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פרנו // „ו„ פרי„

המנˆח 
קורה  שזה  האמין  לא  ליברמן  אביגדור 

הימין  יו"ר  עם  הסתדר  לא  פעם  אף  הוא  לו. 

החדש נפתלי בנט. השניים התמודדו על אותו 

בנק קולות, ומשכך התעמתו לא פעם, בקבינט 

ובעיקר מחוצה לו. בנט האמין כי ליברמן הוא 

שר ביטחון כושל שאינו מקיים הבטחות "אזו־

טריות" למדי, כמו למשל, חיסול ראש הלשכה 

ליברמן  שעות.   48 בתוך  חמאס  של  המדינית 

ראה בבנט מקושש מנדטים, שמתעסק אך ורק 

את  בחשבון  לקחת  מבלי  התקשורתית  בזירה 

מכלול הנתונים.

לבד  אותו  הותירה  הזו  הבחירות  מערכת 

במערכה, ואת בנט היא הותירה מחוץ לכנסת 

הבאה. מלבד זאת, העובדה כי "הימין החדש" 

לא עבר מאפשרת לליברמן להיות "המלך" של 

רצה.  שהוא  מה  בדיוק  זה  הבאה.  הקואליציה 

כעת הוא ידרוש ויקבל ללא כל בעיה את תפ־

כמה  להעביר  יבקש  הדרך  ועל  הביטחון  קיד 

ומדינה  דת  בענייני  לא  אם  ממשנתו,  עניינים 

אז  החרדים,  הנציגים  של  הימצאותם  בגלל 

בענייני ביטחון.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

   לו‡ ‡עולם לל
היום י"א בניסן הוא יום הילולת רבי משה 

בן נחמן – הרמב"ן (נלב"ע ה' אלפים ל'). 

מובא  שופטים)  (ספר  לועז  מעם  בילקוט 

על  והיה  שחלה,  הרמב"ן  של  בתלמידו  מעשה 

דע  לו:  ואמר  לבקרו  בא  הרמב"ן  דווי.  ערש 

ושמה כסאות  יש היכל עליון  שבעולם העליון 

למשפט והשכינה ניצבת בעדתם. הא לך קמיע 

ודע שבקמיע זו יפתחו לך כל שערי ההיכלות 

שברקיע - עד שתגיע להיכל העליון הזה ושם 

בנוגע  לי  שיש  עצומות  שאלות  כמה  תשאל 

לכלל ישראל.

הרמב"ן כתב את השאלות ומסרן לתלמי־

דו. הוא ביקשו שלאחר שיגיע לשם יבוא אליו 

בחלום ויגיד לו התשובות שישמע שם.

התל־ התגלה  לאחר פטירתו,  ימים  מספר 

שבכל  רבינו  ידע  התלמיד:  לו  אמר  לרבו.  מיד 

מקום שבאתי והראיתי את הקמיע, נפתחו בפני 

מעלה  מעלה  לעלות  רשות  לי  ונתנו  השערים 

לשאול  כשרציתי  לי.  שאמרת  הזה  ההיכל  עד 

לי  נראה  ורבי,  מורי  לי  שהכין  הקושיות  את 

מיד שכל הקושיות אינן קיימות בעולם האמת 

ששם עלמא דקשוט והכל בצדק ובמשפט.

// דיווח: „בר המערכ

טראמפ הזהיר את נתניהו 
מהמשך הקשרים עם סין

בתגובה אמר נתניהו לטראמפ כי הוא מקדם תכנית שתפקח על הפעילות 
הסינית בשוק הישראלי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 
הזהיר את ראש הממשלה נתניהו כי 
לסין  ישראל  בין  הקשרים  להמשך 
במתכונתם הנוכחית עלולים להיות 
של  הצבאיים  יחסיה  על  השלכות 
לפי  כך  ירושלים.  עם  וושינגטון 

דיווח של ברק רביד מחדשות 13.
טראמפ  הנשיא  הדיווח,  לפי 

הקשרים  את  לצנן  מנתניהו  דרש 
ישראל  בין  ומתהדקים  ההולכים 
לסין. הנשיא אמר לראש הממשלה 
היחסים  יקרה,  לא  הדבר  אם  כי 
בת־ להיפגע.  עלולים  ארה"ב  עם 
לנשיא  הממשלה  ראש  אמר  גובה 
תוכנית  מקדם  הוא  כי  האמריקני 
הסיניות  ההשקעות  על  לפיקוח 

בישראל.
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ב"רפואה וחיים" מסכמים 
בהתרגשות את קייטנת שבת הגדול 

זו השנה ה-26 
בסימן "בני מלכים עם רפואה וחיים" נערכה קייטנת ענק של שבת הגדול למאות ילדים 

מיוחדים וצוות של מתנדבים שהתארחו ב"בית הדקל" בפ"ת

פסחים  ערבי  של  הלחץ  את 
כולם  לתאר,  מיותר  ישראל  בבתי 
הנקיונות  בקרצופי  וטרודים  עסוקים 
ובמסעי הקניות לחג, מתרוצצים ללא 
הפסקה בין החלוקות והמכירות הש־
כונתיות, ואו אז, מגיעה שבת הגדול, 
הקצר  הזמן  פסק  המלכה,  שבת  באה 
עומד לרשות ההורים לטעון את הכו־
הפסח  חג  ימי  לקראת  כדבעי  חות 

והחירות הבאים עלינו לטובה.
אך לא אצל כולם זה כך, ההורים 
של הילדים המיוחדים עסוקים בעוד 
של  השבת  שקייטנות  נכון  דברים, 
השנה  כל  משך  וחיים  רפואה  אגודת 
הגדול  בשבת  אך  מאוד,  להם  עוזרים 
ואפי'  ומתבקש  חיוני  במשהו  מדובר 
קריטי, קייטנות שבת הגדול מעניקים 
לימי  לצאת  והיכולת  הכח  את  להם 
חירות הנפש והדעת עד כמה שניתן,  
על  קרים  כמים  הבשורה  מגיע  ואז 
נפש יגעה, בשבת הגדול יוצאים היל־
דים המיוחדים לשבת גדולה של מנו־
חה ורוגע. ובמקביל זוכים גם ההורים 
ובני משפחתם לשבת של מנוחה והר־
פיה מהעמל הכרוך בתפקידם הגדול. 
מש־ ובני  ההורים  של  התגובות 
לתיאור,  ניתנות  לא  המיוחדים  פחות 
כל  עם  לחג  להתארגן  לנו  "עזרתם 
מקסי־ שלווה  מתוך  הרבות  ההכנות 

מאלית" אומרים ההורים. 
מספרים  האגודה  בהנהלת 
אגפי  בכל  הגדולות  ההכנות  עם  כי 
הקרוב  הפסח  חג  לקראת  האגודה 
הפ־ לחץ  ולאור  לטובה  עלינו  והבא 
ניות הרבות שהגיעו למשרדי האגודה 

לילדים  הגדול  שבת  קייטנת  לערוך 
להכ־ הוחלט  והנפלאים,  המיוחדים 
שישתתפו  החניכים  מספר  את  פיל 
הועברה  ולפיכך  זו  ענק  בקייטנת 
בפתח  ידיים  רחב  לקמפוס  הקייטנה 
לוגיסטי  במבצע  מדובר  אכן  תקוה, 
גדול הדורש משאבים רבים והערכות 
שהפ־ לוודא  כדי  ומקיפה  נרחבת 
הטוב  הצד  על  מבוצע  האדיר  רויקט 
שהעלויות  ולמרות  ביותר.  והמושלם 
הן עצומות. אך לא ניתן לעמוד מנגד 
זרם הבקשות של ההורים המתחננים 
לצרף את יקירם לקייטנת שבת הגדול 

הנערכת בקביעות זו השנה ה-26!
הרב  המיוחד  החניך  אגף  מנהל 
עם  יחד  ונוו"ב  הי"ו  ויינברגר  נפתלי 
המערך  ראש  כהנא  שמואל  הר"ר 
בכל  המרור  את  הממתיקים  הרפואי, 
והנו־ השבתות  את  ומלווים  השנה, 
כבירה,  ובאהבה  במסירות  פשונים 

לזכות  שמתוודעים  ככל  כי  מציינים 
הגדולה ולמקרי הצלת הנפשות ממש 
של הילדים שנמצאים בקייטנות הללו 
הזכות  היא  גדולה  כמה  עד  מבינים 
לפעם  מפעם  אלו  ילדים  להוציא 
מבתיהם ולאוורר אותם ואת הוריהם 

בפרט בימים לחוצים ועמוסים אלו. 
בקומפלקס  התקיימה  הקייטנה 
במה־ כאשר  בפ"ת,   הדקל"  "בית 
הרעיפו  מתנדבות  מאות  השבת  לך 
המיוחדים  הילדים  על  וחום  שמחה 
בוחנת  ולעין  צמוד  לטיפול  הזקוקים 
כדי  הכל  עשו  הם  ביממה.  שעות   24
קייטנת  חווית  את  עליהם  להנעים 
יום  של  הבוקר  משעות  החל  השבת 
הילדים  שבו  אז  למוצש"ק  עד  שישי 
ולהורים  ורגוע  רענן  לבית  מטופחים 
לקראת  ומחייכים  נינוחים  רגועים, 
חג החירות, אכן החניכים נהנו - כבני 

מלכים!. 

מסתמן כי יהדות התורה 
תזכה בשמונה מנדטים, 

הליכוד תרד במנדט
מסתמן: יהדות התורה עלתה ל-8 מנדטים; הליכוד איבד מנדט ◆ 

ועדת הבחירות טרם אישרה את התוצאות

מ‡: יוני טיין
המחודשת  בספירה 
דרישת  לפי  קלפיות  של 
יהדות התורה, עלה כי בשתי 
של  קולות  כ-800  קלפיות 
בטעות  נזקפו  התורה  יהדות 
התוצאה  העבודה.  למפלגת 
הסופית של הבחירות עשויה 
לליכוד,  מנדטים   34 להיות 
שכן מספר 28 ברשימה הוא 
שאמור  דהן,  בן  אלי  ח"כ 
מפלגות  באיחוד  להיספר 

הימין.
טרם  הבחירות  ועדת 
אישרה את התוצאות. מטע־
מה נמסר כי על אף ההודעה 
של יהדות התורה כי קיבלה 
אינה  הוועדה  נוסף,  מנדט 
בדבר  ביניים  עדכוני  מוסרת 
תוצאות הבחירות לרשימות 
המועמדים. כמו כן, הדגישה 
המנ־ לחלוקת  החישובים  כי 
דטים יתבצעו אך ורק בתום 

הליך הבקרה והבדיקות.

הפעילים  מטה  יו"ר 
הרב מרדכי בלוי סיפר לנועם 
״אמש  ברמה׳ -  ב׳קול  זיגמן 
שי־ בחורים  חיפשנו  בחצות 

תוצאות  על  לעבור  תנדבו 
התנ־ דקות  בתוך  הקלפיות, 

דבו עשרות רבות למען כבוד 
התורה. בדקנו בפרוטוקולים 
טעויות של ג׳ וגם של ש״ס. 
גילינו ממצאים שנותנים לנו 

הבוקר אופטימיות זהירה״.

''אם הממשלה תקבל את תכנית 
השלום של טראמפ לא נהיה בה''         

יו"ר האיחוד הלאומי התייחס ל"עסקת המאה", שתפורסם בקרוב, והצהיר כי "אנחנו 
דורשים את תיקי המשפטים והחינוך, כמו גם אחיזה משמעותית בשירותי הדת"

מ‡: יוני טיין
ומספר  הלאומי  האיחוד  יו"ר 
הימין,  מפלגות  איחוד  ברשימת   2
ב'  בכאן  התייחס  סמוטריץ',  בצלאל 
ארצות  נשיא  של  השלום  לתוכנית 
כי  והצהיר  טראמפ,  דונלד  הברית, 

"אנחנו לא נשב בממשלה שתקבל את 
התוכנית".

חלי־ "אם  כי  הסביר  סמוטריץ' 
לה תהיה תוכנית שתמסור סנטימטר 
לא  אנחנו  לערבים,  ישראל  מארץ 
ריבונות  שום  כזה.  מדבר  חלק  נהיה 

– גם את מה שיש היום צריך לבטל".

הקואליציוני,  ומתן  המשא  על 
את  דורשים  הם  כי  סמוטריץ  אמר 
תיקי המשפטים והחינוך, וגם אחיזה 
לא  זה  הדת",  בשירותי  משמעותית 
משהו שיכול להישאר רק בידיים של 

ש"ס". אמר.
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ב"רפואה וחיים" מסכמים 
בהתרגשות את קייטנת שבת הגדול 

זו השנה ה-26 
בסימן "בני מלכים עם רפואה וחיים" נערכה קייטנת ענק של שבת הגדול למאות ילדים 

מיוחדים וצוות של מתנדבים שהתארחו ב"בית הדקל" בפ"ת

פסחים  ערבי  של  הלחץ  את 
כולם  לתאר,  מיותר  ישראל  בבתי 
הנקיונות  בקרצופי  וטרודים  עסוקים 
ובמסעי הקניות לחג, מתרוצצים ללא 
הפסקה בין החלוקות והמכירות הש־
כונתיות, ואו אז, מגיעה שבת הגדול, 
הקצר  הזמן  פסק  המלכה,  שבת  באה 
עומד לרשות ההורים לטעון את הכו־
הפסח  חג  ימי  לקראת  כדבעי  חות 

והחירות הבאים עלינו לטובה.
אך לא אצל כולם זה כך, ההורים 
של הילדים המיוחדים עסוקים בעוד 
של  השבת  שקייטנות  נכון  דברים, 
השנה  כל  משך  וחיים  רפואה  אגודת 
הגדול  בשבת  אך  מאוד,  להם  עוזרים 
ואפי'  ומתבקש  חיוני  במשהו  מדובר 
קריטי, קייטנות שבת הגדול מעניקים 
לימי  לצאת  והיכולת  הכח  את  להם 
חירות הנפש והדעת עד כמה שניתן,  
על  קרים  כמים  הבשורה  מגיע  ואז 
נפש יגעה, בשבת הגדול יוצאים היל־
דים המיוחדים לשבת גדולה של מנו־
חה ורוגע. ובמקביל זוכים גם ההורים 
ובני משפחתם לשבת של מנוחה והר־
פיה מהעמל הכרוך בתפקידם הגדול. 
מש־ ובני  ההורים  של  התגובות 
לתיאור,  ניתנות  לא  המיוחדים  פחות 
כל  עם  לחג  להתארגן  לנו  "עזרתם 
מקסי־ שלווה  מתוך  הרבות  ההכנות 

מאלית" אומרים ההורים. 
מספרים  האגודה  בהנהלת 
אגפי  בכל  הגדולות  ההכנות  עם  כי 
הקרוב  הפסח  חג  לקראת  האגודה 
הפ־ לחץ  ולאור  לטובה  עלינו  והבא 
ניות הרבות שהגיעו למשרדי האגודה 

לילדים  הגדול  שבת  קייטנת  לערוך 
להכ־ הוחלט  והנפלאים,  המיוחדים 
שישתתפו  החניכים  מספר  את  פיל 
הועברה  ולפיכך  זו  ענק  בקייטנת 
בפתח  ידיים  רחב  לקמפוס  הקייטנה 
לוגיסטי  במבצע  מדובר  אכן  תקוה, 
גדול הדורש משאבים רבים והערכות 
שהפ־ לוודא  כדי  ומקיפה  נרחבת 
הטוב  הצד  על  מבוצע  האדיר  רויקט 
שהעלויות  ולמרות  ביותר.  והמושלם 
הן עצומות. אך לא ניתן לעמוד מנגד 
זרם הבקשות של ההורים המתחננים 
לצרף את יקירם לקייטנת שבת הגדול 

הנערכת בקביעות זו השנה ה-26!
הרב  המיוחד  החניך  אגף  מנהל 
עם  יחד  ונוו"ב  הי"ו  ויינברגר  נפתלי 
המערך  ראש  כהנא  שמואל  הר"ר 
בכל  המרור  את  הממתיקים  הרפואי, 
והנו־ השבתות  את  ומלווים  השנה, 
כבירה,  ובאהבה  במסירות  פשונים 

לזכות  שמתוודעים  ככל  כי  מציינים 
הגדולה ולמקרי הצלת הנפשות ממש 
של הילדים שנמצאים בקייטנות הללו 
הזכות  היא  גדולה  כמה  עד  מבינים 
לפעם  מפעם  אלו  ילדים  להוציא 
מבתיהם ולאוורר אותם ואת הוריהם 

בפרט בימים לחוצים ועמוסים אלו. 
בקומפלקס  התקיימה  הקייטנה 
במה־ כאשר  בפ"ת,   הדקל"  "בית 
הרעיפו  מתנדבות  מאות  השבת  לך 
המיוחדים  הילדים  על  וחום  שמחה 
בוחנת  ולעין  צמוד  לטיפול  הזקוקים 
כדי  הכל  עשו  הם  ביממה.  שעות   24
קייטנת  חווית  את  עליהם  להנעים 
יום  של  הבוקר  משעות  החל  השבת 
הילדים  שבו  אז  למוצש"ק  עד  שישי 
ולהורים  ורגוע  רענן  לבית  מטופחים 
לקראת  ומחייכים  נינוחים  רגועים, 
חג החירות, אכן החניכים נהנו - כבני 

מלכים!. 

