'מד"א  (אפליקציה)  ביישומון 
טפון ובטלפון 03-5300400 (מענה אנושי).

לפני הגעה למקום ההתרמה רצוי לה־
תעדכן מראש מכיוון שעלולים לחול שינויים 
התרמות  במועדי  ו/או  ההתרמה  במקומות 

הדם
מתרימים  צוות  להזמין  המעוניינים 
לקבוצות מארגנות (מעל 30 אנשים) יכולים 
בט־ מד"א  של  הדם  לשירותי  בנושא  לפנות 

לפון 5643*

תל אביב בין הערים 
היקרות ביותר בעולם

ת"א ולוס אנג'לס ממוקמות במקום העשירי במדד 
ה"אקונומיסט" ◆ במקום הראשון ברשימה - סינגפור, 

פריז והונג קונג

מ‡ פ. יוחנן

מעשר  אחת  היא  אביב  תל 
עולה  כך  בעולם,  היקרות  הערים 
של  בעולם  היקרות  הערים  מדירוג 
תל   .2019 לשנת  ה"אקונומיסט" 
מיקומה  את  במעט  שיפרה  אביב 
העשירי  במקום  ונמצאת  השנה, 
במקום  היתה  אז  אשתקד,  לעומת 

התשיעי. 
חולקות  הראשון  המקום  את 
קונג.  והונג  פריז  סינגפור,  יחד 
בש־ הצריכה  שמחירי  מצא  הסקר 
ב־7%  גבוהים  הללו  הערים  לוש 

מאשר בניו יורק. 
צי־ ממוקמת  הרביעי  במקום 
ואוס־ בשווייץ  ז'נבה  בשווייץ.  ריך 
קה ביפן חולקות את המקום החמי־
שי, ובמקום השביעי סיאול בדרום 

קוריאה, קופנהגן בדנמרק וניו יורק 
את  חולקת  כאמור  ת"א  בארה"ב. 

המקום העשירי עם לוס אנג'לס. 
הסקר השנתי מעריך את הע־
לות של יותר מ־150 פריטים ב־133 
והמוצרים  העולם,  ברחבי  ערים 
הם  השאר  בין  בהשוואה  הכלולים 
מזון, משקאות, בגדים, מוצרי צרי־
כה לבית ומוצרים לצריכה אישית. 

של  הטבלה,  של  השני  בצד 
נמצאת  ביותר,  הזולות  הערים 
ונצואלה.  של  הבירה  עיר  קראקס, 
דמשק  ממוקמת  השני  במקום 
ממצב  סובלים  שתושביה  בסוריה, 
שתייה.  במי  וממחסור  מלחמה 
טשק־ ממוקמת  השלישי  במקום 
כמה  גם  ובהמשך  באוזבקיסטן,  נט 
מסו־ הברזים  מי  שבהן  הודו  מערי 

כנים לשתייה.

פסק דין תקדימי במחוזי חיפה: 

קבוצת רכישה היא כזו שבה יש לרוכש 
זכויות כנגד הגורם המארגן

סגן נשיא ביהמ"ש המחוזי מתח את הקו המבדיל בין קבוצת רכישה לבין קבוצת רוכשים ופסק לטובתם 
של חמש קבוצות רוכשים שהתאגדו לצורך רכישת קרקע לבנייה בשכונת בת גלים ונדרשו לשלם מס 

רכישה כאילו רכשו דירה מוגמרת

מ‡: יר‡ל לבי‡  
פסק דין תקדימי של סגן נשיא בית המש־
פט המחוזי בחיפה, רון סוקול, קובע את ההבדל 
בין קבוצת רכישה לקבוצת רוכשים, ועקב כך גם 
את אופן חישוב מס הרכישה שהם צריכים לשלם.
המחוזי  המשפט  בבית  שניתן  דין  בפסק 
בחיפה, דנה וועדת הערר לפי חוק מיסוי מקר־
קעין (בראשות סגן הנשיא, השופט רון סוקול), 
בעריהם המאוחדים של 50 עוררים, כולם חב־

רים בקבוצות רוכשים שרכשו חלקים בחלקות 
מקרקעין, רובן הגדול בשכונת בת גלים בחיפה; 
וביקשו לבנות לעצמם דירות מגורים, תוך ניצול 

יתרונותיה של הקבוצה על פני היחיד. 
בלתי  זכויות  רכשו  כי  טענו  העוררים 
מס  לשלם  עליהם  כן  ועל  בקרקע  מסוימות 
שנרכ־ בקרקע  הזכויות  שווי  בשל  רק  רכישה 
שה. לעומת זאת במנהל מיסוי מקרקעין בחיפה 
טענו כי יש לראות את חברי הקבוצה כרוכשים 

של דירות מוגמרות ועל כן עליהם לשלם מס 
רכישה בהתאם לשווי הדירות שייבנו.

