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המנה 
היומי 

עמ' 19

מועצת הקהילות של 
אגודת ישראל בבני 
ברק התכנסה אתמול 
לישיבתה הראשונה

דרמה במשפט הצתת הכנסיה: 

הפרקליטות חוזרת בה מכל 
האישומים נגד נערי הגבעות

עו"ד בן גביר: "מקווה שהתיק הוא סיום מוצלח של קריירה משפטית 
בת 6 שנים. אני בדרך לכנסת ואלחם שם למען האמת הצדק וזכויות 

האזרח של המתיישבים."

היומ"ש נענה לבקשת ראש הממשלה 

מנדלבליט: השימוע לנתניהו 
יתקיים תוך 4 חודשים

מנדלבליט הודיע לבאי כוחו של ראש הממשלה כי החליט 
להשהות את מסירת חומרי החקירה בתיקים הקשורים לראש 

הממשלה עד לאחר מועד הבחירות

טראמפ: אם הייתי מתמודד 
בישראל הייתי מנצח בקלות

השבת תבעה עלבונה: 
שיבושים בפעילות הרכבת

פיגוע ירי לעבר רכב ביטחון 
בשומרון – ללא נפגעים

אקזיט: מלאנוקס הישראלית נמכרת 
לאנבידיה ב-6.9 מיליארד דולר

המחיר משקף פרמיה של 17% על שווי השוק של מלאנוקס ◆ אנבידיה מעוניינת לחזק את פעילות מרכזי הנתונים

הפער מצטמצם:

סקר מנדטים מקיף שהתפרסם מעלה כי היתרון על נתניהו בו החזיק גנץ הולך ומצטמק. כחלון 
וליברמן עוברים את אחוז החסימה, גוש הימין מנצח. רק 27% מאמינים שגנץ ירכיב את הממשלה

סקר: גנץ ולפיד 
ממשיכים להיחלש

צילום: משה גולדשטיין
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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

 בעננו מעונן  ע„   חל˜י מעונן  היום: 
 בטמפרטורו חול עלייה ניכר .ב‚ובה רב

 .ה חם מהר‚יל ויבוייע

מחר: חם ויב מהר‚יל. במך היום יח„ור 
 הרוחו ולח.  יור  ˜ריר  ‡וויר  ל‡זורינו 
יחלו  הערב   עומ וייעה ‡ביך.  יחז˜ו 
יחז˜ו  ‡ר   ה‡ר בˆפון  ‚מים   „לר
ע„  הלילה  במהלך  בה„ר‚ה  ויפטו 
לˆפון הנ‚ב וילווו בסופו רעמים. ל‚ יר„ 

בחרמון.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה
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דולר אוסטרליה
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להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

hr

מן הבהמה מן הב˜ר ומן הˆ‡ן
השבת מתחילים לקרוא את חומש ויקרא הנקרא גם "תורת כה־
ושאר  הקרבנות  הקרבת  בהלכות  בעיקר  עוסק  שהוא  כיון  נים", 

דיני המקדש.

במדרש נאמר כי מביאים קרבנות רק מן הבהמות ולא מן החיות, 
מכמה סיבות. משום שאת הבהמה ניתן להשיג בנקל, ואילו חיות 

נמצאות במקומות רחוקים יותר. 

וכן מפני שהחיות נוהגות בגאווה ויש להן נטיות רעות, ואילו הבה־
מה הולכת בראש מורכן לקרקע ואינה מתהלכת בגאווה. 

טעם נוסף נאמר מפני שהבהמה נרדפת על ידי חיות טרף, ונאמר 
"והאלוקים יבקש את נרדף".

בימינו שאיננו זוכים להקריב קרבנות, אנו מקיימים זאת על ידי 
אמירת פרשיותיהן "ונשלמה פרים שפתינו". וד' יעזרנו שבקרוב 

נוכל להקריבם בבית המקדש.

// בר המערכ„

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

חמ‡ס מוכן לר‚יעה מור כסף 
הטור נכתב ע"י העיתונאי צבי יחזקאלי:

ההפוגה הזמנית של ההפגנות הליליות בסמוך לגדר הרצועה היא 
הדרך של הארגון להציג את התנאי שלו לשמירת השקט בדרום. 

כניעת ישראל עלולה לעורר תיאבון בקרב חמאס

השגרה בקרבת גבול רצועת עזה בימים האחרונים מאופיינת בשקט 
יחסי, לאחר שהוועדה "לשבירת המצור" הורתה על הפסקה זמנית 
של העימותים הליליים על הגבול. זאת כחלק מההבנות החדשות 
את  לרסן  בהסכמתו  המצרי.  המתווך  בחסות  ישראל  עם  שהושגו 
המפגינים מאותת חמאס לישראל כי הוא מוכן לשמור על השקט 

באזור בתמורה לכסף הצפוי להיכנס לרצועה.

ישראל מצידה נכנעת לדרישת חמאס, ואכן בשני הלילות האחרונים 
לא התקיימו ההפגנות הלילות בסמוך לגדר. נכון לשעה זו – חמאס 
התרצה והוריד את תדירות ואלימות הפעילות בגבול הרצועה, אך 
והוא  התיאבון,  את  לחמאס  פתחה  לעסקה  ישראל  של  הסכמתה 
עלול לנצל בהמשך את תקופת הבחירות הרגישה בה ישראל נמ־

צאת.

כאמור, הורתה "הוועדה הלאומית העליונה לצעדות השיבה ושבירת 
המצור" להפסיק זמנית את העימותים הליליים על הגדר ברצועת 
עזה, כחלק מההבנות החדשות שהושגו עם ישראל בחסות המתווך 
המצרי. כך על פי פרסום ביומון "אל-ערבי אל-ג'דיד", הרואה אור 

בלונדון, מפי מקורות בוועדה. 

המקורות ציינו כי יופסק זמנית גם השימוש באמצעי מאבק "קשים" 
כדי להעניק למתווך המצרי הזדמנות להפעיל לחץ על ישראל לממש 
מיישום  כחלק  ברצועה,  המצור  הקלת  בדבר  התחייבויותיה  את 
ההבנות שהושגו לאחר סבב ההסלמה האחרון. המקורות אמרו כי 
הצד הישראלי מסר למתווך המצרי כי הם מתחייבים להמשיך לקיים 
לתחנת  הדלק  הזרמת  המשך  שביניהן  הבנות,  את  הדרגתי  באופן 
החשמל ברצועה במסגרת המענק הקטרי, הרחבת היקף הסחורות 
המיוצאות מהרצועה לגדר המערבית, לישראל ולמדינות זרות, וכן 
בחינת סוגיות פיתוח תשתית החשמל והתשתית הכללית ברצועה. 

חבר הלשכה המדינית של תנועת "החזית הדמוקרטית", טלאל אבו 
ט'ריפה, אמר ביום שבת לעיתון "אל-איאם" כי משלחת המודיעין 
המצרית הצליחה להביא להסכם בין ישראל לבין הפלגים הפלסטי־

נים על חידוש יישומו של השלב הראשון של הבנות הרגיעה.

על פי הדיווח, ההסכם המחודש כולל את תיקון קו החשמל לרצועה, 
הרחבת מרחב הדיג וביצוע פרויקטים בינלאומיים של תעסוקה ופי־
תוח. בתמורה, הסכימו הפלגים הפלסטיניים להקפיא את השימוש 
ב"אמצעים קשים" נגד ישראל - ובפרט את הפרחת בלוני התבערה. 
אבו ט'ריפה אמר לעיתון הפלסטיני "אל-איאם" כי על פי הסיכום 
המחודש בין שני הצדדים, ישראל תבצע באופן מיידי חלק מסעיפי 
החלק הראשון של ההבנות ובחודש יוני יידון השלב השני של הסכם 
ההבנות. לדבריו של אבו ט'ריפה, שנכח בפגישות עם המצרים, יש־
ראל תתקן ותפעיל מחדש את קו החשמל, שהוצא מכלל שימוש 
במהלך מבצע "צוק איתן" – כך שאספקת שעות החשמל לרצועה 
תגדל ל-12 שעות ביממה. כמו כן, ישראל התחייבה כי מרחב הדייג 

יוגדל ל-15 מייל ימי במקום בין 6-12 מייל ימי כיום.

ביום שבת תקפו מטוסי קרב וכלי טיס של צה"ל מספר יעדי טרור 
במתחם צבאי של חמאס בדרום הרצועה, ותשתיות תת-קרקעיות 
בצפון עזה, כך נמסר מדובר צה"ל. התקיפות בוצעו בתגובה לירי 
וב־ אשכול,  האזורית  במועצה  פתוח  בשטח  שנפל  אמש,  הרקטה 
תגובה לבלוני הנפץ וניסיונות הפגיעה בתשתיות ביטחוניות בימים 

האחרונים. 

טור פוליטי / ‡ברהם ויסמן

גנץ ולפיד ממשיכים להיחלש:

סקר: כחול לבן יורדת ב-5 
מנדטים, גוש הימין מתחזק

סקר מנדטים מקיף שמתפרסם הבוקר מעלה כי היתרון על נתניהו בו 
החזיק גנץ הולך ומצטמק. כחלון וליברמן עוברים את אחוז החסימה, גוש 

הימין מנצח. רק 27% מאמינים שגנץ ירכיב את הממשלה

מ‡: יוני טיין
מת־ היו  הבחירות  אם 
כחול  מפלגת  היום,  קיימות 
לבן הייתה מקבלת 31 מנדטים, 
 28 מקבלת  הייתה  והליכוד 
עבור  בירידה  מדובר  מנדטים. 
שתי המפלגות, שבסקר הקודם 
קיבלו 36 ו-30 מנדטים בהתא־
מה. כך מסקר חדש של חדשות 

13 שנערך אתמול (שני).
מפלגת  כי  עולה  מהסקר 
אבק־ לוי  אורלי  בראשות  גשר 
סיס תקבל, על פי הסקר, 2.3% 
מהקולות, ולא תעבור את אחוז 
החסימה. ישראל ביתנו, לעומת 
זאת, תעבור את אחוז החסימה 
בניגוד   - מנדטים  ארבעה  עם 

לתוצאות הסקר הקודם.
איחוד  העבודה,  מפלגת 
וחד"ש-תע"ל  הימין  מפלגות 
יקבלו שבעה מנדטים כל אחת. 
מנ־ שישה  תקבל  החדש  הימין 
התורה  יהדות  גם  כמו  דטים, 
יק־ ורע"מ-בל"ד  ש"ס  ומרצ. 

אחת,  כל  מנדטים  חמישה  בלו 
וכולנו, ישראל ביתנו וזהות עם 

ארבעה מנדטים.
לכהן  יותר  מתאים  ומי 
כראש ממשלה, 47% מהנשאלים 
יותר.  מתאים  נתניהו  בנימין  כי 
מתאים  גנץ  בני  כי  ענו   37%
יותר, ואילו16% השיבו כי אינם 
היהודי,  המגזר  בקרב  יודעים. 
לעומת  נתניהו,  בעד  היו   52%
בקרב  גנץ.  את  שהעדיפו   34%
המגזר הערבי, 52% העדיפו את 

גנץ, ו-21% - את נתניהו.
הפער  את  מוכי  הסקר 
הגדול ביותר לטובת גוש הימין 
מאז ההחלטה על פיזור הכנסת. 
מנדטים,   64 קיבל  הימין  גוש 
של  המנדטים  ארבעת  כולל 
המ־ גוש  של   56 מול  פייגלין, 
מנ־  12 שכוללים  רכז-שמאל 
הערביות  המפלגות  של  דטים 
- שלא בטוח שימליצו על כחול 

לבן אצל נשיא המדינה.
כזכור, רק אתמול פורסם 

צמח  מינה  של  מנדטים  סקר 
שבו היתרון הגדול של מפלגת 
'כחול לבן' על פני הליכוד הולך 
הראשו־ וההתלהבות  ומצטמק 
נה סביב גנץ הולכת ומתפוגגת. 
בש־ שנערכו  סקרים  לעומת 
על  והצביעו  האחרונים  בועות 
לטובת  מנדטים   6-8 של  פער 
הע־ הסקר  לשעבר,  הרמטכ"ל 
מנדטים   4 של  יתרון  לגנץ  ניק 
שפורסם  נוסף  בסקר  בלבד. 
'הארץ'  בעיתון  השבוע  בסוף 

עומד הפער על 3 מנדטים.
על פי הסקר, 'כחול לבן'- 
'העבודה'-   .29 'הליכוד'-   .33
חד"ש-  .7 התורה-  יהדות   .10
איחוד   .6 ש"ס-   .7 תע"ל- 
 .5 מרצ-   .6 הימין-  מפלגות 

הימין החדש- 5.
השאלה  על  בסקר:  עוד 
"מי לדעתך ירכיב את הממשלה 
הבחירות?" 53%  לאחר  הבאה 
השיבו-   27% נתניהו.  השיבו- 

גנץ ולפיד ברוטציה.

a0527179478@gmail.com 052-7179478
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מנדלבליט: השימוע לנתניהו 
יתקיים תוך 4 חודשים

מנדלבליט הודיע לבאי כוחו של ראש הממשלה החליט להשהות את מסירת 
חומרי החקירה בתיקים הקשורים לראש הממשלה עד לאחר מועד הבחירות

מ‡: יוני טיין

לממשלה  המשפטי  היועץ 
ראש  של  כוחו  לבאי  הודיע 
הח־ של  כוחם  ולבאי  הממשלה 
 ,1000 בפרשות  האחרים  שודים 
שקילת  לאחר  כי  ו-4000,   ,2000
למכלול  לב  ובשים  עמדותיהם, 
להיעתר  החליט  העניין,  נסיבות 
בחיוב לבקשת באי כוחו של ראש 
מסירת  את  ולהשהות  הממשלה 
הקשו־ בתיקים  החקירה  חומרי 
לאחר  עד  הממשלה  לראש  רים 
מועד הבחירות, וזאת ביחס לכלל 

החשודים.
ראש  של  כוחו  באי  כזכור, 
את  להשהות  ביקשו  הממשלה 
טענתם  נוכח  החומרים  מסירת 
ימצאו  הראיות  שחומרי  לחשש 
את דרכם  לכלי התקשורת ויפו־

רסמו בתקופת הבחירות.
לממשלה  המשפטי  היועץ 

וב־ העניין,  בנסיבות  כי  החליט 
מסירת  שתכלית  לכך  לב  שים 
מנת  על  היא  החקירה  חומרי 
לחשודים  היערכות  לאפשר 
ונוכח  בעניינם,  שייערך  לשימוע 
הרי  הבחירות,  למועד  הקירבה 
שבאיזון בין האינטרסים השונים 
לבק־ בחיוב  להיעתר  מקום  יש 

שה.

לפעול  נתבקשו  הסנגורים 
שימו־ לעריכת  מועדים  לתאם 
להיערך  ייקבעו  שאלו  כך  עים, 

לכל המאוחר ביום 10.7.19.
ראש  לסנגורי  השימוע 
היועץ  בפני  יערך  הממשלה 
שיתר  בעוד  לממשלה,  המשפטי 
השימועים יערכו בפני פרקליטת 

מחוז ת״א.

טראמפ: אם הייתי מתמודד 
בישראל הייתי מנצח בקלות

בכינוס סגור אמר הנשיא כי ״הדמוקרטים שונאים יהודים״ ◆ הנשיא יבקש 
תוספת תקציב לבניית חומת ההפרדה בגבול מקסיקו

מ‡: ‡ברהם ויסמן
נשיא ארצות הברית דונלד 
עם  סגור  בכינוס  אמר  טראמפ 
תורמים כי ״הדמוקרטים שונאים 
״אק־ האתר  מדווח  כך  יהודים״, 
מפגי־ הדלפות  סמך  על  סיוס״ 
לפי  שישי.  ביום  שהתקיימה  שה 
על  בפגישה  הנשיא  שב  הדיווח, 
טענתו כי הדמוקרטים הם אנטי־

יהודים ואנטי-ישראל.
אינו  הוא  כי  ציין  טראמפ 
להצביע  ירצו  יהודים  מדוע  מבין 
עוד  הדמוקרטית.  המפלגה  עבור 
אמר  גם  טראמפ  כי  באתר  דווח 
ישראל  למען  רבות  עשה  שהוא 
בבחירות  רץ  היה  לו  כי  והוסיף 
מן  ב-98%  זוכה  היה  בישראל, 

הקולות. 
אין הקלטות מהאירוע שכן 
מדובר בנאום סגור שנשא הנשיא 
בפני פורום של תומכים ותורמים 
שה־ הרפובליקנית,  המפלגה  של 
הס־ מכשירי  את  בכניסה  פקידו 
דיווחים  פי  על  אך  שלהם,  לולר 
טראמפ  הנשיא  משתתפים,  של 
ישראל  אזרחי  כמה  עד  התרברב 
על  תודה  ואסירי  אותו  אוהבים 
ארצות  שגרירות  את  שהעביר 
יכולתי  "אילו  לירושלים.  הברית 
הייתי  שם,  בבחירות  להתמודד 
אמר  מהקולות",  ב-98%  זוכה 
אתר  של  הדיווח  לפי  טראמפ, 

.Axios
גם  התייחס  טראמפ 
ולתמי־ הברית  ארצות  ליהדות 

דווקא  היהודית  הקהילה  של  כה 
איך  מבין  לא  "אני  בדמוקרטים. 
עבור  להצביע  יכולים  היהודים 
"מדו־ התפלא.  הדמוקרטים", 
העם  את  ששונאת  במפלגה  בר 

היהודי". 
לה־ בדבריו  כיוון  טראמפ 
של  האנטישמיות  תבטאויות 
הדמוקרטית  הקונגרס  חברת 
עומאר,  אילהאן  סומלי,  ממוצא 
נאמנים  ישראל  שתומכי  שרמזה 
לישראל במקום לארצות הברית, 
אמ־ שפוליטיקאים  טענה  וכן 
משום  בישראל  תומכים  ריקנים 
בוושי־ ישראל  למען  שהשדולה 
להם  משלמת  איפא"ק,  נגטון, 
הדיווחים  פי  על  כשוחד.  כסף 
של הנוכחים באירוע, טראמפ גם 
התייחס אל יריביו הפוטנציאלים 
 2020 בשנת  לנשיאות  במרוץ 

וכינה אותם בכינויי גנאי.
טראמפ  ממשיך  כך,  בתוך 
להיאבק על בניית החומה בגבול 
מקסיקו. הנשיא צפוי לבקש יותר 
דולרים  מיליארד  וחצי  משמונה 
ההפרדה  חומת  לבניית  נוספים 
בכי־ אומרים  כך  מקסיקו.  בגבול 
לסוכנות  האמריקני  בממשל  רים 

הידיעות אי-פי.
טראמפ  הדיווח,  פי  על 
הש־ בתקציב  הסכום  את  יבקש 
מיליארד  לכשמונה  נוסף   - נתי 
לרשות  עומדים  שכבר  דולרים 
מצב  הכרזת  במסגרת  המיזם 
של  הדרומי  בגבולה  החירום 
התקציב  דרישת  הברית.  ארצות 
הנוספת צפויה להחריף את העי־
הדמו־ למפלגה  הנשיא  בין  מות 
קרטית ששולטת בבית הנבחרים 

האמריקני.

ההקלטות חושפות את 
המבוכה: אשכנזי לא רצה את 

גנץ כרמטכ"ל
תמלילי אשכנזי נוספים נחשפים: ההתפארות באיומים על ברק, הפצת 

החומרים המכפישים, איך מונה גנץ לסגן רמטכל ולמה לא רצה בו לרמטכל

מ‡: יוני טיין

הפרשן הפוליטי של חברת 
החדשות, עמית סגל, חשף במה־
נוספות  הקלטות  המרכזית  דורה 
החוש־ אשכנזי  גבי  של  מלשכתו 
פות כמה רחוק הוא הלך במאבק 
הרמטכ"ל  בתפקיד  נוספת  לשנה 
המדיני  הדרג  נגד  פעל  ואיך 
הממונה עליו, שר הביטחון אהוד 

ברק.
מהרביעייה  חלק  הוא  היום 
אבל  לבן',  'כחול  את  המרכיבה 

רצה  לא  כלל  אשכנזי  כי  מתברר 
את בני גנץ כמחליפו בצבא.

במקום  מוצב  אשכנזי  גבי 
לבן',  'כחול  ברשימת  הרביעי 
כשהוא  בעיקר  התפרסם  והוא 
בראשות  לעומד  לסייע  המנסה 
בני  לשעבר  הרמטכ"ל  המפלגה, 
גנץ, לנצח את הבחירות מול נת־

ניהו.
המביכה  החשיפה  לפי  אך 
רצה  לא  כלל  אשכנזי  כי  מתברר 
אותו  מחליף  גנץ  את  לראות 
גדי  את  למנות  והעדיף  בתפקיד, 

איזנקוט.
שר  עם  דעות  חילוקי  בשל 
להסכים  שסירב  דאז  הביטחון 
לתפקיד  גנץ  מונה  אשכנזי,  עם 
במועמד מוסכם. בסופו של דבר, 
אחרי  לרמטכ"ל  מונה  איזנקוט 

גנץ.
מתוך  בחשיפה  מדובר 
אשכנ־ של  חקירותיו  תמלולי 
נחשף  כשבוע  שלפני  לאחר  זי, 
התמלילים,  של  הראשון  החלק 
בהם כינה אשכנזי את גנץ: "הח־

מור הזה".

ללהזמנות לחצו כאן

mailto:3112992@gmail.com
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נס: מחבלים ירו לעבר 
מאבטחים סמוך לאריאל

בחסדי שמים אין נפגעים, נגרם נזק לרכב

מ‡: יר‡ל לבי‡
מחב־ ידי  על  ירי  פיגוע 
לים בין היישוב אריאל לרחלים 
כתוצאה  איסככא.  לגשר  סמוך 
מהירי נגרם נזק לרכב ולגלגלים 
כו־ בנפש.  נפגעים  היו  לא  ובנס 
בס־ פתחו  גדולים  משטרה  חות 
ביטחון  רכב  הינו  הרכב  ריקות. 

שביצע סריקות באזור.
יו"ש  גבולות  ללא  מהצלה 
נמסר: בין אריאל לרחלים סמוך 
רכב  לעבר  ירי  איסככה  לגשר 

נזק פח וגלגל ללא נפגעים.
בוצע  כי  מסר  צה"ל  דובר 
אסככא  לכפר  רכב  לעבר  ירי 

המרחבית  החטיבה  שבמרחב 
נגרם  נפגעים,  אין  ״אפרים״. 

נזק לרכב. כוחות צה"ל סורקים 
במרחב.

הרב אייכלר על החקירה:

"רודפים את הרב ליצמן בגלל 
דאגתו לפניות הציבור"

בניגוד מוחלט לפרסומים השונים, ולמרות מסכת התחקירים והכתבות נגד 
ליצמן בגין הנהגת מדיניות ’דלת פתוחה‘ לפניות ציבור מכלל האוכלוסיות, 

אנו בטוחים שאין כל שחר לחשדות, להדלפות ולהכפשות כלפי ליצמן. נמסר 
מלשכת הרב ליצמן

מ‡: יוני טיין
שר  וסגן  הכנסת  חבר 
ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות 
חקירה  במסגרת  אתמול  נחקר 
מהמשט־  .433 בלהב  המנוהלת 
מתנהלת  החקירה  כי  נמסר  רה 
ירוש־ מחוז  פרקליטות  בליווי 
לים ובאישור פרקליט המדינה.

אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ 
הקהילות  מועצת  בכינוס  חיזק 
השר  סגן  את  בב"ב  אגו"י  של 
אותו  שרודפים  על  ליצמן  הרב 
בגלל שדאג לפניות הציבור: אני 
מכריז פה כיו"ר הוועדה לפניות 
הציבור שנמשיך בכל הכוח לע־

זור לכלל הציבור.
הבריאות  שר  סגן  מלשכת 
סגן  נמסר:  ליצמן  יעקב  הרב  ח“כ 
שאלות  לכל  השיב  ליצמן  השר 
חוקרי המשטרה בנושאים הקשו־

רים לסיוע שניתן לפניות ציבור.
לפרסומים  מוחלט  בניגוד 
התח־ מסכת  ולמרות  השונים, 

קירים והכתבות נגד ליצמן בגין 
פתוחה‘  ’דלת  מדיניות  הנהגת 
האוכלו־ מכלל  ציבור  לפניות 
סיות, אנו בטוחים שאין כל שחר 
ולהכפשות  להדלפות  לחשדות, 

כלפי ליצמן.
בזהירות  מקפיד  השר  סגן 
בעמדת  להתערב  שלא  יתירה 
גורמי המקצוע, והורה להם לפ־
עול אך ורק לפי החוק, ללא כל 

הפעלת לחצים או איום.
ועשייתו  הציבורי  יושרו 
ליצ־ השר  סגן  של  העצומה 
הבריאות,  מערכת  לקידום  מן 
בייחוד בתחום פניות ציבור מכל 
וידועות  מוכרות  האוכלוסיות, 
מדוקדקת  הקפדה  תוך  לכל, 
גם  יימשך  וכך  החוק,  לשמירת 

בעתיד.
גם   2013 במאי  יוזכר, 
נחקר ליצמן בחשד שהורה לגו־
לע־ בניגוד  לפעול  רפואה  רמי 
קצר  זמן  ובתוך  כביכול,  מדתם 

נפל  שלא  החוק  רשויות  הבינו 
כל פגם במעשיו והתיק נסגר.

מצד  ניסיון  לדחות  יש 
בשיתוף  אינטרסנטיים  גורמים 
כלי תקשורת מסויימים, להפוך 
לעז־ הציבור  פניות  נוהג  את 
לעבירה   - ליצמן  ללשכת  רה 
הנכון.  הוא  ההיפך  החוק.  על 
וכחובה,  כזכות  זאת  רואים  אנו 
לסייע חוקית ולפי הנוהל בלבד, 
לכל מי שפונה ללשכתנו בנושאי 
רפואה, בדגש על כל מי שפונה, 
ללא הבדל דת, גזע וקהילה. זאת 
בניגוד מוחלט לנטען כביכול על 
ומטופלים  למקורבים  העדפות 

חרדים.
הראשונה  בחקירה  כזכור 
בירך  מבעלזא  האדמו"ר  נגדו, 
את סגן שר הבריאות ח"כ יעקב 
נגדו  החקירה  בעקבות  ליצמן 
התקשר  מויז'ניץ  והאדמו"ר 
בעקבות  אותו  לחזק  לליצמן 

החקירה נגדו.

מסוק של חברת החשמל התרסק 
על הר מירון; הטייס נפצע קל

ההתרסקות מסיבה שטרם ברורה על צלע ההר ◆ כוחות חילוץ רבים הגיעו למקום 
והעניקו טיפול רפואי לטייס

מ‡: יר‡ל לבי‡

יחד  ישראל  משטרת  שוטרי 
למ־ שהגיעו  חילוץ  כוחות  עם 
לבדו  שהיה  הטייס  את  מצאו  קום 
קל.  באורח  פצוע  כשהוא  במסוק 
טיפול  לו  העניקו  מד"א  צוותי 
התאונה  נסיבות  בשטח.  רפואי 

נבדקות.
עבודתו של הטייס א' ידועה 

כמסוכנת ודרושה רמה גבוהה של 
ניווט ותימרון בגלל הרוחות והסי־
מה  החשמל  בחוטי  מפגיעה  כון 

שלרוע מזלו לא צלח.
א' עובד כ2 עשורים בחברת 
החשמל באותה עבודה מסוכנת בה 
הוא מתקרב יום יום לחוטי חשמל 

ומטפל בהם.
כי  נמסר  החשמל  מחברת 
במה־ ביצעה  החשמל  "חברת 

לפירוק  מורכבת  עבודה  היום  לך 
גבוה  מתח  קו  עמודי  של  והקמה 
סיום  לקראת  מירון.  הר  בשמורת 
העבודה התרחשה תאונה מצערת 
בעבודה  סייע  אשר  המסוק  של 
בשטח. "חברת החשמל תקבל את 
נמצאים  אשר  מהחוקרים  המידע 
נמצאת  החשמל  חברת  באתר. 
בקשר עם הטייס ומאחלת לו הח־

למה מהירה".

להזמנות 
חצלחצו כאן

mailto:ru0504174766@gmail.com
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בגלל חילולי השבת 
והבחירות: מועצת אגו"י 

תתכנס שוב
מזכיר מועצת גדולי התורה הרב יעקב ולצר הגיע אמש לבתי האדמו"רים 

להזמינם לכינוס

מ‡: יוני טיין
רב  זמן  לפני  שלא  לאחר 
הם התכנסו, כעת מדווחים בת־
קשורת החרדית כי המועצת של 

אגודת ישראל תתכנס השבוע.
הסיבה היא בשל הבחירות 
שייערכו  הארציות  הקרובות 
בעוד כחודש. וגם בגלל חילולי 
השבת המתרבים ברכבת ובגשר 
וערים נוספות בישראל. וכנראה 
שגם יחזקו את הרב ליצמן המ־

צוי בחקירות לאחרונה.
המועצת של גדולי התורה 

של אגודת ישראל תתכנס ביום 
רביעי השבוע בירושלים.

כי  נודע  השבת'  ל'כיכר 
רק  להתאגד  הקריאה  מלבד 
ולא  החרדיות  המפלגות  סביב 
אחרות,  למפלגות  להצביע 
את  לגנות  האדמו"רים  צפויים 
במר־ המתרבים  השבת  חילולי 

חב הציבורי בערים שונות.
המועצת  כינוס  כזכור, 
לאחר  שבועות  מגיע  החסידית 
התורה  גדולי  מועצת  כינוס 
חכמי  ומועצת  התורה  דגל  של 

התורה של ש"ס בהם הכריזו על 
סדר הרשימה במפלגות.

נציגי  התכנסו  גם  אתמול 
ישראל  אגודת  של  הקהילות 

בבני ברק לקראת הבחירות.
סגן השר הרב מאיר פרוש 
אמר בכנס כי "כשראשי אגודת 
קהילות  לשישים  באים  ישראל 
שו־ ותהיו  בואו  להם  ואומרים 
כאגודה  שווים  נהיה  תפים, 
שכתוב  למה  ביטוי  זה  אחת, 
אלא  לך  נותן  אני  שררה  "לא 

עבדות".

ללא השתתפות עוצמה יהודית:

איחוד הימין מציגים את 
קמפיין הבחירות ודורשים את 

תיק המשפטים
תומכי הימין הגיעו לאירוע השקת הקמפיין של רשימת 'איחוד מפלגות 
הימין', בהשתתפות המועמדים לכנסת, חברי מרכז, מתפקדים ופעילים 
◆ במהלך האירוע הוצגו המועמדים לרשימה המאוחדת והושק קמפיין 

המפלגה: "מחוייבים ליותר".

מ‡ יוני טיין
מאות תומכי הבית היהודי 
השתתפו  הלאומי  והאיחוד 
המפלגה  של  הקמפיין  בהשקת 
עוצמה  מפלגת  ללא  החדשה, 
ירו־ גני  במלון  אתמול  יהודית 

שלים.
מוע־ הנחתה  הערב  את 
עידית  לכנסת,  הרשימה  מדת 
הרב  נאמו  היתר  ובין  סילמן, 
רפי פרץ, בצלאל סמוטריץ' וכן 
מועמדי הרשימה הרשימה יונתן 

דובוב ויוסי כהן.
ורשי־ היהודי  הבית  יו"ר 
הרב  הימין,  מפלגות  איחוד  מת 
התשובה  זו  "הנני,  פרץ:  רפי 
אותי  כששואלים  עונה  שאני 
מה הוציא אותי מחולות חלוצה 
אל הנהגת הציונות הדתית. אלו 
הערכים עליהם גדלנו. להתייצב 
לקחת  באמונה,  המדינה,  לימין 
ליותר  ליותר!  ולשאוף  אחריות 
באקד־ ליותר  ובעבודה,  בתורה 
וב־ בצבא  ליותר  ובישיבה,  מיה 
מצוות, ליותר ברוח ובהגשמה".
לבחי־ התייחס  פרץ  הרב 
"הבחירות  ואמר:  הקרבות  רות 
והן  יום,  משלושים  פחות  בעוד 
מדינת  של  עתידה  על  בחירות 
לדרך,  מחוייבים  אנו  ישראל. 
לביטחון,  ולארץ,  לעם  לתורה, 
ולפרי־ להתיישבות  לכלכלה, 

פרייה.
עורך  שנתניהו  שמעתי 

אני  ביבי,  בדרום.  בית  ביקורי 
מזמין אותך אלי הביתה, לנווה, 
תראה  אחד,  אדום  צבע  תחווה 
ומחפשים  רצים  הילדים  את 
אני  החול.  דיונות  בין  הגנה 
בטוח שהמדיניות שלך תתעצם. 
ירד  מידתית  תגובה  המושג 
להבין  צריך  החמאס  מהשולחן. 

כשפוגעים בנו – אין מידתיות".
פרץ:  הרב  התחייב  עוד 
בג"ץ  את  להחזיר  "מחוייבות 
להיות  יכול  לא  הנכון.  לגודלו 
לקל־ ילכו  ישראל  שאזרחי 
בסופו  אך  ממשלה  ויבחרו  פי 
את  שממנים  שופטים  דבר  של 
המדיניות.  את  יקבעו  עצמם 
יישובים  יותר  לבנות  מחוייבים 
אחד.  בית  לא  אף  להחריב  ולא 
נע־ טראמפ.  תכנית  את  נעצור 
של  היהודית  הזהות  את  מיק 

ילדי ישראל – במאור פנים".
יו"ר האיחוד הלאומי ומס' 
בצלאל  המשותפת,  בהנהגה   2
עדים  כולנו  "היינו  סמוטריץ': 

חי  בשידור  האחרונים  בימים 
עד  שממחיש  קלאסי  לתהליך 
וח־ גדולים  שנהיה  חשוב  כמה 
האלה.  הבחירות  אחרי  זקים 
היסט־ לומר  שלא  פחד,  ראינו 
בש־ מסוימים  גורמים  של  ריה, 
את  שנקבל  מהאפשרות  מאל 
תיק החינוך לידינו, וראינו יישור 
נתניהו  של  אוטומטי  כמעט  קו 
נתניהו.  זה  הזה.  הרוח  הלך  עם 
ית־ המון  עם  זכויות  עתיר  איש 
לומר  איך  אבל,  ויכולות,  רונות 
עם  תמיד  לא   – בעדינות  זה  את 

מספיק יכולת עמידה".
אמר  סמוטריץ'  בצלאל 
רצה  לא  מאוד  נתניהו  בנאומו: 
לתת לנו בקדנציה החולפת את 
ידוע.  הסוף  המשפטים.  תיק 
יע־ לא  שזה  לכם  מבטיח  אני 
השאלה  הפעם.  גם  אחרת  בוד 
לנו  יהיו  מפתח  עמדות  איזו 
בקואליציה הבאה תלויה בדבר 
נקבל  כוח  כמה  בלבד:  אחד 

בבחירות האלה.

בגלל הבחירות הבאות: איזנקוט 
קיצר את חופשת השחרור מצה"ל
הרמטכ"ל לשעבר הגיש בקשה לסיים את חופשת הפרישה שלו מצה"ל ב- 31 
במרץ ◆ המשמעות: אם ירצה בכך, הוא יוכל להיכנס למערכת הפוליטית כבר 

בבחירות לכנסת הבאה

מ‡: יוני טיין
איז־ גדי  לשעבר  הרמטכ"ל 
חופשת  את  לקצר  החליט  נקוט 
ובתחילת  מצה"ל,  שלו  השחרור 
'במ־ לאזרח  יהפוך  אפריל  חודש 
שרה מלאה'. כך דיווח הבוקר יוסי 

יהושוע ב"ידיעות אחרונות".
איזנקוט  הידיעה,  פי  על 
את  לסיים  רשמית  בקשה  הגיש 
מהצבא,  שלו  הפרישה  חופשת 
כשנה.  להימשך  הייתה  שאמורה 
הדיווח  את  אישרו  צה"ל  בדובר 
יפרוש  בקשתו,  פי  "על  כי  ומסרו 
במרץ   31 ב-  לשעבר  הרמטכ"ל 
חופ־ המשך  על  בכך  ויוותר   2019

שת השחרור שלו".
יש  איזנקוט  של  להחלטתו 
לאפ־ שעשויה  פוליטית,  משמעות 
בכך – להקדים  ירצה  באם  לו –  שר 
על  הפוליטית.  לזירה  כניסתו  את 
נדרשים  הצבא  בכירי  החוק,  פי 
לתקופת צינון של שלוש שנים בין 
לכניס־ שלהם  הקבע  תקופת  תום 
עליהם  לחילופין,  לפוליטיקה.  תם 
לפני  אחת  בחירות  מערכת  לעבור 
מועמדותם  את  להציג  שיוכלו 

בבחירות לכנסת. שעון הצינון מת־
איש  סיים  שבו  מהרגע  לעבוד  חיל 
שלו,  השחרור  חופשת  את  הצבא 
תפקידו,  את  סיים  בו  מהרגע  ולא 
יקנה  השחרור  תקופת  שקיצור  כך 
לה־ היכולת  את  לשעבר  לרמטכ"ל 
תמודד על מקום לכנסת הבאה, גם 

אם הבחירות לכנסת זו יוקדמו.
בשלב  כי  דווח,   13 בחדשות 
זה אין בכוונתו של איזנקוט להיכנס 
חו־ את  קיצרתי  "לא  לפוליטיקה. 
להיכנס  רצון  בגלל  השחרור  פשת 
לפוליטיקה. אין בי רצון בשלב הזה 

להיכנס למערכת הפוליטית", אמר 
הרמטכ"ל לשעבר למקורביו.

מאחורי  כן,  אם  עומד,  מה 
מצה"ל?  הפרישה  חופשת  קיצור 
בחודש  לנסוע  אמור  איזנקוט 
הבא לוושינגטון, שם ישמש בחצי 
מחקר  כעמית  הקרובה  השנה 
בא־ הבהיר  הוא  אמריקני.  במכון 
מצעות מקורביו כי קיצור תקופת 
להתבטא  מרצונו  נובע  השחרור 
במכון  שהותו  במהלך  בחופשיות 
מבלי להזדקק לאישורים של דובר 

צה"ל.

http://bit.ly/2Hie31f-rosh-berosh
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איימן עודה: "נדאג שאחוזי ההצבעה 
יהיו גבוהים, ננהר לקלפיות"

לדבריו, הוא מרגיש את ההזדמנות להחלפת השלטון, ולכן ידאג שאחוזי ההצבעה של 
הערבים יהיו גבוהים כדי שיוכל להחליף את ממשלת הימין

מ‡: יוני טיין

אחת  ערבית  שרשימה  למרות 
רשימת  יו"ר  לבחירות,  נפסלה  כבר 
חד"ש-תע"ל ח"כ איימן עודה אמר, כי 
אנו  הגושים  בין  שוויון  ויהיה  "במידה 
יגיעו  ולפיד  שגנץ  ונמתין  בנצרת  נשב 
הדב־ קצת".  להזיע  צריכים  הם  אלינו. 
רים נאמרו בכנס "בוחרים צעירים" של 
"המרכז להעצמת האזרח", ונכחו בו בין 
היתר יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, ויו"ר 

העבודה אבי גבאי.
אמירתו  את  תלה  עודה  ח"כ 
לאחר  לבן,  כחול  מפלגת  שמסרי  בכך 
"הם  עמומים:  עדיין  המצע,  פרסום 
לגבי  עמדותיהם  מה  לנו  לומר  צריכים 
הסוגיה הפלסטינית, לגבי חוק הלאום, 
תכנית  מחבלים,  בתי  להריסות  בנוגע 
הערבית  באוכלוסייה  אלימות  למיגור 
עצמנו  עם  נשב  אנו  מכן  לאחר  ועוד. 
הוא  זאת,  עם  ראש".  בכובד  ונחליט 
נת־ כי "מבחינת  ואמר  דבריו  את  סייג 
לעשות  פוליטית  אסטרטגיה  זוהי  ניהו 
דה-לגיטימציה לערבים, וגם גנץ ולפיד 

יורים לעצמם ברגל בנושא זה".
לדבריו, "אני מרגיש את ההזדמ־
נות להחלפת השלטון, ולכן אנחנו נדאג 
שאחוזי ההצבעה שלנו יהיו גבוהים כדי 

שנוכל להחליף את ממשלת הימין. אנ־
חנו מיעוט שמעוניין בהחלפת השלטון. 
אינטרס  יותר  שלנו  ספק  שאין  האמת, 
ממשלת  את  להפיל  הרוב  מקבוצת 
ננהר  שאנחנו  ספק  לי  אין  ולכן  הימין 
בכמויות באוטובוסים כדי להחליף את 

ממשלת הימין. לא אקבל את המשוואה 
תהיה  שישראל  שרוצים  אנשים  בין 
עם  אנשים  לבין  אזרחיה  כל  מדינת 
למדי־ באנו  לא  אנחנו  גזענית.  אג'נדה 
בן  אני  אלינו,  באה  ישראל  מדינת  נה. 

המקום הזה".

הוכחה שנתניהו צודק: 
גם אבו מאזן מעדיף שגנץ 

יהיה רה"מ הבא
בכירים בלשכתו של יו"ר הרשות הפלסטינית סבורים כי ניתן 

יהיה למנף את חוסר ניסיונו הפוליטי של יו"ר כחול לבן כדי לצבור 
הישגים דיפלומטיים מבחינה בינלאומית

מ‡: יוני טיין
לתו־ ממתינים  הפלסטינית  ברשות 
צאות הבחירות בישראל, ומעדיפים לראות 
את בני גנץ מכהן בראשות הממשלה הבאה. 

כך דיווח "ישראל היום".
מקו־ על  המתבססת  הידיעה,  פי  על 
מבחי־ ברמאללה,  במוקאטעה  בכירים  רות 
נת הרשות הפלסטינית אין הבדל מהותי בין 
כחול לבן והליכוד. עם זאת, הנהגת הרשות 
בראשותו של אבו מאזן סבורה כי מבחינתה 
יש עדיפות לממשלה בראשות גנץ על פני 

למסקנה  נתניהו.  בנימין  של  כהונתו  המשך 
זו הגיעו בכירי הרשות בהערכת מצב שהת־
קיימה לאחרונה בלשכת הראיס הפלסטיני.

על פי הבכירים ששוחחו עם "ישראל 
היום", הציפיה לעלייתו של גנץ לשלטון נו־
בעת מהטינה העזה במסדרונות המוקאטעה 
את  להוסיף  יש  לכך  ולממשלתו.  לנתניהו 
ההנחה הפלסטינית, כי ניתן יהיה למנף את 
חוסר הניסיון הפוליטי של גנץ ושל סביבתו 
דיפלומטיים  הישגים  לצבור  כדי  הקרובה 

מבחינה בינלאומית.

http://xn--4dbbfg2d4b.co.il/
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במעמד השרים ורה"מ: נחתם 
הסכם גג לבניית כ-23 אלף 

יחידות דיור בירושלים 
רה"מ נתניהו: "יהודים בנו בירושלים לפני 3,000 שנים ויהודים בונים 

בירושלים היום. ירושלים זו לא התנחלות, ירושלים היא בירת ישראל לנצח

מ‡: יוני טיין     

הסכם  נחתם  בירושלים 
עיריית  בין  האסטרטגי  הגג 
ירושלים למשרד האוצר ורשות 

מקרקעי ישראל.
במסגרת ההסכם עתידות 
יחידות   23,000 כ-  להיבנות 
דיור חדשות, 3 מיליון מ"ר חד־
שים למסחר, והשקעת שיא של 
בתשתיות  שקל  מיליארד   1.5

בשכונות הוותיקות.
בנימין  הממשלה  ראש 

חתימה  בטקס  השתתף  נתניהו 
ירוש־ עיריית  עם  גג  הסכם  על 

לים.
שר  גם  השתתפו  באירוע 
הבי־ שרת  כחלון,  משה  האוצר 
נוי והשיכון יפעת שאשא ביטון 
משה  ירושלים  עיריית  וראש 

ליאון.
"יהודים  נתניהו:  רה"מ 
בנו בירושלים לפני 3,000 שנים 
היום.  בירושלים  בונים  ויהודים 
ירו־ התנחלות,  לא  זו  ירושלים 
לנצח,  ישראל  בירת  היא  שלים 

הנצח.  של  חלק  זה  שנה   3,000
אנחנו מחויבים לירושלים".

נת־ רה"מ  הוסיף  עוד 
לתת  רוצים  "אנחנו  ניהו: 
בימים  ולכן  לצה"ל  הכרה 
לה־ ביקשתי  האחרונים 
צה"ל.  תערוכת  את  עביר 
וארוזה  מאופסנת  ישבה  היא 
להעביר  והחלטנו  בשפלה 
אותה. דיברתי עם הרמטכ"ל 
והגענו להסכמה להעביר את 
תערוכת צה"ל המורחבת לי־

רושלים.

אחרי ההתרסקות:

 "אתיופיאן איירליינס" 
משביתה את צי ה-737 

MAX שלה
סין הורתה לחברות התעופה להשעות את השימוש בדגם המטוס שהתרסק 
◆  בואינג: התרסקות המטוס בבדיקה, אין צורך בהנחיות חדשות למפעילים

מ‡: ‡ברהם ויסמן
חברת התעופה "אתיופיאן 
תשבית  כי  הודיעה  איירליינס" 
הבואינג  מטוסי  ארבעת  את 
שברשותה,   MAX  737-8
אחרי שמטוס מדגם זה התרסק 
הנו־  157 וכל  ההמראה  לאחר 
מדובר  נהרגו.  עליו  שהיו  סעים 
באסון שני שבו היה מעורב דגם 
האחרונה. "למ־ השנה  בחצי  זה 
טרם  ההתרסקות  שסיבת  רות 
ידועה, החלטנו לקרקע את הצי 
כאמצעי זהירות", מסרו בחברה.
חב־ לכל  הורתה  גם  סין 
רות התעופה הסיניות כי עליהן 
להשעות את השימוש במטוסים 

מדגם זה.

הודיעה  בואינג  חברת 
התרס־ חקירת  כי  בתגובה 
נמ־ באתיופיה  המטוס  קות 
המוקדמים  בשלביה  צאת 
חד־ הנחיות  זה  בשלב  ואין 
מדגם  המטוס  למפעילי  שות 

MAX 737-8  דובר החברה 
הע־ היא  "בטיחות  כי  הוסיף 
ואנו  שלנו  העליונה  דיפות 
כדי  האמצעים  בכל  נוקטים 
של  ההיבטים  כל  את  להבין 

התאונה". 