מסתמן כי יהדות התורה 
תזכה בשמונה מנדטים, 

הליכוד תרד במנדט
מסתמן: יהדות התורה עלתה ל-8 מנדטים; הליכוד איבד מנדט ◆ 

ועדת הבחירות טרם אישרה את התוצאות

מ‡: יוני טיין
המחודשת  בספירה 
דרישת  לפי  קלפיות  של 
יהדות התורה, עלה כי בשתי 
של  קולות  כ-800  קלפיות 
בטעות  נזקפו  התורה  יהדות 
התוצאה  העבודה.  למפלגת 
הסופית של הבחירות עשויה 
לליכוד,  מנדטים   34 להיות 
שכן מספר 28 ברשימה הוא 
שאמור  דהן,  בן  אלי  ח"כ 
מפלגות  באיחוד  להיספר 

הימין.
טרם  הבחירות  ועדת 
אישרה את התוצאות. מטע־
מה נמסר כי על אף ההודעה 
של יהדות התורה כי קיבלה 
אינה  הוועדה  נוסף,  מנדט 
בדבר  ביניים  עדכוני  מוסרת 
תוצאות הבחירות לרשימות 
המועמדים. כמו כן, הדגישה 
המנ־ לחלוקת  החישובים  כי 
דטים יתבצעו אך ורק בתום 

הליך הבקרה והבדיקות.

הפעילים  מטה  יו"ר 
הרב מרדכי בלוי סיפר לנועם 
״אמש  ברמה׳ -  ב׳קול  זיגמן 
שי־ בחורים  חיפשנו  בחצות 
תוצאות  על  לעבור  תנדבו 
התנ־ דקות  בתוך  הקלפיות, 
דבו עשרות רבות למען כבוד 
התורה. בדקנו בפרוטוקולים 
טעויות של ג׳ וגם של ש״ס. 
גילינו ממצאים שנותנים לנו 

הבוקר אופטימיות זהירה״.

''אם הממשלה תקבל את תכנית 
השלום של טראמפ לא נהיה בה''         

יו"ר האיחוד הלאומי התייחס ל"עסקת המאה", שתפורסם בקרוב, והצהיר כי "אנחנו 
דורשים את תיקי המשפטים והחינוך, כמו גם אחיזה משמעותית בשירותי הדת"

מ‡: יוני טיין
ומספר  הלאומי  האיחוד  יו"ר 
הימין,  מפלגות  איחוד  ברשימת   2
ב'  בכאן  התייחס  סמוטריץ',  בצלאל 
ארצות  נשיא  של  השלום  לתוכנית 
כי  והצהיר  טראמפ,  דונלד  הברית, 

"אנחנו לא נשב בממשלה שתקבל את 
התוכנית".

חלי־ "אם  כי  הסביר  סמוטריץ' 
לה תהיה תוכנית שתמסור סנטימטר 
לא  אנחנו  לערבים,  ישראל  מארץ 
ריבונות  שום  כזה.  מדבר  חלק  נהיה 

– גם את מה שיש היום צריך לבטל".

הקואליציוני,  ומתן  המשא  על 
את  דורשים  הם  כי  סמוטריץ  אמר 
תיקי המשפטים והחינוך, וגם אחיזה 
לא  זה  הדת",  בשירותי  משמעותית 
משהו שיכול להישאר רק בידיים של 

ש"ס". אמר.

http://bit.ly/2UXUSxE
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
mailto:7190033@gmail.com
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תגובת הרב גפני לדרישות ליברמן
אם הוא יתעקש על מה שהוא רוצה לא תקום קואליציה""

מ‡: יוני טיין     
כי  אמר  גפני  משה  הרב 
ופוליטי  אסטרטגי  תיאום  הושג 
בין יהדות התורה וש"ס למפלגות 
הימין, ואם לא יתקבלו עמדותינו 

- לא תורכב קואליציה"
על הגיוס אמר "בעוד פחות 
הארכה  תפוג  חודשים  משלושה 
הנוספת שהעניק בג"ץ ושוב יווצר 
מסודר  מעמד  יהיה  לא  בו  מצב 
יש  כי  ציין  הוא  הישיבות.  לבני 
מידי,  באופן  מסודר  חוק  להעביר 
שלומד  אחד  לכל  יאפשר  אשר 

"מבלי  ללמוד  להמשיך  תורה 
שאיש יוכל להפריע לו בכך".

השבת  שמירת  נושא  על   
במרחב הציבורי בישראל אמר כי 
לפתור,  שצריך  רבים  דברים  "יש 
ניסיונות בלתי פוסקים לחלל את 

קדושת השבת".
"לא  כי  והדגיש  חזר  הוא 
מה  את  ואופן  פנים  בשום  נקבל 
שליברמן רוצה. לא נתפשר על כך 
ולא נהיה מוכנים לשמוע מאומה. 
אם הוא מתעקש על זה לא תקום 

קואליציה".

גפני אמר כי בשיחה יחד עם 
יו"ר ש"ס אריה דרעי ראשי איחוד 
ובצלאל  פרץ  רפי  הימין  מפלגות 
להכ־ לא  יחד  הסכימו  סמוטריץ' 
נתחיל  ליברמן. "לא  לדרישות  נע 
לגמגם ולהתפשר. לא יבוא מישהו 
דרי־ ויציב  מנדטים  חמישה  עם 
שות מול שלוש מפלגות הגדולות 
ממנו בהרבה. יש עמדה משותפת 
ליהדות התורה, ש"ס ואיחוד מפ־
לגות הימין. לא יעמידו אותנו עם 
הגב לקיר, אנחנו נמצאים כאן כדי 

לפעול".

החלטת בית הדין הבינלאומי 
בהאג - בעקבות איום אמריקני 

בביטול ויזות
הממשל האמריקני ביטל את הוויזה של התובעת הראשית של בית הדין 

הבינלאומי בהאג

מ‡ ‡ברהם ויסמן
של־ התבשר  כולו  העולם 
פעילותו  חקירת  ביטול  על  שום 
באפגני־ האמריקני  הצבא  של 
הבינ־ המשפט  בית  בידי  סטאן 
לאומי בהאג. את ההחלטה קיבלו 
שני שופטי בית הדין הבינלאומי 
מהמסקנות  כי  בנימוק  בהאג, 
שהגיעו לידיהם לא ניתן להוכיח 

בעייתית  או  עבריינית  פעילות 
בתקופת  אמריקנים  חיילים  של 
האמריקני  הצבא  של  נוכחותו 

במדינה הערבית.
עם זאת, לפי כלי תקשורת 
השופטים  של  ההחלטה  בעולם, 
אמריקני  איום  לאחר  התקבלה 
שיעסקו  השופטים  ולפיו,  ברור 
האמריקנים  הפשעים  בחקירת 

לתחו־ להיכנס  יוכלו  לא  כביכול, 
האמ־ הממשל  ארה"ב.  של  מיה 
ריקני איים וקיים: כצעד ראשון, 
הוויזה של התובעת הראשית של 
בית הדין הבינלאומי נשללה. כמו 
הם  כי  האמריקנים  הודיעו  כן, 
הויזות  כלל  את  לשלול  מתכננים 
הבינלאומי  הדין  בית  אנשי  של 

בהאג.
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ליברמן: "אמליץ על נתניהו; מודאג 
מגידול המפלגות החרדיות", דרישותיו: 

גיוס, חילולי שבת ומתווה הכותל
כשבוע אחרי הבחירות, יו"ר ישראל ביתנו שבר שתיקה והודיע כי ימליץ 

על נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה ◆ ח''כ ליברמן ורה''מ נתניהו צפויים 
להיפגש בימים הקרובים

מ‡: יוני טיין
הגדולים  החששות  לאחר 
כי  ובהליכוד  החרדיות  במפלגות 
עלול  ביתנו  ישראל  ויו"ר  ח"כ 
הופיע  ליברמן  הכל,  את  לפוצץ 
של  כוסית  הרמת  בכנס  אתמול 
מפלגתו והצהיר כי ימליץ לנשיא 
על ראש הממשלה בנימין נתניהו 

ולא ילך עם השמאל.
רואה  הוא  כי  אמר  ליברמן 
המפל־ של  בגידול  חמור  איום 
שהגיעו  והחרדיות  הדתיות  גות 
ליותר מעשרים מנדטים, וכי הוא 
לא יוותר על קושו של יוד בחוק 

הגיוס.
שנ־ שחושב  "מי  לדבריו: 
וותר על עקרונות תמורת כסאות, 
שונאי  לא  אנחנו  יקרה.  לא  זה 
בהתאם  הולכים  אנחנו  חרדים, 

שהחרדים  ראיתי  לא  להלכה. 
מחו נגד חוק הגיוס אחרי שאושר 
בקריאה ראשונה. לא נסכים לד־

רישותיהם".
עוד אמר ליברמן: "גם במ־
חיר של הליכה לבחירות מחדש, 
לא יהיה ויתור של ישראל ביתנו 

בסוגיית חוק הגיוס".
אולטימטום:  הציב  ליברמן 
רק  ההתגברות  בפסקת  נתמוך 
אחרי שחוק הגיוס יעבור בשלוש 
ביתנו  ישראל  בכנסת.  קריאות 
לא תחתום על הסכם קואליציוני 
עם  ההסכם  את  שתראה  לפני 

המפלגות החרדיות.
ליברמן  הביע  בדבריו 
המפלגות  לדרישת  התנגדות 
תוך  העבודות  לביטול  החרדיות 
השבת,  קדושת  ורמיסת  חילול 
באומרו כי "קדושת החיים חשו־

בעד  "אנחנו  לדבריו,  יותר".  בה 
החיים  אבל   - השבת  קדושת 
לבטל  רוצים  הם  חשובים.  יותר 

כל אפשרות לעבודות בשבת".
בלימוד  המכיר  החוק  על 
אמר: "העס־ עליון  כערך  התורה 
קנים החרדים צריכים להבין שזה 
מי  זרה.  עבודה  זו  מתורה.  ההפך 
לע־ אסור  תורה  שללומדי  אמר 
להם  שאסור  כתוב  איפה  בוד? 

לשרת בצה"ל?", תמה.
למת־ גם  התייחס  ליברמן 
"לא  ואמר:  הרפורמי  הכותל  ווה 
התורה  נגד  שהמתווה  לי  ידוע 
וההלכה. הממשלה הצביעה בעד, 
והשרים  הממשלה  ראש  כולל 
בנט ושקד". לטענתו, "לבטל את 
חמורה  פגיעה  זה  הכותל  מתווה 
עם  ישראל  מדינת  של  בקשר 

יהדות התפוצות".

43 שנה לאחר שנפל: הגדה של 
פסח ועוד חפצים של יוני נתניהו 

ז"ל נמסרו לראש הממשלה
ראש הממשלה בנימין נתניהו ואחיו ד"ר עדו נתניהו נפגשו היום (שני) עם יוסף 

שמש, שהיה פקודו של יוני נתניהו ז"ל בחיל השריון וקיבלו ממנו פריטים 
אישיים של יוני

מ‡: יוני טיין
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ניהו ואחיו ד"ר עדו נתניהו נפג־
פקודו  שהיה  שמש  יוסף  עם  שו 
של יוני נתניהו ז״ל בחיל השריון 
אישיים  פריטים  ממנו  וקיבלו 
התקיימה  הפגישה  ז"ל.  יוני  של 

בלשכת רה״מ בירושלים
נתניהו  הממשלה  ראש 
פרי־ לידיהם  קיבלו  עדו  ואחיו 
טים אישיים של יוני ז״ל שיוסף 
שירו־ מאז  ברשותו  שמר  שמש 
חיל  של  בגדוד 71  המשותף  תם 

השריון ברמת הגולן.
שנמסרו  הפריטים  בין 
סכין  ואחיו:  הממשלה  לראש 
הקומנדו של יוני, הגדה של פסח 
בה קרא יוני בסדר פסח המוזכר 
האישי,  סרבלו  יוני",  ב"מכתבי 
חולצת  ליוסף,  שהעניק  ספרים 
יחידה, שק שינה, כפפות ומצפן.
היה  ״יוסף  נתניהו:  רה״מ 
השריון,  בגדוד  יוני  של  חייל 
גדוד 71, ברמת הגולן אחרי מל־
שמר  הוא  הכיפורים.  יום  חמת 
של  אישיים  חפצים  מאז  אצלו 
עכשיו.  אותם  לנו  והביא  יוני 
מתרשמים,  מאוד  ואני  עדו  אחי 
מהדברים  חלק  מכירים  אנחנו 

הייתה  הזו  הקומנדו  סכין  הללו, 
הס־ את  מכירים  אנחנו  ביחידה, 
עכשיו  כאן  ויש  יוני,  של  פרים 
שהוא  הפסח  חג  לקראת  הגדה 
ערך  שהוא  בסדר  בה  השתמש 
מאוד  תזכורת  זו  שלו.  לחיילים 

מהעבר.  מרגשת 
מודה  מאוד  אני 

לך, תודה לך.״
עדו  ד"ר 
"מרגש  נתניהו: 
אחרי כל כך הרבה 
את  לראות  שנים 
האלה,  הדברים 

הגדה  אותה  את  לראות  במיוחד 
שיוני כתב עליה במכתבים שלו. 
המיוחד  הסדר  על  כתב  הוא 
שהוא ערך בגדוד במכתב מאוד 

מיוחד ומאוד מרגש. תודה לך."

כיˆ„ להעביר ‡ ˜ופ "בין הזמנים" לל‡ מח 
  ?ו‡כזבו

- מ‡מר רביעי בס„רה -

ההבנה והכנון ח"ב
הוא  מי  ועם  מה  להחליט  לבחור  לעזור  להציע  כדאי  להורים 

לומד (נקודה ספציפית צריכה להיעשות בצורה עדינה ביותר ות־

לויה כמובן ברמת הקשר עם הבן ), ולקבוע זמנים מדוייקים ומיקום 

מדוייק היכן יתקיים הלימוד [ב"ה קיימים כיום אין ספור מסגרות 

כדאי  בעוה"ז],  גם  פירותיהם  שאוכלים  הזמנים  בין  ישיבות  של 

להמליץ לקחת גם לימוד מעניין, מקצוע בתורה, או מסכת שאינה 

כלולה בלימוד הישיבתי, דבר שמוסיף גוון ורענון, חוץ מהעשרה 

בידיעת התורה.

השיתוף שלנו בתכנון יחסוך המון וויכוחים וחיכוכים על הקי־

מה והשכיבה. ושאלות בנוסח היכן התפללת ומתי למדת היום?!....

שמצות  לדעת  בחור  על  בבית,  עוזרים  מתי  להחליט  גם  צריך 

כיבוד אב ואם היא אצלו מצוה נדירה במובן הפיזי, ובימים אלו יש 

לחטוף יותר ויותר בסבר פנים יפות [עזרה היא לאו דווקא הפעלת 

מכשיר קיטור ושואב אבק, והצפת מים בצינור, יש לבצע דברים 

בשלימות גם כשההמשך לפעמים קשה ומשעמם].

בחור המגיע לימי בין הזמנים מתוכנן מרוויח בכפלים, הוא גם 

נח ומגוון לעצמו את הימים, וגם ממלא אותם בתוכן רוחני. 

בע"ה לקראת חג הפסח הבעל"ט יהיה ניתן לקבל 

מאת 'מאירים', מאמרי הדרכה לעריכת ליל הסדר 

כראוי וכיאות בסימן 'והגדת לבנך', מאת המחנך 

הדגול הרב פנחס ברייער שליט"א

מ‡ירים // הרב פנחס ברייער   

הירשמו ע"י שליחת מייל לכתובת 

m035787890@gmail.com

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


7 יום שלישי יא ניסן תשע"ט 16/04/2019

ליברמן: "אמליץ על נתניהו; מודאג 
מגידול המפלגות החרדיות", דרישותיו: 

גיוס, חילולי שבת ומתווה הכותל
כשבוע אחרי הבחירות, יו"ר ישראל ביתנו שבר שתיקה והודיע כי ימליץ 

על נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה ◆ ח''כ ליברמן ורה''מ נתניהו צפויים 
להיפגש בימים הקרובים

מ‡: יוני טיין
הגדולים  החששות  לאחר 
כי  ובהליכוד  החרדיות  במפלגות 
עלול  ביתנו  ישראל  ויו"ר  ח"כ 
הופיע  ליברמן  הכל,  את  לפוצץ 
של  כוסית  הרמת  בכנס  אתמול 
מפלגתו והצהיר כי ימליץ לנשיא 
על ראש הממשלה בנימין נתניהו 

ולא ילך עם השמאל.
רואה  הוא  כי  אמר  ליברמן 
המפל־ של  בגידול  חמור  איום 
שהגיעו  והחרדיות  הדתיות  גות 
ליותר מעשרים מנדטים, וכי הוא 
לא יוותר על קושו של יוד בחוק 

הגיוס.
שנ־ שחושב  "מי  לדבריו: 
וותר על עקרונות תמורת כסאות, 
שונאי  לא  אנחנו  יקרה.  לא  זה 
בהתאם  הולכים  אנחנו  חרדים, 

שהחרדים  ראיתי  לא  להלכה. 
מחו נגד חוק הגיוס אחרי שאושר 
בקריאה ראשונה. לא נסכים לד־

רישותיהם".
עוד אמר ליברמן: "גם במ־
חיר של הליכה לבחירות מחדש, 
לא יהיה ויתור של ישראל ביתנו 

בסוגיית חוק הגיוס".
אולטימטום:  הציב  ליברמן 
רק  ההתגברות  בפסקת  נתמוך 
אחרי שחוק הגיוס יעבור בשלוש 
ביתנו  ישראל  בכנסת.  קריאות 
לא תחתום על הסכם קואליציוני 
עם  ההסכם  את  שתראה  לפני 

המפלגות החרדיות.
ליברמן  הביע  בדבריו 
המפלגות  לדרישת  התנגדות 
תוך  העבודות  לביטול  החרדיות 
השבת,  קדושת  ורמיסת  חילול 
באומרו כי "קדושת החיים חשו־

בעד  "אנחנו  לדבריו,  יותר".  בה 
החיים  אבל   - השבת  קדושת 
לבטל  רוצים  הם  חשובים.  יותר 

כל אפשרות לעבודות בשבת".
בלימוד  המכיר  החוק  על 
אמר: "העס־ עליון  כערך  התורה 
קנים החרדים צריכים להבין שזה 
מי  זרה.  עבודה  זו  מתורה.  ההפך 
לע־ אסור  תורה  שללומדי  אמר 
להם  שאסור  כתוב  איפה  בוד? 