הערר  וועדת  ביותר,  מפורט  דין  בפסק 
מתחה וסימנה את הקו המפריד והמבדיל בין 
קבוצה רגילה של רוכשים, שהתאחדו על מנת 
"קבוצת  לבין  שרכשו,  המקרקעין  על  לבנות 
מקרקעין,  מיסוי  בחוק  כמשמעותה  רכישה", 
אבחנה שברוב המקרים תהיה לה השפעה ני־

כרת על גובה מס הרכישה שישלמו

חייל צה"ל נאם לראשונה במועצת זכויות 
האדם של האו"ם

רביד אלפסי, חייל מילואים וחבר בארגון "האמת שלי", הוזמן לשאת דברים במהלך דיון בנושא הפעילות 
הוולנטרית בעזה ◆ "החמאס וארגוני הטרור האחרים שולחים את ילדיהם קדימה כבשר תותחים"

מ‡: מ. יו„

מועצת זכויות האדם של האו"ם, שנח־
שבת לאחד הגופים העוינים למדינת ישראל, 
במילואים  צה"ל  לחייל  לראשונה  אפשרה 
בדיון  דברים  לשאת  שלי"  "האמת  מארגון 

בנושא הפעילות הוולנטרית ברצועת עזה.
בלבד  וחצי  דקה  קיבל  אלפסי  רביד 
המוע־ בפני  הארגון  עמדת  את  להציג  כדי 
צה, שרק השבוע העבירה שבע החלטות נגד 
אלפסי  הזכיר  זה,  קצר  בזמן  ישראל.  מדינת 
את רצח משפחת פוגל באיתמר, את תשלום 
הרשות  שמעבירה  למחבלים  המשכורות 
ובנשים  בילדים  השימוש  ואת  הפלשתינית 

כמגן אנושי של ארגון הטרור חמאס. 
הפלשתינית  הרשות  על  "ראשית, 
שכר.  באמצעות  מחבלים  לתגמל  להפסיק 
פוגל  משפחת  נפלה  בשנת 2011  למשל,  כך 
שנכנסו  פלשתינים  טרוריסטים  לשני  קורבן 
לביתם במהלך שנתם ושחטו את כולם, כולל 
חוד־ תשלומים  מקבלים  הרוצחים  תינוקת. 
אלפסי  אמר  הפלשתינית",  מהרשות  שיים 

בנאומו.
והוסיף  המשיך  שלי"  "האמת  נציג 
אחד  איש  בעיני  שטרוריסט  נאמר  "כבר  כי 

הוא לוחם חופש בעיני אדם אחר. אבל איך 
אפשר להחשיב את עצמך כלוחם חופש, על 
דקירתה למוות של תינוקת בת שלושה חו־
דשים, הדס פוגל, לעיני הוריה? איך מישהו 
לוחם "קודש",  ג'יהאד,  לעצמו  לקרוא  יכול 
על כך שהוא לוקח  את חייו של ילד? אלה 
הקנאים שאנחנו, חיילי צה"ל, מנהלים מולם 

מלחמה על בסיס יומיומי".
בעזה  למשימה  נשלחתי  "בשנת 2007 
רק־ ששיגרו  חמאס  של  חוליות  לחפש  כדי 
טות לעבר ערי ישראל", סיפר אלפסי, "במו 
בני  ילדים  שולח  החמאס  את  ראיתי  עיניי 
7-6  לחפש אותי ואת האנשים שלי. כאשר 
פתח  חמאס  אותנו,  איתרו  האלה  הילדים 
באש כבדה באמצעות RPG, בעוד הילדים 

היו עדיין בינינו לבינם".

הקשה  הלקח  כי  הסביר  המילואמניק 
שבעוד  היה  הצבאי  בשירותו  שלמד  ביותר 
על  להגן  כדי  כחזית  עצמם  מציבים  שחיילי 
ובארגו־ בחמאס  וילדיהם,  משפחותיהם 

ילדיהם  את  "שולחים   – האחרים  הטרור  ני 
כי  הדגיש  אלפסי  תותחים".  כבשר  קדימה, 
לא מדובר באירוע בודד אלא באופן שגרתי. 
טרור  לחקור  רוצה  האו"ם  אם  כי  אמר  הוא 
"האמת  בדו"ח  להסתכל  עליו  אדם,  וזכויות 
שלי", שמפרט את השימוש של ארגוני טרור 

באזרחים כמגן אנושי. 
"אולי כך תבינו טוב יותר את המציאות 
שאנחנו, חיילי צה"ל, מתעמתים איתה ואשר 
לעיתים קרובות מידי זוכה להתעלמות בפו־

רום הזה״. 
לידי  נפלה  "היום,  כתב:  יותר,  מאוחר 
זכויות  במועצת  לנאום  מיוחדת  מאוד  זכות 
האדם של האו"ם מטעם ארגון 'האמת שלי',  
מודה, התרגשתי מאוד. הידיעה שאני הולך 
לדבר כחייל מילואים ישראלי בגוב האריות 
בזכויות  שמתהדרת  בינלאומית  מועצה   -
מדינות  בה  ויושבות  ישבו  ובפועל  אדם 
מועצה   - וסוריה  קונגו  לוב,  כמו  'נאורות' 
שמאז הקמתה העבירה 97 החלטות, שמתו־
כן יותר מ-50 נגד מדינת ישראל, ורק 6 נגד 

איראן וצפון קוריאה לדוגמה. 

הנשיא פוטין בהתבטאות 
בעייתית לשליח חב"ד: 

”ליהודים יש בעיות של כסף?“
ראש הקהילה היהודית סיפר על עיכוב בהקמת בית 

כנסת בשל "עניין כספי", והזמין את נשיא רוסיה 
לחנוכת המקום בעתיד. האחרון התבדח והשיב להצעה 

בעברית: "תודה רבה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ראשי  של  באירוע   – מוסקבה 
נרשמה  קרים  האי  בחצי  הדתות 
של  במחלוקת  שנויה  התבטאות 

נשיא רוסיה אודות העם היהודי.
חב“ד  שליח  כאשר  זה  היה 
הרב  קרים,  שבאי  בסבסטופול 
בנימין וולף, פנה אל הנשיא וסיפר 
תק־ חסר  היהודית  לקהילה  כי  לו 
’המרכז  בניין  את  לבנות  כדי  ציב 

הכנסת  ובית  היהודי‘ 
של הקהילה.