ששה ימים ללא חשמל 
בוונצואלה: החולים מתים, המזון 

נרקב בחנויות
המשטר של מדורו לא מצליח לשקם את האספקה לרחבי המדינה, ואזרחים 

זועמים עומדים בתורים כדי לקבל מים ודלק ◆  בעלי עסק נאלצו לחלק בחינם את 
האוכל שבמקרריהם, מחשש שיתקלקל, בעוד שחנויות אחרות נבזזו

מ‡: ‡ברהם ויסמן
אתמול  נכנסה  ונצואלה 
ליומה השישי של הפסקת החשמל 
ואזרחים  המדינה,  ברחבי  הנרחבת 
זועמים נעמדו בתורים ארוכים כדי 
סוב־ המדינה  ודלק.  מים  לרכוש 
ממילא,  במזון  חמור  ממחסור  לת 
החשמל  באספקת  והשיבושים 
בחנויות  להירקב  מוצרים  הותירו 

והשביתו את הרשת הסלולרית.
רק  לספק  הצליחו  הרשויות 
גישה מקרטעת לחשמל מאז תחי־
הנ־ חמישי.  ביום  השיבושים  לת 
שיא ניקולס מדורו טוען כי זה נובע 
ארצות  בתמיכת  מכוונת  מחבלה 
הברית, אך מתנגדיו מתעקשים כי 
זאת תוצאה של השחיתות במשטר 

הסוציאליסטי וחוסר כשירותו.
האר־ אמר  ימים  מספר  לפני 
למען  "רופאים  הלא-ממשלתי  גון 
בריאות" כי המחסור בחשמל בבתי 
בגנרטו־ למחסור  בנוסף  החולים, 
שלהם,  הלקויה  לתחזוקה  או  רים 
מאושפזים  של 17  למותם  הובילה 
הסו־ הממשלה  המדינה.  ברחבי 

ציאליסטית לא אישרה זאת.
בתורים ניתן היה למצוא נה־
לה־ כדי  לסולר  זקוקים  שהיו  גים 
פעיל את האוטובוסים שלהם, כמו 
השמש  תחת  שעמדו  משפחות  גם 
ראויים  מים  להשיג  כדי  הקופחת 
במרבית  זמינים  שאינם  לשתייה, 
לא  שמקרריהם  מוכרים  הבתים. 
ללקוחותיהם  לחלק  החלו  פעלו 
שי־ מחשש  ובשר,  ירקות  גבינה, 

תקלקלו.
של  באזור  קטן  סופרמרקט   
קרא־ במערב  הפועלים  מעמד  בני 
אחרי  בערב,  בשבת  שנשדד  קס 
העימותים בין המפגינים לבין המ־
הסופרמרקט  בתוך  האוויר  שטרה. 
מדמיע  מגז  למחרת  הצחין  עדיין 

כשהמשטרה  ההפגנות,  ליל  אחרי 
הח־ מנהל  השודדים.  את  פיזרה 
נות, מנואל קלדיירה, סיפר כשהוא 
הגנ־ כי  מנופצות  בזכוכיות  מוקף 

בים "לקחו אוכל, הם שברו חלונות 
תצוגה. לא היינו כאן, הגענו ומצא־

נו את הכול הרוס".
בבירה,  צ'אקאו  בשכונה 
מתרסים  הקימו  זועמים  תושבים 
וברחובות  מרכזית  שדרה  לאורך 
הפסקת  נגד  למחות  כדי  צדדיים 
שהיה  "המזון  הממושכת.  החשמל 
במקררים שלנו התקלקל, העסקים 
לא  אפילו  תקשורת,  אין  סגורים, 
בטלפונים הסלולריים", אמרה אנה 
סרטו, סוחרת בת 49 שעמדה בס־
והריסות.  תיל  סלילי  לערימת  מוך 
 50 לסבול  יכולה  לא  מדינה  "שום 
צריכים  אנחנו  חשמל,  ללא  שעות 

עזרה! אנחנו במשבר הומניטרי".
משבר פוליטי

הלאומית  החשמל  "מערכת 

סייבר  למתקפות  נתונה  הייתה 
מרובות", כתב מדורו ביום ראשון. 
מאמ־ עושים  אנחנו  זאת,  "עם 
האספקה  את  להשיב  אדירים  צים 

היציבה בשעות הקרובות".
של  ברור  הסבר  ללא 
או  המתמשכת  לבעיה  הממשלה 
משך הזמן הצפוי לפתרונה, אזרחי 
ונצואלה חוששים שהעלטה עלולה 
להפוך למצב קבוע. משבר החשמל 
מתרחש  בוונצואלה  ביותר  החמור 
קריסה  בפני  עומד  שמדורו  בזמן 
תק־ חסר  פוליטי  ומשבר  כלכלית 

דים
חואן  האופוזיציה  מנהיג 
על  הממשלה  את  תקף  גוואידו 
קורה.  מה  להסביר  יכולתה  חוסר 
תחילת  אחרי  ימים  זו,  "בשעה 
התקדים,  חסרת  החשמל  הפסקת 
אמר  אבחנה",  אין  עדיין  למשטר 
גוואידו במסיבת עיתונאים שקיים 

אתמול.

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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http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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סעודיה תקצץ ביצוא הנפט 
הממלכה מנסה להחזיר לעצמה את השליטה במחירי הנפט העולמי ותייצר מתחת לביקוש ◆ שערי החוזים העתידיים על הנפט בבורסה כבר עלו

מ‡: ‡ברהם ויסמן
את  לקצץ  מתכוונת  הסעודית  ערב 
יצוא הנפט הגולמי שלה באפריל למתחת 
את  לווסת  כדי  ביום,  חביות  מיליון  ל-7 
במחירי  ולתמוך  לשווקים  הנפט  אספקת 

הקצאת  רשמי,  סעודי  גורם  לפי  הנפט. 
הנפט של סעודיה לאפריל תעמוד על 635 

אלף דולר מתחת לביקוש הלקוחות.
מהלקוחות  גבוה  ביקוש  "למרות   
הבינלאומיים של יותר מ 7.6 מיליון דולר, 

הקצנו פחות מ-7 מיליון דולר", אמר הפ־
הסעודית  "ערב  לרויטרס.  הסעודי  קיד 
בשוק",  האיזון  להאצת  מחויבות  מפגינה 
אמר הפקיד הסעודי, והוסיף כי הממלכה 
מצפה מהמדינות האחרות באופ"ק לצאת 

בצעד דומה.
בעקבות הצעד עלו חוזים עתידיים 
ירי־ לאחר  ב-1.3%  האמריקנית  בבורסה 
דה של 1% ביום שישי. לפי סוכנות בלומ־
ברג, המהלך הוא סימן לכך שריאד נחושה 

להחזיר לעצמה את השליטה בשוק הנפט. 
הנפט נסחר החודש בטווח של קצת מעל 
ל-55 דולר לחבית, לאחר עלייה של יותר 
מ-30% לעומת דצמבר. בינתיים, הייצור 

בארה"ב נשאר גבוה.

סמוטריץ: 
אדאג שכל 

ילד בישראל 
יידע מה זה 
שבת וחגים
יו"ר האיחוד הלאומי אמר כי 
לימודי האזרחות כיום עושים 

"שטיפת מוח" ◆ נדאג שכל ילד 
וילדה יכירו את הזהות והמורשת 

של העם היהודי

מ‡: יר‡ל לבי‡
סמו־ בצלאל  ח"כ  הלאומי  האיחוד  יו"ר 
טריץ', השתתף אתמול (ראשון) בכנס "בוחרים 
צעירים" שנערך באוניברסיטת תל אביב, ופרש 
החינוך  משרד  כיצד  משנתו  את  הנוכחים  בפני 
ייראה תחת הנהגתו, באם ייבחר לעמוד בראשו.
סמוטריץ'   ,12 בחדשות  הדיווח  פי  על 
מסוימים  בחוגים  הרווח  לשיח  בניגוד  כי  אמר 
החי־ במערכת  "הדתה",  מכנים  שהם  מה  נגד 
נוך שוררת למעשה "כפייה דתית" מסוג שונה 
בשום  שאסור  הדתה  "יש  רבות:  שנים  במשך 
באזרחות  המקצוע  ועדת  אותה.  לקבל  אופן 
כופה על כולנו ללמוד את דת הדמוקרטיה הלי־

ברלית".
"אם אני אהיה שר החינוך", הצהיר סמו־
לימודי  בתחום  ההדתה  את  אבטל  "אני  טריץ', 
האזרחות. אנחנו נהיה הרבה יותר פלורליסטיים 
במקביל  שונות.  לגישות  פתוחים  יותר  והרבה 
יכירו  החינוך  במערכת  וילדה  ילד  שכל  נדאג 
יכירו  היהודי.  העם  של  והמורשת  הזהות  את 
את התנ"ך, את אברהם, יצחק ויעקב. יידעו מה 
זה שבת וחגים, מסורת, הכותל המערבי ומערת 

המכפלה".
בלי־ היום  שנעשה  מה  כי  ציין  סמוטריץ' 
מודי האזרחות בבתי הספר הוא סוג של "שטי־
פת מוח", כהגדרתו: "מלמדים אך ורק את מה 
ערכים  של  סט  מהותית,  כדמוקרטיה  שמוגדר 
העם.  שלטון  הרוב,  כשלטון  לא  ממש  וזכויות, 
אינה  אחרת  שיטה  שכל  מלמדים  מזה,  יותר 
דמוקרטית, אאבק על הזכות והחובה של משרד 
החינוך לחנך למשפחה מסורתית נורמלית. לא 
נאפשר את הכפייה שלא מאפשרת בגני ילדים 

בתל אביב לעשות קבלת שבת". 

http://bit.ly/2C7EnaV-shemesh-rechavim
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האמת ברגע 

בסייעתא דשמיא

ישלוט  לפיד  שיאיר  לפני 
תחזור  גרמן  בממשלה, 
למשרד הבריאות, עופר שלח ימונה ליו''ר 
ועדת הכספים ואלעזר שטרן יתמנה 
לשר החינוך, רגע לפני שיבוטל הסדר 

הדיחוי מהצבא ללומדי תורה, 
רגע לפני שיפגעו בקצבאות 

הבטחת הכנסה 
ובמוסדות 
החינוך, רגע 

קודש  ששבת  לפני 
רח''ל,  בפרהסיה  תחולל 

רגע לפני שיקום גוש שיתנכל 
לנו - הציבור החרדי, זה הזמן להילחם 

אנשים  ולבחור  שלנו  הערכים  על 
שילחמו  בשבילנו, 
זה הרגע ללכת עם

יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל - דגל התורה
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מועצת הקהילות של אגודת ישראל בבני ברק התכנסה 
אתמול לישיבתה הראשונה 

של  הארצית  בכנסיה  לראשונה  שעלה  הרעיון 
כינוסה  עם  למציאות,  הופך  בנתניה,  ישראל  אגודת 
הראשון של מועצת הקהילות של אגודת ישראל בבני 
ברק, אשר התקיים אתמול, כפתיח לסדרה של כינוסי 
ישראל  אגודת  עם  המזוהות  הקהילות  של  המועצות 

בכל הריכוזים החרדיים ברחבי הארץ. 
עשרות נציגים, מכל הקהילות החסידיות בעיר, 
גדולות וקטנות כאחד, התכנסו אתמול באולם שע"י 
בדיון  והשתתפו  ברק,  בבני  באיאן  דחסידי  הקלויז 
ער שנערך עם כינוסה הראשון של המועצה, כהמשך 
הארצית  הקהילות  מועצת  של  היסוד  לכינוס  ישיר 
כ"ק  בראשות  בירושלים,  כשבועיים  לפני  שהתקיים 

מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א. 
התנו־ מזכ"ל  בדברים  פתח  ההתכנסות  את 
עה ומ"מ ראה"ע בני ברק הרב חנוך זייברט שהעלה 
עשרות  למראה  וההתרגשות  השעה  גודל  את  נס  על 
אחד  כאיש  ובאו,  נקבצו  כולם  אשר  הקהילות  ראשי 
בלב אחד, מתוך מטרה והגשמת הייעוד האגודאי של 

'וישעו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם'.
ראשון הדוברים היה סגן שר החינוך הרב מאיר 
סבו  שערך  בהתכתבות  הנוכחים  את  ששיתף  פרוש, 
הרב משה פרוש זצ"ל, עם נציגי הקהילות בבני ברק, 
בעיר.  ישראל  אגודת  של  סניף  והקמת  יסוד  בדבר 
ברחבי  סניפים  ארבעה  אז  הפעילה  ישראל  "אגודת 
הארץ: בירושלים, בתל אביב, בטבריה ובצפת. לאחר 
התעוררות  היתה  זצ"ל,  בלוי  משה  הרב  של  פטירתו 
גדולה לחזק ולבסס את פעילותה של אגודת ישראל, 
וסבי הציע אז לפתוח סניף של התנועה גם בבני ברק. 
לטעון  שאפשר  כזאת  היתה  שקיבל  "התשובה 
אותה גם היום. למה צריך אגודת ישראל בבני ברק? 
העיר חרדית, השבת נשמרת כהלכה ויש מפקחי שבת 
שעומדים על כך, החינוך כבר מופעל על ידי אגודת 
המוניציפאלי  והתחום  החרדיות  והקהילות  ישראל 
יתרום  ומה  יוסיף  מה  ישראל.  אגודת  לפועלי  שייך 

סניך של אגודת ישראל בעיר התורה והחסידות? 
שיש  העובדה  שעצם  היתה  אליהם  "תשובתו 
ארגון גג אחד שמאחד את הכל, היא יעד חשוב בפני 
עצמו. ויעשו כולם אגודה אחת, זאת המטרה שלנו". 

"אתם,  הכינוס:  במהלך  פרוש  הרב  אמר  עוד 
אנחנו  שררה  שלא  לדעת  צריכים  הקהילות,  נציגי 
שעוסק  מי  לכל  נכון  זה  עבדות.  אם  כי  לכם  נותנים 
בצרכי ציבור. כשראשי אגודת ישראל פונים אליכם 
ואומרים לכם בואו נעבוד יחד לטובת הכלל, למלען 
הקהילות ולמען הפרט, הם מוכיחים בכך שלא שררה 
הע־ היא  שלנו  השררה  עבדות.  אם  כי  מבקשים,  הם 

בדות עצמה". 
ישראל  הרב  ח"כ  הציבור  לפניות  הועדה  יו"ר 
אייכלר הוסיף כי אם בעבר אגודת ישראל ריכזה את 
שומרי  לציבור  הנצרך  לכל  ודאגה  הדת,  נושאי  כל 
קהילות  שנוסדו  הוא  המצב  כיום  והמצוות,  התורה 
רבות וגדולות, וכל אחת מהן עושה ודואגת על הצד 
יש־ אגודת  של  התפקיד  אבל  לחבריה,  ביותר  הטוב 
להביא  הקהילות,  בין  שנמצא  למה  לדאוג  הוא  ראל 
שגם  ולוודא  יד,  הקהילות  כלל  של  הכוחות  לאיחוד 
על  נמנים  שאינם  מוסדות  או  הקטנות  הקהילות 

קהילות מסודרות, מקבלים את מה שמגיע להם. 
לקראת הבחירות הקרבות הזכיר הרב אייכלר, 
כי כל יהודי חרדי צריך לדעת שבהצבעה שלו ליהדות 
החרדי:  הציבור  של  כוחו  את  מחזק  הוא  התורה, 
בגלל  החולים  בקופת  שלך  לאמא  יתייחסו  "כשלא 
ברכבת  שלך  האחות  על  כשיצעקו  חרדית,  שהיא 
שתזיז את העגלה עם התינוק, באנטישמיות ובסלידה 
מהחרדים והילדים שלהם, כשיפלו לרעה את הילדים 
 – אחרים  דברים  ואינספור  חינוך  תקציבי  עם  שלך 
היחידים שידאגו לך הם נציגי יהדות התורה. אף אחד 
כאלו  ימין  מפלגות  ולא  ביבי  לא  לך.  יעזור  לא  אחר 
ואחרות. הגזרות של לפיד וגנץ כבר מאיימות עלינו, 
ואם לא נעשה כל שבכוחנו כדי להביא לנציגות חר־
דית גדולה במיוחד בכנסת הבאה, זאת עלולה להיות 

בכייה לדורות", אמר הרב אייכלר. 

יו"ר אגודת ישראל בבני ברק, חבר הכנסת לש־
עשרות  לפני  כי  הזכיר  הלפרט,  שמעלקא  הרב  עבר 
שלם  מנדט  הפסידה  ישראל  שאגודת  אירע  שנים 
בגלל 91 קולות שחסרו לה: "לפעמים קול בודד יכול 
להכריע מערכה שלמה. מי שלא היה בכנסת לא יכול 
קריטי  להיות  יכול  נוסף  אחד  מנדט  כמה  עד  להבין 
בהצבעות, הוא יכול למנוע חקיקה אנטי דתית, הוא 
להרכב  לגרום  יכול  הוא  דתית,  חקיקה  לקדם  יכול 
האחריות  והממשלה.  הקואליציה  של  לחלוטין  שונה 
שכולם  וחשוב  אדירה,  היא  המצביעים  על  המוטלת 
יבינו את זה ויצאו להצביע כדי למלא את החוב הק־
דוש ולממש את הזכות שניתנה לנו להשפיע על כלל 

ישראל". 
הרב הלפרט הזכיר את ממשלת לפיד הראשונה, 
אז הנהיג טומי לפיד את מפלגת 'שינוי', ובגלל מנדט 
אחד נוסף שהיה לו, היה לו את הכח והיכולת להרוס 
ועד  הישיבות  מתקציבי  טובה,  חלקה  כל  ולהחריב 
השבת  בכבוד  חמורה  פגיעה  דרך  הילדים,  קצבאות 
הבחירות  "אצלנו  ישראל.  לעם  והיקר  הקדוש  ובכל 
הן לא עניין פוליטי", אמר הרב הלפרט, "אצלנו זאת 

מערכה על קיום התורה בארץ הקודש". 
נציג אגודת ישראל ברשימה יהדות התורה לכ־
המ־ כי  הכינוס  במהלך  אמר  טסלר,  יעקב  הרב  נסת, 
במיוחד:  גדולה  הבחירות  לקראת  כולם  של  חויבות 
בדרך  שיש  וההזדמנות  החשיבות  על  נאמר  לא  "מה 
כל אחד מאתנו, אחת לארבע שנים, לקדש שם שמים. 
אבל הפעם יש לכל אחד מאתנו אחריות מיוחדת לע־

תידה של התנועה הקדושה אגודת 
ישראל. 

עצ־ את  נבחן  חודש  "בעוד 
אנחנו  האם  מאתנו:  אחד  כל  מנו 
האם  התנועה,  בהצלחת  רוצים 
המחויבות  את  מרגישים  אנחנו 
מאתנו  אחד  כל  ישראל,  לאגודת 
שיושב כאן, יש לו השפעה אצלו 
חברים  מול  במוסדות,  בקהילה, 
מועצת  של  המטרה  ומכרים. 
רבות  כבר  שדובר  כפי  הקהילות 
הפעילים,  את  לחזק  אחת,  היא 
לכל  להגיע  לשטח,  להתחבר 
להשאיר  לא  וחסידות,  קהילה 
אף אחד מאחור, וב"ה זכינו שה־
פעילות נושאת פרי כמו שאנחנו 
רואים פה הערב. יש כאן נציגות 
מכובדת מאוד של כל הקהילות. 

ב"ה אך אחד לא נותר מאחור. 
ברק,  בני  העיר  ראש  סגן 
ממייסדי  מנדל,  יהושע  הרב 
אמר  הקהילות  מועצת  ומארגני 
חברי  כי  הדיון,  סיום  לקראת 
כבר  לשמור  נקראים  המועצה 
מעכשיו את התאריך יום חמישי 
י"א באייר, שמור ביומנים שלהם 

לישיבה הבאה של מועצת הקהילות: "זאת ההוכחה 
הטובה ביותר שלא באנו לכאן רק לקראת הבחירות, 
ולהתקדם.  לפעול  נמשיך  אנחנו  לאחריהן  גם  אלא 
נעשה  ובעז"ה  אולם,  על  הזמנה  סגרנו  מעכשיו  כבר 

ונצליח". 
אחד  כל  נשאו  בכינוס  שהשתתפו  הנציגים  כל 
זייברט  חנוך  הרב  התנועה,  ומזכ"ל  בתורו,  דברים 
ולפעי־ למשתתפים  ברכה  בדברי  הישיבה  את  חתם 
לים שיזמו את הרעיון ואף דאגו ליישם אותו בשטח: 
"בינתיים הצלחנו להפתיע פעם אחר פעם עם העמי־
דה בתאריכים וביעדים שנקבעו", אמר הרב זייברט, 
מוע־ את  שנקים  בנתניה  הארצית  בכנסיה  כשאמרנו 
דיבורים  שאלו  חשבו  שבועיים,  בתוך  הקהילות  צת 

בעלמא, אבל בדיוק שבועיים לאחר מכן כבר ישבנו 
בכינוס היסוד של המועצה הארצית, והתחייבנו לה־
בערים  המועצות  של  כינוסים  שבועיים  בתוך  תחיל 
השונות, ואכן אנחנו נמצאים כאן בכינוס הראשון. אני 
האחרים  ביעדים  גם  נעמוד  שבעז"ה  ומאמין  מקווה 
שקבענו, ונוכל להביא הרבה תועלת לציבור עם הכי־

נוסים של מועצות הקהילות בכל עיר ועיר. 
במלאכה:  לעוסקים  בחום  הודה  זייברט  הרב 
ראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש, סגן ראש העיר 
בני ברק הרב יהושע מנדל, הרב ישראל דרנגר, והרב 
למען  ליאות  ללא  ועמלים  שעמלו  יעקובוביץ  יוסף 
הצלחתה של מועצת הקהילות כדי שכל קהילה תר־

גיש קשר וחיבור לתנועת 'אגודת ישראל'. 

צילומים : משה גולדשטיין
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מלזיה: בית המשפט שחרר נאשמת ברצח 
אחיו של מנהיג צפון קוריאה

התביעה במלזיה ביטלה במפתיע את האישום נגד סיטי עיישה האינדונזית בגין רצח קים ג'ונג נאם, 
אחיו למחצה של שליט צפון קוריאה, ב-2017 ◆ אינדונזיה: "היא לא הבינה"

מ‡: ‡ברהם ויסמן
מהכלא  שחררו  במלזיה  הרשויות 
אחיו  ברצח  שהואשמה  אינדונזית  צעירה 
ג'ונג  קים  קוריאה  צפון  שליט  של  למחצה 
במפתיע  ביטלה  שהתביעה  לאחר  זאת  און. 
לא  הרשויות  רצח.  בגין  נגדה  האישום  את 
מסרו מה הסיבה לביטול האישום נגד סיטי 
עיישה בת ה-26, או אם היא תואשם בעבי־

רה פחותה. 
התעופה  בנמל  חוסל  נאם  ג'ונג  קים 
מלזיה,  בירת  לומפור,  בקואלה  הבינלאומי 
עצבים  גז  ששאף  אחרי  מת  הוא  ב-2017. 
שהותז  בעולם  הקטלניים  אחד    VX מסוג

עליו. אחרי שנעצרה אמרה עיישה כי חשבה 
וקיבלה  מתיחות  בתוכנית  משתתפת  שהיא 

עבור המתיחה 90 דולר.
בכתה  אתמול  המשפט  בבית  בדיון 
עיישה ונפרדה מהנאשמת השנייה, דואן טי 
שעזבה  לפני  מווייטנאם,  ה-30  בת  הואונג 
נודע  היום  שרק  אמרה  עיישה  האולם.  את 
לה על הכוונה לשחררה. "אני שמחה מאוד", 
עיתונאים  במסיבת  יותר  מאוחר  אמרה 
שהיום  ציפיתי  "לא  האינדונזית.  בשגרירות 
אינדונזיה  ממשלת  שלי".  החירות  יום  יהיה 
בדרגות  שהופעל  דיפלומטי  לחץ  כי  אמרה 
גבוהות על מלזיה הוא זה שהביא לשחרורה 

כי  בהצהרה  מסר  החוץ  משרד  עיישה.  של 
היא "רומתה ולא הבינה כלל שהיא מנוצלת 
על ידי המודיעין הצפון קוריאני". עוד נמסר 
בתו־ חלק  לוקחת  שהיא  האמינה  עיישה  כי 
כנית טלוויזיה וכי מעולם לא הייתה לה כל 

כוונה להרוג את קים.
חפות  שהן  שהצהירו  והואונג,  עיישה 
שנעצרו  היחידות  החשודות  הן  מפשע, 
בחשד להתנקשות בקים ג'ונג נאם, בן לשו־

שהתגורר  קוריאה  צפון  של  ההנהגה  שלת 
חשודים  ארבעה  רבות.  שנים  במשך  בחו"ל 
אחרים מצפון קוריאה נמלטו ממלזיה בבוקר 

שבו חוסל קים.

‚ ̃ ̃ור ב‡הבה? חל ‡יך ל˜בל בי

כאשר אנחנו מתבוננים ומבחינים בתוצאות שהביקורת יכולה 
לאהבת  מגיעים  בעצם  אנחנו  החיוביות  התוצאות  לנו  להביא 
או  בדואר  שלך  הארנק  את  שכחת  אם  למשל  קחו  התוכחה. 
האר־ את  שכחת  היי  אחריך  צועק  ומישהו  כלשהוא  במשרד 
נק! במקום להתגונן מהביקורת שהוא ייתן לך איך אתה חסר 
אחריות איך אתה שוכח כזה דבר פה, אתה תגיד לו יפה תודה 
רבה ותגיד ואוו אתה צודק תודה רבה לך כל המסמכים והכסף 
לב  ישים  אני  לך,  מודה  ממש  אני  אותי  הצלת  ממש  פה  שלי 

פעם הבאה.

אז עכשיו אני שואל אתכם ולאבד מעלה אחת או מידה אחת 
לא שווה יותר מכסף?