לשרת בצה"ל?", תמה.
למת־ גם  התייחס  ליברמן 
"לא  ואמר:  הרפורמי  הכותל  ווה 
התורה  נגד  שהמתווה  לי  ידוע 
וההלכה. הממשלה הצביעה בעד, 
והשרים  הממשלה  ראש  כולל 
בנט ושקד". לטענתו, "לבטל את 
חמורה  פגיעה  זה  הכותל  מתווה 
עם  ישראל  מדינת  של  בקשר 

יהדות התפוצות".

43 שנה לאחר שנפל: הגדה של 
פסח ועוד חפצים של יוני נתניהו 

ז"ל נמסרו לראש הממשלה
ראש הממשלה בנימין נתניהו ואחיו ד"ר עדו נתניהו נפגשו היום (שני) עם יוסף 

שמש, שהיה פקודו של יוני נתניהו ז"ל בחיל השריון וקיבלו ממנו פריטים 
אישיים של יוני

מ‡: יוני טיין
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ניהו ואחיו ד"ר עדו נתניהו נפג־
פקודו  שהיה  שמש  יוסף  עם  שו 
של יוני נתניהו ז״ל בחיל השריון 
אישיים  פריטים  ממנו  וקיבלו 
התקיימה  הפגישה  ז"ל.  יוני  של 

בלשכת רה״מ בירושלים
נתניהו  הממשלה  ראש 
פרי־ לידיהם  קיבלו  עדו  ואחיו 
טים אישיים של יוני ז״ל שיוסף 
שירו־ מאז  ברשותו  שמר  שמש 
חיל  של  בגדוד 71  המשותף  תם 

השריון ברמת הגולן.
שנמסרו  הפריטים  בין 
סכין  ואחיו:  הממשלה  לראש 
הקומנדו של יוני, הגדה של פסח 
בה קרא יוני בסדר פסח המוזכר 
האישי,  סרבלו  יוני",  ב"מכתבי 
חולצת  ליוסף,  שהעניק  ספרים 
יחידה, שק שינה, כפפות ומצפן.
היה  ״יוסף  נתניהו:  רה״מ 
השריון,  בגדוד  יוני  של  חייל 
גדוד 71, ברמת הגולן אחרי מל־
שמר  הוא  הכיפורים.  יום  חמת 
של  אישיים  חפצים  מאז  אצלו 
עכשיו.  אותם  לנו  והביא  יוני 
מתרשמים,  מאוד  ואני  עדו  אחי 
מהדברים  חלק  מכירים  אנחנו 

הייתה  הזו  הקומנדו  סכין  הללו, 
הס־ את  מכירים  אנחנו  ביחידה, 
עכשיו  כאן  ויש  יוני,  של  פרים 
שהוא  הפסח  חג  לקראת  הגדה 
ערך  שהוא  בסדר  בה  השתמש 
מאוד  תזכורת  זו  שלו.  לחיילים 

מהעבר.  מרגשת 
מודה  מאוד  אני 

לך, תודה לך.״
עדו  ד"ר 
"מרגש  נתניהו: 
אחרי כל כך הרבה 
את  לראות  שנים 
האלה,  הדברים 

הגדה  אותה  את  לראות  במיוחד 
שיוני כתב עליה במכתבים שלו. 
המיוחד  הסדר  על  כתב  הוא 
שהוא ערך בגדוד במכתב מאוד 

מיוחד ומאוד מרגש. תודה לך."

כיˆ„ להעביר ‡ ˜ופ "בין הזמנים" לל‡ מח 
  ?ו‡כזבו

- מ‡מר רביעי בס„רה -

ההבנה והכנון ח"ב
הוא  מי  ועם  מה  להחליט  לבחור  לעזור  להציע  כדאי  להורים 

לומד (נקודה ספציפית צריכה להיעשות בצורה עדינה ביותר ות־

לויה כמובן ברמת הקשר עם הבן ), ולקבוע זמנים מדוייקים ומיקום 

מדוייק היכן יתקיים הלימוד [ב"ה קיימים כיום אין ספור מסגרות 

כדאי  בעוה"ז],  גם  פירותיהם  שאוכלים  הזמנים  בין  ישיבות  של 

להמליץ לקחת גם לימוד מעניין, מקצוע בתורה, או מסכת שאינה 

כלולה בלימוד הישיבתי, דבר שמוסיף גוון ורענון, חוץ מהעשרה 

בידיעת התורה.

השיתוף שלנו בתכנון יחסוך המון וויכוחים וחיכוכים על הקי־

מה והשכיבה. ושאלות בנוסח היכן התפללת ומתי למדת היום?!....

שמצות  לדעת  בחור  על  בבית,  עוזרים  מתי  להחליט  גם  צריך 

כיבוד אב ואם היא אצלו מצוה נדירה במובן הפיזי, ובימים אלו יש 

לחטוף יותר ויותר בסבר פנים יפות [עזרה היא לאו דווקא הפעלת 

מכשיר קיטור ושואב אבק, והצפת מים בצינור, יש לבצע דברים 

בשלימות גם כשההמשך לפעמים קשה ומשעמם].

בחור המגיע לימי בין הזמנים מתוכנן מרוויח בכפלים, הוא גם 

נח ומגוון לעצמו את הימים, וגם ממלא אותם בתוכן רוחני. 

בע"ה לקראת חג הפסח הבעל"ט יהיה ניתן לקבל 

מאת 'מאירים', מאמרי הדרכה לעריכת ליל הסדר 

כראוי וכיאות בסימן 'והגדת לבנך', מאת המחנך 

הדגול הרב פנחס ברייער שליט"א

מ‡ירים // הרב פנחס ברייער   

הירשמו ע"י שליחת מייל לכתובת 

m035787890@gmail.com
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"אנשים צרחו מהחלונות": 
עשרה הרוגים ועשרות פצועים 

בשריפת ענק בפריז
אש משתוללת באחד האתרים המפורסמים בעולם: שריפה פרצה בגג של קתדרלת נוטרדאם, 

כנראה בעקבות שיפוצים ◆ עדי ראייה המומים תיעדו את הצריח המחודד קורס: "כל הגג נשרף". 
האזור פונה, וכבאים הוזעקו להשתלט על האש - ולהציל את יצירות האמנות בקתדרלה

מ‡: יר‡ל לבי‡
מגו־ בבניין  פרצה  שריפה 
מאזורי  לכמה  בסמוך  שנמצא  רים 
לנפ־ וגרמה  הפופולריים  התיירות 
געים רבים. הדליקה החלה בקומות 
הגבוהות של המבנה והתפשטה לכל 

חלקיו.
בקתד־ איומה  שריפה  "יש 
בח־ כתבה  בפריז",  נוטרדאם  רלת 
שבונה ראש העיר פריז אן הידלגו.

הצ־ הכבאות  בשירות  בכיר 
נוטרדאם,  כנסיית  כי  הודיע  רפתי 
המפורסמות  מהכנסיות  אחת 
מסמליה  לאחד  שהפכה  בעולם, 
מקריסה  ניצלה  פריז  של  הבולטים 
מוחלטת בעקבות מאמצי הכבאים, 
למבנה.  שנגרם  הרב  הנזק  ולמרות 
בנוסף לכך הודיע הבכיר כי במאמ־
צי הכיבוי, שצפויים להימשך שעות 
רבות, נפצע באורח קשה אחד הכ־

באים.
מקרון  עמנואל  צרפת  נשיא 
על  לאומה  נאום  לשאת  היה  אמור 
הצהובים",  "האפודים  מחאת  רקע 
את  לבטל  שהחליט  הודיע  אך 
האיומה"  "השריפה  לאור  הנאום 

בנוטרדאם.
למקום  הגיע  קצר  זמן  תוך 
בלהבות",  שלנו  "פריז  השריפה. 
אמר מקרון. "כמו כל העם אני עצוב 

הערב לראות חלק מאיתנו בוער".
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
במ־ להשתמש  לצרפתים  המליץ 
טוסי כיבוי. "חייבים לפעול מהר!", 
לצפות  כך  כל  "נורא  טראמפ.  כתב 
נוטר־ בקתדרלת  הגדולה  בשריפה 

דאם בפריז".
שמדובר  חושדת  המשטרה 

בהצתה שהדליקה אחת השכנות.
מסר  הישראלי  החוץ  משרד 
ישראלים.  נפגעים  על  ידוע  לא  כי 
מתויר  באזור  מדובר  כי  לציין,  יש 
והמוני  הצרפתית,  בבירה  מאוד 
וצופים  באזור  מתרכזים  אדם  בני 

בשריפה.
ריבלין  ראובן  הנשיא  גם 
והביע  הצרפתים  בצער  השתתף 
יש־ ההיסטורי  המבנה  כי  תפילה 
גם  תילו  על  ויעמוד  האש  את  רוד 

בעתיד. בציוץ שפרסם הוא כתב כי 
בסמליהן  מהיפים  היא  "הנוטרדאם 
אבל  בכלל,  וצרפת  בפרט  פריז  של 
תרבות  בן  לכל  החשובים  אחד  גם 
השק־ האחרון  בינואר  הוא.  באשר 
שצ־ פריז,  של  הרקיע  קו  על  פתי 
ריח הקתדרלה עשה אותו יפה עוד 
ועם  צרפת  אזרחי  עם  לבנו  יותר. 
אגדות הנוטרדאם, האמיתיות והב־
דויות, בתפילה שימשיכו לעמוד על 

תילן לנצח".

בגלל חשש מזיהום אוויר: 

נורבגיה לא תחלץ מיליוני 
חביות נפט הטמונים בשטחה

חברות הנפט במדינה הביעו זעם בעקבות ההחלטה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נורבגיה הצביעה אתמול בעד 
איי  באזור  לקידוח  התוכנית  ביטול 
תחזית  לפי  ממתינים,  שם  לופוטן, 
בכך  נפט.  חביות  מיליוני  מומחים, 
מיליארדי  להפסיד  נורבגיה  צפויה 

לקו־ להיכנס  צפויים  שהיו  דולרים 
המיזם  לביטול  הסיבה  המדינה.  פת 
הרווחי היא ההבנה של ממשלת נור־
בגיה כי לקידוח נפט באזור עשויים 

להיות השלכות סביבתיות קשות.
תחילה תכננה מפלגת הלייבור 

המקומית לתמוך בקידוח, אך ברגע 
בי־ את  ואפשרה  בה  חזרה  האחרון 
זועמים  כך  בעקבות  התוכנית.  טול 
ומאיימים  במדינה,  הנפט  בחברות 
הקרו־ בבחירות  מחאה  בהצבעת 

בות.

נשיא המדינה ממשיך היום את 
סבב ההתייעצויות עם שאר 

הסיעות בכנסת
כזכור, בהחלטה היסטורית וראשונה בתולדותיו של בית הנשיא, הנחה נשיא 

המדינה על העברת מפגשיו עם הסיעות השונות בשידור חי, בכל פלטפורמות 
המדיה השונות וזאת מתוך רצון לקדם שקיפות מול אזרחי ישראל

מ‡: יוני טיין
רי־ ראובן  המדינה  נשיא 
סבב  את  היום  ימשיך  בלין 
הסיעות  כלל  עם  ההתייעצויות 
נעשה  כשהכל  לכנסת  שנבחרו 
הב־ ועדת  יו״ר  עם  מלא  בתיאום 
לאחר  מלצר.  חנן  השופט  חירות 
הרש־ הבחירות  תוצאות  קבלת 
ביום  מלצר  השופט  מידי  מיות 
הצורך  את  הנשיא  ישקול  רביעי, 
ההתייעצויות  סבב  בהשלמת 

באם יידרש לכך.
הנ־ ייפגש  הנוהג,  פי  על 
ישמע  הסיעות,  נציגי  עם  שיא 
סבב  גמר  ולאחר  המלצתן  את 
הסיעות  כלל  עם  ההתייעצויות 
יכריז על חבר הכנסת עליו תוטל 
מרגע  הממשלה.  הרכבת  מלאכת 
הרכ־ מלאכת  את  הנשיא  שיטיל 
בת הממשלה על חבר הכנסת הנ־
חוק  פי  על  לרשותו,  יעמדו  בחר 
יסוד הממשלה, 28 ימים להרכיב 
במצב  בישראל.  חדשה  ממשלה 
בסמ־ לתהליך,  ארכה  תידרש  בו 

כות נשיא המדינה להעניק ארכה 
נוספת של עד 14 יום נוספים על 

פי החוק.
הגעת  וסדר  הזמנים  לוחות 
ביום  להיוועצות  המפלגות  נציגי 
נציגי  הגעת   9:15 הם:  שלישי 
סיעת העבודה להיוועצות במשכן 
הנשיא. 10:00 הגעת נציגי סיעת 
במשכן  להיוועצות  ביתנו  ישראל 

הנשיא.

סיעת  נציגי  הגעת   10:45
במשכן  להיוועצות  הימין  איחוד 
הנשיא, 11:30 הגעת נציגי סיעת 
הנשיא.  במשכן  להיוועצות  מרצ 
כולנו  סיעת  נציגי  הגעת   12:15
להיוועצות במשכן הנשיא. 13:00 
רע"מ-בל"ד  סיעת  נציגי  הגעת 
יית־ הנשיא.  במשכן  להיוועצות 
של  הזמנים  בלוחות  שינויים  כנו 

הגעת הסיעות.
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דיווחים ערביים לא מאומתים: 
גופת המרגל הישראלי אלי כהן 

הועברה לרוסים
בישראל וכן בסוריה וברוסיה לא מתייחסים לדיווחים הבלתי מאומתים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
גופתו  החזרת  לאחר  האם 
זכריה  הנעדר  הישראלי  החייל  של 
באומל הי"ד מגיעה גם העת לשובה 
של גופת המרגל הישראלי המפורסם 
דיווחים  לפי  כהן?  אלי  בהיסטוריה, 
שמתרחש  מה  בדיוק  זה  ערביים, 

הדיווחים,  לפי  הקרקע.  לפני  מתחת 
גופתו של המרגל הישראלי אלי כהן 
בדמשק  למוות  נתלה  אשר  הי"ד, 
למפ־ משדר  כשהוא  שנתפס  לאחר 
האח־ בימים  עזבה  בישראל,  עיליו 
משלחת  עם  יחד  סוריה  את  רונים 
המדינה.  את  שעזבה  בכירה  רוסית 

את  ראו  כי  דיווחו  שונים  גורמים 
סוריה  את  עוזבת  הרוסית  המשלחת 
לדבריהם,  קבורה.  ארון  כשברשותה 

מדובר בארון הקבורה של כהן.
וברו־ בסוריה  וכן  בישראל 
הללו,  לדיווחים  מתייחסים  לא  סיה 

שייתכן מאוד כי אינם נכונים.

סבב היום הראשון הסתיים: יהדות התורה 
וש"ס המליצה על נתניהו לראשות הממשלה

נציגי הליכוד המליצו לנשיא על נתניהו, כחול לבן: "לא נשב בממשלתו". הערבים לא 
המליצו על אף אחד

מ‡ יוני טיין
הראשון  ההתייעצויות  ביום 
בירוש־ הנשיא  במשכן  אמש  שהחל 
לים נטלו חלק, לפי הסדר, מפלגות 
התורה,  יהדות  לבן,  כחול  הליכוד, 
ש"ס וחד"ש-ת"על. מי שהמליץ על 
הממשלה,  לראשות  לבן  כחול  יו"ר 
השני  ביום  מפלגתו.  חברי  רק  הם 
מחר,  שיתקיים  להתייעצויות, 
כולנו,  העבודה,  מפלגות  ישתתפו 
איחוד מפלגות הימין, ישראל ביתנו, 

מר"צ ורע"מ-בל"ד.
בישי־ אמר  המדינה  נשיא 
ואני  הבחירות  לפני  אמרתי  בה: 
ראש  בוחר  לא  נשיא  ואומר -  חוזר 
ממשלה", הצהיר. "גם לא אדם אחד 
אלא  בוחר,  המדינה  אזרחי  מתוך 
הריבון בוחר והריבון הוא העם. אנ־
חנו באים היום על מנת להתחיל את 
רצונם  את  לשקף  שאמור  התהליך 
לידי  שבא  כפי  המדינה  אזרחי  של 
לנשיא  בבחירות.  בהצבעתם  ביטוי 
יכולה להיות דעה אבל זה לא משנה 

לעניין זה".
התורה,  יהדות  מפלגת  יו"ר 
כי  לנשיא  דיווח  ליצמן,  יעקב  הרב 
על  מנדטים  ל-8  טיפסה  מפלגתו 
מנד־ ל-36  שירד  הליכוד  חשבון 
טים. דבריו של ליצמן מגיעים לאחר 
שקודם לכן דווח כי היא ירדה ל-7 
מנדטים, כשמנדט אחד הלך לליכוד.
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ  הרב 
של  להתחזקות  התייחס  גפני,  משה 
הליכוד,  חשבון  על  התורה  יהדות 

הייתה  שלנו  "ההתחזקות  ואמר: 
מציבור לא חרדי. אולי אפילו ציבור 
לא  היא  הגיוס  של  השאלה  חילוני. 
הכי חשובה. נמשיך בדרך של לדאוג 
וכו'.  הבריאות  בענייני  הציבור  לכל 
האז־ לכלל  לדאוג  מאמץ  כל  נעשה 
אורי  הרב   ח"כ  דיבר  אחרי  רחים". 
משות־ לישיבה  שהתייחס  מקלב, 
ואמר:  בקואליציה,  ליברמן  עם  פת 
"הקטן צריך להתאים את עצמו לג־

דול. העם אמר את דברו".
לא  הערביות  הסיעות  נציגי 
גנץ  על  לא  וגם  נתניהו  על  המליצו 
תקופת  את  "עברנו  הנשיא.  בפני 
שלוותה  ביותר,  הקשה  הבחירות 
בהסתה פרועה מראש הממשלה. לא 
הרשימה,  יו"ר  אמר  כזה",  דבר  היה 
איימן עודה, ואף הוסיף כי "לא נמ־
את  להפיל  רצינו  אחד.  אף  על  ליץ 
בנימין נתניהו אבל אין רוב. אחרים 

לא פנו אלינו".