השיב:  פוטין 
בעיות  יש  ”ליהודים 
כלכליות? רק בחצי האי 

קרים זה אפשרי…“.
כללי,  "באופן 
ברו־ היהודית  הקהילה 

סיה תורמת תרומה אדירה לפיתוח 
לדב־ לשליח.  פוטין  אמר  ארצנו", 
בחצי- שיהודים  מקווה  "אני  ריו, 
תפקיד  אותו  את  ימלאו  קרים  האי 
העדות  אחת  היא  היהדות  חיובי. 

המסורתיות בפדרציה הרוסית".
טובה,  ברוח  נחתם  המפגש 
הרוסי  הנשיא  את  הזמין  כשוולף 
וזה  בעתיד,  הכנסת  בית  לחנוכת 

השיב לו בעברית: "תודה רבה".
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2 פעוטות אושפזו בבי"ח 
לאחר שנדבקו בחיידק טורף
השניים, שלומדים באותו הגן, נדבקו בחיידק מסוג 

סטרפטוקוק A ◆ הרופאים ייצבו את מצבם

מ‡: מ. יו„
שני פעוטות בני פחות משנתיים 
מאושפזים במחלקת טיפול נמרץ של 
לאחר  לילדים,  "דנה"  החולים  בית 
סטרפטו־ הטורף  בחיידק  שנדבקו 
קוק A. ילד אחד הגיע לבית החולים 
כשהוא  מאד  קשה  במצב  רביעי  ביום 
בסכנת חיים. הרופאים הצליחו לייצב 
את מצבו. הוא יצא מכלל סכנה ועדיין 
מאושפז כשהוא מורדם ומונשם ביחי־

דה לטיפול נמרץ.

חברתו מגן הילדים הגיע את־
מול לבית החולים כשגם היא במצב 
קשה. בבית החולים חשדו כי נדבקה 
באותו חיידק. בשלב זה יצאו שניהם 
מכלל סכנה. במשרד הבריאות קיימו 
יגי־ שאם  והוחלט  התייעצות  הערב 
של  הסופיות  המעבדה  תוצאות  עו 
סופית  ויאשרו  בבוקר  מחר  הילדה 
יקבלו   ,A בסטרפטוקוק  מדובר  כי 
טיפול  בגבעתיים  הגן  ילדי  כל  מחר 

אנטיביוטי מונע נגד החיידק.

האיחוד האירופי נענה לבקשת מיי: מועד 
הברקזיט יידחה

27  המנהיגים הסכימו להעניק ארכה לפרישת בריטניה מהאיחוד עד ל-22 במאי, אם מתווה העזיבה 
יאושר השבוע ◆ אם הפרלמנט לא יאשר ההסכם - מועד הפרישה ייקבע ל-12 באפריל

מ‡ פ. יוחנן

האיחוד האירופי נעתר לבקשת ראשת 
את  לדחות  מיי,  תרזה  בריטניה,  ממשלת 
אמורה  שהייתה  מהאיחוד,  הממלכה  פרישת 
שהתקיימה  הפסגה  במהלך  השבוע.  לקרות 
בבריסל, הסכימו 27 המנהיגים להעניק ארכה 
שמתווה  במידה  במאי,  ל-22  עד  לברקזיט 
במידה  בפרלמנט.  יאושר  מיי  של  העזיבה 
שההסכם לא יאושר, החליטו מנהיגי האיחוד, 

מועד הפרישה ייקבע ל-12 באפריל.   
כי  והודיעה  ההחלטה,  על  בירכה  מיי 
מנת  על  מאמץ  כל  לעשות  מבטיחה  היא 
עם  תיעשה  מהאיחוד  שהפרישה  להבטיח 

לחברי  כי  מיי  הוסיפה  עוד  ראוי.  הסכם 
הפרלמנט יש כעת "בחירה ברורה לגבי מה 
צורך  יהיה  כי  ואמרה  הלאה",  לעשות  צריך 
על  המחוקקים,  עם  פעולה  בשיתוף  לעבוד 
מנת להחליט כיצד להמשיך בתהליך במידה 
שההסכם לא יאושר. מיי סיכמה את דבריה 
בכך שהיא "מקווה שכולם מסכימים שהגענו 

לרגע ההכרעה".  
הבריטי  הפרלמנט  הצביע  לאחרונה 
בל־ האירופי  האיחוד  עזיבת  דחיית  בעד 
בעד  הצביעו   412 חודשים.  שלושה  פחות 
ו-202 הצביעו נגד - והוחלט שהברקזיט לא 
יבוצע ב-29 במארס כמתוכנן. ראש ממשלת 
בריטניה, תרזה מיי, אמרה שאם הסכם הב־

רקזיט שתציע יידחה שוב, היא תבקש ארכה 
בפ־ מיי  הפסידה  לכן,  קודם  יומיים  נוספת. 
הצביעו  הפרלמנט  כשחברי  הבריטי  רלמנט 
נגד 242  של 391  ברוב  הברקזיט  הסכם  נגד 
- הפסד גדול יותר מאשר בהצבעה הקודמת 

שהתקיימה בינואר. 
אנשים  אלפי  מאות  כך,  בתוך 
לראש  וקראו  לונדון  במרכז  בשבת  צעדו 
ממשלת בריטניה, תרזה מיי, לסגת מהס־

כם הברקזיט ולהישאר באיחוד האירופי. 
במרכז  פארק"  מה"הייד  צעדו  המוחים 
ודרשו  הפרלמנט,  כיכר  לעבר  לונדון, 
ההיפר־ בסוגיית  חדש  עם  משאל  לקיים 

דות מאירופה. 