אנחנו פעמים מרגישים מתוסכלים כשאנו מקבלים מראה כזו 
לעיניים ונכנסים לרגעי משבר 

שלנו  אישי  צורך  זה  שביקורת  מבינים  אנחנו  אם  ולכאורה 
לבניה וצמיחה אישית איך זה שאנו מתקשים לקבל ביקורת? 
אותה,  מקבלים  כשאנו  שהביקורת  כיון  לכך  הסיבות  אחת 
רגשית,  מבחינה  לקראתן  מוכנים  לא  שאנו  מגיעות  ההערות 
לב  שימו  זאת  לעומת  מוכנים.  בלתי  אותנו  תופשת  הביקורת 
כשאני מבקש שיעירו לי אני מבקש שיאירו לי את מעשי אזי 
אני נמצא במצב נכון להתמודד עם הערות בקור רוח לבדוק, 

לקבל או לדחות את המידע שאני מקבל מהביקורת.

מה שכן שגם סביר להניח שאם אתה הוא זה שביקש את הבי־
קורת אז פנית לאדם מהימן מה שיגרום לך להתייחס לדבריו 
ברצינות, חוץ מזה אני חושב שזו הזדמנות מצוינת לתרגל כיצד 
להגיב כשהביקורת תנחת עליך באופן בלתי צפוי, כך בהפתעה 

שאתה לא מוכן לה בכלל.

לבקש  להתחיל  כדי  מסוים  למשבר  לחכות  לא  לדעת  עלינו 
ביקורת, עלינו לבקש אותה עוד הרבה לפני שהבעיות יגדלו, 
שיבקש  אזי  ובגשמיות  ברוחניות  להצליח  רוצה  אחד  כל  אם 
הדרכה, להשתחרר מדפוסים והרגלים לא טובים של "אני יודע 
כבר אני לא צריך שיגידו לי מה לעשות" אתה רוצה הצלחה 
בזוגיות תבקש עצה, צא מהדפוס הלא טוב, כמו: "היא הבעיה 
לא אני", "אני כבר יודע מה ואיך צריך לעשות". כל זה אגו שרק 
יפיל אותך מטה מטה, אתה רוצה לגדל ילדים טובים קום ותב־
קש עצה הכוונה כיצד יש לפעול! כיון שהדרך הטובה ביותר זה 
לקבל משוב מאנשים קרובים אלה שמכירים אותך הכי טוב. גם 
לך מגיע יותר חבל כל רגע שעובר מרכז האומץ לשנות  העוגן 
באחריות  אישית  ליווי  בתוכנית  אותך  מלווה  להצלחה,  שלך 
מלאה לתוצאות! המשך שבוע הבא אי"ה. בוא ללמוד לעשות 
את  לתכנת  איך  ולאחרים  לעצמך  לעזור  אפשרי  הבלתי  את 
תת המודע בדרך הפשוטה והעוצמתית, איך להיפרד מחסמים 
קורס  באחריות!    בחיים!  ואושר  הצלחה  שמונעים  רגשיים 
מתומצת ועניני וממוקד מטרה  טראנס וסוגסטיה תרפי ברמה 
הגבוהה ביותר לתכנת את תת המודע לעשות את הבלתי אפ־

שרי מחזור חדש נפתח 5.3.19  לפרטים 0506669924.הראשון 
מסוגו בישראל
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מאמצים לאיתור ההרוגים 
בתאונת המטוס

משלחת זק"א הצטרפה לרשויות באתיופיה בחיפושים אחר גופותיהם של 157 הנספים 
בהתרסקות המטוס סמוך לאדיס אבבה ◆ בשגרירות הישראלית מתמקדים בסיוע למשפחות 

שני הישראלים ההרוגים והציעו סיוע ישראלי בזיהוי כלל הקורבנות

מ‡: ‡ברהם ויסמן

מתמ־ ישראל  כשגרירות  "אנחנו 
הנספים,  שני  למשפחות  בעזרה  קדים 
שלהם",  והזיהוי  הגופות  חלקי  איתור 
רפאל  באתיופיה  ישראל  שגריר  אמר 
מטוס  התרסקות  לאחר  יממה  מורב, 
לא־ סמוך  איירליינס"  "אתיופיאן  חברת 
זק"א  של  סיוע  גם  לנו  "יש  אבבה.  דיס 
אנשים  שמונה  בת  משלחת  ששלחו 
בשטח  את החיפושים  לעשות  שאמורים 
לא  מלאכה  "זאת  לדבריו,  ההתרסקות". 
שנ־ ברגע  להיעשות,  שצריכה  אבל  קלה 
להבאתם  נדאג  הגופות  זיהוי  את  עשה 

לקבורה בישראל".
ההרו־  157 גופות  אחר  החיפושים 
שהיו  ישראלים,  אזרחים  שני  בהם  גים, 
השגריר  בעיצומם.  נמצאים  המטוס  על 
סיוע  אתיופיה  לממשלת  הציע  כי  סיפר 
בעזרת  הקורבנות  כלל  בזיהוי  ישראלי 

הנסי־ בגלל  "לצערנו,  מיוחדת.  משלחת 
בות של פיגועי הטרור יש לנו את הניסיון 
הזה", הסביר. "הצענו לממשלת אתיופיה 
יש־ משטרת  של  מז"פ  משלחת  לשלוח 
קי־ שהם  יודע  אני  באירוע.  לסייע  ראל 
שנמצאים  מהאמריקנים  מידי  סיוע  בלו 
"מניסיון,  כי  מורב  הוסיף  עוד  בשטח". 

בהתרסקויות אוויריות בדרך כלל לא מו־
צאים גופות שלמות, אלא הגופות מפוז־
רות בחלקים גדולים ברדיוס גדול באזור 
פשוטה  לא  מלאכה  זאת  ההתרסקות. 
הוא  הזמן  מימד  שני  מצד  זמן,  שתיערך 
קריטי ככל שחולף הזמן הזיהוי הוא יותר 

קשה".

בצל המחאה נגדו: 

שליט אלג'יריה שב למדינה אחרי 
אשפוז של שבועיים

התקשורת הרשמית דיווחה כי בוטפליקה בן ה-82 חזר משוויץ, שם עבר טיפולים, אל המדינה 
שחווה גל הפגנות המוני נגד התמודדותו בבחירות

מ‡: ‡ברהם ויסמן
עבד  אלג'יריה,  נשיא  של  מטוסו 
כך  במדינה  נחת  בוטפליקה,  אל-עזיז 
המ־ המקומית.  הטלוויזיה  רשת  דיווחה 
התעופה  בשדה  נחת  הממשלתי  טוס 
לבי־ שמדרום-מערב  בופאריק  הצבאי 
במשך  שאושפז  לאחר  זאת  אלג'יר.  רה 
שבועיים בבית חולים בשוויץ בשל מצבו 
הבריאותי. הוא לקה בשבץ ב-2013 ולא 

נשא מאז דברים בפני הציבור.
למרות זאת, הנשיא בן ה-82 הודיע 
הקרובות  בבחירות  לנשיאות  ירוץ  כי 
ההודעה  ברציפות.  החמישית  בפעם 
לצאת  אלג'יראים  אלפי  מאות  הוציאו 
לגדולה  שנחשבת  במחאה,  לרחובות 
בע־ האחרונות.  השנים  ב-28  במדינה 
רכב,  כלי  של  שיירה  תועדה  א-נהר  רוץ 
שבהם לפי הדיווח היה בוטפליקה עצמו.

מפלגת  למדינה,  שובו  לפני  שעות 
הצ־ בכל  דחקה   FLN-ה שלו,  השלטון 

דדים לעבוד יחד כדי לסיים את המשבר 
המפגינים  זאת,  עם  לאומי.  פיוס  ולקדם 
לפשרה  להגיע  בכוונתם  כי  מראים  לא 

ואנשיו.  בוטפליקה  של  לפרישתו  פרט 
שבתו  ופועלים  סוחרים  היום,  במהלך 
באלג'יר ובערים אחרות. תושבים סיפרו 
ושירותי  סגורות  היו  בבירה  החנויות  כי 

הרכבות הושעו ללא הסברים.

על  זועמים  באלג'יריה  הצעירים 
על  כי  וטוענים  השחיתות,  ועל  האבטלה 
המנהיגים שלהם לשפר את איכות חייהם 
הניצחון  על  להתבסס  להמשיך  במקום 

במלחמת העצמאות.

גרמניה: נמשך משפטם 
 BDS של 3 תומכי

שהתפרעו במהלך הרצאה 
שנשאה ח''כ לביא

חברת הכנסת הגיעה לנאום באוניברסיטה בברלין והושתקה 
על ידי פעילים של ה-BDSס ◆ ראשי האוניברסיטה התלוננו 

ובעקבות כך נפתח נגדם תיק במשטרה הגרמנית

מ‡: ‡ברהם ויסמן
חברת  הוזמנה  שנה  כחצי  לפני 
לשאת  עתיד'  מ'יש  לביא  עליזה  הכנסת 
באוניברסיטת  סטודנטים  בפני  דברים 
'הומבולדט' בברלין כשלצידה הגב' דבו־

רה וינשטיין, ניצולת שואה.
ושוב  שוב  הופרעו  שדבריה  אלא 
החרם  תנועת  פעילי  סטודנטים  ידי  על 
באמצע  במחאה  שפתחו  ישראל  נגד 

נאומה  את  לקטוע  שנאלצה  עד  הנאום, 
ולעזוב את המקום.

ראשי  התלוננו  כך  בעקבות 
מהפעילים  שלושה  נגד  האוניברסיטה 
שני,  יום  ומחר  הנאום,  את  ש'פוצצו' 
שלושה  כנגד  נוסף  דיון  להתקיים  צפוי 
מרכזי  להיות  שצפוי  דיון  מהפעילים, 

ובעל משמעות.
הדיון,  לפני  אמרה  לביא  ח"כ 
המשלחת  מארחי  פעלו  "טוב  כי 
שהגי־ ישראל-גרמניה  מאגודת 
מסיטים.  אותם  כנגד  תלונה  שו 
את  לחזק  להמשיך  בכוונתנו 
ולהמשיך  בעולם  ישראל  מדינת 
 B.D.S-ה בארגוני  להילחם  גם 
בכל  הבחירות  לאחר  ובשולחיהם 
לר־ העומדים  החוקיים  הכלים 

שותנו".

mailto:7647496@gmail.com
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קאסם סולימאני קיבל את עיטור 
הכבוד היוקרתי ביותר של איראן

חמינאי העניק למפקד כוח קודס את "מסדר זולפיקר", שלא ניתן מאז המהפכה 
האסלאמית ב-1979 ◆ על אף שהוא הוזכר כסיבת התפטרותו הקצרה של 

זריף, שר החוץ היה הראשון לברך אותו

מ‡: ‡ברהם ויסמן

מפקד כוח קודס במשמרות 
המהפכה של איראן, גנרל קאסם 
הכ־ עיטור  את  קיבל  סולימאני, 
איראן,  של  ביותר  היוקרתי  בוד 
מסדר זולפיקר. סוכנות הידיעות 
העליון  המנהיג  כי  דיווחה  פארס 
לסולימא־ העניק  חמינאי  עלי 
מתי  צוין  לא  אבל  האות,  את  ני 
הגנרל  הוא  סולימאני  לו.  הוענק 
מאז  האות  את  שמקבל  הראשון 
ב-1979.  האסלאמית  המהפכה 
ומאז  ב-1921,  הוטבע  המסדר 
צבא  מפקדי  עשרה  אותו  קיבלו 

תחת משטרו של השאה.
את  המוביל  סוליאמני, 
הפעולות של איראן מחוץ לגבו־
קודם  בסוריה,  היתר  בין  לותיה, 
ב-2010.  גנרל  מייג'ור  לדרגת 
ובמשמרות  איראן  צבא  בכל 
בד־ קצינים  רק 13  יש  המהפכה 

רגה זו. הוא קיבל בעבר את אות 
הניצחון, גם כן מחמינאי.

איש  הוא  קודס  כוח  מפקד 
ביותר  המוכר  האיראני  הצבא 
כסיבה  והוזכר  למדינה,  מחוץ 
שר  של  הקצרה  להתפטרותו 
בשל  זריף,  ג'וואד  מוחמד  החוץ 
מזו  נפרדת  חוץ  מדיניות  ניהול 
היה  זריף  זאת,  עם  הרשמית. 
סולימאני,  את  לברך  הראשון 

את  שהפך  "האיש  אותו  וכינה 
לבטוח".סולי־ התיכון  המזרח 

מאני ארגן את הפגישה בין נשיא 
חמינאי  לבין  אסד  בשאר  סוריה 
החו־ בסוף  רוחאני  חסן  והנשיא 
השתתף  לא  שבה  שעבר,  דש 
זריף. לפי דיווחים מקומיים, שר 
ביקור  על  ידע  לא  כלל  החוץ 
הפתע של אסד באיראן, הראשון 

מאז תחילת המלחמה.

חברה ישראלית השלימה תיעוד 
המצבות בבתי העלמין בישראל

תיעוד המצבות והנצחת הנפטרים ברשת הוא מרוץ נגד הזמן שכן השנים 
שעוברות גורמות להרס של המצבות והכיתוב שעליהן

מ‡: יר‡ל לבי‡

הישראלית  ההייטק  חברת 
פרויקט  השלימה  הריטייג'  מיי 
העלמין  בתי  כל  לתיעוד  רחב 

בישראל. 
למדינה  ישראל  הפכה  בכך 
הנפטרים  שכל  בעולם  הראשונה 
חלק  תועדו.  שבה  העלמין  בבתי 
במאה  לעולמם  הלכו  מהנפטרים 
ניתן  המאגר  שבעזרת  כך  ה-19, 
מספר  משפחה  בני  לגלות  יהיה 
נשכח  שקיומם  אחורה  דורות 
ולעלות לראשונה לומר קדיש על 

קברם.
הקברים  ותיעוד  צילום 
של  משותף  במאמץ  נעשה 
ועובדים  מתנדבים  עשרות 
מעל  של  ובהשקעה  בתשלום 
במסגרת  שקל.  מיליון  לארבעה 
עובדי  לדוגמה  יצאו  הפרויקט 
מיוחד  למבצע  הריטייג'  מיי 
לצילום 200 אלף המצבות בבית 
הגדול  שהוא  בחולון  העלמין 

מהמשתתפים  חלק  בישראל. 
בני  את  העבודה  כדי  תוך  גילו 
משפחתם שקבורים במקום בלי 
צולמו  הכל  בסך  כך.  על  שידעו 
בתי  ב-638  מצבות  מיליון   1.5
קברות והוכנסו למאגר הנתונים 
יהיה  שאפשר  כך  החברה  של 
שמות  חיפוש  באמצעות  לאתר 
ול־ נפטרים  של  קבורה  ומיקום 

מצוא קשרים משפחתיים.
והנצ־ המצבות  תיעוד 
מרוץ  הוא  ברשת  הנפטרים  חת 
שעוב־ השנים  שכן  הזמן  נגד 

המצבות  של  להרס  גורמות  רות 
יש  היום  כבר  שעליהן.  והכיתוב 
קב־ ובתי  קברים  אלפי  מאות 
בארץ  הפזורים  עתיקים  רות 
בהם.  טמון  מי  לדעת  ניתן  ולא 
הזיכרון  לשמירת  חשוב  כלי  זהו 
אילנות  והעשרת  הנפטרים  של 
שכבר  משפחה  בקרובי  היוחסין 

לא איתנו.
מיליון   11 העולמי  במאגר 
בתי  אלף  ב-15  שצולמו  מצבות 
קברות ברחבי העולם בעזרת 33 

אלף מתנדבים.

בסופ"ש: החורף יחזור 
ביום רביעי יהיה חם מהרגיל ויבש, במשך היום יחדור לאזורינו אוויר קריר 

יותר ולח, בחמישי גשמים ושלג בחרמון

 מ‡: יר‡ל לבי‡
הגבוהה  המשקיעים  כמות 
השנה לא הסתיימה במערכת הג־
שמים האחרונה, וגם סוף השבוע 

הנוכחי צפוי להיות גשום.
המ־ השירות  פי  על 
חם  יהיה  רביעי  ביום  טאורולוגי, 
מהרגיל ויבש, במשך היום יחדור 
ולח,  יותר  קריר  אוויר  לאזורינו 
אביך.  וייעשה  יתחזקו  הרוחות 

גש־ לרדת  יחלו  הערב  משעות 
אשר  הארץ  בצפון  מים מקומיים 
למ־ בהדרגה  ויתפשטו  יתחזקו 
רכז במהלך הלילה וילוו בסופות 

רעמים.
מעונן  יהיה  חמישי  ביום 
צפון  ועד  הארץ  מצפון  חלקית, 
מקומי,  גשם  לרדת  יוסיף  הנגב 
יהודה  במדבר  הירדן,  בבקעת 
ובים המלח חשש קל משטפונות. 

ירידה  צפויה  שלג.  ירד  בחרמון 
יהיו  והן  בטמפרטורות  ניכרת 

נמוכות מהרגיל לעונה.
ביום שישי יהיה מעונן חל־
קית עד מעונן וקריר מהרגיל ירד 
גשם קל מצפון הארץ ועד לצפון 
יתחזקו.  הגשמים  בלילה  הנגב, 
מצפון  וקר  גשום  יהיה  בשבת 
בחרמון  הנגב,  לצפון  ועד  הארץ 

ירד שלג. 

היום: תרגיל צונאמי ורעידות אדמה 
בחופי ישראל ומוסדות החינוך

במסגרת התרגיל, בשעה 10:00 בבוקר תשמע כריזה והתרעת צונאמי וכן צפויה 
פריסה רחבה של כוחות חירום והצלה

מ‡: יר‡ל לבי‡

 (12.03.2019 ג׳,  (יום  היום 
ייערך   10:00-12:00 השעות  בין 
אדמה  ורעידות  צונאמי  תרגיל 

בכל רחבי הארץ.
שייערך  הצונאמי  בתרגיל 
מש־ הבין  ההיגוי  ועדת  בהובלת 
רדית להיערכות לרעידות אדמה 
ומשטרת  החינוך  משרד  ברח"ל, 
ישראל: יתרגלו התלמידים פינוי 
משטרת  הכינוס,  לשטחי  מסודר 
ישראל תתרגל את ניהול האירוע 

והתנועה,  האוכלוסייה  והכוונת 
הפ־ את  יתרגל  העורף  פיקוד 
החדשים,  הצונאמי  צופרי  עלת 
את  יובילו  המקומיות  והרשויות 
שפונתה  באוכלוסייה  הטיפול 

לאזורי הכינוס הבטוחים.
התרגיל מתוכנן מראש ונו־
בקרב  המודעות  את  להעלות  עד 
תלמידי בתי הספר והאוכלוסייה 
המוכנות  קידום  לצד  זה,  לנושא 
החירום  גופי  כלל  של  המבצעית 
וההצלה במדינה והתאום הנדרש 

בין גופים בתרחישי חירום.

היום  התרגיל,  במסגרת 
בשעה 10:00 בבוקר תשמע כרי־
צפויה  וכן  צונאמי  והתרעת  זה 
חירום  כוחות  של  רחבה  פריסה 
ערה  תנועה  תורגש  וכן  והצלה, 
של רכבי ביטחון ומשטרה בסמוך 
לחופים ומוסדות החינוך. כמו כן 
לפרקי  צירים  חסימות  יתבצעו 
הסמוכים  ברחובות  קצובים  זמן 

לחופים ולמוסדות החינוך*.
ניתן  בנושא,  שאלה  בכל 
לפנות למשטרה או לפיקוד העו־

רף.

http://bit.ly/2XMN8QO-yahzoiru
http://bit.ly/2tY7tVL-yahzoiru
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סכנה כפולה:

תושב מזרח ירושלים הוביל בשר לקוי ברכב לקוי
תחקור ראשוני בשטח העלה חשד כי הבשר הרב היה בדרכו להפצה ברחבי ירושלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
אכיפה  פעילות  שביצעו  שוטרים 
משאית  עצרו  ברכבים,  ליקוים  ובדיקת 
את  המסכנים  ליקויים  בה  וגילו  לבדיקה 
ביקש  השוטר  כאשר  הדרך,   משתמשי 

המשאית  בארגז  מעמיקה  בדיקה  לבצע 
השוטר  גילה  תכולתה  את  לבדוק  ובקשו 
ק"ג  מאות  של  במשקל  בשר  לתדהמתו 
ללא  תברואה,  תנאי  ללא  והובל  שהונח 

קירור ועפ"י החשד 'מוברח'.

כי  חשד  העלה  בשטח  ראשוני  תחקור 
הבשר הרב היה בדרכו להפצה ברחבי ירושלים.

של  'הפיצוח'  יחידת   הוזעקו  למקום 
של  הווטרינרית  והמחלקה  החקלאות  משרד 
עיריית ירושלים להמשך טיפול בבשר ובחשוד 

(שנות ה20 תושב מזרח ים) שמעוכב לחקירה 
ובעקבות הליקויים הורד הרכב מהכביש.

גורמי  עם  יחד  ישראל  משטרת 
כנגד  הנחוש  במאבקה  תמשיך  האכיפה, 
שלעיתים  החי  מן  מזון  והברחת  שיווק 

קרובות מובל בתנאי תברואה ירודים ולא 
במחלות  נגוע  להיות  עלול  ואף  ראויים, 
ביצוע  לצד  הציבור  בריאות  את  ולסכן 
פעולות כנגד אלו המשתמשים בכלי רכב 

המסכנים את הציבור.

חטף נשק 
לפקח של 

רשות הטבע 
והגנים ואיים 

לפגוע בו
שוטרי משטרת ישראל בפעילות 
מהירה עצרו לפני שבוע חשוד 

שחטף נשק לפקח של רשות הטבע 
והגנים ואיים לפגוע בו ◆ לפני זמן 
קצר הוגש כנגדו כתב אישום חמור 

ובקשה למעצר עד תום ההליכים

מ‡: יר‡ל לבי‡

סגור  לשטח  בג'יפ  נסעו  משפחה  בני  מספר 
באזור צומת דליות שברמת הגולן על מנת לקטוף 

צמח מוגן מסוג "עכובית הגלגל".
ובד־ המוגן  הצמח  את  קטפו  המשפחה  בני 
רכם לכיוון שער היציאה מהשטח שקע הג'יפ ונ־
תקע בשטח. למקום הגיע רכב שטח נוסף במטרה 

לחלץ את הרכב מהבוץ.
פקח של רשות הטבע והגנים שסייר במקום 
הבחין בשני כלי הרכב נוסעים לכיוון שער היציאה 

וכאשר עוררו את חשדו סימן להם לעצור.
שה־ שלאחר  עולה  האישום  כתב  מעובדות 
פקח הזדהה ושאל אם יש להם צמח מוגן או דבר 
אסור ברכב, החל הנאשם מוחמד עאסלה בן ה-21 
אותו  והכה  הפקח  את  תקף  להתלהם,  מעראבה 

בכתפו.
ואיפשר  היציאה  שער  את  פתח  רץ  מוחמד 
מול  אל  הפקח  נעמד  אז  הרכב,  עם  לצאת  לחברו 

הג'יפ וביקש שיעצור.
של  מנרתיקו  האקדח  את  שלף  מוחמד 
פעמים,  מספר  האקדח  את  לדרוך  ניסה  הפקח, 

הצמידו למצחו של הפקח ואיים עליו.
והחלו  חברו  נהג  בו  לג'יפ  נכנס  הנאשם 
ברשות  הפקח  של  כשאקדחו  מהמקום  להימלט 
מש־ בניידת  הבחינו  דקות  מספר  לאחר  הנאשם. 
טרה שהוזעקה למקום וחסמה את כיוון נסיעתם. 
החשודים נמלטו בנסיעה פרועה תוך ביצוע עבי־
אח־ נוסעים  שהשוטרים  בזמן  רבות  תנועה  רות 
הוקם  הדרך  בהמשך  לעצור.  להם  וקוראים  ריהם 
ושתי  הנדסי  כלי  באמצעות  משטרתי  מחסום 
במח־ נסיעתם.  נתיב  את  שחסמו  משטרה  ניידות 
לעבר  האקדח  את  זרק  והנאשם  נעצר  הג'יפ  סום 

תעלה בצד הכביש במטרה להעלימו.
כלל המעורבים בארוע נעצרו ונחקרו, בסיום 
חקירה מהירה חומר הראיות שנאסף הועבר לפר־
קליטות מחוז צפון אשר הגישו כנגד הנאשם כתב 
בבית  ההליכים  תום  עד  למעצרו  ובקשה  אישום 

משפט המחוזי בנצרת.
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בחסות בג''ץ: 

מעיין עתיק בבנימין הפך לביתו 
של פולש ערבי

בסיוע האיחוד האירופי סגר את המתחם לשימושו הפרטי. בנה גדרות, תחם את 
המעיין, שיפץ את המבנה והפך אותו לביתו, תוך נקיטת צעדים אלימים להרחקת 

המטיילים והתושבים שהגיעו לאזור

מ‡: יר‡ל לבי‡         
שדרשה  עתירה  דחה  בג"ץ 
בע־ שהשתלט  ערבי  פולש  לסלק 
וחאן  מעיין  על  אירופי  מימון  זרת 

דרכים עתיק בבנימין.
חאן לובן ממוקם בדרך העו־
לה למעלה לבונה מכיוון צפון ובו 
מעיין ומבנה היסטורי הממוקם על 
האבות  דרך   – העתיקה  הדרך  אם 

(כביש 60).
קצר  זמן  שנים,  מספר  לפני 
לאחר שנוער מעלה לבונה התחיל 
חאלד  הגיע  המעיין,  את  לשפץ 
שרקייה  א  לובן  מהכפר  דראגמה 
את  סגר  האירופי  האיחוד  ובסיוע 
בנה  הפרטי.  לשימושו  המתחם 
שיפץ  המעיין,  את  תחם  גדרות, 

את המבנה והפך אותו 
נקיטת  תוך  לביתו, 
לה־ אלימים  צעדים 
המטיילים  רחקת 
שהגיעו  והתושבים 

לאזור.
הוג־ ב2013, 
ראשונה  עתירה  שה 
תנו־ ידי  על  לבג"ץ 
בדרישה  רגבים,  עת 

מהמקום  הפולשים  את  לסלק 
ולהחזיר את החאן לטובת הכלל.