לנ־ ריבלין  פנה  יותר  מוקדם 
קי־ לגבי  והתעניין  לבן  כחול  ציגי 
"לאחר  אחדות.  ממשלת  של  דומה 
חושבים  אנחנו  עמוקה  מחשבה 
הנוכחיות  הפוליטיות  שבנסיבות 
שה־ כפי  בממשלה  לשרת  נוכל  לא 
צעת", השיב מספר 4 ברשימה, גבי 

אשכנזי.
יריב  הליכוד,  רשימת  נציג 
"לפי  זו:  אפשרות  שלל  כן  גם  לוין, 
תוצאות הספירה, הליכוד היא הסי־
עה הגדולה בכנסת עם 36 חברים", 
הצהיר לוין. "אנו מבקשים להמליץ 
בפניך על בנימין נתניהו כיו"ר הלי־
שזכה  כמי  הממשלה,  לראש  כוד 
לאמון הרחב ביותר על מנת להרכיב 
מתכוונים  אנו  הבאה.  הממשלה  את 
להקים  לציבור  בהתחייבות  לעמוד 
מהקדנציה  שותפותינו  עם  ממשלה 

האחרונה".
פינלנד: מפלגת השמאל  

הסוציאל דמוקרטית זכתה 
בבחירות 

המפלגה תיאלץ להקים קואליציה עם מפלגות שמאל נוספות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
דמו־ הסוציאל  מפלגת 
עד  שישבה  בפינלנד,  קרטית 
לש־ צפויה  באופוזיציה,  כה 
השנים  בארבעת  במדינה  לוט 
שז־ לאחר  זאת  הקרובות, 

עלייה  מושבים,  ב-40  כתה 
מהבחירות  מושבים   6 של 
המ־ זאת,  לעומת  הקודמות. 
מפלגת  השמרנית,  פלגה 
שהיתה  הלאומית  הקואליציה 
חלק מקואליציית הימין-מרכז 
היוצאת, צפויה להתחזק במו־

שב אחד ולקבל 38 בסך הכל.
בפרלמנט בפינלנד ישנם 
שהמפלגה  כך  מושבים,   200
תיאלץ  דמוקרטית  הסוציאל 
רחבה  קואליציה  להקים 
לשלוט  לה  שתאפשר  במיוחד 

במדינה.

השר שטייניץ:

"לא שמח בנפילת השמאל 
ולא מאושר עם עליית 

מפלגת הגנרלים על חשבון 
מרץ והעבודה"

על ראש הממשלה אמר שטייניץ: ”ה‘כן ביבי‘ ניצח בזכות ביבי בראש 
ובראשונה. כולנו נרתמנו, אבל אין ספק שיש פה קטר גדול שמוביל את 

הליכוד ואת כל גוש הימין. אני חושב שהניצחון הזה מעיד שוב – גם כלפי 
אלה שמתנגדים שצריכים להכיר בזה, לכישורים הבלתי רגילים של ראש 

ממשלת ישראל“.

מ‡: יוני טיין
שטייניץ  יובל  השר 
התראיין  הליכוד  ממפלגת 
המ־ לנפילת  והתייחס  ברדיו, 

פלגות השמאל והימין.
שאני  למרות   – ”באמת 
בשמחת  ושמח  וליכוד  ימין 
בנימין  ושל  הימין  של  ניצחונו 
על  לי  כואב  אישית,  נתניהו 
ובעיקר  לשמאל,  שקרה  מה 
זוכר  אני  העבודה.  למפלגת 
חודשיים  לפני  הכריז  שגנץ 
ש‘אין ימין ואין שמאל‘. מסת־
בר שהוא התכוון ’יש ימין ואין 
מה  של  התוצאה  זו  שמאל‘. 

שקרה“, אמר שטייניץ.
לסו־ התייחס  שטייניץ 

בישראל  ושמאל‘  ’ימין  גיית 
חושב  ”אני  ואמר:  ובעולם 
המקובלת  הרגילה  שהתמונה 
בכל העולם היא שיש ימין ויש 
משלה,  היגיון  בה  יש  שמאל, 
בנפילת  שמח  לא  אני  ולכן 
עם  מאושר  לא  ואני  השמאל 
על  הגנרלים  מפלגת  עליית 

חשבון מרץ והעבודה“.
אמר  הממשלה  ראש  על 
ניצח  ביבי‘  ”ה‘כן  שטייניץ: 
ובראשונה.  בראש  ביבי  בזכות 
ספק  אין  אבל  נרתמנו,  כולנו 
שמוביל  גדול  קטר  פה  שיש 
את הליכוד ואת כל גוש הימין. 
אני חושב שהניצחון הזה מעיד 
שמתנ־ אלה  כלפי  גם   – שוב 
בזה,  להכיר  שצריכים  גדים 

של  רגילים  הבלתי  לכישורים 
ראש ממשלת ישראל“.

הצטרפו־ פסל  שטייניץ 
לממשלה  לבן‘  ’כחול  של  תה 
אחד  דבר  פה  ”היה  ואמר: 
שלדעתי עשוי מאוד להקשות, 
ראש  את  לסמן  הניסיון  וזה 
הממשלה כבוגד במדינה, חובר 
עם מעצמה זרה עם רוסיה נגד 
הדמוקרטיה הישראלית, חובר 
יש־ ביטחון  נגד  מצרים  עם 
ראל – זה קו אדום שלא נחצה 

בעבר“.
תי־ לא  עוד  כל  לדבריו, 
משמעית  חד  התנצלות  שמע 
ספציפית,  הזה  המהלך  על 

יהיה מאוד קשה לשבת יחד.
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דיווחים ערביים לא מאומתים: 
גופת המרגל הישראלי אלי כהן 

הועברה לרוסים
בישראל וכן בסוריה וברוסיה לא מתייחסים לדיווחים הבלתי מאומתים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
גופתו  החזרת  לאחר  האם 
זכריה  הנעדר  הישראלי  החייל  של 
באומל הי"ד מגיעה גם העת לשובה 
של גופת המרגל הישראלי המפורסם 
דיווחים  לפי  כהן?  אלי  בהיסטוריה, 
שמתרחש  מה  בדיוק  זה  ערביים, 

הדיווחים,  לפי  הקרקע.  לפני  מתחת 
גופתו של המרגל הישראלי אלי כהן 
בדמשק  למוות  נתלה  אשר  הי"ד, 
למפ־ משדר  כשהוא  שנתפס  לאחר 
האח־ בימים  עזבה  בישראל,  עיליו 
משלחת  עם  יחד  סוריה  את  רונים 
המדינה.  את  שעזבה  בכירה  רוסית 

את  ראו  כי  דיווחו  שונים  גורמים 
סוריה  את  עוזבת  הרוסית  המשלחת 
לדבריהם,  קבורה.  ארון  כשברשותה 

מדובר בארון הקבורה של כהן.
וברו־ בסוריה  וכן  בישראל 
הללו,  לדיווחים  מתייחסים  לא  סיה 

שייתכן מאוד כי אינם נכונים.

סבב היום הראשון הסתיים: יהדות התורה 
וש"ס המליצה על נתניהו לראשות הממשלה

נציגי הליכוד המליצו לנשיא על נתניהו, כחול לבן: "לא נשב בממשלתו". הערבים לא 
המליצו על אף אחד

מ‡ יוני טיין
הראשון  ההתייעצויות  ביום 
בירוש־ הנשיא  במשכן  אמש  שהחל 
לים נטלו חלק, לפי הסדר, מפלגות 
התורה,  יהדות  לבן,  כחול  הליכוד, 
ש"ס וחד"ש-ת"על. מי שהמליץ על 
הממשלה,  לראשות  לבן  כחול  יו"ר 
השני  ביום  מפלגתו.  חברי  רק  הם 
מחר,  שיתקיים  להתייעצויות, 
כולנו,  העבודה,  מפלגות  ישתתפו 
איחוד מפלגות הימין, ישראל ביתנו, 

מר"צ ורע"מ-בל"ד.
בישי־ אמר  המדינה  נשיא 
ואני  הבחירות  לפני  אמרתי  בה: 
ראש  בוחר  לא  נשיא  ואומר -  חוזר 
ממשלה", הצהיר. "גם לא אדם אחד 
אלא  בוחר,  המדינה  אזרחי  מתוך 
הריבון בוחר והריבון הוא העם. אנ־
חנו באים היום על מנת להתחיל את 
רצונם  את  לשקף  שאמור  התהליך 
לידי  שבא  כפי  המדינה  אזרחי  של 
לנשיא  בבחירות.  בהצבעתם  ביטוי 
יכולה להיות דעה אבל זה לא משנה 

לעניין זה".
התורה,  יהדות  מפלגת  יו"ר 
כי  לנשיא  דיווח  ליצמן,  יעקב  הרב 
על  מנדטים  ל-8  טיפסה  מפלגתו 
מנד־ ל-36  שירד  הליכוד  חשבון 
טים. דבריו של ליצמן מגיעים לאחר 
שקודם לכן דווח כי היא ירדה ל-7 
מנדטים, כשמנדט אחד הלך לליכוד.
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ  הרב 
של  להתחזקות  התייחס  גפני,  משה 
הליכוד,  חשבון  על  התורה  יהדות 

הייתה  שלנו  "ההתחזקות  ואמר: 
מציבור לא חרדי. אולי אפילו ציבור 
לא  היא  הגיוס  של  השאלה  חילוני. 
הכי חשובה. נמשיך בדרך של לדאוג 
וכו'.  הבריאות  בענייני  הציבור  לכל 
האז־ לכלל  לדאוג  מאמץ  כל  נעשה 
אורי  הרב   ח"כ  דיבר  אחרי  רחים". 
משות־ לישיבה  שהתייחס  מקלב, 
ואמר:  בקואליציה,  ליברמן  עם  פת 
"הקטן צריך להתאים את עצמו לג־

דול. העם אמר את דברו".
לא  הערביות  הסיעות  נציגי 
גנץ  על  לא  וגם  נתניהו  על  המליצו 
תקופת  את  "עברנו  הנשיא.  בפני 
שלוותה  ביותר,  הקשה  הבחירות 
בהסתה פרועה מראש הממשלה. לא 
הרשימה,  יו"ר  אמר  כזה",  דבר  היה 
איימן עודה, ואף הוסיף כי "לא נמ־
את  להפיל  רצינו  אחד.  אף  על  ליץ 
בנימין נתניהו אבל אין רוב. אחרים 

לא פנו אלינו".

לנ־ ריבלין  פנה  יותר  מוקדם 
קי־ לגבי  והתעניין  לבן  כחול  ציגי 
"לאחר  אחדות.  ממשלת  של  דומה 
חושבים  אנחנו  עמוקה  מחשבה 
הנוכחיות  הפוליטיות  שבנסיבות 
שה־ כפי  בממשלה  לשרת  נוכל  לא 
צעת", השיב מספר 4 ברשימה, גבי 

אשכנזי.
יריב  הליכוד,  רשימת  נציג 
"לפי  זו:  אפשרות  שלל  כן  גם  לוין, 
תוצאות הספירה, הליכוד היא הסי־
עה הגדולה בכנסת עם 36 חברים", 
הצהיר לוין. "אנו מבקשים להמליץ 
בפניך על בנימין נתניהו כיו"ר הלי־
שזכה  כמי  הממשלה,  לראש  כוד 
לאמון הרחב ביותר על מנת להרכיב 
מתכוונים  אנו  הבאה.  הממשלה  את 
להקים  לציבור  בהתחייבות  לעמוד 
מהקדנציה  שותפותינו  עם  ממשלה 

האחרונה".
פינלנד: מפלגת השמאל  

הסוציאל דמוקרטית זכתה 
בבחירות 

המפלגה תיאלץ להקים קואליציה עם מפלגות שמאל נוספות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
דמו־ הסוציאל  מפלגת 
עד  שישבה  בפינלנד,  קרטית 
לש־ צפויה  באופוזיציה,  כה 
השנים  בארבעת  במדינה  לוט 
שז־ לאחר  זאת  הקרובות, 

עלייה  מושבים,  ב-40  כתה 
מהבחירות  מושבים   6 של 
המ־ זאת,  לעומת  הקודמות. 
מפלגת  השמרנית,  פלגה 
שהיתה  הלאומית  הקואליציה 
חלק מקואליציית הימין-מרכז 
היוצאת, צפויה להתחזק במו־

שב אחד ולקבל 38 בסך הכל.
בפרלמנט בפינלנד ישנם 
שהמפלגה  כך  מושבים,   200
תיאלץ  דמוקרטית  הסוציאל 
רחבה  קואליציה  להקים 
לשלוט  לה  שתאפשר  במיוחד 

במדינה.

השר שטייניץ:

"לא שמח בנפילת השמאל 
ולא מאושר עם עליית 

מפלגת הגנרלים על חשבון 
מרץ והעבודה"

על ראש הממשלה אמר שטייניץ: ”ה‘כן ביבי‘ ניצח בזכות ביבי בראש 
ובראשונה. כולנו נרתמנו, אבל אין ספק שיש פה קטר גדול שמוביל את 

הליכוד ואת כל גוש הימין. אני חושב שהניצחון הזה מעיד שוב – גם כלפי 
אלה שמתנגדים שצריכים להכיר בזה, לכישורים הבלתי רגילים של ראש 

ממשלת ישראל“.

מ‡: יוני טיין
שטייניץ  יובל  השר 
התראיין  הליכוד  ממפלגת 
המ־ לנפילת  והתייחס  ברדיו, 

פלגות השמאל והימין.
שאני  למרות   – ”באמת 
בשמחת  ושמח  וליכוד  ימין 
בנימין  ושל  הימין  של  ניצחונו 
על  לי  כואב  אישית,  נתניהו 
ובעיקר  לשמאל,  שקרה  מה 
זוכר  אני  העבודה.  למפלגת 
חודשיים  לפני  הכריז  שגנץ 
ש‘אין ימין ואין שמאל‘. מסת־
בר שהוא התכוון ’יש ימין ואין 
מה  של  התוצאה  זו  שמאל‘. 

שקרה“, אמר שטייניץ.
לסו־ התייחס  שטייניץ 

בישראל  ושמאל‘  ’ימין  גיית 
חושב  ”אני  ואמר:  ובעולם 
המקובלת  הרגילה  שהתמונה 
בכל העולם היא שיש ימין ויש 
משלה,  היגיון  בה  יש  שמאל, 
בנפילת  שמח  לא  אני  ולכן 
עם  מאושר  לא  ואני  השמאל 
על  הגנרלים  מפלגת  עליית 

חשבון מרץ והעבודה“.
אמר  הממשלה  ראש  על 
ניצח  ביבי‘  ”ה‘כן  שטייניץ: 
ובראשונה.  בראש  ביבי  בזכות 
ספק  אין  אבל  נרתמנו,  כולנו 
שמוביל  גדול  קטר  פה  שיש 
את הליכוד ואת כל גוש הימין. 
אני חושב שהניצחון הזה מעיד 
שמתנ־ אלה  כלפי  גם   – שוב 
בזה,  להכיר  שצריכים  גדים 

של  רגילים  הבלתי  לכישורים 
ראש ממשלת ישראל“.

הצטרפו־ פסל  שטייניץ 
לממשלה  לבן‘  ’כחול  של  תה 
אחד  דבר  פה  ”היה  ואמר: 
שלדעתי עשוי מאוד להקשות, 
ראש  את  לסמן  הניסיון  וזה 
הממשלה כבוגד במדינה, חובר 
עם מעצמה זרה עם רוסיה נגד 
הדמוקרטיה הישראלית, חובר 
יש־ ביטחון  נגד  מצרים  עם 
ראל – זה קו אדום שלא נחצה 

בעבר“.
תי־ לא  עוד  כל  לדבריו, 
משמעית  חד  התנצלות  שמע 
ספציפית,  הזה  המהלך  על 

יהיה מאוד קשה לשבת יחד.



יום שלישי יא ניסן תשע"ט 1016/04/2019

ההפיכה הצבאית בסודן: אלפי אסירים 
פוליטיים שוחררו מתא כלאם

כמו כן, הוכרז על הקמת וועדה למלחמה בשחיתות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בסודן,  הצבאית  המועצה 
כנגד  צבאית  הפיכה  שקיימה 
אל  עומר  הרודן  לשעבר,  הנשיא 
ההפיכה  את  משלימה  באשיר, 
שחרורם  עם  האחרונים  בימים 
הן  פוליטיים,  אסירים  אלפי  של 
הביט־ כוחות  אנשי  והן  אזרחים 
בחשד  נעצרו  אשר  לשעבר,  חון 
אל  של  לשלטונו  התנגדו  כי 
ראש  הכריז  המהלך  על  באשיר. 
גנרל  הטרי,  הצבאית  המועצה 

אל־ אלרמן  עבד  אלפתאח  עבד 
הודיע  אלברהאן  כן,  כמו  ברהאן. 
למלחמה  ועדה  של  הקמתה  על 

בשחיתות.
מתבצעים  הללו  הצעדים 

אחרים,  צעדים  לשלל  כהמשך 
מבכי־ רבים  של  מעצר  שכללו 
הנשיא  בהם  הקודם,  השלטון  רי 
עצמו, אשר נמצא במעצר בית זה 

כשבוע ימים.