ר‡ „ˆבור‡" ספר "̃י
הופעת  עם  הנהנין  ברכות  אלו  בימים  מברך  וההלכה  התורה  עולם 
וכבו־ צבור  טורח  בעניני  והולך  סובב  דצבורא" -  הנכבד "יקרא  הספר 
דם והמסתעף, פרי עמלו ומעשה ידיו להתפאר של רבי שמעון אמסלם 

שליט"א.
הספר רב הכמות (כ-600 עמו') כולל בתוכו נושא הנדון בספרי הפוס־
קים והשותי"ם ונוגע למעשה בחיי היום יום, בתפילות ודרשות וכל מקום 
בו מתקבצים עשרה מבני ישראל ופעמים רבות הציבור עומדים נבוכים 
איזה הדרך ישכון אור, לדעת מה יעשה ישראל, היכן רשאי להאריך והיכן 
בס"ד  שזכינו  ישראל  בארץ  כאן  במיוחד  בולטת  זו  בעיה  לקצר.  רשאי 
רב  עם  קיבוץ  ישנו  מקומות  ובהרבה  שונים,  ממקומות  גלויות  לקיבוץ 
מכמה גוונים ועדות וללא תקנון וסדר קבוע. בספר זה לראשונה נתק־
בצו לאכסניה אחת כל הנידונים ההלכתיים בנושא זה החל ממקורותיו 
פוסקי  בהכרעת  וכלה  חיים,  אנו  מפיהם  אשר  הראשונים  וספרי  בש"ס 

זמננו להלכה ולמעשה.
בעלעול בין דפי הספר אנו מוצאים כי הרהמ"ח הקיף את כל עניני תחום 
זה החל מיסודות דיני טורח צבור וכגון: האם טורח צבור הוא מדאורייתא 
או מדרבנן? מהו גדר "צבור"? כמה אנשים נחשבים ל"צבור"? מהו שיעור 
הזמן הנחשב לטורח צבור? וכן בכל העניינים המעשיים הנוגעים בשאלות 
היום יום וכגון: האם ראוי להאריך במכירת המצוות בעליות לתורה? האם 

הרב יכול להאריך בדרשתו? האם 
יש להמתין לחלק מהקהל שעדיין 
לא סיימו את תפלת העמידה כדי 
ועוד  החזרה?  בשמיעת  לזכותם 

שאלות רבות ומגוונות.    
הספר מעוטר בהסכמות גדולי 
שה־ שליט"א  וההוראה  התורה 
זה  בספר  עיניהם  למראה  תפעלו 
ובאו בכתובים לכבודה של תורה, 
ביניהם הגאונים מרן ראש הישי־
בה הגרב"מ אזרחי שהרהמ"ח הוא 
ישראל  עטרת  בישיבת  תלמידו 

הראש"ל  דורון,  הגרא"ב  הראש"ל  שנה,  ארבעים  לפני  דרכה  בראשית 
הגר"י יוסף, הגר"ד יוסף ועוד. וכן מרבני עי"ת רחובות - מקום מגוריו 

של הרהמ"ח. 
לא נמנע עצמנו מלציין את הדרו ויופיו של דפוס זה באותיות בהירות 
ובסדר נאה ומתקבל ובקנקן מפואר, כריכה נאה ומהודרת, תורה מפוארה 
בכלי מפואר להאיר עיניים ולשמח נפש. גם העריכה של הספר מיוחדת 
והיא מאפשרת לימוד מסודר בספר מחד גיסא, ומציאה מהירה של כל 

ענין על ידי המבקש לעיין בספר.
אין ספק שהספר הוא אור יקר ובהיר למבקשי תורה ודורשי הלכה. 
לסיום נברך את הרב המחבר שכמעשהו בראשונה, כן יזכה להוסיף לסדר 
והולך  מוסיף  להיות  ולהאדירה,  תורה  להגדיל  ויזכה  כאלו  ספרים  עוד 
מחיל אל מחיל, טופח על מנת להטפיח ולחבר עוד ספרים כאלו להגדיל 

תורה ולהאדירה.
להשיג בחנויות הספרים. הפצה: יפה נוף. 