המנהל  העתירה,  בעקבות 
כאתר  המתחם  על  הכריז  האזרחי 
ביניים  צו  הוציא  ובג"ץ  עתיקות, 
שאסר על המשך העבודות במקום, 

אך אלו נמשכו באין מפריע.
בשבוע  שהתקיים  בדיון 
כי  המדינה  הודתה  בבג"ץ  שעבר 
להיתר  בקשה  הגיש  לא  דראגמה 
השנים  לאורך  לדבריה  אך  בניה, 
פעלה משפטית והוציאה צווי הפ־

סקת עבודה.
כי "בחי־ המדינה  טענה  עוד 
נת היתכנות החלת חוק העתיקות 
הירדני טרם הושלמה לאור מכלול 
הכרו־ והמורכבות  העניין  נסיבות 

כה בכך" - טענה שהועתקה מילה 
לעתירה  המדינה  מתשובת  במילה 

משנת 2013.
את  גם  לדחות  החליט  בג"ץ 
העתירה החוזרת, לאור טענת המ־
דינה כי נקטה הליכי אכיפה ופעלה 
"אין  כי  בנימוק  במקום,  משפטית 
העדיפויות  בסדרי  להתערב  דרכו 
ידי  על  שנקבעו  ופיקוח  לאכיפה 

הגורמים המוסמכים".
שהממונה  לדעת  "נוכחנו 
איך  שנים  כחמש  במשך  'בוחן' 
להפעיל את חוק העתיקות" אומר 
אבי סגל, עורך דין בתנועת רגבים. 
אדם  דן  בגוש  או  בירושלים  "אם 
והופך  עתיקות  לשטח  פולש  היה 
אותו  מסלקים  היו  לביתו,  אותו 
כאן  אבל  מיידי,  באופן 
בוחנת  עדיין  המדינה 
איך להפעיל את החוק, 
וזאת למרות שהמדינה 
אין  שלפולש  הודתה 
המ־ על  מלאה  בעלות 
שהבניה  אף  ועל  קום, 
וההשתלטות נעשו תוך 
של  שיפוטי  צו  הפרת 

בג"ץ".

הנהלת בתי המשפט: המאגר 
הסודי על מועמדים לשפיטה 

יירשם כחוק
בעקבות עתירת התנועה למשילות ודמוקרטיה הודיעה הנהלת בתי המשפט 

למחוזי כי אכן החוק מחייב לרשום את המאגר הרגיש שהוחזק וכך ייעשה

מ‡: יר‡ל לבי‡
האחרונות  וחצי  בשנה 
וד־ למשילות  התנועה  ניהלה 
להסדרת  ארוך  הליך  מוקרטיה 
בבית  המוחזק  הסודי  המאגר 
המשפט העליון ובו פרטים רגי־
שים וחוות דעת על מאות מוע־
מדים לשפיטה. תחילה הכחישו 
מנהל  בהם  המערכת  בכירים 
הנהלת בתי המשפט דאז השופט 
קיומו  דבר  את  שפיצר  מיכאל 
"יהלום",  המכונה  המאגר  של 
כי  רמזה  שהתנועה  לאחר  אך 
המידע שברשותה מלמד שקיים 
מאגר שכזה נאלצו בהנהלת בתי 
המשפט להודות בכך אך סירבו 
לרשום אותו כפי שמחייב החוק 

להגנת הפרטיות.
הגישה  כחודשיים  לפני 
ודמוקרטיה  למשילות  התנועה 
המשפט  לבית  מנהלית  עתירה 
המחוזי ודרשה להסדיר את רי־
לעתירה  בתשובה  המאגר.  שום 
המ־ בתי  הנהלת  כעת  שמסרה 
שפט למחוזי באמצעות פרקלי־

טות המדינה נאמר כי אכן החוק 
את  מחייב  הפרטיות  להגנת 
ובכוונת  כזה  מאגר  של  רישומו 
לרשום  המשפט  בתי  הנהלת 
כפי  בהקדם  הסודי  המאגר  את 

שדורשת העותרת.
יירשם  שהמאגר  לאחר 
צלחו  שלא  המועמדים  יוכלו 
את הליך המינוי לבקש את חוות 
לאי  שהביאו  והשיקולים  הדעת 
כך,  שיפוטי.  לתפקיד  קבלתם 
מעיני  נסתר  היום  שעד  המידע 
המועמדים  מעיני  ואף  הציבור 

עצמם יוכל להיחשף.
ודמו־ למשילות  בתנועה 
רצון  שביעות  מביעים  קרטיה 
יום  זהו  כי  ואומרים  מההישג 
מינוי  בהליכי  לשקיפות  גדול 
השופטים.  בתנועה מציינים כי 
המש־ בתי  שבמערכת  "לאחר 
המאגר  קיום  את  הכחישו  פט 
סי־ וחצי  שנה  שבמשך  ולאחר 
רבו לבקשותינו לרישום המאגר 
כחוק, רק עתירה שהגשנו לבית 
הנכו־ להחלטה  הביאה  המשפט 

נה היחידה והיא רישום המאגר. 
דרך  הארוך  ההליך  בזכות  כעת 
פחות  תהיה  השופטים  מינוי 

נסתרת ויותר שקופה".
הת־ מנהל  עמרני  יהודה 
המאגר  "רישום  כי  הוסיף  נועה 
הוא רק הצעד הראשון, אנו נד־
תה־ בדבר  יסודית  בדיקה  רוש 
שהובילו  ההחלטות  קבלת  ליכי 
לניסיונה של הנהלת בתי המש־
שפיצר  מיכאל  השופט  ושל  פט 
המאגר  של  קיומו  את  להסתיר 
הרי־ לחובת  להתכחש  ובהמשך 

שום שלו".
הת־ של  המשפטי  היועץ 
נועה, עו"ד שמחה רוטמן אומר: 
מנוס  יהיה  לא  דבר  של  "בסופו 
על  כוללת  שקיפות  מהחלת 
והעב־ השופטים  מינוי  הליכי 
נבח־ אל  הללו  ההחלטות  רת 
ובממשלה.  בכנסת  הציבור  רי 
הטוב  המחטא  הוא  השמש  אור 
גדול  צעד  נעשה  והיום  ביותר, 
בדרך להשבת אמון הציבור במ־

ערכת המשפט".

חוק ברוסיה יאסור להעליב את המדינה
הצעת החוק קובעת כי ייאסר לכתוב ולפרסם אמירות וטענות שיש בהן 

משום 'העלבת המדינה'

מ‡ פ. יוחנן

מו־ חדשים  חוקים  שני 
שולחנו  על  אלו  בימים  נחים 
הפרל־ של  התחתון  הבית  של 
הם  הדיווחים  ולפי  הרוסי,  מנט 
צפויים לעבור הליך מהיר מאוד 
ולאחר  והצבעות,  אישורים  של 
של  סופי  לאשרור  יועברו  מכן 

הנשיא ולדימיר פוטין.
כי  קובע  החוקים  אחד 
כל  או  רוסיה  אזרחי  על  ייאסר 
המדינה  בשטחי  ששוהה  מי 
וט־ אמירות  ולפרסם  לכתוב 

'העלבת  משום  בהן  שיש  ענות 
שיפרסמו  אזרחים  המדינה'. 
טענות  או  חומרים  מסמכים, 
ומוס־ המדינה  את  המציגות 

עשויים  שלילי,  באור  דותיה 
ולשאת  לדין,  מועמדים  להיות 
של  מאסר  ובעונש  כספי  בקנס 

עד 15 יום.
כי  קובע  השני,  החוק 
ייאסר להפיץ 'חדשות מזויפות' 
בהם  שיש  במקרים  ברשת, 
הציבור  בשלום  לפגיעה  חשש 
ובבטחון המדינה. כל אזרח שי־
ודב־ אירועים  מקרים,  על  דווח 

מעדיפה  היתה  שהממשלה  רים 
שלא יפורסמו, עלול למצוא את 
ול־ ניוז',  ב'פייק  מואשם  עצמו 

שאת בתוצאות.
מבקריו של פוטין טוענים 
כבי־ שנועדו  הללו,  החוקים  כי 
תכליתם  המדינה,  על  להגן  כול 
שליטה  לה  להעניק  ומטרתם 
על  שיפורסם  מה  כל  על  מלאה 
ידי אזרחיה, ויאפשר לה לרדוף 
מי  את  ומשפטי  חוקי  באופן 
עולות  שאינן  בדעות  שמחזיק 
הממשלה  רצון  עם  אחד  בקנה 

והנשיא.

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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אקזיט ענק: 

חברת מלאנוקס הישראלית נמכרת 
לאנבידיה ב-6.9 מיליארד דולר

 המחיר משקף פרמיה של 17% על שווי השוק של מלאנוקס ◆ אנבידיה מעוניינת לחזק את פעילות 
מרכזי הנתונים

מ‡ פ. יוחנן

מיליארד  ב-6.9  נמכרת  מלאנוקס 
בכל־ שנחשף  כפי  אנבידיה,  לחברת  דולר 
החברות  שתי  של  הדירקטוריונים  כליסט. 
האח־ השעות  במהלך  העיסקה  את  אישרו 

רונות.
שווי  על  כ-17%  של  בפרמיה  מדובר 
השוק של מלאנוקס לפי מחיר הנעילה ביום 
מיליארד   5.93  - נאסד"ק  בבורסת  שישי 

מקיימת  כבר  שאנבידיה  לכך  מעבר  דולר. 
מנהלי  ובין  מלאנוקס  עם  פעולה  שיתופי 
היא  ידידות,  קשרי  קיימים  החברות  שתי 
גם הגורם שהציע את המחיר הגבוה ביותר 
הגדולה  מהמתחרה  יותר  רב  סיכוי  ובעל 
שלה בהתמודדות, אינטל, לקבל את אישור 

ההגבלים העסקיים.
מלא־ ברכישת  אנבידיה  של  המטרה 
של  צמיחתה  האצת  את  לשפר  הוא  נוקס 
שסיפק  הנתונים,  מרכזי  בתחום  אנבידיה 

לה הכנסות של 2.9 מיליארד דולר ב-2018 
- שליש מהכנסותיה. אנבידיה נסחרת בש־
ומעסיקה  דולר  מיליארד   91 של  שוק  ווי 
13 אלף עובדים. עיקר הפעילות שלה הוא 
כרטיסי  גרפיים,  מעבדים  ושיווק  בייצור 
לסמארטפו־ ושבבים  שבבים  ערכות  מסך, 
מ-175  צנח  החברה  שווי  וטאבלטים.  נים 
בעקבות  שנה  כחצי  לפני  דולר  מיליארד 
לפ־ נכנסה  שבו  הקריפטו,  בשוק  המשבר 

עילות.

השכר הממוצע במשק עלה ב-3.6% 
ל-10,474 שקל

השכר הממוצע הגבוה ביותר לשכיר נרשם בענף התקשורת והנמוך ביותר בשירותי האוכל ◆ רוב 
השכירים מועסקים בענפים שבהם השכר הממוצע נמוך מהשכר הממוצע 

מ‡ פ. יוחנן
השכר  היה  זה   - ברוטו  שקל   10,474
במחי־ שכיר  למשרת  במשק  הממוצע 
בעלייה  מדובר   .2018 בשנת  שוטפים  רים 
היה  הוא  אז  שנת 2017,  לעומת  של 3.6% 
10,109 שקל. כך עולה מנתוני הלשכה המ־

רכזית לסטטיסטיקה.
שעובד  השכר  הוא  השוטף  השכר 
הממוצע  השכר  שלו.  הבנק  לחשבון  מקבל 
על  עמד  שוטפים  במחירים  בדצמבר 
לעומת   4.6% של  עלייה  שקל,   10,800
 4.3% של  ועלייה  שקל)   10,324) נובמבר 
לעומת דצמבר 2017 (10,358 שקל). השיא 

של  לשכיר  ממוצע  שכר  עם  ביוני  נרשם 
10,849 שקל, שירד בהתמדה עד אוקטובר 

וחזר לעלות בנובמבר.
קבועים,  למחירים  מתייחסים  כאשר 
שכיר  למשרת  ברוטו  הממוצע  השכר  עמד 
של 2.8%  עלייה  ב-2018,  שקל   9,966 על 

בהשוואה לשנת 2017. 
יותר משליש מכלל משרות השכיר במשק 
היו ב-2018 בענפים שבהם השכר הממוצע למ־
שרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע של כלל 
זו  בשנה  היו  מהמשרות,   66% היתר,  המשק. 
בענפים בהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה 

נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

השכר  כלכליים,  לענפים  בחלוקה 
בענף  נרשם  ב-2018  ביותר  הגבוה  הממוצע 
המידע והתקשורת (שירותי תקשורת, תכנות 
וייעוץ מחשבים, מרכזי מחקר ופיתוח תוכנה, 
ושידור  הפקה  לאור,  הוצאה  מידע,  שירותי 
של סרטי קולנוע) ועמד על 21,281 שקל. גם 
בענף אספקת החשמל והמים, שירותי הביוב, 
ב-2018  הרוויחו  בפסולת  והטיפול  הטיהור 
הרבה יותר מהממוצע במשק - 18,842 שקל. 
עמד  הביטוח  ושירותי  הפיננסיים  בשירותים 
השכר  שקל.   18,598 על  הממוצע  השכר 
הממוצע הנמוך ביותר ב-2018 היה בענף שי־

רותי האירוח והאוכל - 4,941 שקל.

6,673 חברות הזנק בישראל
17% מהסטארט-אפים בישראל קשורים לתחום הבינה 

המלאכותית ◆ בישראל 320 חברות רב-לאומיות

מ‡ פ. יוחנן

חברות   6,673 פעלו  בישראל 
כך   .2018 בסוף  (סטארט-אפ)  הזנק 
הסטארט-אפים  מצב  מדוח  עולה 
עמותת  שפרסמה  ל-2018  בישראל 

סטארט-אפ ניישן סנטרל.
ניישן  סטארט-אפ  של  הדוח 
שהבינה  ההבחנה  את  מאשש  סנטרל 
עם  הנוכחי,  הטרנד  היא  מלאכותית 
17% ממספר הסטארט-אפים הכולל 
השנה  בסוף  פעלו  הכל  סך  בישראל. 
בת־ חברות   1,150 בישראל  שעברה 
לעומת 512  המלאכותית  הבינה  חום 

בלבד ב-2014.
פועלות  הדוח,  קובע  בישראל, 
רובן,  לאומיות.  רב  חברות  כ-320 

מחקר  מרכזי  מחזיקות  חברות,   300
ופיתוח המפוזרים בין 360 משרדים. 
שנפתחים  החדשים  המרכזים  מספר 
נמצא גם הוא בירידה, כאשר ב-2018 
המרכזים  מספר  מרכזים.   17 נפתחו 
 ,2015 מאז  שנה  מדי  יורד  החדשים 
החדשים  המרכזים  מספר  עמד  אז 

שנפתחו על 46.
לאומיים  הרב  הגופים  רוב 
גרמניה  ולאחריה  מארה"ב  מגיעים 

ובריטניה.
מעסיקים  הסטארט-אפים  רוב 
מהס־  30% לעשרה.  אחד  עובד  בין 
עו־  11-50 מעסיקים  טארט-אפים 
מהסטארט-אפים   10% ואילו  בדים 
מע־ עובדים. 5%  מעסיקים 51-200 

סיקים למעלה מ-200 עובדים.
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:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

עכיו „ממ‰: 
‰מנ‚נים & מילי 

"על ‰במ‰"!

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

ה‚„ה ל פסח יחי ר‡ובן

בפני־ מעוטרת  ומתוקנת,  מפוארת  הגדה   - ראובן"  "יחי  הגדת 
נים וביאורים על סדר ההגדה, מאוצרו הגדול של הגאון הצדיק רבי 

ראובן אליצור קרלינשטיין זצוק"ל.

סיפור יציאת מצרים בפרט, ועבודת ליל הסדר בכלל – היוו אצל 
וב־ בראש  התמקדו  הרבות  דרשותיו  ומופלאה.  תמה  עבודה  רבנו 
ראשונה בסיפור יציאת מצרים – כפשוטו. בהמחשת הניסים והנפ־
לאות, היד החזקה והזרוע הנטויה, בהם הוציא הקב"ה את אבותינו 
סיפר  אותו   – עצמו  ל'סיפור'  נתונים  היו  מעייניו  עיקר  ממצרים. 

באופן מרתק ומוחשי, כפי שרק הוא ידע לספר.

סיפור  כי  הזוהר,  דברי  את  מזכיר  הגאון  היה  תמיד  בדרשותיו, 
יציאת מצרים צריך להיות בשמחה ובחדוותא. ואכן, הוא יישם את 
אש  כולו  היה  מצרים  יציאת  סיפור  בעת  למעשה:  הלכה  הדברים 

להבה, שלהבת קודש! אדום מרוב התרגשות!

באחת השנים סבל רבנו מכאבים עזים ברגלו בעקבות שבר שהסב 
לו יסורים נוראים, אולם כאשר 
 – מצרים  יציאת  לסיפור  הגיע 
התלהבות  באותה  נשכח.  הכל 
התרגשות,  באותה  שנה,  כבכל 
נשאב  הוא   – חיוניות  באותה 
שקי־ המוכר,  הסיפור  אל  שוב 
חיים  חדש,  נופך  פעם  בכל  בל 
משל  ומפעימים  מוחשיים 

עצמו!

בספר זה, השתדלנו להעלות 
הכתב,  על  דברים  אותם  את 

לתועלת הרבים.

הרב  המשקל  לנוכח  כן,  כמו 
שתפסו מצוות ליל הסדר בלבו 
החשיבות  ולנוכח  רבנו,  של 
ציר־  - להן  שהעניק  המיוחדת 

פנו לקט נפלא ומרומם של הנהגותיו ודקדוקיו סביב הלכות הפסח 
בכלל, והלכות ליל הסדר בפרט.

אין ספק, כי המעיין ימצא בדברים חיזוק והתעוררות רבה לקיום 
מצוות הלילה הגדול בדקדוק ובהתלהבות. 

1599-581- נוף.  יפה  ראשית:  הפצה  הספרים.  בחנויות  להשיג 
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לפרסום חינם במדור אוצר הספרים 
adratkodesh@gmail.com

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן דרמה במשפט הצתת הכנסיה: 

הפרקליטות חוזרת בה מכל האישומים 
נגד נערי הגבעות

עו"ד בן גביר: "מקווה שהתיק הוא סיום מוצלח של קריירה משפטית בת 6 שנים. אני בדרך לכנסת 
ואלחם שם למען האמת הצדק וזכויות האזרח של המתיישבים"

מ‡: יר‡ל לבי‡

מכל  בה  חזרה  מרכז  מחוז  פרקליטות 
המכו־ וקטין  ראובני  ינון  כנגד  האישומים 
והוגשו  דומא  בפרשת  נחקרו  השנים  צ.  נה 
אישומים  להם  המייחס  אישום  כתב  נגדם 
של הצתת כנסיית הדור מציון, הצתת מחסן 

ומכונית ואירועים נוספים של תג מחיר.
השופטת  קיבלה  כחודשיים  לפני 
בן  איתמר  הדין  עורך  טענות  ברנט  מיכל 
זוטא  משפט  וניהל  הקטין  את  שייצג  גביר 
ארוך  ופסלה את כל ההודאות שמסר הקטין  
בחקירות בשב"כ ובמשטרה וקבעה כי לאור 

ההתעללות בקטין אין לקבל הראיות
הפרקליטות ביקשה זמן להתארגן וב־
דיון לפני מספר דקות הודיעה כי לא נותרו 
מספיק  ואין  דבר  הנאשמים  נגד  מהראיות 
הוכחות להוכחת האישומים ולפיכך חוזרת 

הפרקליטות מכתב האישום.
הנא־ זיכוי  על  הורתה  בנט  השופטת 

גביר  בן  איתמר  עו"ד   בידי  שיוצגו  שמים 
ואשר אוחיון.

עו"ד בן גביר: סוף האמת לנצח. במשך 
שלוש שנים אמרתי מעל כל פורום אפשרי 
שעינו צעירים יהודים על רקע פוליטי ונל־
חמתי על חפותם. היום הגיעה לסיום אחת 
הפרשות החמורות בהיסטוריה של המשפט 

עמדתי  קיבלה  שהשופטת  שמח  הישראלי. 
שאין  מודה  הפרקליטות  גם  שהיום  ושמח 

ראיות.
קריירה  מסיים  זה  שתיק  מקווה  אני 
להילחם  הולך  ואני  שנים   6 בת  משפטית 
של   האזרח  וזכויות  האמת  הצדק,  למען 

המתיישבים ופעילי הימין בכנסת.

מנהלי הישיבות: אם לא נקבל כסף לפני 
הבחירות, יש חשש שלא נקבל כלל

"אם הכסף לא יגיע לפני הבחירות, יש לחשוש שלא יגיע לעולם", חוששים מנהלי ישיבות באשר 
להחזר המלא של קיצוץ תקציביהן ◆ הסיבה לחששם: כי הרב גפני עלול שלא להיות יו"ר ועדת 

הכספים בממשלה הבאה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הקיצוץ  להשלמת  מצפים  בישיבות 
מתחילת השנה לסכום של 828 לאברך, כפי 
ולמרות  הקודמת.  הכספים  בשנת  שהועבר 
החודש  לגדול  צפוי  הישיבות  תקציב  זאת 
בסך של 18 שקל לכל אברך,  הודות לפעי־
לות יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני.