טראמפ מאשים בכיר לשעבר 
בממשל אובמה בהתגייסות 

לטובת הסינים
הבכיר לשעבר שימש בתפקיד במערך הסייבר האמריקני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
דונלד  האמריקני,  הנשיא 
לש־ בכיר  אתמול  האשים  טראמפ, 
בהתגייסות  אובמה  בממשל  עבר 
הסינית  הטכנולוגיה  חברת  לטובת 
האמריקני,  הנשיא  לדברי  "וואווי". 
החברה הסינית אשר מתמודדת בי־

מים אלו מול השלטונות האמריקנים 
לחדור  בניסיונותיה  נאבקים  אשר 
היתר  בין  בעולם,  שונים  לשווקים 
מחשש כי החברה שנמצאת בבעלות 
פועלת  סין  ממשלת  של  חלקית 
בריתה,  ובעלות  ארה"ב  אחר  לרגל 
זוכה לסיועו של לא אחר מאשר מי 

שהיה בכיר במערך הסייבר האמרי־
קני תחת ממשל אובמה.

את  שכרה  הסינית  החברה 
שיפעיל  במטרה  כלוביסט,  הבכיר 
בוושינגטון,  המחוקקים  על  לחץ 
העיצומים  את  לבטל  כדי  זאת 

לפרטים: 055-6743490האמריקנים על החברה.

100% משי טהור | היחיד בארץ

בס�ד

דודודדדדד פ פפפססססחסחחחח ללכככבבב

מחירים מיוחדים לכמויות גדולות

יום

נתניהו: "אקים צוות שימנע השבתת 
שירותים חיוניים במדינה"

על רקע השביתות ברכבת, רה"מ התייחס לחקיקה שיזם השר כ"ץ: "אין הצדקה שקומץ 
אנשים ישביתו את הרכבות למיליוני אזרחים" ◆ יו"ר ההסתדרות: "נגיב ביד קשה"

מ‡: יוני טיין
בנימין  הממשלה  ראש 
לכ־ כוסית  הרמת  בטקס  נתניהו 
משרד  עובדי  עם  הפסח  חג  בוד 
היתר  בין  אמר  בירושלים  רה"מ 
כי חייבים לעשות סוף לשביתות 

ברכבת.
רה"מ: את מה שקורה בדי־
הביטחונית,  וביכולת  פלומטיה, 
שלנו  והמודיעינית  הקיברנטית 
יכולת  גם  לנו  יש  רואים.  אתם   -
את  שחררנו  כי  גדולה,  כלכלית 
הכלכלה וכי לעם שלנו ולאזרחים 
 - יכולות  הרבה  כך  כל  יש  שלנו 
רק לשחרר אותם מהשליטה של 
מנוע  זה   - שלנו  הבירוקרטיה 
כפ־ עדיין  לנו  יש  ענק.  צמיחה 
ה  ממדינות  בירוקרטיה  ליים 
מסירים  אנחנו  אם   .OECD  -
תהיה  הזאת,  הבירוקרטיה  את 
גז  לצמוח?  נמשיך  איך  צמיחה. 
תש־ ה',  ברוך  מהמים  הוצאנו 
תיות אנחנו מניחים, שוק חופשי 
ענק  גידול  מקור  לנו  יש  לנו.  יש 
ככל  הבירוקרטיה.  לו  קוראים   -
הכלכלה  כך  בה,  מקצץ  שאתה 
מוסיפה לצמוח. ברוך ה' לא חס־
כאלה.  צמיחה  מקורות  לנו  רים 
מאמץ  להשקיע  נצטרך  אנחנו 
אנחנו  הבירוקרטיה,  בקיצוץ 
את  עושים  ואנחנו  לשם,  בדרך 

העבודה הזאת.
אחד  צמיחה  מקור  עוד  יש 

- כבישים, רכבות. הרכבת צריכה 
רכבת  פסי  הנחנו  אנחנו  לנסוע, 
שקומץ  לכך  הצדקה  שום  ואין 
אנשים ישביתו את הרכבות למי־
ליוני אזרחי ישראל ולחיילים, זה 
עומד  אני  השבוע  לכן,  יהיה.  לא 
להקים צוות שימנע השבתת שי־
ויאפשר  במדינה  חיוניים  רותים 
אזרחי  לכל  התנועה  חופש  את 

ישראל.
הת־ שר  היום  יותר  מוקדם 
חבורה ישראל כ"ץ אמר כי מפל־

גתו תחייב כל מפלגה בקואליציה 
הבוררות  בחוק  לתמוך  הבאה 
עם  אתמול  סיכמתי  יזם.  אותו 
חוק  קידום  על  הממשלה  ראש 
בוררות חובה בשירותים חיוניים. 
בשי־ שביתות  על  שאוסר  חוק 
רכבת  כמו  למשק  רותים חיוניים 
בתוכניתה  כ"ץ  אמר  ישראל", 
מפ־ כל  "נחייב  חסון,  אילה  של 
בחוק  לתמוך  בקואליציה  לגה 
שוועד  הפראיים  העיצומים  הזה. 
פגיעה  כדי  תוך  נוקט  הרכבת 
והגיבוי  צה"ל  ובחיילי  בנוסעים 

ניסנ־ שנותנים  והתמיכה  החמור 
קורן וחבריו בהסתדרות מחייבים 
הניסיון  הזה.  החוק  חקיקת  את 
של ועד העובדים להחזיר אחורה 
את הרכבת לעידן שכבר נגמר לא 
יצליח. הרכבת אינה רכוש פרטי. 
עשו  שלא  מה  ברכבת  עשיתי 
מעולם, לפני שבע שנים הובלתי 
ראש  יושבת  נגד  ענקית  רפורמה 
המאבק  בסיום  שהודחה  הוועד 
מתפקידה. הובלתי מאבק ששינה 

את כל פני הרכבת", אמר כ"ץ.
ארנון  ההסתדרות  יו"ר 
ראש  לדברי  קצר  הגיב  דוד  בר 
התחבורה,  שר  ושל  הממשלה 
על  מגבלות  להטיל  שמבקשים 
זכות השביתה, ואמר כי: "הכוונה 
לכרסם בזכות השביתה ולהחליש 
מערערת  העובדים,  ציבור  את 
ותפגע  הדמוקרטיה  יסודות  את 
ההסתדרות  ישראל.  אזרחי  בכל 
לדרך  מחויבותה  את  שהוכיחה 
ומכי־ חוששת  לא  הידברות,  של 
השנייה.  הדרך  את  גם  היטב  רה 
כל מי שינסה להעמיד במבחן את 
עוצמתה של העבודה המאורגנת, 
יגלה מהר מאוד את גודל הטעות 
שלו. פנינו לשלום ולשיתוף פעו־
העובדים  מעמד  חיזוק  למען  לה 
מי  אך  לאזרח  השירות  ושיפור 
שינסה לנצל את זה לטובת מסע 
העובדים,  כלפי  ושיסוי  הסתה 

ייענה ביד קשה". 
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היועץ לביטחון לאומי בן שבת נפגש 
עם מקבילו האמריקני בולטון

מ‡: מ. יו„
מאיר  לאומי,  לביטחון  היועץ 
מקבילו  עם  אתמול  נפגש  שבת,  בן 
לאומי   לביטחון  היועץ  האמריקני, 
בארצות הברית ג'ון בולטון. השניים 
האיראנית  בפעילות  במפגש  דנו 
בארצות  הגובר  בחשש  וכן  באזור, 
הברית מההשפעה הסינית על תחומי 
ברא־ המשלחת  בישראל.  תשתיות 
שות בן שבת כוללת בכירים ממשרדי 

צה"ל, מוסד וגופים  הביטחון, החוץ, 
נוספים.

יום קודם לכן התפרסמו צילו־
המיוחסת  התקיפה  ממקום  לוויין  מי 
שמ־ השבוע,  בסוף  בסוריה  לישראל 
מרכזיים  מבנים  הושמדו  כי  עידים 
לפי  מיסיאף.  שבעיר  צבאי  בבסיס 
דיווחים, במקום פועל מרכז לפיתוח 

טילים לטווח בינוני של איראן.
המו־ חברת  של  בצילומים, 
המתחם  את  לראות  ניתן   ,ISI דיעין

אח־ שעות  וכמה  התקיפה,  לפני  יום 
האתר  אם  כי  אומרים  בחברה  ריה. 
שהופצץ אכן היה מפעל טילים, המ־
מערכות  של  בייצור  קשור  היה  קום 
הטילים.  דיוק  לשיפור  או   – שונות 
בחברה מעריכים כי במפעל לא יוצרו 
מנועי הטילים או ראשי נפץ, וכי מי־
קומו של המפעל – שנראה כמו מחנה 
את  להסוות  כדי  נבחר   – רגיל  צבאי 
הפעילות האמיתית המתרחשת בו.

גורמים ברשות זועמים על פרטי 
"עסקת המאה" של טראמפ

יו"ר הרשות אבו מאזן: "דחינו את עסקת המאה של טראמפ" ◆ בכיר הרשות 
סאיב עריקאת: "לא נקבל עסקה בלי מדינה" 

מ‡: מ. יו„
על  זועמים  הפלשתינים 
ממשל  של  המאה  עסקת  פרטי 
אתמול  שנחשפו  כפי  טראמפ, 
הפ־ שלפיהם  פוסט",  ב"וושינגטון 
לשתינים לא יקבלו ריבונות מלאה.
הפלשתינית  הרשות  יו"ר 
בפתח  אמש,  התייחס  מאזן  אבו 
של  החדשה  הממשלה  ישיבת 
שיזם  המאה"  ל"עסקת  הרשות, 
להתפרסם  וצפויה  טראמפ  הנשיא 
הפלסטיני,  המנהיג  לדברי  בקרוב. 
"בימים הקרובים יהיו התפתחויות 
כדי  יחד  פעולה  נשתף  חשובות, 
קשות.  שהן  מכיוון  עמן  להתמודד 
הראשונה בהן היא "עסקת המאה" 
אותה  דחינו  טראמפ,  הנשיא  של 
כי איננה כוללת את ירושלים, בלי 
רוצים  ואיננו  מדינה  אין  ירושלים 

את היתר", אמר.
הפלשתינית,  הרשות  בכיר 
הפ־ על  הגיב  עריקאת,  סאיב  ד"ר 
של  השלום  תוכנית  שלפיו  רסום, 
פלש־ אוטונומיה  כוללת  טראמפ 
ואמר:  ריבונית,  מדינה  ולא  תינית 
את  להרוס  שנועדה  תוכנית  "זו 
הבינ־ החוק  ואת  השלום  תהליך 
הקמת  בלי  שלום  יהיה  לא  לאומי. 
 67 בגבולות  פלשתינית  מדינה 

ובירתה מזרח ירושלים".

יו"ר  בלשכת  בכיר  גורם 
לכלי  אמר  הפלשתינית  הרשות 
אם  "גם  הישראלים:  התקשורת 
נוספת  קדנציה  להמתין  ניאלץ 
תפקידו,  את  יסיים  שטראמפ  עד 
נעשה זאת ולא נקבל עסקה שאינה 
בגבולות  עצמאית  מדינה  כוללת 
הוא  שנתניהו  כאילו  נראה  זה   .67
הש־ תוכנית  מאחורי  שעומד  זה 
יודע  שהוא  כיוון  הזו,  הבזויה  לום 
יסכימו  לא  לעולם  שהפלשתינים 

לקבלה".
הביקורת  אף  על  מנגד, 
מצד  החריפות  והתגובות  הקשה 
מי  ברמאללה  היו  הפלשתינים, 
שאמרו כי יש להמתין עד לפרסום 
התוכנית  פרטי  של  ורשמי  מלא 
בטרם  טראמפ  ממשל  שמגבש 

"הסיכויים  הסף.  על  אותה  דוחים 
תוכנית  את  שיקבל  מי  שיהיה 
ללא  טראמפ  של  המאה  עסקת 
עצ־ פלשתינית  למדינה  הבטחה 
יש  זאת,  עם  אפסיים.  הם  מאית 
להמתין ולבחון את פרטי התוכנית 
פוס־ איננו  לעיון.  לנו  לכשתוגש 
לים דבר על הסף", אמר ל"ישראל 
המקורב  פלשתיני  בכיר  היום" 

לאבו מאזן.
בתוך כך, כלי תקשורת ביר־
עבדא־ הירדני  המלך  כי  דיווחו  דן 
עם  שבועות  כמה  לפני  נפגש  ללה 
והביע  האמריקאי  בסנאט  חברים 
כי  מהעובדה  דאגתו  את  בפניהם 
היש־ לצד  מוטה  טראמפ  ממשל 
עם  שווה  ביחס  נוהג  ואינו  ראלי 

הפלשתינים.

 יבנה: נהג משאית התחשמל 
למוות באתר בנייה

בן 31 פונה לביה"ח לאחר שנפגע בתאונת עבודה ביבנה, ושם נקבע מותו ◆ 
מייסד הפורום למניעת תאונות עבודה: "ההפקרות נמשכת. יש להכריז על מצב 

חירום בענף הבנייה"

מ‡: מ. יו„
התח־  31 בן  משאית  נהג 
בנייה  באתר  למוות  אתמול  שמל 
הוא  ביבנה.  ז'בוטינסקי  ברחוב 
פונה לבית החולים קפלן כשהוא 
במצב אנוש ובבית החולים נקבע 
עולה  ראשונית  מחקירה  מותו. 
חשד לפיו מדובר בתאונת עבודה 
העבודה.  למשרד  דיווח  והועבר 
ונסיבות  במקום  משטרה  כוח 

האירוע נבדקות.
בבאי,  ניר  מד"א,  פרמדיק 
"באתר  סיפרו:  נוסף  וחובש 
בנייה, סמוך למנוף שכב גבר בש־
הכרה  מחוסר  כשהוא  ה-30  נות 
אנשים  נשימה.  וללא  דופק  ללא 

התח־ שהוא  לנו  סיפרו  במקום 
שמל. הבחנו בגפיו בסימני התח־
רפואי  טיפול  לו  והענקנו  שמלות 
מתן  עיסויים,  הנשמות,  שכלל 
ופי־ חשמליים,  ושוקים  תרופות 

המשך  כדי  תוך  לבי"ח  אותו  נינו 
כשמצבו  החייאה  פעולות  ביצוע 
נקבע  כאמור  מכן  לאחר  קריטי". 

מותו.
מייסד  שמעון,  בן  ראובן 
עבודה,  תאונות  למניעת  הפורום 
ורשויות  הסף  "שומרי  כי  מסר 
האכיפה הפקירו את פועלי הבניין 
ההפקרות  השקופים.  והעובדים 
חלשים  הכי  והפועלים  נמשכת 
בחיי  הזילות  מחיר  את  משלמים 

קטל־ בתאונות  הרוגים   22 אדם. 
ניות מתחילת שנת 2019, מתוכם 
עובדים  ו-10  הבנייה  בענף   12

בענף התעשייה והחקלאות".
"באח־ הוסיף:  שמעון  בן 
חיים  והרווחה  העבודה  שר  ריות 
בענף  חירום  מצב  על  להכריז  כץ 
אגר־ בפעולות  ולנקוט  הבנייה 
בנייה  אתרי  סגירת  של  סיביות 
קטלניות  תאונות  התרחשו  שבהן 
להס־ ולא  ממושכות,  לתקופות 
למשך  בנייה  אתרי  בסגירת  תפק 
הרתעה  ללא  בלבד.  שעות   48
נמ־ מהקבלנים  מחיר  תג  וגביית 
שיך לראות את הפועלים נקברים 

ונהרגים במגדלי היוקרה".

מערכת חדשה תילחם בבלוני 
הנפץ וברחפנים

בצבא מעריכים שמערכת המודיעין המתקדמת מארס תשפר את ההתמודדות 
מול איומים מהרצועה כבר בחודשים הקרובים ◆ בכיר בצה"ל: "בצבא מייעלים 

את מערך הרחפנים"

מ‡: מ. יו„
לשימוש  מכניסים  בצה"ל 
המודיעין  איסוף  מערכת  את 
לאוגדת  (מארס)  רבת־הסנסורים 
בשנים  שולבה  שכבר  לאחר  עזה, 
ניסוי  אחרות.  בגזרות  האחרונות 
פיילוט של המערכת מתבצע כעת 
בי־ כי  ומעריכים  הרצועה  בגבול 
כולתה לספק מענה משופר לבלוני 
הנפץ והתבערה ולאיומי הרחפנים 
חיבור  מאפשרת  "מארס"  בקרוב. 
של כלל אמצעי התצפית והאיסוף 
אותם  ומצרפת  בגזרה  המופעלים 
מסוג־ המערכת  אחת.  לתמונה 
בשטח  שינויים  על  להתריע  לת 
במשך  חריגים  אירועים  ולגלות 
מזג  תנאי  ובכל  היממה  שעות  כל 

אוויר.
אבשטיין,  אמיר  תת־אלוף 
צה"ל,  של  הגבולות  מערך  מפקד 
"אנחנו  ל"מעריב":  בראיון  אומר 
בג־ הזו  המערכת  את  מכניסים 
שבחלק  לאחר  עזה,  ברצועת  בול 
מהאזורים מול צפון הרצועה היא 
הקצין  להערכת  מבצעית".  כבר 

הקרובה  השנה  סוף  עד  הבכיר, 
בכל  מבצעית  תהיה  המערכת 
גזרת אוגדת עזה. בצה"ל מעריכים 
יכולות  את  מאוד  תשפר  היא  כי 
בסביבת  המודיעין  של  האיסוף 
והן  בקרקע,  הן  המערכת  גדר 

באוויר, בגבהים נמוכים.
אבשטיין,  תת־אלוף  לדברי 
באמצעות  שפועלת   - המערכת 
שונים  ונתונים  רבים  סנסורים 

את  תשפר   - מהשטח  שמופקים 
יכולת איסוף המודיעין בעזה במי־
המערכת  לעומת  משמעותית.  דה 
הקודמת, שמאלצת את התצפית־
נים לעבוד באופן סיזיפי, המערכת 
החדשה הרבה יותר חכמה ומכילה 
הרבה יותר נתונים. לפי אבשטיין, 
גם  לשפר  צפויה  המארס  מערכת 
מעו־ חפצים  לזיהוי  היכולת  את 

פפים כמו בלונים ורחפנים.
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לראשונה מזה כחודש:

 בלוני תבערה גרמו 
לשתי שריפות 

בעוטף עזה
שריפה אחת פרצה סמוך ליישוב במועצה אזורית 
אשכול, והשנייה בשטחי מועצה אזורית שדות נגב 

◆ כוחות קק"ל טיפלו בשני האירועים
מ‡: מ. יו„

שריפות  שתי 
באזור  אתמול  פרצו 
כתוצאה  עזה  עוטף 
תבערה.  מבלוני 
פרצה  אחת  שריפה 
במו־ ליישוב  סמוך 
עצה אזורית אשכול, 
בש־ נוספת  ושריפה 
אזורית  מועצה  טחי 

שתי  נגב.  שדות 
השריפות טופלו על 
ולאחר  קק"ל,  ידי 
חקירתן נמצא כי הן 
מב־ כתוצאה  נגרמו 

לונים.
הפעם  זו 
מזה  הראשונה 
שב־ חודש  כמעט 
לוני תבערה גורמים 

בעוטף  לשריפות 
כשהפעם  עזה, 
אירעה  האחרונה 
אז   - במארס  ב-20 
שרי־ שתי  פרצו  גם 
על  זאת  כל  פות. 
בנוגע  ההבנות  רקע 
בין  באזור  לרגיעה 

ישראל לחמאס.