לפרסום חינם במדור אוצר הספרים 

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן
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חשד: ניסה לחמוק מהמשטרה - 
ודרס שוטר

תושב דליית אל-כרמל שנהג בפראות התבקש לעצור - אך נמלט ופגע בשוטר 
◆ החשוד, שהפקיר את הפצוע, נעצר לאחר חקירה

מ‡: מ. יו„
אל-כרמל  דליית  תושב 
במה־ שוטר  שדרס  בחשד  נעצר 
מש־ ממחסום  בריחה  ניסיון  לך 
טרתי, הפקיר אותו פצוע ונמלט 

מהמקום.
עולה  משטרתי  מתחקיר 
שוטר  הבחין  הלילה  במהלך  כי 

שנו־ ברכב  קטנוע  גבי  על  רכוב 
ניסה  השוטר  חשוד.  באופן  סע 
לעצור את הרכב אך זה ברח מה־
כשהגיע  פרועה.  בנסיעה  מקום 
הוא   - עבורו  שהוקם  למחסום 
ניסה להימלט שנית ונסע לאחור 

תוך דריסת השוטר והפקרתו.
פתחה  המקרה  בעקבות 

שכללה  בחקירה  המשטרה 
התאונה  מזירת  ממצאים  איסוף 
והשוואתם לפרטיים חלקיים של 
איתרה  דבר,  של  בסופו  הרכב. 
ועצרה  החשוד  את  המשטרה 
עם  שעות.  מספר  כעבור  אותו 
לדיון  החשוד  יובא  השבת  צאת 

בהארכת מעצרו.

טייסי אתיופיאן 
איירליינס לא הוכשרו 
כראוי לדגם שהתרסק"

אתיופיאן איירליינס הכחישה את הטענות כי הטייסים לא קיבלו הדרכה 
מספקת על הדגם שהתרסק ◆ "הכרזות שגויות וחסרות אחריות"

מ‡ פ. יוחנן

מכחי־ איירליינס  אתיופיאן 
הטייסים  לפיהן  הטענות  את  שה 
 Max 8 במטוס בואינג 737 מדגם
ההכ־ את  קיבלו  לא   - שהתרסק 
בסימולטור  הדגם  להפעלת  שרה 
בעק־ הגיעה  התגובה  המתאים. 

טיימס  יורק  ניו  של  הטענה  בות 
גטאצ'ו  יארד  הטייס  כי  ורויטרס, 
להכין  כדי  בסימולטור  התאמן  לא 

אותו להבדלים בין בואינג 737 רגיל 
הסימולטור  החדש.  מקס  לדגם 
של דגם מקס היה ברשות החברה 
האתיופית מינואר, ולפי הדיווח לא 
ברור אם טייס המשנה התאמן על 

הסימולטור. 
הקבי־ כי  טוענת  אתיופיאן 
החברה,  לדברי  נכונה.  אינה  עה 
שני הטייסים סיימו את ההכשרה 
של  התעופה  רשות  המלצות  לפי 
ארה"ב ודרישות בואינג. בד בבד, 

הסימולטור  כי  החברה  הודיעה 
עם  הבעיות  את  לכלול  תוכנן  לא 
המערכות האוטומטיות החדשות, 
לשתי  שגרמו  חשד  יש  שלגביהן 
"ממליצים  הקטלניות.  התאונות 
מהכ־ להימנע  המעוניינים  לכל 
אחריות  וחסרות  שגויות  רזות 
במהלך החקירה", נאמר בהודעה, 
דורשת  הבינלאומית  "הרגולציה 
הח־ לתוצאות  בסבלנות  להמתין 

קירה".

רוכב אופניים נהרג 
מפגיעת רכב

רכב שהתהפך סמוך למחלף ראש העין פגע באופניים והרג את הרוכב במקום ◆ 
הנהג הפוגע ניסה להימלט מהזירה - אך נעצר

מ‡: מ. יו„
חשמליים  אופניים  רוכב 
רכב  מפגיעת  אמש  נהרג  כבן 20 
שהתהפך בכביש 483, סמוך למ־
חלף ראש העין. מותו של הרוכב 
התאונה  ונסיבות  במקום  נקבע 

נבדקות.
כבן  שהתהפך,  הרכב  נהג 
30, ניסה להימלט מזירת התאונה 

שוטרים  ידי  על  נעצר  אך   –
שו־ במשטרה  למקום.  שהוזעקו 
מעצרו  הארכת  את  לבקש  קלים 

בצאת השבת.
מפגיעת  נהרג  כן  לפני  יום 
על  שרכב   36 כבן  זר  נתין  רכב 
לזכרון  סמוך   ,4 בכביש  אופניו 
רוני  במד"א  בכיר  חובש  יעקב. 
הבר  רועי  מד"א  ופרמדיק  דרורי 

ראינו  למקום  "כשהגענו  סיפרו: 
על הכביש אופניים ובסמוך שכב 
מחוסר  היה  הוא   .36 כבן  גבר 
מערכתית,  רב  פגיעה  עם  הכרה 
לאחר  נשימה  וללא  דופק  ללא 
כלי  משני  נפגע  הנראה  שככל 
רפואיות,  בדיקות  ביצענו  רכב, 
הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו 

לקבוע את מותו במקום".

נחנך צינור הגז 
הטבעי בי־ם

התוואי עובר על דרך בורמה ומתחבר בין היתר לבי"ח הדסה, קרית הלאום עוד 
מוסדות ציבור ◆ העלות - 290 מיליון שקל

מ‡ פ. יוחנן

עיריית  ראש  האנרגיה,  שר 
הגז  נתיבי  חברת  ויו"ר  ירושלים 
הטבעי לישראל חנכו את פרויקט 
קו הגז הטבעי, שנבנה בחלקו על 
ההיסטורית,  בורמה  דרך  תוואי 
בית  את  טבעי  לגז  לחבר  וצפוי 
הלאום  קריית  הדסה,  החולים 
אוני־ ישראל,  מוזיאון  והכנסת, 