הנו־ החודש  עבור  שיופקד  התקציב 
צפוי  הקרובים,  הימים  במהלך  כבר  כחי, 
להיות גבוה יותר מהחודש הקודם, אך עדיין 
לא יחזור לסכום שהיה בשנת 2018, אז הוא 

הגיע ל-828 לכל אברך.
הקרובים  בימים  שיופקד  התקציב 
חודש  לעומת  אברך  לכל  שקל  ב-18  יעלה 

קודם, ויעמוד על 765 שקל.
להשלמת  מחכים  הישיבות  מנהלי 
אם  כי  בחשש  מלאים  מאוד  אך  הקיצוץ 
הכסף לא יגיע לפני הבחירות, הוא לא יגיע 
גפני  שהרב  ערב  יהיה  שמי  משום  לעולם. 
יישאר בעמדת הכוח שלו מול האוצר כיו"ר 

ועדת הכספים.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%20'%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%91%D7%9E%D7%94'%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8%201%20360P.mp4
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=614639596B414377795150464B3342347436653838673D3D
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שיבושים בפעילות הרכבת: העובדים 
שובתים ושני קווים לא פעילים

בעקבות החלטת ההנהלה על הוספת שעות נהיגה לנהגים, הכריז ועד עובדי רכבת ישראל על השבתת 
קווי ראשונים-לוד וכרמיאל-חוף הכרמל ◆ ועד העובדים: "ההנהלה מנסה בכוחנות להוציא סידור עבודה 

מסוכן בטיחותית המסכן את הנהגים ואת ציבור הנוסעים"

מ‡: יר‡ל לבי‡

הנהלת רכבת ישראל הודיעה אתמול כי 
ועד עובדי הרכבת השבית את הקווים ראשו־
נים-לוד וכרמיאל-חוף הכרמל. בוועד העוב־
דים מסרו כי השביתה באה בעקבות דרישתם 
שלא ליישם את לוח השיבוץ החדש של נהגי 
הקטרים, הכולל תוספת של כחצי שעה נסי־
עה במשמרת. עם זאת, מהוועד נמסר כי הש־
לפגוע  לא  כדי  הצהריים  משעות  תחל  ביתה 

בציבור החיילים.
הרכבת,  עובדי  ועד  יו"ר  של  מטעמה 
הרכבת  בהנהלת  גם  כי  נמסר  אדרעי,  גילה 
הר־ בכלים  וכי  העובדים  צדקת  את  "מבינים 
גילים הם לא יצליחו, אז הם מנסים, בייאושם, 
לא  שהם  מה  העובדים.  של  באחדות  לפגוע 
מבינים זה שכאשר עובדים נלחמים על הפר־
נסה או על החיים שלהם או על החיים של מי 
שהם אחראים עליו, במקרה שלנו, של הנוס־
עים, שום דבר לא ישבור אותם ושום דבר לא 

יעצור אותם".
אדרעי הוסיפה כי "אין אף אחד שיושב 
שינווט  מי  אין  הזו,  הרכבת  של  ההגה  ליד 
אותה ואין מי שישמור עליה". לטענתה, "הר־
כבת חשובה לנו הרבה יותר ממה שהיא חשו־
לשנתיים-שלוש  לכאן  שבא  מנהל  לאיזה  בה 
או לכמה חודשים. בשבילנו הרכבת זה הבית, 

זה מקור הפרנסה, זה המשפחה, זה הכול".
"הנה־ הגיבו:  הרכבת  בהנהלת  מנגד, 
על  ומצרה  הנוסעים  בפני  מתנצלת  הרכבת  לת 
ההסתדרות,  יו"ר  מקום  שממלא  שבעוד  כך 

יושבים  בהסתדרות,  התחבורה  על  והממונה 
למו"מ עם הנהלת הרכבת, פורץ ועד העובדים 
פגיעה  תוך  אחריות  וחסרת  פראית  בשביתה 
בנוסעים ללא כל צורך. אנו מבקשים להביא לי־
דיעת הציבור כי בעוד שהנהלת הרכבת וראשי 
ההסתדרות הגיעו לפתרון פשרה - דחתה אותו 
על  מצרים  אנו  אדרעי.  גילה  הרכבת,  ועד  יו"ר 
כך שוועד עובדי הרכבת פוגע בנוסעים ובשרות 
לנסוע  שלא  לנוסעים  קורא  ואף  חמור  באופן 

ברכבות מנימוקי בטיחות לכאורה".
הח־ בעקבות  באה  השביתה  כאמור, 

במשמרתם  שעה  חצי  להוסיף  ההנהלה  לטת 
על  העובדים,  ועד  לטענת  הקטר.  נהגי  של 

נה־ כ-400  מועסקים  ישראל  שברכבת  אף 
קטר.  כנהגי  משובצים  אינם  מהם  כ-50  גים, 
העומס  את  מגבירה  ”אי-הפעלתם  לטענתם, 
על הנהגים בפועל. הם צריכים לרוץ מרכבת 

לרכבת, ואין להם זמן סביר להתרעננות“.
הנוס־ לציבור  אזהרה  פרסם  אף  הוועד 
עים, כשהוא מציין כי אם התכנית של ההנה־
ציבור  את  לסכן  עלולה  היא  לפועל  תצא  לה 
שהנהלת  העבודה  שסידור  ”ככל  הנוסעים: 
ית־ אכן  הפועל  אל  להוציא  מבקשת  הרכבת 
של  ולבטיחותם  לשלומם  דאגה  ומתוך  בצע, 
לנסוע  שלא  לציבור  ממליצים  אנו  הנוסעים, 

כלל בכל קווי הרכבת בכל רחבי הארץ“.

חברי מועצת טבריה: אין מנוס מועדה קרואה ופיטורי ראש העיר
מאחר שעיריית טבריה עדיין לא העבירה תקציב לשנה החדשה, אחד התרחישים הוא שמשרד הפנים ימנה לה ועדה קרואה 
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לא  עדיין  טבריה  שעיריית  מאחר 
אחד  החדשה,  לשנה  תקציב  העבירה 
התרחישים הוא שמשרד הפנים ימנה לה 
מקצוע  אנשי  ימנה  כלומר  קרואה,  ועדה 
הכלכ־ להבראתה  עד  העיר  את  שינהלו 
להת־ שההיתכנות  בתרחיש  מדובר  לית. 

ממשותו מורכב מכמה פרמטרים. 
דוד אוחנה: "אנחנו כבר אופוזיציה 
לוחמת. יש לנו מועצה לעומתית ונתמוך 
לכך  מעבר  הציבור,  שלרווחת  במה  רק 

לא נתמוך בשום דבר, כך שהוא לא יכול 
לווע־ שנגיע  מעריך  אני  העיר.  את  לנהל 
דה קרואה. אומנם יש בחירות לכנסת, כך 
הנוכחי  במצב  יתעכב.  שזה  להיות  שיכול 
זה הולך לקראת ועדה קרואה ואני חושב 
מצוין.  יהיה  זה  לטבריה.  טוב  יהיה  שזה 
יבואו אנשי מקצוע ויעשו מה שצריך כדי 
לשקם את העיר, וגם יגיעו תקציבים מה־
צריך  העיר.  את  לשקם  שיאפשרו  מדינה 
גירעונית  היא  טבריה  שעיריית  להבין 
מו־ הכי  עיר  ראש  יהיה  אם  גם  במהותה. 

אם המדינה  צלח - לא יעזור כלום, אלא 
תיתן סכומי עתק להציל את העיר, אחרת 
אין לה עתיד. אם אכן תוקם ועדה קרואה, 
אנשי המקצוע יסבירו לממשלה על המצב 
הקשה, וזה יעזור. מניסיון בערים אחרות 

זה אכן עוזר ומשקם".     
לא  אני  "כרגע  ועקנין:  פנחס  הרב 
מת־ אנחנו  קרואה.  ועדה  שצריך  חושב 
פללים ומאחלים לכולם בריאות ואריכות 

ימים, ושטבריה תהיה טובה ראייתה".
מידי  "מוקדם  חרמש:  שמוליק 

לוועדה קרואה, צריך לתת לטבריה הזד־
מנות להרים ראש מהמשבר שפוקד אותה 
בשלושת העשורים האחרונים, לפני שמ־

ביאים אנשי מקצוע שינהלו אותה".
יוסי אוקנין: "זה הולך לשם, אני לא 
גם  זה  ועדה,  תמונה  אכן  בסוף  אם  יודע  
תלוי בשאלה אם ראש העירייה יתעשת. 
לטבריה  טובה  לא  אמנם  קרואה  ועדה 
אבל לפחות תהווה סוג של פתרון, במצב 
הנוכחי עדיף ועדה קרואה. ההצהרות של 
לו  שיש  לאדם  מתאימות  העירייה  ראש 

לדירקטו־ ממליץ  והוא  דולר  מיליון   100
ריון מה לעשות איתם. הוא שכח את הג־
ברות  לא  הן  הגרנדיוזיות  ההצעות  רעון. 
התושבים,  בעיני  חול  זריית  זאת  יישום, 
זה ניכר כמו ההצעה לעשות מוזיאון במ־
סגד, שאחרי כמה ימים זה התפוצץ. הפ־
תרון הוא שהמדינה תכניס יד לכיס, תביא 
מפעלים, מיזמי תיירות והיי-טק - דברים 

גדולים וחשובים, לא שלג בטיילת".
תגובה  נמסרה  לא  טבריה  מעיריית 

לדברים.

ישראל

החלה חלוקת הפעימה ה-4 
של המענק הקטארי בעזה

55 אלף משפחות נזקקות קיבלו 100 דולר כל אחת • 
שני בלונים עם חפץ חשוד אותרו בשטח אשכול

מ‡ פ. יוחנן
המ־ של  הרביעית  הפעימה 
החלה  עזה  לרצועת  הקטארי  ענק 
אלף   55 כאשר  (שני),  הבוקר 
למשרדי  הגיעו  נזקקות  משפחות 
תשלום  קיבלה  אחת  וכל  הדואר, 
אתמול  במקביל,  דולר.   100 של 
אליהם  בלונים,  זרי  שני  אותרו 
מחובר חפץ חשוד, באזור אשכול 
– אחת סמוך למשק חקלאי ואחד 
בשטח פתוח. חבלני משטרה הגי־

עו למקום ופתחו בבדיקה.
לשיקום  הקטארית  הוועדה 
במזומן  התשלום  כי  הכריזה  עזה 
עבור סיוע למשפחות נזקקות יחל 
קיבלה  משפחה  כל  כאמור,  היום. 
יועבר  הכסף  כי  ונטען  דולר   100
למשפחות שקיבלו בעבר רק פעם 
הת־ החלוקה  הסיוע.  את  אחת 
הדואר  משרדי  באמצעות  בצעה 
בעזה ותחת פיקוח של פקידי וצ־

וות הוועדה.
אל- "אל-ערבי  ביומון 

כי  פורסם  ג'דיד" 
מההבנות  כחלק 
שהושגו  החדשות 
בחסות  ישראל  עם 
המצרי,  המתווך 
הלאומית  "הוועדה 
לצעדות  העליונה 
ושבירת  השיבה 
הורתה  המצור" 
את  זמנית  להפסיק 

בר־ הגדר  על  הליליים  העימותים 
צועת עזה.

יופסק  כי  ציינו  המקורות 
זמנית גם השימוש באמצעי מאבק 
"קשים" כדי להעניק למתווך המ־
על  לחץ  להפעיל  הזדמנות  צרי 
התחייבויותה  את  לממש  ישראל 
ברצועה,  המצור  הקלת  בדבר 
שהושגו  ההבנות  מיישום  כחלק 
האחרון.  ההסלמה  סבב  לאחר 
היש־ הצד  כי  אמרו  המקורות 
הם  כי  המצרי  למתווך  מסר  ראלי 
באופן  לקיים  להמשיך  מתחייבים 

הדרגתי את הבנות.
המ־ ההסכם  הדיווח,  פי  על 
חודש כולל את תיקון קו החשמל 
לרצועה, הרחבת מרחב הדיג ובי־

של  בינלאומיים  פרויקטים  צוע 
תעסוקה ופיתוח. בתמורה, הסכי־
להקפיא  הפלסטיניים  הפלגים  מו 
קשים"  ב"אמצעים  השימוש  את 
הפרחת  את  ובפרט  ישראל -  נגד 

בלוני התבערה.
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טבריה: כ- 3,000 יהודים התחזקו 
בשמירת השבת

לפחות ארבעה בעלי עסקים קיבלו על עצמם לא לפתוח בשבת. רבני הידברות במסע מחזק בעיר הקודש 
טבריה
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לפחות ארבעה בעלי עסקים קיבלו על 
עצמם לא לפתוח בשבת ועוד שלושת אלפים 

יהודים מתחזקים בשמירת השבת.
הביקור  לאחר  בדבריו  כהן,  זמיר  הרב 
להודות  "עלינו  אמר:  העסקים,  בעלי  אצל 
כבוד  את  לקדש  הזכות  על  יתברך  להשם 
מרגש  טבריה.  הקודש  בעיר  המחולל  השבת 
שבטיילת  העסקים  אנשי  את  לראות  היה 
העיר ובסביבתה, מקבלים את החיזוק הגדול 

הזה כמים חיים לנפש עייפה.
כמה מהם סיפרו בצד על הלחצים המו־
פעלים עליהם מטעם העיריה לפתוח בשבת, 

וכעת אזרו חיל לעמוד על משמר השבת.
הקבלה  את  לשמוע  היה  מכל  והמשמח 
פתוחים  היו  חנויות  בעלי  כמה  עליהם  שקיבלו 
בשבת לסגור מעתה ולקבל את ברכת השבת מתוך 
אמונה טהורה בד' ובתורתו. אשרי העם שככה לו!"

ציערו אשה בנפצים, העונש לא 
איחר לבוא

סיפור נורא שארע לאחרונה וסופר מפי הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מ‡: יר‡ל לבי‡

מעשה שמוכיח כמה יש ליזהר מלצער 
החודשית  בחוברת  פורסם  הסיפור  יהודים. 

של רמת אלחנן 'קול ברמה'.
לפ־ שהגיעה  בת  להם  אשר  למשפחה 
רקה הציעו בחור מצוין, מתמיד וירא שמים, 
היא  שהתעוררה  הבעיה  טוב.  שם  לו  שיצא 
כבר,  שהתחתנו  אחים  כמה  יש  זה  שלבחור 
ואצל כולם התגלעו צרות מצרות שונות, שלא 

ניתן אפילו להעלות על הכתב.
רב  את  ושאלו  הבת  משפחת  בני  באו 
האם  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון  השכונה 
לחשוש  יש  שמא  או  להצעה,  בכלל  לגשת 
בעיני  נחֹון  שלא  מי  גם  שכן  הללו,  מהצרות 
בשר יכול היה לראות שמדובר בקללה הרוב־

צת על המשפחה ההיא.
אחד  היה  הבחור  של  אביו  כי  התברר 
המפיצים הגדולים של כל סוגי כלי המשחית 
בבניין  והדינמיטים.  הקפצונים  פורים,  של 
שהפיצוצים  זקנה,  אשה  היתה  התגורר,  שבו 
לחרדות  לה  וגרמו  ליבה,  את  הרעידו  הללו 
הבית  מבעל  והתחננה  ביקשה  היא  מרובות. 
הוא  אך  הדינמיט,  את  למכור  שיפסיק  השכן 

לא שעה לתחינותיה והמשיך במעלליו.
פיצוץ  בבניין  נשמע  כאשר  אחד,  יום 
הזקנה  קמה  דינמיט,  מהפעלת  כתוצאה  עז 
ומאז  המשפחה  כנגד  קשים  דברים  והטיחה 

לא פוסקות הצרות שם.
מה  תאמר,  "ואם  ציין,  השכונה  רב 
יאכ־ 'אבות  ההוא;  האב   של  בניו  אשמים 
יש  לצערנו,  תקהינה'?  בנים  ושיני  בוסר  לו 

עם  ההוא  הפסוק  את  קוראים  שלא  מקרים 
קריאה.  סימן  עם  אלא  אחריו,  סימן-שאלה 
תקהינה'!  בנים  ושיני   בוסר,  אכלו  'אבות 
וכמו שאומר  הגמרא ביומא, דף פ"ז 'אוי להם 
אלא  עצמן,  שמחייבין   דיין  לא   - לרשעים 
כל  סוף  עד  בניהם  ולבני  לבניהם  שמחייבין 

הדורות'!".
מרן  גיסו  כי  סיפר  זילברשטיין  הגר"י 
מהמדרש  בציטוט  התבטא  קניבסקי  הגר"ח 

במשלי המוכיח כמה גדול כוחה של קללה.
ההיא  המשפחה  לבני  אמר  השכונה  רב 
מנין  להביא  מנת  על  מאמץ  כל  לעשות  שיש 
מחילה,  ממנה  ולבקש  הזקנה  של  קברה  על 
המיוחד  הנוסח  עם  קללה'  'תיקון  לערוך  וכן 
ורק  הספרדים.  גדולי  של  בסידוריהם  המצוי 

אז אפשר יהיה לגשת לשידוך.

תכונה נרגשת בישיבת 
"אורייתא" לקראת 

המעמד 'הבו-גודל' להוקיר 
ולהעריך את עמלי התורה 

תלמידי הישיבה
ת  ב י ש י
בי־ 'אורייתא' 
לוב־ רושלים 
כאשר  חג,  שת 
הם  נערכים 
נרגשים  גם 
ולה־ להוקיר 

נס  על  עלות 
וכיאות  כראוי 
של  לכבודה 
את  תורה 
התורה  עמלי 
תל־ מצטייני 

הישיבה  מידי 
האדיר  במעמד 
 , -גודל' הבו '

והדר,  פאר  ברוב  היום  שיתקיים 
לעש־ הוראה  תעודות  יוענקו  בו 
שהתייגעו  הישיבה,  תלמידי  רות 
הכש־ הלכות  ובירור  בליבון  רבות 
חלקי  בכל  הפזורות  החמורות  רות 
בבקיאות  ידם  כדי  ומצאו  שו"ע, 
את  גם  הפליאה  אשר  מושלמת 
גאוני ההוראה שליט"א אצלם עלו 
תלמודם,  על  להיבחן  התלמידים 
רבינוביץ'  שמחה  ר'  הגאון  ה"ה 
תשובות,  פסקי  בעמח"ס  שליט"א 
הגאון ר' משה ברנסדופר שליט"א 
בירושלים,  הוראה  היכל  אב"ד 
שליט"א  ליווי  ד.  אברהם  ר'  הגאון 
בי-ם  החומות  שומרי  קהילת  רב 
שליט"א  טשאקווע  גאב"ד  וכ"ק 
של  הכשרות  ועד  כיו"ר  שמכהן 
הרבנים  החרדית,  העדה  בד"ץ 
הת־ את  בחנו  שליט"א  הגאונים 
ההלכות,  על  היטיב  הדק  למידים 
המפ־ ידיעותיהם  על  והתענגו 
ליאות של הבחורים כל אחד ואחד, 
כשאינם מסתירים את התרגשותם 
מן המחזה המרגש שנגלה לעיניהם.
את  כראוי  להוקיר  בכדי 
נערכים  החשובים,  התלמידים 

המפואר  המעמד  לקראת  בישיבה 
'הבו-גודל' שיתקיים הערב באולם 
ע"י  יוענקו  בו  בירושלים,  מפואר 
ההוראה  גדולי  הגאונים  הרבנים 
למעשה  הוראה  תעודות  שליט"א 
הת־ לעשרות  הכשרות  בהלכות 
וכן  המבחן,  בכור  שעמדו  למידים 
הער־ את  נרגש  ביטוי  לידי  להביא 
התו־ לעמלי  הישיבה  והוקרת  כת 
היכל  את  הממלאים  החשובים  רה 
למרחוק,  המדהד  התורה  בקול  ה' 
בלימודים  מסתפקים  אינם  כאשר 
הקבועים וסדרי הישיבה, אלא מו־
סיפין מן החול על הקודש בלימוד 
אותם  שילוו  אלו  חשובות  הלכות 
משך כל ימי חייהם, המעמד האדיר 
הישיבה  רבני  בראשות  יתקיים 
שליט"א ועוד רבנים נכבדים, יכבד 
את המעמד כאורח הכבוד הגאון ר' 
בד"ץ  ראש  שליט"א  רובין  אברהם 
נואם  דברים  ישא  כמו"כ  מהדרין, 
ברנסדופר  משה  ר'  הגאון  הכבוד 

שליט"א אב"ד היכל הוראה י-ם.
לכבודה  המעמד  יהיה  גדול 
עשה  היום  זה  ולומדיה,  תורה  של 

ה' נגילה ונשמחה בו.

http://xn--4dbbfg2d4b.co.il/
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"חיים של נס מלובש בטבע" – סיפור מ'חיי אברך'
יום אחד היה עליו להשיג דחוף 2000 שקלים. עמד במנחה בשטיבלאך ואמר: "רבש"ע, אני צריך כסף אבל אין לי כוח 

להסתובב כדי להשיג אותו, אנא…"

מ‡: יר‡ל לבי‡
"בעבור  מתחננים:  רבה'  'אהבה  בברכת 
תח־ כן  חיים,  חוקי  ותלמדם  בך  שבטחו  אבותינו 
ללימוד  בד'  ביטחון  בין  הקשר  מה  ותלמדנו".  ננו 
להגיע  יכולים  בד'  הבטחון  שע"י  אלא  התורה? 
הש"ס,  סוגיות  זה  שלנו  המלחמה  ששטח  לתובנה 
הרואות,  ועינינו  ידאג…  כבר  הקב"ה  ולגשמיות 
במהלך  וב"ב,  האברכים  את  מפרנס  הקב"ה  כיצד 

שאיננו רק טבע.
כל מי שזכה לחיי אברכות, יבין היטב עומק 
שעליו  יודע  הוא  א',  לסדר  הולך  אברך  זה.  מהלך 
להשיג היום בדחיפות 2000 שקלים להפקיד בבנק, 
ולמרות זאת הוא נכנס ל'מלחמה' של סדר א' בס־
ערה, כמו שוכח מכל מטלותיו. בהמשך אולי יחפש 
הגשמית  ה'מלחמה'  את  אך  כסף,  להשיג  דרכים 
ממש  הנצרך.  לכסף  שידאג  לרבש"ע  משאיר  הוא 

כל יום פורים!
פורסם  הסיפור   - ממיר  שקדן  אברך  סיפר 
לה־ עליו  היה  אחד  יום  דרשו:  של  הפותח  במייל 
שיג דחוף 2000 שקלים. עמד במנחה בשטיבלאך 
ואמר: "רבש"ע, אני צריך כסף אבל אין לי כוח לה־
פסע שלש פסי־ אנא…"  סתובב כדי להשיג אותו, 
עות אמר תחנון ועלינו, ופנה לאברך שעמד על ידו: 
מה…?  לזמן  שקלים  לך 2000  יש  אולי  נא,  "אמור 
"כן", השיב הלה מיד בחיוך… "ביצעתי הבוקר עי־

סקה באשראי עבור חבר שרכש שמלת כלה לבתו, 
הוא היה צריך לשלם באשראי והביא לי את המזו־

מן, אוכל להלוות לך את הכסף בשמחה עד העשירי 
לחודש הבא, אז יורד האשראי"…

את  מיודענו  השיג  הפרעון  תאריך  לפני  יום 
המלווה  אך  בהתחייבות,  לעמוד  ושמח  הסכום 
איננו, בלעה אותו האדמה! עבר חודש, חודשיים, 

פוגש  הוא  הזמן  של  האחרון  ביום  איננו!  והמלווה 
לא  המלווה  אבל  הסכום…  את  שולף  ומיד  אותו 
"שבוע  מספר:  הוא  וכך  הכסף!  את  לקחת  מוכן 
את  החזיר  ידידי  הכסף,  את  לך  שהלוויתי  אחרי 
לו  אמרתי  בחזרה.  המזומן  את  וביקש  השמלה 
שאל:  הוא  אברך.  לאיזה  זה  את  הלוויתי  שכבר 
'מדובר באברך נזקק?' עניתי: אינני יודע, זולת זאת 
כן  'אם  הלה:  פסק  ילדים.  עשרה  עם  אברך  שהוא 

שהכסף ישאר אצלו!' זכית…!".
לפתח  שזכה  אברך',  מ'חיי  קלה  דוגמא  זוהי 
ובעצם  בטבע.  המלובש  נס  לחיי  ואהבה  חיבה 
לו.  זכו  אברכים  אלפי  שעשרות  רוחני  מיקום  זהו 
הגשמיות  מלחמת  מעל  להתרומם  הנס'…!  'אהבת 
ההמונית, למסור זאת לד', ולחוש כל יום פורים…! 
(מתוך מאמרי "עינינו גל" מבית ישיבת מיר, הנד־

פס ב'אוסף גיליונות' ויקהל תשע"ט)

בזמן ביקור הרבי מויז'ניץ

מפקיד המשטרה באנטוורפן: בהכנסת הס"ת 
תראו שלא יירדו גשמים

בחופות או להבדיל בהלוויות שלכם ל"ע, ייתכנו גשמים, אבל לא בחגיגות של ספר תורה. כך זה היה תמיד ואתם 
תיווכחו שאני צודק!' - אמר הגוי

מ‡: יר‡ל לבי‡
מויזניץ  אדמו"ר  מרן  של  ביקורו  ימי 
והעס־ היו,  גשומים  ימים  באנטוורפן  שליט"א 
קנים היו מוטרדים שמא יפריעו הגשמים לתה־
לוכת הכנסת הס"ת. אלא שבפגישה עם המפקד 
בהחל־ הנכרי  להם  אמר  המשטרה,  של  האזורי 
טיות: 'אל לכם לדאוג, לא יירדו גשמים במהלך 
המופת־ העסקנים  שאלו   - לך?  מנין  החגיגה'. 
מפקד  אני  שנה   19 'מזה  השיב:  והמפקד  עים. 