ילד מברוקלין טייל בישראל, חזר לארה"ב 
- וגרם להתפרצות חצבת חמורה 

הרשויות בארה"ב מתמודדות עם התפרצות הנגיף בקרב קהילות יהודיות בני יורק, שם ישנה התנגדות 
גוברת לחיסונים ◆ "המגיפה החמורה ב-20 שנה האחרונות" אומרים שם

מ‡: מ. יו„
עלה  בארה"ב  החצבת  מקרי  מספר 
ההתפר־ את  שמהווה  מה  בכ-20%,  השנה 
שני  כמעט  מזה  במדינה  בגודלה  השנייה  צות 
הב־ משרד  אנשי  אתמול  דיווחו  כך  עשורים. 
ריאות במדינה. נכון ל-11 באפריל, המרכזים 
 (CDC) האמריקאים לבקרת מחלות ומניעתן
רשמו מתחילת השנה 555 מקרים של המחלה, 
לעומת 465 מקרים עליהם דווח ב-4 לאפריל. 
כלומר, זינוק של כ-90 בני אדם בשבוע אחד. 
הרוגים  היו  האם  נאמר  לא   CDC-ה בדוח 

כתוצא מהחצבת.
הורים  ישנם  בארה"ב  גם  בישראל,  כמו 
ומא־ חצבת  נגד  לחיסונים  המתנגדים  רבים 
שמרכיבים  מדעיות,  לראיות  בניגוד  מינים, 

או  לאוטיזם  לגרור  עלולים  בחיסון  מסוימים 
הכריזה  הברית  ארצות  אחרות.  להפרעות 

בשנת  מהמדינה  "נעלמה"  החצבת  כי  בעבר 
מתרחשות  עדיין  ההתפרצויות  אולם   ,2000
נוסעים  אנשים  כאשר  כלל  בדרך  שנה,  בכל 
מחוץ לארצות הברית למקומות בהם המחלה 

שכיחה ונדבקים בה שם.
לפחות 285  נרשמו  לבד  יורק  ניו  בעיר 
מקרים של חצבת מאז אוקטובר, על פי גורמי 
שבהם  הגדול  הרוב  כאשר  מקומיים,  בריאות 
בברוקלין.  היהודיות  הקהילות  חברי  בקרב 
ראש העיר ביל דה בלסיו הכריז על מצב חי־
רום בריאותי, והזמין אנשים בחלקים הנגועים 
שיעמדו  או  החיסון -  את  לקבל  ברוקלין  של 
בפני קנס. לדברי ראש העיר, מדובר על ההת־

פרצות הגרועה ביותר שנראתה מאז 1991.

03-3062002
יש מישהו בביתר שמחכה לתרומה שלך... אם אין קמחא אין פסחא! 

כבר דפסחא׳  ׳קמחא  מחלקת  שלום  חסדי  אגודת 
בשנה   רק  עילית.  ביתר  לתושבי  ברציפות  שנה   23
את  לעבור  בעיר  משפחות  לכ-1000  עזרנו  האחרונה 
הפסח בכבוד. בזכותך נמשיך לתמוך במשפחות האלה. 

לחץ כאןלהשתתפות בהגרלה

חייגו עכשיו והכנסו להגרלה על שוברי קניה: 
פרס ראשון: 10,000 ₪ פרס שני: 5,000 ₪

פרס שלישי: 1000 ₪ (2 זוכים) פרס רביעי: 500 ₪ (5 זוכים) 
 לתורמים x 12 ₪ 10 חודשים 

ה

ליברמן: "אמליץ על נתניהו; 
מודאג מגידול המפלגות 

החרדיות", דרישותיו: גיוס, 
חילולי שבת ומתווה הכותל
כשבוע אחרי הבחירות, יו"ר ישראל ביתנו שבר 
שתיקה והודיע כי ימליץ על נתניהו להרכיב את 
הממשלה הבאה ◆ ח''כ ליברמן ורה''מ נתניהו 

צפויים להיפגש בימים הקרובים

מ‡: יוני טיין
הח־ לאחר 
הגדולים  ששות 
במפלגות החרדיות 
ח"כ  כי  ובהליכוד 
ויו"ר ישראל ביתנו 
את  לפוצץ  עלול 
הכל, ליברמן הופיע 
אתמול בכנס הרמת 
מפלגתו  של  כוסית 
ימליץ  כי  והצהיר 
ראש  על  לנשיא 
בנימין  הממשלה 
נתניהו ולא ילך עם 

השמאל.
אמר  ליברמן 
איום  רואה  הוא  כי 
של  בגידול  חמור 
הדתיות  המפלגות 
שהגי־ והחרדיות 
מעש־ ליותר  עו 
וכי  מנדטים,  רים 
על  יוותר  לא  הוא 
קושו של יוד בחוק 

הגיוס.
"מי  לדבריו: 
שנוותר  שחושב 
תמו־ עקרונות  על 
זה  כסאות,  רת 
אנחנו  יקרה.  לא 
חרדים,  שונאי  לא 
בה־ הולכים  אנחנו 
לא  להלכה.  תאם 

שהחרדים  ראיתי 
מחו נגד חוק הגיוס 
בק־ שאושר  אחרי 
לא  ראשונה.  ריאה 
לדרישו־ נסכים 

תיהם".
לי־ אמר  עוד 

במחיר  "גם  ברמן: 
לבחי־ הליכה  של 
לא  מחדש,  רות 
יהיה ויתור של יש־
ראל ביתנו בסוגיית 

חוק הגיוס".
הציב  ליברמן 
נת־ אולטימטום: 
ההת־ בפסקת  מוך 
אחרי  רק  גברות 
שחוק הגיוס יעבור 
קריאות  בשלוש 
בכנסת. ישראל בי־
על  תחתום  לא  תנו 
קואליציוני  הסכם 
את  שתראה  לפני 
המפל־ עם  ההסכם 

גות החרדיות.
הביע  בדבריו 
התנגדות  ליברמן 
המפלגות  לדרישת 
לביטול  החרדיות 
חי־ תוך  העבודות 
קדו־ ורמיסת  לול 
שת השבת, באומרו 
החיים  "קדושת  כי 
לד־ יותר".  חשובה 

בעד  "אנחנו  בריו, 
 - השבת  קדושת 
יותר  החיים  אבל 
חשובים. הם רוצים 
אפשרות  כל  לבטל 

לעבודות בשבת".
על החוק המ־
כיר בלימוד התורה 
אמר:  עליון  כערך 
החר־ "העסקנים 
להבין  צריכים  דים 
מתו־ ההפך  שזה 
זרה.  עבודה  זו  רה. 
שללומדי  אמר  מי 
לע־ אסור  תורה 
כתוב  איפה  בוד? 
שאסור להם לשרת 

בצה"ל?", תמה.
ן  מ ר ב י ל
למת־ גם  התייחס 
הרפור־ הכותל  ווה 
מי ואמר: "לא ידוע 
נגד  שהמתווה  לי 
וההלכה.  התורה 
הצביעה  הממשלה 
ראש  כולל  בעד, 
והש־ הממשלה 
ושקד".  בנט  רים 
"לבטל  לטענתו, 
הכותל  מתווה  את 
חמורה  פגיעה  זה 
מדינת  של  בקשר 
יהדות  עם  ישראל 

התפוצות".
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לראשונה מזה כחודש:

 בלוני תבערה גרמו 
לשתי שריפות 

בעוטף עזה
שריפה אחת פרצה סמוך ליישוב במועצה אזורית 
אשכול, והשנייה בשטחי מועצה אזורית שדות נגב 

◆ כוחות קק"ל טיפלו בשני האירועים
מ‡: מ. יו„

שריפות  שתי 
באזור  אתמול  פרצו 
כתוצאה  עזה  עוטף 
תבערה.  מבלוני 
פרצה  אחת  שריפה 
במו־ ליישוב  סמוך 
עצה אזורית אשכול, 
בש־ נוספת  ושריפה 
אזורית  מועצה  טחי 

שתי  נגב.  שדות 
השריפות טופלו על 
ולאחר  קק"ל,  ידי 
חקירתן נמצא כי הן 
מב־ כתוצאה  נגרמו 

לונים.
הפעם  זו 
מזה  הראשונה 
שב־ חודש  כמעט 
לוני תבערה גורמים 

בעוטף  לשריפות 
כשהפעם  עזה, 
אירעה  האחרונה 
אז   - במארס  ב-20 
שרי־ שתי  פרצו  גם 
על  זאת  כל  פות. 
בנוגע  ההבנות  רקע 
בין  באזור  לרגיעה 

ישראל לחמאס.

ילד מברוקלין טייל בישראל, חזר לארה"ב 
- וגרם להתפרצות חצבת חמורה 

הרשויות בארה"ב מתמודדות עם התפרצות הנגיף בקרב קהילות יהודיות בני יורק, שם ישנה התנגדות 
גוברת לחיסונים ◆ "המגיפה החמורה ב-20 שנה האחרונות" אומרים שם

מ‡: מ. יו„
עלה  בארה"ב  החצבת  מקרי  מספר 
ההתפר־ את  שמהווה  מה  בכ-20%,  השנה 
שני  כמעט  מזה  במדינה  בגודלה  השנייה  צות 
הב־ משרד  אנשי  אתמול  דיווחו  כך  עשורים. 
ריאות במדינה. נכון ל-11 באפריל, המרכזים 
 (CDC) האמריקאים לבקרת מחלות ומניעתן
רשמו מתחילת השנה 555 מקרים של המחלה, 
לעומת 465 מקרים עליהם דווח ב-4 לאפריל. 
כלומר, זינוק של כ-90 בני אדם בשבוע אחד. 
הרוגים  היו  האם  נאמר  לא   CDC-ה בדוח 

כתוצא מהחצבת.
הורים  ישנם  בארה"ב  גם  בישראל,  כמו 
ומא־ חצבת  נגד  לחיסונים  המתנגדים  רבים 
שמרכיבים  מדעיות,  לראיות  בניגוד  מינים, 

או  לאוטיזם  לגרור  עלולים  בחיסון  מסוימים 
הכריזה  הברית  ארצות  אחרות.  להפרעות 

בשנת  מהמדינה  "נעלמה"  החצבת  כי  בעבר 
מתרחשות  עדיין  ההתפרצויות  אולם   ,2000
נוסעים  אנשים  כאשר  כלל  בדרך  שנה,  בכל 
מחוץ לארצות הברית למקומות בהם המחלה 

שכיחה ונדבקים בה שם.
לפחות 285  נרשמו  לבד  יורק  ניו  בעיר 
מקרים של חצבת מאז אוקטובר, על פי גורמי 
שבהם  הגדול  הרוב  כאשר  מקומיים,  בריאות 
בברוקלין.  היהודיות  הקהילות  חברי  בקרב 
ראש העיר ביל דה בלסיו הכריז על מצב חי־
רום בריאותי, והזמין אנשים בחלקים הנגועים 
שיעמדו  או  החיסון -  את  לקבל  ברוקלין  של 
בפני קנס. לדברי ראש העיר, מדובר על ההת־

פרצות הגרועה ביותר שנראתה מאז 1991.

03-3062002
יש מישהו בביתר שמחכה לתרומה שלך... אם אין קמחא אין פסחא! 

כבר דפסחא׳  ׳קמחא  מחלקת  שלום  חסדי  אגודת 
בשנה   רק  עילית.  ביתר  לתושבי  ברציפות  שנה   23
את  לעבור  בעיר  משפחות  לכ-1000  עזרנו  האחרונה 
הפסח בכבוד. בזכותך נמשיך לתמוך במשפחות האלה. 

לחץ כאןלהשתתפות בהגרלה

חייגו עכשיו והכנסו להגרלה על שוברי קניה: 
פרס ראשון: 10,000 ₪ פרס שני: 5,000 ₪

פרס שלישי: 1000 ₪ (2 זוכים) פרס רביעי: 500 ₪ (5 זוכים) 
 לתורמים x 12 ₪ 10 חודשים 

ה

ליברמן: "אמליץ על נתניהו; 
מודאג מגידול המפלגות 

החרדיות", דרישותיו: גיוס, 
חילולי שבת ומתווה הכותל
כשבוע אחרי הבחירות, יו"ר ישראל ביתנו שבר 
שתיקה והודיע כי ימליץ על נתניהו להרכיב את 
הממשלה הבאה ◆ ח''כ ליברמן ורה''מ נתניהו 

צפויים להיפגש בימים הקרובים

מ‡: יוני טיין
הח־ לאחר 
הגדולים  ששות 
במפלגות החרדיות 
ח"כ  כי  ובהליכוד 
ויו"ר ישראל ביתנו 
את  לפוצץ  עלול 
הכל, ליברמן הופיע 
אתמול בכנס הרמת 
מפלגתו  של  כוסית 
ימליץ  כי  והצהיר 
ראש  על  לנשיא 
בנימין  הממשלה 
נתניהו ולא ילך עם 

השמאל.
אמר  ליברמן 
איום  רואה  הוא  כי 
של  בגידול  חמור 
הדתיות  המפלגות 
שהגי־ והחרדיות 
מעש־ ליותר  עו 
וכי  מנדטים,  רים 
על  יוותר  לא  הוא 
קושו של יוד בחוק 

הגיוס.
"מי  לדבריו: 
שנוותר  שחושב 
תמו־ עקרונות  על 
זה  כסאות,  רת 
אנחנו  יקרה.  לא 
חרדים,  שונאי  לא 
בה־ הולכים  אנחנו 
לא  להלכה.  תאם 

שהחרדים  ראיתי 
מחו נגד חוק הגיוס 
בק־ שאושר  אחרי 
לא  ראשונה.  ריאה 
לדרישו־ נסכים 

תיהם".
לי־ אמר  עוד 
במחיר  "גם  ברמן: 
לבחי־ הליכה  של 
לא  מחדש,  רות 
יהיה ויתור של יש־
ראל ביתנו בסוגיית 

חוק הגיוס".
הציב  ליברמן 
נת־ אולטימטום: 
ההת־ בפסקת  מוך 
אחרי  רק  גברות 
שחוק הגיוס יעבור 
קריאות  בשלוש 
בכנסת. ישראל בי־
על  תחתום  לא  תנו 
קואליציוני  הסכם 
את  שתראה  לפני 
המפל־ עם  ההסכם 

גות החרדיות.
הביע  בדבריו 
התנגדות  ליברמן 
המפלגות  לדרישת 
לביטול  החרדיות 
חי־ תוך  העבודות 
קדו־ ורמיסת  לול 
שת השבת, באומרו 
החיים  "קדושת  כי 
לד־ יותר".  חשובה 

בעד  "אנחנו  בריו, 
 - השבת  קדושת 
יותר  החיים  אבל 
חשובים. הם רוצים 
אפשרות  כל  לבטל 

לעבודות בשבת".
על החוק המ־
כיר בלימוד התורה 
אמר:  עליון  כערך 
החר־ "העסקנים 
להבין  צריכים  דים 
מתו־ ההפך  שזה 
זרה.  עבודה  זו  רה. 
שללומדי  אמר  מי 
לע־ אסור  תורה 
כתוב  איפה  בוד? 
שאסור להם לשרת 

בצה"ל?", תמה.
ן  מ ר ב י ל
למת־ גם  התייחס 
הרפור־ הכותל  ווה 
מי ואמר: "לא ידוע 
נגד  שהמתווה  לי 
וההלכה.  התורה 
הצביעה  הממשלה 
ראש  כולל  בעד, 
והש־ הממשלה 
ושקד".  בנט  רים 
"לבטל  לטענתו, 
הכותל  מתווה  את 
חמורה  פגיעה  זה 
מדינת  של  בקשר 
יהדות  עם  ישראל 

התפוצות".

http://bit.ly/2OvBypg-chasdei-shalom
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המחבלים בכלא הפסיקו את שביתת הרעב 
אחרי ששבתו רעב כשבוע, הגיעו האסירים וגורמי ביטחון לסיכום ◆ עיקרי ההבנות: יוצבו חסמים סלולריים בכל המתקנים ובמקביל האסירים יקבלו טלפונים 

ציבוריים

מ‡: מ. יו„
הגי־ הפלשתינים  האסירים 
עו אתמול לסיכום עם גורמי הבי־
שביתת  סיום  על  בישראל  טחון 
שעבר,  בשבוע  פתחו  שבה  הרעב 
סלו־ חסמים  התקנת  על  במחאה 
לריים באגפים בבתי הכלא. על פי 
לא  הסלולריים  החסמים  הסיכום, 
יוסרו, אך באגפים יוצבו טלפונים 
ציבוריים והאסירים יוכלו להשת־

מש בהם לשיחות קצובות.
לפי דיווחים ערביים, נציגות 
האסירים הביטחוניים בבתי הכלא 
של  הפשרה  למתווה  הסכימה 
שב"ס והפסיקה את שביתת הרעב 
ערבים  אסירים  מאות  החלו  שבה 
לפני שבוע. על פי המתווה שעליו 
דיווחו הפלשתינים, האסירים ימ־
סרו לשב"ס יותר מ-300 טלפונים 
האגפים  אל  שהוברחו  סלולריים 
הביטחוניים. עוד דווח כי באגפים 
לטלפונים  מיסוך  הופעל  שבהם 
טלפו־  40 מעל  יותקנו  סלולריים 
נים ציבוריים לשימוש האסירים.