ומפעלים  מאפיות  ברסיטאות, 
הפרויקט  עלות  בבירה.  נוספים 

הכוללת - 290 מיליון שקלים. 
לירושלים  הטבעי  הגז  קו 
נחנך באזור עין כרם במעמד שר 
האנרגיה יובל שטייניץ, ראש עי־

והנה־ ליאון  משה  ירושלים  ריית 
לת חברת נתיבי הגז הטבעי ליש־
ראל (נתג"ז) - מבצעת הפרויקט. 
קילומט־ שאורכו 34  הקו,  בניית 
רים וקוטרו 18 אינץ', החלה ביוני 
2013 והושלמה באוקטובר 2018. 
נע־ לירושלים  הקו  בניית 
מרכזיים:  מקטעים  בשני  רכה 
ירושלים־מערב,  הראשון,  החלק 
בשנת  הושלם  ק״מ,   17 באורך 
הגפה  מתחנת  ומתחיל   ,2014
"יסודות", שבקרבת מחלף שורק 
ועד תחנת "מסילת ציון" הסמוכה 

לשער הגיא. 
ירושלים  השני,  החלק 
ק״מ,  באורך 17  הוא  גם   - מזרח 

ומ־ ציון  מסילת  בתחנת  מתחיל 
סתיים בתחנה בבית זית. הביצוע 
בתחילת  החל  השני  החלק  של 
באוקטובר  והסתיים  ינואר 2017 

 .2018
זה,  גז  צינור  "באמצעות 
יש־ מדינת  את  מרשתים  אנחנו 
את  ומרחיבים  משפרים  ראל, 
הולכת הגז הטבעי לרחבי הארץ. 
כך נגיע ליותר צרכנים, כך נחבר 
הע־ תוזלנה  כך  מפעלים,  יותר 
לנשום  נוכל  כולנו  וכך  לויות 
בעיצומה  אנחנו  יותר.  נקי  אוויר 
של מהפכת הגז הטבעי בישראל, 
ומתוצאותיה כולנו נרוויח", אמר 

שר האנרגיה, יובל שטייניץ.

 $ 499

ב אדר

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%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%98%20%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A8%2000.pdf


17 יום ראשון י"ז אדר ב' תשע"ט 24/03/2019

עיראק: כמאה הרוגים כתוצאה 
מהתהפכות מעבורת בנהר החידקל

משרד הפנים דיווח שמרבית ההרוגים באסון היו נשים וילדים, שהיו בדרכם לאי תיירותי ◆ 9 עובדים 
נעצרו בחשד לרשלנות

מ‡ פ. יוחנן

חמישי  ביום  נהרגו  אדם  בני  כמאה 
החיד־ בנהר  מעבורת  מהתהפכות  כתוצאה 
הנ־ ככל  שבעיראק.  מוסול  לעיר  סמוך  קל, 
בני  כ-200  שהו  השיט  כלי  סיפון  על  ראה, 

אדם - יותר מהכמות המותרת.
מרבית  המקומי  הפנים  משרד  פי  על 
ההרוגים באסון היו נשים וילדים. עוד דווח 
ידעו  לא  הסיפון  על  מהנוכחים  רבים  כי 
המעבורת  חולצו.  אדם  בני   55 וכי  לשחות, 

רבאן.  אום  התיירותי  לאי  בדרכה  בתמונות שתיעדו את התקרית ניתן לראות הייתה 
ופוג־ ימין  לצד  בחדות  נוטה  המעבורת  את 
עת במים, לפני שהתהפכה לחלוטין ונסחפה 

במורד הזרם.
במדי־ התקשורת  כלי  דיווחי  פי  על 
המעבו־ מפעילי  את  הזהירו  הרשויות  נה, 
התעלמו  אלה  אך  סוער,  ביום  מהפלגה  רת 
מן העצה. תשעה מעובדי כלי השיט נעצרו 
בחשד שפעלו ברשלנות. ראש ממשלת עי־
ראק, עדיל עבדול מאהדי, הורה על הקמת 

ועדת חקירה.

הרב שהותקף בארגנטינה יערוך מסיבת 
הודיה על נס הצלתו

במקביל רבנים רבים מהארץ ומחו"ל קוראים לו להמשיך לחזק את ענייני היהדות בארגנטינה ללא חת ומורא

מ‡: יר‡ל לבי‡
ממשיכים  ציבור  ואישי  רבנים 
לבקר ולהגיע אל ביתו של הרב גבריאל 
ביקור  מצוות  לקיים  כדי  דוידוביץ 
הגיעו:  הרב  בית  אל  ולעודדו.  חולים 
בארגנטינה  חיים'  'חפץ  ישיבת  ראש 
מועצת  חבר  לוין,  אריה  שמואל  הרב 
בית  ראש  בעדני,  שמעון  הרב  החכמים 
ראש  אליהו,  יוסף  הרב  לרבנים  מדרש 

ישיבת 'שבי חברון' הרב חננאל אתרוג, 
ישראל'  'חברון-כנסת  ישיבת  וראש 

הרב יוסף חברוני.
כמו כן, מכתבים רבים הגיעו אל ביתו 
מה־ שנשלחו  המכתבים,  המותקף.  הרב  של 
ודרום  הולנד  טורקיה,  של  הראשיים  רבנים 
להחלים  דוידוביץ  לרב  קוראים  אפריקה, 
ולהתחזק, ולהמשיך לחזק את ענייני היהדות 

בארגנטינה ללא חת ומורא.