היהודית  בשמחה  גשם  ירד  לא  ומעולם  כאן, 
להבדיל  או  בחופות  תורה'!  ספר  'הכנסת  של 
לא  אבל  גשמים,  ייתכנו  ל"ע,  שלכם  בהלוויות 
בחגיגות של ספר תורה. כך זה היה תמיד ואתם 

תיווכחו שאני צודק!' - אמר הגוי.
היו  התהלוכה  ואחרי  לפני  היה.  כך  ואכן, 
גשמים, אבל בכל שעות התהלוכה והריקודים בר־
במלוא  השם  קידוש  בהירים!  השמים  היו  חובות, 

מובן המילה.

ישראל  מנהג  על  גם  שומרים  באנטוורפן 
עתיק בהכנסת ספר תורה: בספר 'נוהג כצאן יוסף' 
את  מוליכים  בהם  ברחובות  הדרך  'בכל  כי  מובא, 
בח־ נרות  שם  הדרים  היהודים  מדליקים  הס"ת, 
ותפארת  וגדולה  יקר  לעשות  כדי  בתיהם,  לונות 
להשי"ת'. מנהג זה נשמר באנטוורפן בהוד והדר - 
בכל הרחובות בהם עברה התהלוכה נראו בחלונות 
הבתים נרות דולקים, ויש שאף הניחו נרות גדולים 

בפמוטי השבת. כבודה של תורה! 

במחאה נגד 
סגירת שדה 

דב: היום אילת 
שובתת

בתכנון: קבלני עפר שעובדים עם 
העירייה יחסמו את כבישי הכניסה לעיר 

ושדה התעופה יושבת למשך 4 שעות

מ‡ פ. יוחנן

באילת,  שיתקיימו  המחאה  פעולות  במסגרת 
דב  שדה  של  פעילותו  את  להפסיק  התוכנית  עקב 
(ג')  היום  ייסגר  באילת  התעופה  שדה  ביולי,  מ-1 
בצהריים.  ל-2  בבוקר   10 בין  ולנחיתות  להמראות 
יחסמו  העירייה  עם  שעובדים  עפר  קבלני  בנוסף, 

את כבישי הכניסה לעיר עם כלים כבדים.
שעריה  כל  על  בבוקר,  מ-10  תושבת  אילת   
ועקבה.  לטאבה  הגבול  מעברי  וגם  ובים  באוויר 
בעיר,  החינוך  מערכת  גם  תושבת  בבוקר  מ-11 

למעט גני הילדים והחינוך המיוחד.
אגד,  חברת  קניות,  מרכזי  יצטרפו  לשביתה 
והאר־ החברות  כל  של  עובדים  ועדי  מוניות,  נהגי 
עיריית  עובדי  יוספטל,  החולים  בית  עובדי  גונים, 
חבל  תושבי  גם  ועוד.  הממשלה,  ומשרדי  אילת 
ברכבים  וינועו  המחאה  להפגנת  יצטרפו  אילות 

לאורך כביש הערבה.
מנדלבליט,  אביחי  לממשלה,  המשפטי  היועץ 
בה  נתניהו,  בנימין  הממשלה  לראש  הנחיה  הוציא 
הנוג־ החלטות  מקבלת  להימנע  עליו  כי  קובע  הוא 
ב-9  הבחירות  לאחר  עד  דב  שדה  של  לעתידו  עות 
ייעשו  שיתקבלו  שהחלטות  מחשש  וזאת  באפריל 

מתוך רצון למצוא חן בעיני הבוחרים.
אילת  של  הערים  ראשי  כינסו  השבוע  בסוף 
ותל אביב מסיבת עיתונאים וקראו לראש הממשלה 
של־ צעד  דב,  שדה  את  לסגור  ההחלטה  את  לעצור 
דבריהם ינתק את אילת ממרכז הארץ. ראש עיריית 
לשנות  כי "אפשר  אז,  אמר  הלוי  יצחק  מאיר  אילת 
תל־ עיריית  וראש  לשנותה"  וחייבים  ההחלטה  את 
"טיפשות"  ההחלטה  את  כינה  חולדאי,  רון  אביב, 

והציג לה תוכנית חלופית.

mailto:msh5380380@gmail.com
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מאות גבאים מאיזור השרון 
התכנסו ליום עיון

מטרת הכינוס לתת בידי הגבאים כלים וידע מקצועי בכדי לנהל את בית הכנסת בצורה 
מיטבית ולהעמיד את הגבאי במרכז ולתת לו את הכבוד הראוי לו כמי שמוסר עצמו למען 

הציבור ובית הכנסת

מ‡: יר‡ל לבי‡
מאות גבאי בתי כנסת מאיזור השרון 
בכפר  השרון  באולמי  עיון  ליום  התכנסו 
הכנסת'  בתי  'התאחדות  ע"י  שנערך  סבא 
הרוש  בן  אלי  של  מיוזמתו  מעט'  ו'מקדש 
בעיר  הדתית  המועצה  ובחסות  בשיתוף 
כפר  ועירית  טרבלסי  ששון  הרב  בראשות 

סבא.
הגבאים  בידי  לתת  הכינוס  מטרת 
בית  את  לנהל  בכדי  מקצועי  וידע  כלים 
הג־ את  ולהעמיד  מיטבית  בצורה  הכנסת 
לו  הראוי  הכבוד  את  לו  ולתת  במרכז  באי 
כמי שמוסר עצמו למען הציבור ובית הכנ־
סת. בכניסה לאולם עמדו דוכנים המציעים 
ול־ לפאר  קודש  חפצי  ועוד  ומאור  ריהוט 

רומם את בית ד'.
שנתנו  מקצוע  אנשי  השתתפו  בכנס 
הרצאות בנושאי ביטוח לבית כנסת, עלוני 

פינוי  בעקבותיהם,  הגניזה  ובעיות  השבת 
בינוי ותמ"א 38 לבתי כנסת, הנגשה לנכים 

ועוד.
יצחק  הרב  הדתות  שר  השתתפו  כן 
וקנין, חה"כ יעקב מרגי, ראשי הערים של 
כפר סבא ורעננה רפי סער וחיים ברוידא, 
נו־ ציבור  ואישי  דתיות  מועצות  ראשי  וכן 

ספים.
וקנין  יצחק  הרב  דת  לשירותי  השר 
כפוי  הוא  הגבאי  תפקיד  כי  בדבריו  אמר 
טובה ולא פשוט, אבל הקב"ה משלם שכרו 
מני־ זאת  אומר  "ואני  ואחד.  אחד  כל  של 
סיון: כשאבא שלי ע"ה היה גבאי, אני הייתי 
שישי  יום  כל  קבוע  הכנסת  בית  את  שוטף 
צדקה  גבאי  מגיע  וכשהיה  שנים.  במשך 
מסתובב  אני הייתי   לישיבות  כסף  לאסוף 
וסיפר  הוסיף  וקנין  השר  לו".  ועוזר  איתו 
במוע־ דתית  מועצה  ראש  שהיה  מאז  כי 

צה אזורית באזור מגוריו ועד היום במשך 
את  שבת  בכל  מביא  הוא  שנה  שלושים 
לא  אבל  שר,  "אני  שלישית:  סעודה  צרכי 
בדיוק  יודע  אני  לרגע,  הראש  לי  הסתובב 
והקב"ה  שלי,  והשליחות  התפקיד  מה 
עם  שעמלים  אלה  של  שכרם  את  משלם 

הציבור לשם שמים".
גם חה"כ יעקב מרגי אמר בדבריו כי 
שניקה  בזכות  הם  להם  שזכה  התפקידים 
את בית הכנסת: "כשקיבלתי את התפקיד 
בבאר  דתית  מועצה  יו"ר  בתור  הראשון 
שבע, כולם שאלו אותי מה קרה? בכלל לא 
בכור  בכלל  עבדתי  התפקיד,  על  חשבתי 
שטא־ בגלל  כנראה  להם  עניתי  בדימונה, 
היה  שלי  כשאבא  הכנסת,  בית  את  טאתי 
הקשר.  מה  לי  אמרו  לו,  עזרתי  אני  גבאי 
חייב  נשאר  לא  הקב"ה  כן,  להם:  אמרתי 

והוא מחזיר טובה".

"לא מתקבל על הדעת שיהודים יחיו 
בפחד"

כך אמרה מתאמת האיחוד האירופי למאבק באנטישמיות ◆ 40% מיהודי אירופה חוו תקיפה 
אנטישמית

מ‡ פ. יוחנן
למא־ האירופי  האיחוד  מתאמת   
שנורביין,  פון  קת'רינה  באנטישמיות,  בק 
יותר  שומעת  היא  כי  כאן  בחדשות  אמרה 
ויותר מחברי הקהילה היהודית על החשש 

מללכת עם סממנים דתיים ברחוב.
בקהילה  מעט  לא  שומעת  "אני 
חבישת  על  פעמיים  שחושבים  היהודית 
שלהם  לילדים  אומרים  והם  יהודי,  סמל 
כי  הודתה  היא  המתאמת.  אמרה  להיזהר", 
"יש חשש בחלקים מסויימים של הקהילה 

שהמת־ רואים  שאנחנו  מכיוון  היהודית, 
גבוהים  באחוזים  הן  האנטישמיות  קפות 
מגן  או  כיפה  שחובשים  אנשים  נגד  יותר 
דוד. אני חושבת שבלתי מתקבל על הדעת 

שקהילות חיות בפחד". 
האיחוד  פרסם  השנה  בתחילת 
האירופי תוצאותיו של סקר מקיף, ובו נתו־
נים מדאיגים למדי על חששם של היהודים 
חשים  יהודים   10 מתוך  תשעה  באירופה: 
באירופה,  באנטישמיות  עלייה  ישנה  כי 
ו-40% חוו תקיפה על רקע יהדותם. לאלה 

מהיהודים   40% שכמעט  הנתון  מצטרף 
שקלו לעזוב. "בסופו של דבר רק 2% עוז־
בים, אבל זה מראה את העובדה שהיהודים 
מרגישים שנלקח להם החמצן – גם אם הם 
נשארים", אמרה הבכירה באיחוד האירופי. 
האמי־ את  גינתה  שנורביין  פון 
ליהודים  מקום  "אין  כי  האנטישמיות  רות 
הגזים",  בתאי  מקומם  שלנו,  באיצטדיון 
שהעבר  לעובדה  דוגמה  עוד  זו  כי  ואמרה 
הק־ והדעות  בשנאה  תפקיד  היום  משחק 

דומות של היום".

גלישה בטוחה באיכות מקסימלית

הכוח להצלחה: 
 power אתרוג"
למשתמש החרדי"

ראיון עם מנהל אינטרנט אתרוג הרב אפרים שבדרון

חרי בכ :‡מ
והיום  פעילות,  של  שנים   10
החדשה  בשורה  על  שומעים  אנחנו 
הבשורה  בעצם  מה  לשמוע   אשמח 

החדשה שלכם לצרכנים כיום?
לדרך  יצאנו  שנים  מספר  לפני 
פתרון  שמספק  עסקים'  'אתרוג  עם 
חרדים  עובדים  אלפי  לעשרות  מלא 
מאינטרנט  שנהנו  התחומים  בכל 
הת־ במרחב  פוגע  שזה  בלי  מסונן, 
מרון בו הם נדרשים לצורכי עבודה, 
החברה  שרתי  של  באיכות  זה  וכל 
פתוחים  אתרים  אלפי  מאות  ועם 
ומסוננים. כך יצרנו היכרות מעמיקה 
ומקצוע־ המגזר  עם  אמצעית  ובלתי 

נות שאין שני לה.
החדש  המותג  את  הניב  זה  כל 
אלו:  בימים  להציג  גאים  אנו  אותו 
מהיר,  אינטרנט   ,"  power "אתרוג 
עבור  נקי  ובעיקר  עוצמתי  חזק, 
פרנסתו.  לצרכי  לכך  שנזקק  מי  כל 
סינון  מנוע  הוא   "power "אתרוג 
בסיס  על  שנבנה  ומתוחכם,  עוצמתי 
הידע והניסיון העצום שצברה החב־
רה במהלך השנים. מנוע הסינון כולל 
הקיימים  היתרונות  כל  את  בתוכו 
והמחמי־ העדכניים  השיפורים  לצד 

רים ביותר. 
פי־  "power "אתרוג  מסלול 

רושו הצטרפות לספק אינטרנט חזק, 
המבו־ תקלות  ללא  מהירה  גלישה 
שאינו  ביותר  הטוב  הסינון  על  ססת 
מאט ואינו מפריע אפילו במעט את 

רצף העבודה והגלישה.

מנועי  משאר  שונה  זה  במה 
הסינון הנפוצים בשוק? 

ההגנה של אתרוג מבוססת על 
הכו־ הגנה  סוגי  של 3  ייחודי  שילוב 
ובלעדית  מובילה  טכנולוגיה  ללות, 
בהתאמה  אתרוג,  אינטרנט  מבית 
מיוחדת לציבור החרדי בשילוב ופי־
קוח של בדיקות אנושיות קפדניות.

מחובר    ,"power "אתרוג 
לשלושה כבלים תת ימיים המאיצים 
את הגלישה, כשהם מחוברים למנו־
עי הסינון הרובוטיים של אתרוג עם 
המבוססות בינה מלאכותית, זה מב־
טיח כי הגלישה תהיה מהירה, איכו־
תית, נקיה, מסוננת והלקוח יקבל את 
כל מה שהוא צריך אבל יחד עם זאת 
חשש  ללא  צריך,  שהוא  מה  את  רק 
למכשול או למשהו לא רצוי במהלך 

העבודה.
נבחר  החדש  המוצר  של  שמו 
מע־ חשיבה  לאחר  בקפידה  הוא  גם 
כולו:  המוצר  על  מעיד  והוא  מיקה 
במיוחד  עוצמתי  אינטרנט  ספק  זהו 
לקוח  ביותר.  הרב  הכח  מושקע  בו 
מקבל   "power "אתרוג  במסלול 
וב־ בקצב  לעבוד  הכח  את  מאתנו 
מהס־ עליו  המגן  הכח  ואת  מהירות 

כנות האורבות ברשת. 
תכניות לעתיד?

כל  זה  על  עובדים  בהחלט, 
אנו  בע"ה  הבא  בעשור  גם  הזמן.... 
הבטוח  השימוש  את  להוביל  נמשיך 
והאיכותי ביותר ברשת בקרב מהגזר 
מוכחת  הצלחה  של  כח  עם  החרדי, 

לא מתווכחים.

להצטרפות לחץ כאן

http://bit.ly/2SVKOIF-etrog
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כינוס מיוחד:

 'מכבי' הציגה את נתוני הצמיחה המרשימים לצמרת 
הניהול החרדית ולעשרות מתאמי קשרי הקהילה

בכנס הוצגו הנתונים המרשימים של צמיחת מספר המבוטחים ב'מכבי' בכל רחבי הארץ, כקופה המובילה, המתאימה את שירותיה לאופי המגזר החרדי 
◆ מנכ"ל מכבי, מר רן סער: "מכבי רואה במערך קשרי הקהילה, זרוע מעשית ורגישה, הנמצאת בשטח, 'מרגישה' את החבר ומסייעת לו" ◆ מנהל השיווק 

במגזר החרדי הרב משה שלזינגר: "הנתונים במגזר החרדי לא מפתיעים, והם נזקפים לזכות פעילותם הענפה של מתאמי קשרי הקהילה ברחבי הארץ" 
◆ בשנה החולפת הצטרפו למכבי בנוסף עוד 1000 דרכונאים, בחורי ישיבות ובנות סמינרים ◆ מנהלת השיווק הארצית הגב' נירית בן קיש ציינה את 

חשיבות המערך כחלק מתפיסת עולם שלמה של מכבי, המוכיחה את עצמה בכל שנה מחדש. 

חרי בכ :‡מ

סיכום  אירוע  קיימה  בריאות'  שירותי  'מכבי 
רבעון מיוחד, בהשתתפות מנכ"ל 'מכבי' מר רן סער, 
המרחבים  מנהלי  החרדית,  הניהולית  השדרה  צמרת 
קהילה  קשרי  מתאמי  ועשרות  החרדיים,  בריכוזים 

מרחבי הארץ.
למגזר  השיווק  מנהל  שלזינגר,  משה  הרב 
ההצלחה  נתוני  את  למשתתפים  הציג  החרדי, 
החולפת,  בשנה  המחוזות  בכל  'מכבי'  שרשמה 
צמיחה  'מכבי'  מסכמת  ב-2018  גם  כי  והדגיש 
חיובית של מבוטחים, עם גיוס נטו של לא פחות 
הנאמנות  שיעור  עם  חדשים,  חברים  מ-28,675 
בת־ שכבר  וציין  הקופות,  כל  מבין  ביותר  הגבוה 
כי  הודגש  עוד  זהה.  מגמה  נרשמת   2019 חילת 
דרכו־  1,000 גם   למכבי  הצטרפו  החולפת  בשנה 

נאים, בחורי ישיבות ובנות סמינרים.
התחזקותה של מכבי מהווה תוצאה טבעית ומ־
נר־ שירותים  בפריסת  העצומה  להשקעתה  תבקשת 
חבת, ובפעילות מתמדת להרחבתם בכל רחבי הארץ. 
מיוחדת,  להערכה  'מכבי'  זוכה  החרדיים,  בריכוזיים 
הודות לפעילותם הענפה של מתאמי קשרי הקהילה, 
מו־ הציבור,  עם  הדוק  קשר  על  לשמירה  הפועלים 

'מכבי'  שוקדת  בנוסף,  הקהילות.  ורבני  הדעה  בילי 
ללא הפסקה על התאמת והנגשת שירותים רפואיים, 
תוך הלימה מלאה לצרכיהם הייחודים של מבוטחיה 
החרדיים. פעילות חשובה זו הביאה לאמון יוצא דופן 
של המגזר החרדי ל'מכבי', המתבטא בנתון פשוט, אך 
מדהים: מכבי היא קופת החולים המובילה ברוב הרי־

כוזים החרדיים ברחבי הארץ.
מכבי הינה הקופה הראשונה שהרימה את הכ־
פפה והקימה מערך ארצי מקיף ומקצועי של מתאמי 
קשרי קהילה. צעד זה נולד מתוך קשב עמוק לצרכי 
מי  רק  כי  להבנה,  שהביא  החרדי,  הציבור  ומאפייני 
הר־ השירותים  בין  לגשר  יכול  המגזר  מתוך  שמגיע 
המבוטחים   - השירות  מקבלי  לבין  ונותניו,  פואיים 

החרדיים.
את  האחרונות  בשנים  מקדמים  במכבי 
מנהלי  נמנים  עליה  החרדית,  ההנהלה  שדרת 
מנהל  בהם  חרדיים.  רפואיים  ומרכזים  מרחבים 
מרחב אלעד ר' ברוך שטרן, סגני מנהל מרחב בני 
מנהל  סגן  ליפשיץ,  יוסף  ור'  בינדר  יוסף  ר'  ברק 
הרפואי  המרכז  מנהל  קליין,  אריה  ר'  ערד  מרחב 
'נחלת יצחק' באלעד ר' מוטי שחורי, מנהלת המ־
מנהל  מילר,  דבורה  גב'  שלמה  רמת  הרפואי  רכז 
אבי  ר'  בירושלים  אשכול  רמת  הרפואי  המרכז 

ארנטרוי, מנהל המרכז הרפואי רוממה בירושלים 
ז'  ברובע  הרפואי  המרכז  ומנהל  רייכמן,  זאב  ר' 
רכ־ מונו  לזאת,  נוסף  פלדמן.  חנוך  ר'  באשדוד 
להעניק  מנת  על  המגזריים,  במחוזות  חרדים  זים 

מענה מקצועי וזמין למבוטחים.
מתאמי  את  בברכה  קידם  שלזינגר  הרב 
קשרי הקהילה, אליהם חברו לאחרונה הרב יעקב 
יעקב  הרב  הגלילית,  בחצור  ליטמן  והגב'  שקול 
יונה,  בהר  פורטוג  ישעיה  הרב  בטבריה,  בורד 
הרב יעקב קרלינסקי והרב שלום ממליה בקריית 
אתא, והרב שמואל קליין בבני ברק, המשמש גם 
אזרחי  הסמינרים  ותלמידות  הישיבות  בני  כרכז 

חו"ל.
הרב שלזינגר הוסיף והודה באופן אישי לרכזת 
הפרויקטים במגזר החרדי, הגב' מיכל צרפי, הפועלת 
צוותי  מקצועית, לכל  ולמידה  עיון  ימי  לקיום  רבות 
מכבי הפועלים במגזר החרדי ולמערך מתאמי קשרי 
את  העת  כל  ולהנגיש  להתאים  מנת  על  הקהילה, 

השירות למגזר החרדי.
מר רן סער, מנכ"ל מכבי שירותי בריאות,  ציין 
את הערכתה הרבה של הנהלת מכבי למתאמי קשרי 
הקהילה, ואמר: "מכבי שירותי בריאות מאמינה ומו־
קירה את המערך החשוב של מתאמי קשרי הקהילה, 

לבין  המקצועיים,  מכבי  שירותי  בין  'גשר'  המהווה 
מעשית  זרוע  המתאמים,  במערך  רואים  אנו  חבריה. 
ומ־ החבר,  את  'מרגישה'  בשטח,  הנמצאת  ורגישה, 

סייעת לו ככל שניתן".
הארצי:  השיווק  מנהלת  קיש,  בן  נירית  הגב' 
המגזר  בתוככי  וקשובה  רגישה  דרך  סללה  "מכבי 
החרדי, שמוכיחה את עצמה בכל פעם מחדש. מערך 
מתפיסת  חלק  הוא  הענף,  הקהילה  קשרי  מתאמי 
בכל  מומחיות  בין  המחברת  מכבי,  של  שלמה  עולם 
התחומים, לבין חמלה, אכפתיות ורמת שירות גבוהה 

וזמינה". 
חרדי  מגזר  פרויקטים  רכזת  צרפי  מיכל  הגב' 
במכבי, סיכמה את המפגש המקצועי וציינה "נמשיך 
עיון  בימי  והמתאמים  הניהולית  השדרה  בהעצמת 
המיטבי  השירות  את  להעניק  מנת  על  מקצועיים, 

לחברי מכבי".
ראש אגף משאבי אנוש, ארי אור: "מערך מתא־
ברגישות  מורכב  החרדי,  במגזר  הקהילה  קשרי  מי 
רבה, ונברר בקפידה רבה, על מנת שיכלול את מיטב 
המסורה  עבודתם  והרגישים.  המומחים  הצוות  אנשי 
של המתאמים מוכיחה את עצמה בשטח, ומאפשרת 
להם להתקדם ולהשתלב בשדרה הניהולית החרדית 

בהמשך תפקידם".
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תיעוד מרגש: 

חודשיים אחרי התאונה הקשה - הצוות 
שהציל את חייו ביקר אצל איציק

יותר מחודשיים לאחר שנפצע באורח קשה מאוד בתאונת דרכים בפולין, הגיעו אנשי חברת 'מדאסיס', 
שהצילו את חייו של איציק מנדלוביץ, לפגוש אותו. כך זה נראה

חרי בכ :‡מ
יותר מחודשיים לאחר שנפצע באורח קשה 
מאוד בתאונת דרכים בפולין, הגיעו אנשי חברת 
מנדלוביץ  איציק  הבחור  את  לפגוש  'מדאסיס' 

שהולך ומחלים בימים אלו מהפציעה הקשה.
איציק  נפצע  כחודשיים  לפני  כזכור, 
באורח קשה מאוד, לאחר שהרכב בו נסע יחד 
אלימלך  רבי  של  בציונו  לתפילה  חבריו  עם 

מליז'ענסק זי"ע, החליק על הקרח והתהפך. 
הוח־ בפולין  ראשוני  טיפול  לאחר 
חברת  של  פרטי  במטוס  לישראל  איציק  זר 
את  מקרוב  ומוביל  שמפקח  כשמי  'מדאסיס', 
המשמש  קינג,  דני  ד"ר  הוא   המורכב  התהליך 
כיועץ רפואי בכיר בחברה. מעורבותו הישירה 
של ד"ר קינג נדרשה בשל היותו רופא מומחה 
ריאה,  ומחלות  פנימית  רפואה  נמרץ,  בטיפול 
נמרץ  וטיפול  ריאות  במחלקת  בכיר  ורופא 

נשימתי בבי"ח מאיר. 
גם  קינג  ד"ר  מלבד  השתתפו  בביקור 
בביקור  השתתף  כן  כמו  נוספים.  צוות  אנשי 

מנכ"ל חברת מדאסיס, מוישי גרוסברגר.
אנשי החברה התעדכנו עמדו מקרוב על 
ועל  איציק  של  הרפואי  במצבו  ההתקדמות 

הציפיה להחלמתו השלמה בקרוב. 