מדובר בהישג ישראלי לאור 
הציבוריים  הטלפונים  כי  העובדה 
יותר,  קלה  בצורה  למעקב  ניתנים 
וכן זמן השימוש בהם מוגבל בצו־
השימוש  לעומת  משמעותית  רה 

בטלפונים המוברחים.
החלה  השביתה  כזכור, 
מיסוך  הפעלת  בשל  היתר  בין 

תביעות  סלולריים.  טלפונים  על 
גורמי  ובהמלצת  נדחו,  האסירים 
ציבו־ טלפונים  יותקנו  הביטחון 
ריים. עם זאת, לפתרון זה התנגדו 
הפנים.  לביטחון  ובמשרד  בשב"ס 
שאר התביעות כמו חידוש ביקורי 

אסירי עזה - נדחו.
הפרת  כל  כי  הוחלט  עוד 
לשביתה  בנפרד.  תטופל  משמעת 
מתוך  אסירים  כ-350  הצטרפו 
1,400 אסירי חמאס וכן כמה עש־

רות אסירים מארגונים אחרים.
בהש־ לדון  סירבו  בשב"ס 
אסירי  המשפחות של  ביקורי  בת 
המת־ האסלאמי  והג'יהאד  חמאס 
גוררים ברצועת עזה. "ככל הנראה 
מדובר בהוראה מדינית ולא בווטו 
גורם  שלשום  אמר  שב"ס",  של 

רבי לכלי התקשורת.
עובדיה,  רמי  גונדר  תת   
לשעבר  מעשיהו  כלא  מפקד 
התייחס לדיווח על הפשרה המס־
קלמן-לי־ לתוכנית  בראיון  תמנת 
ברמן ברשת ב' ואמר כי הוא בוש 
מנהלת  שישראל  כך  על  ונכלם 
תנאי  על  חמאס  עם  ומתן  משא 
הפש־ על  מכך  ויותר  האסירים 
התקנת  לדבריו  הצדדים.  בין  רה 
את  יפתרו  לא  ציבוריים  טלפונים 

הבעיה.
קלי־ מיסוך  כי  הסביר  הוא 
נועדה  הסלולריים  הטלפונים  טת 
למנוע מהאסירים יצירת קשר עם 

גורמים על מנת להמשיך בפעילות 
לטלפו־ הכלא.  כותלי  מתוך  טרור 
נים הציבוריים אמנם תהיה האזנה 
אך כמו בעולם הפשע, הם ימצאו 
קו־ באמצעות  שיח  קצר  זמן  תוך 

דים ושפה שיקח זמן לשירות בתי 
הטרור  ופעילות  לפענח  הסוהר 
מצד האסירים תימשך, בדיוק מה 
המיסוך  באמצעות  למנוע  שניסו 
שבעקבותיו החלה שביתת הרעב.

עוב־ גונדר  תת  הוסיף  עוד 
דיה כי ישנו חשש שהאסירים ימ־
סלולריים  טלפונים  להבריח  שיכו 
פעילותם  מיסוך  יהיה  לא  ואם 
תימשך. הוא מדגיש כי על פי חוק 

חיפוש  האסירים  על  לבצע  מותר 
אך לא בתוך גופם. אם אסיר יכניס 
דרך  אין  שלו  לקיבה  סים  כרטיס 

לשב"ס למנוע זאת.

החל מאתמול:

 משמרות המהפכה - ארגון טרור
הכרזתו התקדימית של הנשיא טראמפ בשבוע שעבר נכנסה לתוקף ◆ ההחלטה 

תאפשר להטיל עיצומים על גורמים וארגונים לקיים קשרים עם משמרות 
המהפכה האיראניים

מ‡: מ. יו„
המהפכה  משמרות  ארגון 
רש־ אתמול  נכנס  האיראניים 
הטרור  ארגוני  לרשימת  מית 
רשמית  הודיע  כך  ארה"ב.  של 

הממשל האמריקני.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 
הצעד  על  שעבר  בשבוע  הכריז 
לגינויים  זכה  שמיד  התקדימי, 
מצד איראן והעלה את החששות 
החוץ  שר  אמריקנית.  ממתקפה 
כתב:  זריף,  מוחמד  האיראני, 
טראמפ  של  מסוכנת  מתנה  "עוד 
בישראל  הבחירות  ערב  לנתניהו 
המסוכנת  ההרפתקה  במסגרת 

שלה באזור".
ראש הממשלה נתניהו בירך 
"תודה  ההכרזה:  על  טראמפ  את 
לך ידידי היקר, על כך שהחלטת 
המהפכה  משמרות  על  להכריז 
תודה  טרור.  כארגון  איראן  של 
חשובה  בקשה  לעוד  שנענית  על 
שלי, שמשרתת את האינטרס של 
האזור.  מדינות  ושל  מדינותינו 
נגד  דרך  בכל  יחד  לפעול  נמשיך 
על  שמאיים  האיראני  המשטר 
מדינת ישראל, על ארצות הברית 

ועל שלום העולם".
ההכרזה על הארגון כארגון 
לקיים  עסקים  על  תקשה  טרור 
המהפכה  משמרות  עם  קשרים 
העיצומים  הטלת  הליך  על  ותקל 
יעשו  שכן  ואישיים  ארגונים  על 
המשתייכים  כאלו  כולל  זאת, 

לאיחוד האירופי.
כעת  כבר  האמריקני  החוק 
לא־ שנה  עד 20  של  עונש  קובע 
משמרות  עם  שסוחרים  זרחים 
בחקיקה  מדובר  שכן  המהפכה, 

נפרדת לאזרחים שכבר קיימת.
בשבוע  הצהיר  טראמפ, 
במ־ "מכיר  המהלך  כי  שעבר 
מדינה  היא  איראן  כי  ציאות" 
המה־ משמרות  וכי  טרור  תומכת 
פכה הן גוף משתתף פעיל. ההח־
לטה צפויה להיכנס לתוקף בתוך 
שבוע. מזכיר המדינה האמריקני, 
מייק פומפאו, הזהיר בנקים ועס־
קים והורה לסיים שיתופי פעולה 
הוכרז  שזה  לאחר  הארגון,  עם 

כארגון טרור.

קורבין הוקלט מודה: "הלייבור 
התעלמה ממקרי אנטישמיות"
ההקלטה נלקחה מתוך פגישה סגורה שקיים קורבין עם חברת הפרלמנט 

הבריטי, מרגרט הודג', הנחשבת למבקרת חריפה בכל הנוגע לאופן ההתמודדות 
עם אנטישמיות בלייבור

מ‡: יר‡ל לבי‡
מפלגת  יו“ר   – לונדון 
הלייבור הבריטית, ג‘רמי קורבין, 
שמפלגתו  חשש  קיים  כי  הודה 
”התעלמה“ מטיפול במאות מקרי 
כך   – המפלגה  בתוך  אנטישמיות 
עיתון  שחשף  בהקלטה  פורסם 
ההקלטה  טיימס“.  ה“סאנדיי 
שנאמרו  דברים  מתוך  נלקחה 
שקיים  אישית  פגישה  במהלך 
הב־ הפרלמנט  חברת  עם  קורבין 
 Margaret) הודג‘  מרגרט  ריטי, 
למבקרת  שנחשבת   ,(Hodge
חריפה בנוגע לאופן ההתמודדות 

עם אנטישמיות בלייבור.
הש־ דנו  השיחה  במהלך 
למנות  קורבין  של  בכוונתו  ניים 
פלקונר  צ‘רלי  לשעבר,  השר  את 
ההת־ אופן  בחינת  על  כאחראי 
במפלגה.  התלונות  עם  מודדות 
”הוא (פלקונר) יבחן את המהירות 
הליך  ואת  במקרים  הטיפול  של 

איסוף הראיות“, הוקלט קורבין.
”אני  אמר:  דבריו,  בהמשך 
שהת־ ראויות  ישנן  כי  חושש 
בהן  עשינו  שלא  או  מהן  עלמנו 

שהיה  כפי  שימוש 
בתגובה  ראוי“. 
אחד  טען  לפרסום 
המפלגה  מדוברי 
ההק־ כי   BBC-ב
שפורסמה  לטה 
רצונו  את  מבטאת 
לשקם  קורבין  של 
את  מחדש  ולבנות 
האמון עם הקהילה 

היהודית.
ע  ו ב ש ב
דווח  שעבר 
טיימס“  ב“סאנדיי 
מערכת  כי 
שאמורה  הלייבור, 
בתלונות  לטפל 
הופרעה  זה  מסוג 
עיכובים,  ידי  על 

התער־ ואף  פעולה  נקיטת  חוסר 
בות ישירה ממשרדו של קורבין. 
נייד  החסן  על  התבססו  בעיתון 
שהגיע לידי המערכת ועליו דואר 
חסוי.  נתונים  ומאגר  אלקטרוני 
כי  עלה  שנחשפו  מהמסמכים 
הלי־ נגדם  שננקטו  מפלגה  חברי 

שנאה  דברי  שפרסמו  לאחר  כים 
הח־ ברשתות  יהודים  ונאצה נגד 

או  היטלר“,  ”הייל  כגון  ברתיות, 
”יהודים הם הבעיה“ – לא הושעו 
זאת  מתפקידם.  דבר  של  בסופו 
למרות שהתלונות נגדם התקבלו 

במפלגה לפני יותר משנה.
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רמטכ״ל בריטניה מבקר 
בישראל

שיתוף הפעולה בין צה"ל לצבא הבריטי מתחזק

מ‡  פ. יוחנן
רמטכ״ל בריטניה, גנרל ניק 
הביקור  בישראל.  מבקר  קרטר 
לכבוד  כבוד  משמר  בטקס  נפתח 
ראש  ברשות  בריטניה  רמטכ״ל 
אביב  רב-אלוף  הכללי,  המטה 
כוכבי, בבסיס הקריה בתל אביב. 
פגישות,  מספר  קיים  מכן  לאחר 
וסייר בגבולה הצפוני של מדינת 
״עוצבת  מפקד  עם  יחד  ישראל 

הגליל״, תת-אלוף רפי מילוא.

בטקס  חלק  לקח  בנוסף,   
מפרויקט  כחלק  פינה  אבן  הנחת 
להמחיש  הנועד  הדורות״,  ״חץ 
את הקשרים ההדוקים בין צה״ל 
הקמת  ידי  על  העולם  לצבאות 
פינות ציון בבסיסי הארץ. בטקס 
את  שמסמלת  פינה  אבן  הוקמה 
הב־ הצבא  עם  הפעולה  שיתוף 
ריטי.  האבן הוקמה בבסיס ״רמת 
דוד״ של חיל האוויר, בו התאמנו 

בתקופת  הבריטי  היישוב  צנחני 
מלחמת העולם השנייה.

פגי־ כולל  הביקור  כן  כמו   
שה עם ראש אגף המודיעין, אלוף 
בטקס  זר  ולהניח  הימן  תמיר 
"יד  ההנצחה  במוסד  שיתקיים 
ושם", כחלק מביקורו בירושלים. 
מדגיש  בריטניה  רמטכ"ל  ביקור 
בין  המתפתחת  השותפות  את 

צה"ל לצבא הבריטי.

ניו יורק: נהג אוטובוס סרב 
להסיע חרדי בגלל חשש לחצבת
נהג אוטובוס לא אפשר לגבר חרדי לעלות לאוטובוס בברוקלין ◆ הקהילה 

היהודית בתגובה: "התפרצות החצבת לא צריכה לשמש תירוץ לאנטישמיות"

מ‡ פ. יוחנן
יורק  בניו  התחבורה  רשות 
חרדי  תושב  של  תלונה  חוקרת 
כי  שטען  ויליאמסבורג,  משכונת 
נהג אוטובוס סירב לעצור לו בת־
קרא  מכן  ולאחר  בברוקלין  חנה 
חצבת,  מפיצים  "יהודים  לעברו 

תסתלק".
לסוכנות  סיפר  התושב 
הידיעות JTA כי נהג האוטובוס 
ממנו  והתעלם  התחנה  את  עבר 
לעצור.  לאוטובוס  שסימן  למרות 
והאיש  ברמזור  נעצר  הרכב  כלי 

הצליח להגיע אליו.

את  פתח  האוטובוס  נהג 
הדלתות, סירב לאפשר לו לעלות 
על  הקריאות  את  לעברו  וצעק 
החצבת  מחלת  התפשטות  רקע 

בשכונות החרדיות בניו יורק.
היהודיים  הארגונים 
היהודית  והקהילה 
האח־ שבימים  בויליאמסבורג, 

רבים  מאמצים  משקיעה  רונים 
לעידוד החיסון מפני החצבת, גינו 
החצבת  "התפרצות  האירוע.  את 
לאנטי־ תירוץ  לשמש  צריכה  לא 

שמיות".
כי  בקהילה  אמרו  עוד 

בני  מכל   95% עובדתי,  "באופן 
חו־ השונות  החרדיות  הקהילות 
הציבור  ומנהיגי  הרבנים  סנו. 
שגם  כדי  באינטנסיביות  פועלים 
הצדקה  שום  אין  יחוסנו.  היתר 
בשל  כולה  הקהילה  את  לתקוף 

כמה משפחות בעייתיות".
ראש  הכריז  שעבר  בשבוע 
העיר ניו יורק, ביל דה בלסיו, על 
בע־ ציבורי  בריאותי  חירום  מצב 
קבות התפרצות החצבת בקהילה 
החרדית בברוקלין. מאז אוקטובר 
חצבת  של  מקרים   285 על  דווח 

באזור, מרביתם אצל ילדים.

ה‚„ה ל פסח מˆו הפסח 
התורה  עולם 

בימים  מברך  והישיבות 

עם  הנהנין  ברכת  אלו 

הוצאתה לאור של הגדה 

של פסח חדשה ומיוחדת 

משיעו־ הפסח"  "מצות 

מנחם  רבי  הגאון  של  ריו 

צבי ברלין שליט"א ראש 

עוזר  חיים  רבינו  ישיבת 

בב"ב. 

הגאון  של  שמעו  הן 

שנים  זה  נודע  שליט"א 

רבות שהעמיד תלמידים הרבה כי"ר במעל ליובל שנות הרבצת תורה בהיכלי התורה 

בבני  יעקב"  חסידים, "גאון  בכפר  חזקיהו"  בחיפה, "כנסת  הכרמל"  בישיבת "תפארת 

ברק, ובפרט עם הקמת ישיבת רבינו חיים עוזר לפני כ-30 שנה שבה גדלו והתעלו בתו־

רה ויראת שמים במהלך השנים אלפי תלמידים כי"ר, ועד היום מצויה הישיבה בכותל 

המזרח של עולם הישיבות ובצילה חוסים מאות תלמידים כי"ר היונקים תורה מאוצרו 

הגדול של ראש הישיבה שליט"א.  

למרות מספר ההגדות הרב המצוי בשוק, תמצא ללא ספק ההגדה החדשה 'מצות 

חידושים  המכילה  ההגדה  תבל.  ברחבי  המדרשות  בבתי  הנכון  מקומה  את  הפסח' 

וביאורים על סדר ההגדה, היא מעשה אמן להפליא וערוכה בטוב טעם ודעת.

בהלכות  לעסוק  היא  הפסח  מצות  שהרי  הפסח' -  'מצות  היא  כן  כשמה  זו  הגדה 

וכן,  לאבותינו,  הקב"ה  שעשה  ונפלאות  בנסים  ולספר  מצרים  ביציאת  ולספר  הפסח 

ההגדה  סדר  על  ביאורים  וכן  הפסח,  בעניני  סוגיות  וחידשי  מערכות  כוללת  זו  הגדה 

בעומקה של אגדה, השקפה טהורה ויראת ה' צרופה.

'מצות  הראשון  מדורים.  לשני  איפוא  נחלק  ההגדה  ביאורי  את  הכולל  את  החלק 

הפסח' - מכיל בקרבו חידושים וביאורים בשמעתתא דפסח על סדר ההגדה ומלוקט 

והער־ והבהירים  העמוקים  שיעוריו  מתוך 

בים על שומעיהם של ראש הישיבה בעניני 

דיומא ומשיעוריו על מסכת פסחים שנמס־

רו בפני בני הישיבה לדורותיה. 

מכיל  מצוה'  'אור  בשם  השני  החלק 

ביאורים בעומקה של אגדא, השקפה צרו־

בתוכו  כולל  זה  חלק  טהורה,  ה'  ויראת  פה 

מגדו־ רב  ומעשי  רבות  והנהגות  עובדות 

שרובם  והאחרונים,  הקדמונים  הדורות  לי 

אור  רואות  זו  ובהגדה  בצבור  ידועות  אינן 

שהגאון  גדולים  מאותם  ובפרט  לראשונה, 

שליט"א זכה לשמשם בשימושה של תורה 

מרנן  ביניהם  מפיהם,  ודעת  חכמה  ולקנות 

הגר"א  סרנא,  הגר"י  מבריסק,  הלוי  הגרי"ז 

כהן, הגר"א קוטלר, בעל הקהילות יעקב ועוד מגדולי ירושלים של מעלה, גדולי ארץ 

ישראל וגדולי ראשי הישיבות, רובם רואות אור לראשונה בספר נפלא זה.