דוידוביץ  הרב  יערוך  הקרובים  בימים 
מסיבת הודיה המונית, בכדי להודות ולהלל 
של  מהתקפתם  שניצל  הנס,  גודל  על  לה' 

הפורעים.
גבריאל  הרב  כחודש,  לפני  כזכור, 
שפרצו  אלמונים  ע"י  הותקף  דוידוביץ' 
רב  שאתה  יודעים  "אנחנו  לו  ואמרו  לביתו 
הקהילה היהודית". גם אשת הרב הותקפה, 

ומהבית נשדדו כסף וחפצים יקרי ערך.

שר התורה בכנס פתיחת קמפיין הבחירות 
של 'דגל התורה': "רוצים לרמוס את התורה"
אמש (מוצ"ש) התקיים כינוס הבחירות הגדול לטובת תנועת 'דגל התורה' בבית הכנסת 'לדרמן' בבני 

ברק ◆ האירוע, בהשתתפות מרן שר התורה ומרן ראש הישיבה שליט"א, רבנים וראשי ישיבות

מ‡: יר‡ל לבי‡

קמ־ פתיחת  כנס  נערך  מוצ"ש  אמש 
פיין הבחירות של 'דגל התורה' בהשתתפות 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש 

הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.
בכנס  שהשתתף  קניבסקי  הגר"ח  מרן 
ביתו  שליד  לדרמן  הכנסת  בבית  שהתקיים 
נאווה קודש כתב מכתב חריף לרגל הכינוס.
במכתב נאמר: "בימינו 'עיקבתא דמי־
שחא' אשר כל המלכות הפכה למינות רח"ל 
המטרה היא אך ורק להשפיל ולרמוס את כל 
התורה כולה רח"ל ברצון לגזור שלא ישמרו 
את השבת ולא ילמדו תורה רח"ל - לעקור 
את כל התורה כולה ומכריזים על זה בריש 

גלי".
הב־ עונת  "בהתקרב  מרן:  כתב  עוד 
יתברך,  השם  בעזרת  הדבר  בידינו  חירות, 
להשם  ונייחל  ונקווה  בבחירות  להצליח 
אחד  לאף  אסור  בידנו.  שמו  לקדש  שנזכה 
שלדבריו,  כך  בזה"  בהשתדלותו  להשתמט 
"הרבה גופי תורה תלויים בזה והעיקר לה־
להצלחה  שנזכה  ותחנונים,  בתפילות  רבות 

גדולה וקידוש ה".
ראש ישיבת תפרח מרן הגר"א פילץ 

כשא־ אותי  ישאל  "הקב"ה  כי,  בכנס  אמר 
אז  בשבילי?  משהו  עשית  בצרה  הייתי  ני 
מלחמה  זה  בה.  עוסקים  שאנו  המצווה  זו 
פי־ לנו  אין  מתיוונים.  מול  חשמונאים  של 
את  לנו  יש  אבל  גשמיים  מלחמה  וכלי  לים 
להצביע.  שנים  בכמה  פעם  הללו.  הכלים 
צריכים  אנחנו  יעזור,  אם  לבדוק  צריך  לא 
שנים  בכמה  פעם  זכות  לנו  ניתנה  לעשות. 
עושים  שאנחנו  רואה  הקבה  משהו.  לעשות 
"אין  כי,  פילץ  הגר"א  הוסיף  עוד  משהו". 
הפרדה  לעשות  מרשה  שלא  בעולם  מדינה 
מדי־ זה  נותנים.  לא  כאן  רק  באוטובוסים. 
נת עבודה זרה. אפילו הנאצים ידעו שצריך 

לאשר הפרדה".
"אנ־ בכנס:  אמר  גפני  משה  הרב  ח"כ 
חנו בסכנה יותר ממה שהיה פעם. הכל יח־
זור בקדנציה הבאה. יש שבועיים בלבד כדי 

לשמור על הכל".
לפגוע  שרוצה  שלטון  לעלות  "עלול 
המ־ בכותל  בגיור,  הטהור,  בחינוך  בתורה, 

את  תביא  היא  שלנו  העבודה  ולכן  ערבי. 
הרפואה כדי שמזימתם לא תעלה ונוכל לה־
משיך את השמירה על עולם התורה, אנחנו 
חוששים שאנשים מתוכינו יצביעו למפלגות 
בדרכים  לעשות  שא"א  לדעת  צריך  אחרות 

אחרות".

יד בנימין: אברך חרדי 
נמצא ללא דופק

אברך חרדי בן 23 אותר ללא הכרה ברחוב ביד בנימין. 
חובשים באיחוד הצלה סניף חבל שורק ביצעו בו 

פעולות החייאה – מצבו אנוש

מ‡: יר‡ל לבי‡
ללא  אותר  בן 23  חרדי  אברך 
חובשים  בנימין.  ביד  ברחוב  הכרה 
באיחוד הצלה סניף חבל שורק ביצ־
עו בו פעולות החייאה – מצבו אנוש.
באיחוד  חובש  לברון  מיכאל 

חובשים  עם  "יחד  סיפר:  הצלה 
נמרץ  טיפול  ניידת  וצוות  נוספים 
ולאחר  החייאה  פעולות  בו  ביצענו 
תוך  החולים  לבית  פונה  הוא  מכן 
במצב  החייאה  פעולות  המשך  כדי 

אנוש".