הטיפול  כי  ציינו  הם  הביקור  במהלך 
היעיל והמהיר התאפשר תודות לפוליסת הבי־
טוח של חברת פספורטקארד עליו חתם איציק 
לפני שטס. "ההעברה של פצוע במצבו במטוס 
ביטוח  חברת  ובלי  הון,  עולה  לישראל  פרטי 
כבדות  בעלויות  לשאת  צריך  זה  את  שמממנת 
מאוד שקשה לעמוד בהן, ודאי שלא בהתראה 

כל כך קצרה".
בהקשר הזה מציינים בחברה את העובדה 
שהחתימה על הפוליסה התבצעה רגעים לפני 
החתימה  לאחור,  שבמבט  כך  למטוס.  עלייתו 
על הפוליסה ברגע האחרון הצילה את חייו של 

שטס  מי  בכל  מפצירים  החברה  אנשי  איציק. 
לחו"ל לא להתעצל ולחתום על ביטוח נסיעות 
ביותר  פשוטה  פרוצדורה  על  "מדובר  מקיף. 
אנשים  פעם  לא  לצערנו  בכלל.  יקרה  לא  וגם 
נזכ־ וכשהם  שונות  מסיבות  לחתום  מתעצלים 

רים – זה כבר מאוחר מידי".
מדא־ לצוות  נרגשות  הודה  עצמו  איציק 
סיס וציין "אני יודע עד כמה הייתי קרוב להיות 
עולם  לבורא  תודה  רח"ל.  לגמרי  אחר  במצב 
שנתן לי את התבונה לחתום על ביטוח נסיעות 
ותודה לצוות מדאסיס על היותם שליחים נא־

מנים".

ובכן מי ניצח בעימות המדובר ביותר 
לאחרונה: איפה הכי נכון להשקיע בנדל"ן - 

ישראל או חו"ל?
עשרות משקיעים השתתפו בעימות המדו־
בר ביותר בשבועות האחרונים שדן בשאלה המ־
סקרנת כל משקיע בתחילת דרכו: "איפה הכי נכון 
להשקיע בנדל"ן - בישראל או בחו"ל?". בעימות 
אליעזר  הנדל"ן:  שוק  של  המאסטרים  השתתפו 
גרוס, יו"ר ומנכ"ל קבוצת 'בסדנו השקעות' שייצג 
את הצד של השקעה בנדל"ן בחו"ל ומהצד השני 
ניצב צחי קווטינסקי, מנכ"ל "נדל"ן בקלות" שצי־

דד את הצד הישראלי בעימות. אז מי ניצח?
העימות עסק רבות בשאלות בסיסיות: היכן 
בישראל  הנדל"ן  האם  יותר?  גבוהות  התשואות 
בטוח יותר מבארה"ב? האם ואיך ניתן לשלוט על 
למשתתפי  הדיבור  רשות  מכאן,  מרחוק?  הנכס 

העימות.
שיטת  את  להבין  חשוב  הכל  "לפני  גרוס: 
העבודה. אנחנו נכנסים להשקעה בפרויקט בחו"ל 
רק לאחר בדיקה היסטורית מדוקדקת של היזם 
הפיננסיות  יכולותיו  שצבר,  המוניטין  המקומי, 
ואמינותו. לאחר מכן אנו עורכים בדיקה מקיפה 
מש־ מבחינה  הן  עצמו  הנכס  של  פרטים  לפרטי 
פטית והן מהאופציה הכלכלית החבויה בו. מכאן 
אנו נציע למשקיע הזדמנות להיכנס כשותף בס־
כום נמוך יחסית. לדוגמא: עלות רכישת הפרויקט 
מקצה  המקומי  והבנק  דולר  מיליון  על 5  עומדת 
אשראי ליזם בגובה 3.5 מיליון דולר, היזם יכניס 
כ-200 מיליון דולר ואנו, המשקיעים, נשלים 1.3 

מיליון דולר לשיפוץ והתאמת הנכס לייעודו. 
היא  המשקיע  בפני  שעומדת  "ההזדמנות 
השקעה  לקבוצת  יחסית  נמוך  בסכום  להצטרף 
שהסיכון  בעוד  גבוהים,  רווחים  להניב  שעשויה 
ההון  רק  הוא  עצמו  על  נוטל  הקטן  שהמשקיע 
ההלוואה  על  שחותם  הוא  והיזם  מאחר  העצמי, 

ולמשקיע אין כל אחריות אישית להגשת מסמכים 
מלבד דיווח על מס אישי ודברים סטנדרטים הק־
שורים להשקעה. ההשקעה אינה כרוכה בהגשת 
שוכרים  מציאת  תב"ע,  שינוי  להיתרים,  בקשות 
פעיל  שותף  שהוא  היזם  עושה  זה  כל  את  וכד'. 
בנכס, הוא זה שישכור אנשי מקצוע וחברת ניהול 
מקומית, והוא זה שיפקח עליהם לאורך כל הדרך. 
היתרון של המשקיע הוא שבדיקת הפרויקט נע־
 ,SIDRA ,רב ניסיון  בעלת  חברה  על-ידי  שית 
שמ־ 'בסדנו-השקעות',  קבוצת  של  הנדל"ן  זרוע 
שקיעה סכומי עתק לביצוע הבדיקות – מה שמ־

שקיע פרטי אינו יכול לעמוד בו".
בישראל  נדל"ן  השקעות  קווטינסקי: 
כל־ ביטחון  שמבקשים  למשקיעים  מיועדות 
לישון  ורוצים  פיננסית  ליציבות  מייחלים  כלי, 
השקעות  לתשואות,  להתייחסות  מעבר  בשקט. 
נדל"ן בישראל הם האפיק הבטוח לכל מי שרוצה 

לייצר בבטחה הכנסה קבועה לגיל פנסיה. מכאן, 
כל עליה בערך הנכס, צפי שהכל מסכימים עליו 
בנוגע לנדל"ן בישראל, הוא רווח נקי לבעל הנכס.

על  והשליטה  הנגישות  לשאלת  ובנוגע 
הנכס ביומיום, נדרשת "בגרות נפשית". בכל מצב 
של  מיקומו  משנה  ולא  תיקונים,  לבצע  נדרש  בו 
הנכס, נכון להיעזר בבעלי מקצוע ואין צורך להגיע 

פיזית, גם אם הוא ממוקם בבית ממול.
אפיקי  כי  הצדדים  יסכימו  המסקנות  על 
ההשקעה השונים מיועדים לשני סוגי משקיעים. 
אנשים שרוצים שקט נפשי ישקיעו בנדל"ן ביש־
מעט  לקחת  ורוצים  שיכולים  אנשים  ואילו  ראל 
סיכון אך מאידך לייצר אפשרות לרווח באחוזים 
חו"ל.  בנדל"ן  בהשקעה  יבחרו  ספרות,  שתי  של 
יחד עם זאת, שם המשחק אצל כל משקיע הוא: 
"פיזור". לפזר את ההשקעה באפיקי סיכון שונים, 

על מנת לייצר איזון מחושב בין סיכון לסיכוי.

בואו להשתכר 
מהטבע: סופ"ש 

פורים במלון 'כינר'
פורים במלון כינר: סעודות משובחות, מופעים 

עליזים, אווירה צבעונית וקרבה לטבע ◆ אפשרות 
לסופ"ש משולב

חרי בכ :‡מ
פורים בלתי נשכח בכינר: 
הכ־ שפת  שעל  היוקרתי  המלון 
פורים  לחגוג  אתכם  מזמין  נרת 

באווירה קצת אחרת.
פורים  תכנית  בנו  בכינר 
בה  זו,  לשנה  מיוחדת  מקיפה 
מה  בסופ"ש  הפורים  ימי  חלים 
להתארגן  לנופשים  שמאפשר 
וח־ צבעוני  פורימי  סופ"ש  על 

וויתי.
חג  סעודות  בתפקיט: 
תו־ אווירה  מופעים,  עשירות, 
שא־ קרוב  הכי   – זה  וכל  ססת, 
פשר לטבע שנמצא כעת בשיא 

לבלובו.
אורחי  ייהנו  היתר  בין 
המלון ביום חמישי מארוחת חג 
עשירה במיוחד. בהמשך, בשעה 
טלפתיה  מופע  יתקיים   20:30
של הד"ר רועי יוזוביץ שלא יפ־

סיק להפתיע אתכם.
בסי־ יעמוד  שישי  יום  גם 

מן פורים, עם קרנבל חגיגי לכל 
מגי־ קריאת  כן,  כמו  המשפחה. 
בנוס־ תתקיים  הימים  בשני  לה 

חים השונים
במתכו־ תיערך  שבת 
של  והמפורסמת  המיוחדת  נת 
יהודית  אווירה  שמשלבת  כינר, 

עילאית ותפריט עשיר.
מזכירים  המלון  בהנהלת 
זו  בעונה  נופש  כי  לנופשים 
הזדמנות  הוא  החורף  סוף  של 
להנות  ניתן  בה  בשנה  פעם  של 
ממזג אוויר אידאלי מחד, ומכל 
באזור  לטבע  שיש  האטרקציות 

להציע מאידך. 

שטראוס עלית מגישה: 
פורים שמח וטעים במיוחד 
עם  מארזי משלוחי מנות 

טעימים ומרהיבים
מושקעים  מנות  משלוחי 
בהמונים  נשלחים  ומהודרים 
למבוגרים  לחברים  למשפחה, 
לעלית  השנה  גם  ולצעירים. 
מק־ הצעות  יש  שטראוס  מבית 
המ־ למשלוחי  וטעימות  סימות 

נות של פורים!
בכל  המתהדרת  עלית, 
ממתקים,  במגוון  השנה  ימות 
מלוחים  וחטיפים  שוקולדים 
מגדילה  מהודרת,  בכשרות 
הפורים  ימי  ולקראת  לעשות 
מציעה מארזי חג מרהיבים בצ־

בעוניותם ובטעמים שבהם! 
של  השי  אריזות  מגוון 

 - החג  ברוח  מחופשות  עלית 
פרצופים  ליצנים,  כמסיכות, 
מחייכים ועוד. כמיטב המסורת 
מפ־ מארזים  אלה  עלית,  של 
עלית:  טוב  בכל  מלאים  נקים 
מקופלת,  מיני,  חטיפי  טופי, 
פסק זמן, כיף כף, טעמי, בפלות 
ועוד. אז לאהובים עליכם תפר־
לשלוח  שכיף  מנות  משלוח  גנו 
ונהדר לקבל – מארז חג מעוצב 

של עלית!
בחבילות  המוצרים  כל 
הח־ העדה  בד"צ  בכשרות  השי 
רדית. להשיג ברשתות השיווק 

ובחנויות הפרטיות.
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דיסקונט מסכמת את 2018: עלייה של 19.5% 
ברווח הנקי לכ-1.5 מיליארד שקל

פרסמה  דיסקונט  קבוצת 
היום (שני) את דוחותיה הכספיים 
לסיכום שנת 2018, מהם עולה כי 
הקבוצה  רשמה  השנה  במהלך 
מיליארד  כ-1.5  של  נקי  רווח 
שקלים, המהווים עלייה בשיעור 
בה־ הרווח  בשיעור   19.5% של 
עמד  אז  שקדמה,  לשנה  שוואה 
שקל.  מיליארד  כ-1.2  על  הרווח 
של  להון  תשואה  משקף  הרווח 
הוח־ הבנק,  ביצועי  לאור   .9.3%
לבעלי  הדיבידנד  הגדלת  על  לט 
המניות לשיעור של 15% מהרווח 

הנקי.
מצבי־ הכספיים  הדוחות 
הצמיחה  תנופת  המשך  על  עים 
ושיפור נוסף בביצועי הבנק והק־
התוכ־ למתווה  מעבר  אף  בוצה, 
שנתית.  הרב  האסטרטגית  נית 
סך כל ההכנסות עלו בשיעור של 
הקו־ לשנה  בהשוואה  כ-8.2% 
בפעילות  מגידול  בעיקר  דמת, 
עלו  ההוצאות  כל  סך  השוטפת. 
ניהול  תוך   ,8.0% של  בשיעור 
על  בדגש  ההוצאות  של  קפדני 
איזון בין המשך צמצום ההוצאות 
בהוצאות  גידול  לצד  השוטפות, 
האסטר־ בתוכנית  תומכות  אשר 
טגית ובתשתיות הצמיחה העתי־
בשנת 2018  היעילות  יחס  דיות. 

עמד על 68.2%.
על  המאזן מצביעים  נתוני 
די־ בנק  רווחי  צמיחה.  המשך 
ב-763  מסתכמים  סולו  סקונט 
מיליון ש"ח המהווים למעלה מ- 
התרומה  הכולל.  מהרווח   50%
של חברות הבת בקבוצה, בשנת 
2018, הסתכמה ברווח של 742 
של  בשיעור  גידול  ש"ח,  מיליון 
בנק  קודמת.  לשנה  ביחס   8.3%
 100 השנה  שציין  מרכנתיל, 
נקי  רווח  הציג  להיווסדו,  שנים 
של 239 מיליון ש"ח, כאל הצי־
גה רווח נקי של 157 מיליון ש"ח 
היש־ הבנק  יורק,  ניו  ודיסקונט 

בארה"ב,  ביותר  הגדול  ראלי 
הציג רווח נקי, חסר תקדים, של 

96 מיליון דולר.
יו"ר  קוברינסקי,  שאול 
בתו־ גאה  "אני  הדירקטוריון: 
מציגים,  שאנו  המרשימות  צאות 
העס־ הפעילות  את  המשקפות 
קית הממוקדת, בהתאם לתוכנית 

דיסקונט  בנק  של  האסטרטגית 
מרכנתיל,  הבת:  חברות  ושל 
כאל, דיסקונט ניו יורק ודיסקונט 
נמשיך  שיחד  בטוח,  אני  קפיטל. 
לפעול למיצוי מיטבי של הסינר־
מעמדה  ולביסוס  הקבוצתית  גיה 
כקבוצה  דיסקונט  קבוצת  של 
היטב  וערוכה  תחרות  המחוללת 

לאתגרי העתיד".
אשר-טופילסקי,  לילך 
"אנו  דיסקונט:  קבוצת  מנכ"לית 
תוצאות  עם  שנה  עוד  מציגים 
שיא לקבוצת דיסקונט. רווח נקי 
מבטא  ש"ח,  וחצי  מיליארד  של 
התוכ־ של  ועקבי  נחוש  יישום 
חזון  למימוש  האסטרטגית  נית 
הבנק. בכוונתנו להמשיך במיקוד 
העסקי בדגש על הרחבת הצעות 
הערך ללקוחותינו, במגוון ערוצי 
שיחד  משוכנעים  אנו  השירות. 
המ־ דיסקונט  קבוצת  עובדי  עם 
הצמיחה  בתנופת  נמשיך  סורים, 

גם בעתיד".

משלוח מנות מכובד מתחיל עם קפה 
פלטינום של קפה עלית

משלוח המנות שתרצו לש־
מור לעצמכם...

למ־ רעיון  מחפשים  כולנו 
שלוח המנות מושלם – בעל מראה 
מוצרים  המכיל  ומהודר,  מכובד 
שכל אחד ירצה להשאיר לעצמו 
בבית, ובמחיר שפוי. או בקצרה – 
משלוח מנות המכיל קפה פלטי־
הידור,  יוסיף  פלטינום  קפה  נום. 
עשיר  טעם  חמימות,  איכות, 

וארומתי לכל משלוח!

פלטינום  קפה  על  קצת 
קפה   : עלית  קפה  של  ברזילאי 
איכותי,  בהקפאה  מיובש  נמס 
העשוי  עשיר  ארומתי  טעם  עם 
מברזיל.  ערביקה  פולי  מ-100% 
הגדלים  משובחים  מפולים  עשוי 
איכותי  כמקור  הידועה  בברזיל 
במיוחד לפולי קפה, שנבחרו בק־
ונט־ ייחודית  קלייה  עברו  פידה, 
אלה  כל  ייחודית.  בטכניקה  חנו 
ולארומה  קפה  ליצירת  תורמים 

מדהימה בטעם נפלא. 
נחשב  יחיד  ממקור  קפה 
לקפה איכותי מאוד וייחודי בטעמו 
כי לא מדובר בתערובת של פולים 
ממספר מקורות אלא ממדינה אחת 
או מחווה אחת שיש לה מאפיינים 
על  המשפיעים  לה  הייחודיים 
גידול,  גובה  אקלים,  כגון:  הטעם 
סוג האדמה, שיטות ייבוש וכדומה.
הח־ העדה  בד"ץ  כשרות: 

רדית.

עוברים את החורף בשלום
בעיצומה,  החורף  עונת 
המוכרות  והמחלות  הצינון  ועמה 
שמחלות  אף  על  כהורים.  לכולנו 
מהילדות,  נפרד  בלתי  חלק  הן 
כמה  בהן  לפגוש  רוצים  כולנו 
המערכת  את  ולחזק  שפחות, 

החיסונית של ילדינו.
הטו־ היא  הטבעית  ההזנה 
לתינוק  ביותר  והמומלצת  בה 
מכילה  היא  וגם  רבות,  מסיבות 
ההג־ לחיזוק  שתורמים  רכיבים 
כמו  התינוק,  של  החיסונית  נה 
פרו־ וחיידקים  נוגדנים  למשל 
על  להגנה  הפועלים  ביוטיים 
מחוללי  חיידקים  מפני  התינוק 
חלון  קיים  הינקות  בגיל  מחלות. 
אוכלוסיית  לביסוס  הזדמנויות 
חיידקי המעי לכל החיים וההזנה 
הטבעית תורמת להרכב חיידקים 
מערכת  להבשלת  המסייע  מאוזן 
החיסון  מערכת  ולחיזוק  העיכול 

של התינוק.
מהי פרוביוטיקה?

למע־ היא  פרוביוטיקה 
של  גדול  למגוון  כולל  שם  שה 
ניתן  אותם  ידידותיים  חיידקים 
בעלי  הינם  ואשר  במזון  לקבל 
ברא־ גופנו.  על  מטיבה  השפעה 
נולד  התינוק  כאשר  החיים,  שית 
בשלות  לא  שעדיין  מערכות  עם 
בגופו, יש לפרוביוטיקה חשיבות 
ההגנה  לחיזוק  בתרומתה  רבה 
העי־ מערכת  להבשלת  הטבעית, 
ויתכן  שלשולים  להפחתת  כול, 
שאף להשפעה על מניעת השמנה 

בהמשך החיים.  

במידה ותינוקך ניזון בהזנה 
ככל  בכך  להמשיך  כדאי  טבעית, 
הטו־ ההזנה  שזוהי  מכיוון  שניתן 
באופן  לו  המותאמת  ביותר  בה 
מושלם ואשר מספקת לו, בנוסף 
לתזונה המיטבית, גם  עיכול קל 

והגנה חיסונית.
ההזנה  תקופת  לאחר   
הזנה  בהם  במקרים  או  הטבעית, 
מתאפש־ אינה  בלעדית  טבעית 
רת, יש להזין את התינוק בתמ"ל.
מטרנה אקסטרה קר מהד־

רין, סדרת תמ"ל שהושקה השנה 
מציעה  מהדרין,  בכשרות  גם 
כש־ על  המקפיד  החרדי  לציבור 
רות מהדרין ועל איכות – שילוב 
פרוביוטיקה,  ייחודי:  רכיבים 
התורמים  ביוטיים  פרה  סיבים 
ומעודדים  רך  יציאות  למרקם 
במעי  הפרוביוטיקה  שגשוג  את 
ושמן בטאפלמיטט שנועד להקל 
מזון  בהיותו  בנוסף,  העיכול.  על 

חשוב  תינוקות,  בתזונת  עיקרי 
הטב־ בטעמו  יהיה  שהתמ"ל 
של  מיותרות  תוספות  וללא  עי 
סוכר לבן (סוכרוז) או חומרי טעם 
וריח, ולכן מומלץ לעיין ברשימת 
ולוודא  האריזה  שעל  הרכיבים 
תמ"ל  עבורו  בוחרים  שאתם 
סוכר  של  תוספת  ללא  איכותי 
טעם  חומרי  וללא  (סוכרוז)  לבן 
מהדרין,  קר  באקסטרה  וריח. 
בדומה לכל תחליפי החלב החל־
ביים של מטרנה, אין סוכר לבן או 

חומרי טעם וריח בכל השלבים. 
תינו־ את  המזינה  מטרנה, 
דורות  מזה  החרדי  הציבור  קות 
של  הבחירה  את  ומהווה  רבים 
מרבית האימהות בישראל, שמה 
קרובה  הכי  להיות  למטרה  לה 
לאמא ולספק לתינוקות בישראל 
האיכותיים  החלב  תחליפי  את 
והמתקדמים ובכשרות המהודרת 

ביותר - בד"ץ העדה החרדית. 

לאור הביקוש:

 ,FRED משקפי היוקרה של
עכשיו ב'עינית'

בימים  מתחדשת  'עינית' 
אלו במסגרות הראייה היוקרתית 
התכשיטנות  מותג   ,FRED של 
והבינלאומי.  הנחשב  והאופנה, 
כבר  נמצאת  נבחרת  קולקציה 
עכשיו בסניפי 'עינית', ומצטיינת 
בדגמים ייחודים, לנשים וגברים.

ללקוחותיה  מביאה  'עינית' 
את מיטב קולקציית העילית של 
אלו  מסגרות   .FRED מסגרות 
מצופות בזהב K24, והן מיוצרות 
בצרפת,  משובחת  יד  בעבודת 

ותחת  ביותר  הגבוהה  באיכות 
בקרת איכות קפדנית.

'עי־ האופטיקה  רשת 
הסגמנטים  בכל  מתמחה  נית' 
בשוק,  הקיימות  והקטגוריות 
מהשחקניות  אחת  את  ומהווה 
בישראל  ביותר  הדומיננטיות 
דוג־ הרשת  האופטיקה.  בשוק 
עם  טווח  ארוכת  בתקשורת  לת 
אנשי  לצוות  והודות  הלקוח, 
מטפ־ החברה  מסור,  מכירות 
לקוחותיה  עם  רצוף  קשר  חת 

ורואה את עצמה כחברה ושות־
פה לדרך האישית של כל צרכן 

וצרכן.
ירוש־ עינית:  רשת  סניפי 
לים: חנות הדגל ברח' ישעיהו 1, 
וקניון רב שפע רח' שמגר 16; בני 
ברק: 'עינית' ו'עינית ג'וניור' במ־
 ;4 לנדא  הרב  רח'  רייסדור,  רכז 
אלעד: מרכז 'רימון' רח' בן שטח 
לב  קניון  חדש  שמש:  בית   ;10
הרמה רח' נהר הירדן וברח' נחל 
זוהר 4; ביתר עילית: רח' הר"ן 9.
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רובח

זמבעמורניןכטנךוומח
בעינוםי
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וויייבייכביעורבמןבררמ

מורמפינסריןבפיעיוןרמוויזניזיע
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רובח

ניוויזוועעעבימח
יוםוירר