מכתב הריי"צ להצלת יהודי 
רוסיה נחשף למכירה פומבית

ההשתדלות מצד הרבי הריי"צ הועילה במקצת 
וכרטיסים נשלחו לעיר הנמל האיטלקית

מ‡: יר‡ל לבי‡
מכתב נדיר ומבהיל מאת כ"ק 
אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש זי"ע, 
הרבי  של  רשמי  בלנק  על  שנכתב 
לר'  וממוען  ה'מזכיר',  בידי  וחתום 
באותן  שהיה  הבלין,  חנוך-הענדל 
שנים מראשי "הוועד להצלת יהדות 
רוסיה שעל-ידי אגודת חסידי חב"ד 
בארצות הברית" ושימש כנציגו של 
רוסיה  יהודי  להצלת  הריי"צ  הרבי 
מוצע  ישראל,  לארץ  והעלאתם 
למכירה בימים אלו באתר המכירות 

'ביד-ספיריט'.
הריי"צ  הרבי  מתחנן  במכתבו 

וע־ הפלגה  אישורי  להשגת  לפעול 
לייה עבור חתנו הרב מנחם-מענדל 
הי"ד,  שיינא  מרת  ובתו  הורנשטיין 
הורנשטיין  שמואל  ר'  לש"ב  וגם 
נתיני  שהיו  ילדיהם,  ושני  ורעייתו 

פולין.
ההשתדלות מצד הרבי הריי"צ 
נשלחו  וכרטיסים  במקצת  הועילה 
כבר  אז  אך  האיטלקית,  הנמל  לעיר 
לארה"ב  מאיטליה  הספינות  פסקו 
 - ידוע  המר  הסוף  הצער  ולמרבה 
הרב אורנשטיין ורעייתו שיינא וגם 
בשואה  נספו  ומשפחתו  שמואל  ר' 

האיומה הי"ד.

השעון האישי של המקובל 
וכרטיס הרכבת של 

האדמו"ר מוצעים למכירה
כרטיס נסיעה ברכבת המיוחדת מביקורו ההיסטורי של 
מרן האדמו"ר הקדוש רבי יואל מסאטמר בארץ ישראל 

מ‡: יר‡ל לבי‡

המקובל  של  כיס  השעון 
סלאטקי  דוד  אליהו  רבי  האלוקי 
המכירות  בבית  למכירה  כעת  מוצע 
השוויצרי  השעון  ברק.  בבני  ברנד 
מדבקה  יש  השעון  מאחורי  עובד, 
לאלי'  שייך  שהשעון  כך  על  ישנה 

דוד סלאטקי וכתובתו.
הצדיק רבי אליהו דוד סלאט־
קי (תרנ"ט-תש"מ), בנו של המקובל 
גאון  סלאטקי,  אברהם  אהרן  רבי 
ישיבת  ראש  נודע.  ומקובל  בתורה 
וראש  השמים"  "שער  המקובלים 
מחבר  בירושלים.  המכוונים  עדת 
אנציקלופדי  מפתח   - אליהו"  "יד 
אליהו" -  האריז"ל; "אדרת  לקבלת 
אנציקלופדיה על הזוהר, ואנציקלו־

פדיה הלכתית "חסדי דוד."
כמו כן מוצע גם כרטיס נסיעה 
ההיס־ מביקורו  המיוחדת  ברכבת 

טורי של מרן האדמו"ר הקדוש רבי 
בח'  ישראל  בארץ  מסאטמר  יואל 

תמוז תשט"ו 1955. נדיר ביותר.
היה  טייטלבוים  יואל  הרב 
סא־ חסידות  של  המייסד  האדמו"ר 
משה"  הספרים "ויואל  מחבר  טמר. 
ו"דברי יואל". הנהיג קו שמרני ונו־
ובלתי-מתפשר  קיצוני  כמתנגד  דע 
מילא  ישראל.  ואגודת  הציונות  של 
הח־ העולם  בשיקום  מרכזי  תפקיד 
סידי לאחר מלחמת העולם השנייה.
בשנת 1951 נבחר לכהן בתפ־
החר־ העדה  נשיא  של  הסמלי  קיד 
דית בירושלים, למרות שהוא התגו־
רר בחוץ לארץ, הוא ביקר בישראל 
ארבע פעמים, בשנת תשי"ב (1952), 
 (1959) תשי"ט   ,1955) תשט"ו 

ותשכ"ה (1965).
רא־ היום  תתקיים  המכירה 
קיבוץ  ברחוב   17:00  ,24.3.19 שון, 

גלויות 24, בני ברק.
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רובח

פוניבזיבייכבפוריםיבימורס
יוםוירר
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רובח

חפוריםרחניבסי
יוםוירר
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רובח

בוסיבייכבמחומ
יוםוירר
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רובח

פוריםבחכסנר
יוםוירר

פוריםבחרובירמרן
יוםוירר
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רובח

פוריםבחרוטערנבירב
יוםברומיברר

זבעממכנוברמוימרי
יוםוירר
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רובח

בורנמנרמוימרי
יוםוירר

רימירבעני
יוםוירר
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רובח

ובזבעמבביורבביזמבערמו
בעינוםי
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רובח

יורמבבובזיעמורמבבוב
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רובח

ומרןינייבסחרוררמרןפובורבחירומפייןיחפכנס
רייבריטיין

יוםוירר
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רובח

ומרןינייבסחרוררמרןפובורבחירומפייןיחפכנס
רייבריטיין

יוםוירר