להשיג בחנויות הספרים. הפצה: יפה נוף.
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רמטכ״ל בריטניה מבקר 
בישראל

שיתוף הפעולה בין צה"ל לצבא הבריטי מתחזק

מ‡  פ. יוחנן
רמטכ״ל בריטניה, גנרל ניק 
הביקור  בישראל.  מבקר  קרטר 
לכבוד  כבוד  משמר  בטקס  נפתח 
ראש  ברשות  בריטניה  רמטכ״ל 
אביב  רב-אלוף  הכללי,  המטה 
כוכבי, בבסיס הקריה בתל אביב. 
פגישות,  מספר  קיים  מכן  לאחר 
וסייר בגבולה הצפוני של מדינת 
״עוצבת  מפקד  עם  יחד  ישראל 

הגליל״, תת-אלוף רפי מילוא.

בטקס  חלק  לקח  בנוסף,   
מפרויקט  כחלק  פינה  אבן  הנחת 
להמחיש  הנועד  הדורות״,  ״חץ 
את הקשרים ההדוקים בין צה״ל 
הקמת  ידי  על  העולם  לצבאות 
פינות ציון בבסיסי הארץ. בטקס 
את  שמסמלת  פינה  אבן  הוקמה 
הב־ הצבא  עם  הפעולה  שיתוף 
ריטי.  האבן הוקמה בבסיס ״רמת 
דוד״ של חיל האוויר, בו התאמנו 

בתקופת  הבריטי  היישוב  צנחני 
מלחמת העולם השנייה.

פגי־ כולל  הביקור  כן  כמו   
שה עם ראש אגף המודיעין, אלוף 
בטקס  זר  ולהניח  הימן  תמיר 
"יד  ההנצחה  במוסד  שיתקיים 
ושם", כחלק מביקורו בירושלים. 
מדגיש  בריטניה  רמטכ"ל  ביקור 
בין  המתפתחת  השותפות  את 

צה"ל לצבא הבריטי.

ניו יורק: נהג אוטובוס סרב 
להסיע חרדי בגלל חשש לחצבת
נהג אוטובוס לא אפשר לגבר חרדי לעלות לאוטובוס בברוקלין ◆ הקהילה 

היהודית בתגובה: "התפרצות החצבת לא צריכה לשמש תירוץ לאנטישמיות"

מ‡ פ. יוחנן
יורק  בניו  התחבורה  רשות 
חרדי  תושב  של  תלונה  חוקרת 
כי  שטען  ויליאמסבורג,  משכונת 
נהג אוטובוס סירב לעצור לו בת־
קרא  מכן  ולאחר  בברוקלין  חנה 
חצבת,  מפיצים  "יהודים  לעברו 

תסתלק".
לסוכנות  סיפר  התושב 
הידיעות JTA כי נהג האוטובוס 
ממנו  והתעלם  התחנה  את  עבר 
לעצור.  לאוטובוס  שסימן  למרות 
והאיש  ברמזור  נעצר  הרכב  כלי 

הצליח להגיע אליו.

את  פתח  האוטובוס  נהג 
הדלתות, סירב לאפשר לו לעלות 
על  הקריאות  את  לעברו  וצעק 
החצבת  מחלת  התפשטות  רקע 

בשכונות החרדיות בניו יורק.
היהודיים  הארגונים 
היהודית  והקהילה 
האח־ שבימים  בויליאמסבורג, 

רבים  מאמצים  משקיעה  רונים 
לעידוד החיסון מפני החצבת, גינו 
החצבת  "התפרצות  האירוע.  את 
לאנטי־ תירוץ  לשמש  צריכה  לא 

שמיות".
כי  בקהילה  אמרו  עוד 

בני  מכל   95% עובדתי,  "באופן 
חו־ השונות  החרדיות  הקהילות 
הציבור  ומנהיגי  הרבנים  סנו. 
שגם  כדי  באינטנסיביות  פועלים 
הצדקה  שום  אין  יחוסנו.  היתר 
בשל  כולה  הקהילה  את  לתקוף 

כמה משפחות בעייתיות".
ראש  הכריז  שעבר  בשבוע 
העיר ניו יורק, ביל דה בלסיו, על 
בע־ ציבורי  בריאותי  חירום  מצב 
קבות התפרצות החצבת בקהילה 
החרדית בברוקלין. מאז אוקטובר 
חצבת  של  מקרים   285 על  דווח 

באזור, מרביתם אצל ילדים.

ה‚„ה ל פסח מˆו הפסח 
התורה  עולם 

בימים  מברך  והישיבות 

עם  הנהנין  ברכת  אלו 

הוצאתה לאור של הגדה 

של פסח חדשה ומיוחדת 

משיעו־ הפסח"  "מצות 

מנחם  רבי  הגאון  של  ריו 

צבי ברלין שליט"א ראש 

עוזר  חיים  רבינו  ישיבת 

בב"ב. 

הגאון  של  שמעו  הן 

שנים  זה  נודע  שליט"א 

רבות שהעמיד תלמידים הרבה כי"ר במעל ליובל שנות הרבצת תורה בהיכלי התורה 

בבני  יעקב"  חסידים, "גאון  בכפר  חזקיהו"  בחיפה, "כנסת  הכרמל"  בישיבת "תפארת 

ברק, ובפרט עם הקמת ישיבת רבינו חיים עוזר לפני כ-30 שנה שבה גדלו והתעלו בתו־

רה ויראת שמים במהלך השנים אלפי תלמידים כי"ר, ועד היום מצויה הישיבה בכותל 

המזרח של עולם הישיבות ובצילה חוסים מאות תלמידים כי"ר היונקים תורה מאוצרו 

הגדול של ראש הישיבה שליט"א.  

למרות מספר ההגדות הרב המצוי בשוק, תמצא ללא ספק ההגדה החדשה 'מצות 

חידושים  המכילה  ההגדה  תבל.  ברחבי  המדרשות  בבתי  הנכון  מקומה  את  הפסח' 

וביאורים על סדר ההגדה, היא מעשה אמן להפליא וערוכה בטוב טעם ודעת.

בהלכות  לעסוק  היא  הפסח  מצות  שהרי  הפסח' -  'מצות  היא  כן  כשמה  זו  הגדה 

וכן,  לאבותינו,  הקב"ה  שעשה  ונפלאות  בנסים  ולספר  מצרים  ביציאת  ולספר  הפסח 

ההגדה  סדר  על  ביאורים  וכן  הפסח,  בעניני  סוגיות  וחידשי  מערכות  כוללת  זו  הגדה 

בעומקה של אגדה, השקפה טהורה ויראת ה' צרופה.

'מצות  הראשון  מדורים.  לשני  איפוא  נחלק  ההגדה  ביאורי  את  הכולל  את  החלק 

הפסח' - מכיל בקרבו חידושים וביאורים בשמעתתא דפסח על סדר ההגדה ומלוקט 

והער־ והבהירים  העמוקים  שיעוריו  מתוך 

בים על שומעיהם של ראש הישיבה בעניני 

דיומא ומשיעוריו על מסכת פסחים שנמס־

רו בפני בני הישיבה לדורותיה. 

מכיל  מצוה'  'אור  בשם  השני  החלק 

ביאורים בעומקה של אגדא, השקפה צרו־

בתוכו  כולל  זה  חלק  טהורה,  ה'  ויראת  פה 

מגדו־ רב  ומעשי  רבות  והנהגות  עובדות 

שרובם  והאחרונים,  הקדמונים  הדורות  לי 

אור  רואות  זו  ובהגדה  בצבור  ידועות  אינן 

שהגאון  גדולים  מאותם  ובפרט  לראשונה, 

שליט"א זכה לשמשם בשימושה של תורה 

מרנן  ביניהם  מפיהם,  ודעת  חכמה  ולקנות 

הגר"א  סרנא,  הגר"י  מבריסק,  הלוי  הגרי"ז 

כהן, הגר"א קוטלר, בעל הקהילות יעקב ועוד מגדולי ירושלים של מעלה, גדולי ארץ 

ישראל וגדולי ראשי הישיבות, רובם רואות אור לראשונה בספר נפלא זה.

להשיג בחנויות הספרים. הפצה: יפה נוף.
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המשנה למנכ"ל 
רשות הכנרת 
על המפלס 
שממשיך 

לעלות: "הכל 
זה חסדי שמים"
למרות היחלשות הגשמים והזרימות 
בנחלי הצפון, מפלס הכנרת ממשיך 

את העלייה האדירה של עונת 
הגשמים הנוכחית ◆ מיום שישי עלה 
המפלס ב- 7 ס"מ נוספים והשלים 
עלייה של 3.14 מטר מתחילת החורף

מ‡: יר‡ל לבי‡
שנראה  למרות 
לה־ עומד  שהחורף 
מפלס  אולם  סתיים, 
לעלות  ממשיך  הכנרת 
נוס־ שיאים  ולשבור 
הגשמים  בעונת  פים 

הנוכחית.
הכנרת  מפלס 
לא  של  עלייה  רשם 
ס"מ.   10 מ-  פחות 
שנמ־ בנתונים  מדובר 
דדו מיום שישי בבוקר 

עד אתמול.
לאתמול  נכון 
מפלס הכנרת עומד על 
כאשר  מטר,   209.52-
חסרים:  מלאה  לכנרת 
מתחילת  מטר.   2.70
הנו־ הגשמים  עונת 
המפלס  עלה  כחית 
מדובר  מטר.   3.17 ב- 
שלוש  פי  של  בעלייה 
הקו־ הגשמים  מעונת 

דמת.
המ־ גרין,  פנחס 
רשות  למנכ"ל  שנה 
מחקר  כי  ציין  הכנרת, 
מצא  הרשות  שערכה 
ההתח־ בעקבות  כי 
ממות הגלובלית (עליה 
בממוצע הטמפרטורות 
השנתי), יש ירידה בכ־
מות המשקעים בצפון. 
הת־ המחקר,  פי  על 
יהיה  כך  כי  היא  חזית 
גם בעתיד. למרות זאת 
חורגת  הנוכחית  השנה 
לא  "אני  ו  המגמה  מן 
כך  על  לחתום  יכול 
בסוף  אחוזים,  ב-100 
הכל זה חסדי שמיים". 
אופטימי  בהחלט  "אני 
מו־ הוא  מהגשמים" 
סיף ומציין, מה שכולנו 
"לגבי  כי  לו,  שותפים 
השנים הבאות אני יכול 

להתפלל".

www.prog-school.co.il | 072-3954526
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לפני 50 שנה: כך הגיב הגאון 
רב"צ פלמן להגעת האדם לירח
לאחר שהחללית הישראלית כמעט הגיעה לירח, מעניין להיזכר בפעם הראשונה 

שבני אנוש הגיעו לירח, ואיך התייחסו גדולי ישראל לחדשות המסעירות 

מ‡: יר‡ל לבי‡   
תשכ"ט  שנת  אב  ב-ו'  זה  היה 
בשעה ארבע לפי שעון ישראל, נחתו 
מאז  לראשונה  הירח  על  אדם  בני   2
נסי־ אחרי  היו  הם  העולם.  בריאת 
בחללית  ימים  מארבעה  יותר  של  עה 
שגמעו  אחרי  אפולו",  "נשר  שכונתה 
מרחק של 380 אלף קילומטר המרחק 
ללא  והגיעו  לירח,  הארץ  כדור  שבין 
עם  התקשרו  הם  הירח  מעל  תקלות. 
מרכז הבקרה שביוסטון, והשמיעו את 
דבריהם באוזני מאות מיליונים ברחבי 

העולם.
ול־ נשימה.  עצורי  עמדו  הכל 
בעיתון  הידיעה  התפרסמה  מחרת 
'המודיע'. אבל מה נעשה שמאז עומדו 
על דעתו, ר' בן ציון פלמן לא קרא עי־
תון. הדפים של העיתונים הכשרים לא 

היו מנת חלקו.
הבן שליט"א זוכר את אותו יום 
לבית  הכניס  בבנין  "שכן  ולמחרתו: 
מה  שנראה  כדי  ה'המודיע'  את  שלנו 
הסתכל  הוא  לאבא,  הראו  בו.  כתוב 
אחר  לא.  ויותר  בלבד,  שניות  כשתי 
העיתון  את  יחזירו  שכבר  ביקש,  כך 

לשכן".
שהעי־ למרות  ההם,  בימים 

הוא  מהיום,  נפוצים  פחות  היו  תונים 
ראה את הילד שלו קורא עיתון (כשר 
מוחו:  על  והצביע  לו  למהדרין). אמר 
מקום,  יש  במוח  שלי,  יעקב  לך  "דע 
אבל אין מקום להכל, נכנס לכאן במוח 
כזה דבר, כנגד זה יוצא תורה. או זה או 
זה. כי המוח הוא ככל בית קיבול שאין 
בו מקום להכל, אחד על חשבון האחר. 

תחשוב ותחליט מה אתה מעדיף".
העיד אחד החברותות: "כאשר 
למדתי אתו בכולל לפני שלושים שנה, 
סדר  קודם  בבוקר  לכולל  פעם  הביאו 
'הש־ התחזקות  דברי  של  חוברת  א', 

קפה בענייני השעה', זו היתה חוברת 
איתם  אותה  לקחו  האברכים  חשובה. 
ציון  בן  ר'  אבל  לכולל,  שנכנסו  בעת 
לא לקח. רציתי לתת לו את החוברת, 
והוא אמר 'אני לא רוצה לקחת' כי אם 
בבוקר לוקחים את זה לידיים, המחש־
בה מוטרדת בדבר אחר, וכך אי אפשר 
ללמוד, לא מתחילים יום כשהמחשבה 
לא בתורה, גם אם זה דברי קודש, וגם 
מח־ יכנס  שלא  מצוה.  דברי  אלו  אם 
חוץ  ונחוץ,  טוב  אחר  משהו  של  שבה 
מתורה. זו הצורה שבה נקנית התורה". 

[מתוך הדף הפותח מ'דרשו'].

ביתר עילית זכתה לשלג 
יום חג לילדי ותושבי ביתר עלית ◆ כמות ענקית של שלג מהר החרמון הובאה 

לחניון האוטובוסים הענק לשם חוויה ושעשועים לילדים ומבוגרים

מ‡: יר‡ל לבי‡
עילית:  בביתר  בניסן  שלג 
שילדי  שלם  חורף  כמעט  אחרי 
ביתר התייאשו מהחזאים, והשלג 
שציפו לו בושש מלבוא – החליט 
ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין 
ליטול יוזמה ולהביא לילדי העיר 
שלג ישירות מהחרמון – משאיות 
וק־ לבן  אמיתי,  בשלג  עמוסות 

פוא.
הוע־ השלג  מתחם  לרשות 
חברת  של  החדש  החניון  מד 
הרמז,  דרך  'קווים עילית' ברחוב 
נפרדים  מתחמים  לשני  שיחולק 
נערך  האירוע  ולבנות.  לבנים   –
מהשעה  החל  שני,  יום  אמש 
10:00 בבוקר ועד שלאחרון היל־

דים קפאו הידיים.
אין  כי  אומרים,  בעירייה 
מתאים מהאירוע הזה בימי החו־
הילדים  כאשר  החג,  ערב  פש 
מחוץ לבתים ומחפשים תעסוקה, 
בובות  תחרויות  נערכו  במקום 
במקו־ המצטיינים  כאשר  שלג, 

מות הראשונים זכו בפרסים.
גש־ היו  לא  היום  במהלך 
משעות  נהנו  העיר  וילדי  מים, 
לצאת  מבלי   – בחרמון  בילוי  של 

מהעיר.

https://www.prog-school.co.il/course/interior_design/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=interior_shacharit_email
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לפני 50 שנה: כך הגיב הגאון 
רב"צ פלמן להגעת האדם לירח
לאחר שהחללית הישראלית כמעט הגיעה לירח, מעניין להיזכר בפעם הראשונה 

שבני אנוש הגיעו לירח, ואיך התייחסו גדולי ישראל לחדשות המסעירות 

מ‡: יר‡ל לבי‡   
תשכ"ט  שנת  אב  ב-ו'  זה  היה 
בשעה ארבע לפי שעון ישראל, נחתו 
מאז  לראשונה  הירח  על  אדם  בני   2
נסי־ אחרי  היו  הם  העולם.  בריאת 
בחללית  ימים  מארבעה  יותר  של  עה 
שגמעו  אחרי  אפולו",  "נשר  שכונתה 
מרחק של 380 אלף קילומטר המרחק 
ללא  והגיעו  לירח,  הארץ  כדור  שבין 
עם  התקשרו  הם  הירח  מעל  תקלות. 
מרכז הבקרה שביוסטון, והשמיעו את 
דבריהם באוזני מאות מיליונים ברחבי 

העולם.
ול־ נשימה.  עצורי  עמדו  הכל 
בעיתון  הידיעה  התפרסמה  מחרת 
'המודיע'. אבל מה נעשה שמאז עומדו 
על דעתו, ר' בן ציון פלמן לא קרא עי־
תון. הדפים של העיתונים הכשרים לא 

היו מנת חלקו.
הבן שליט"א זוכר את אותו יום 
לבית  הכניס  בבנין  "שכן  ולמחרתו: 
מה  שנראה  כדי  ה'המודיע'  את  שלנו 
הסתכל  הוא  לאבא,  הראו  בו.  כתוב 
אחר  לא.  ויותר  בלבד,  שניות  כשתי 
העיתון  את  יחזירו  שכבר  ביקש,  כך 

לשכן".
שהעי־ למרות  ההם,  בימים 

הוא  מהיום,  נפוצים  פחות  היו  תונים 
ראה את הילד שלו קורא עיתון (כשר 
מוחו:  על  והצביע  לו  אמר  למהדרין). 
מקום,  יש  במוח  שלי,  יעקב  לך  "דע 
אבל אין מקום להכל, נכנס לכאן במוח 
כזה דבר, כנגד זה יוצא תורה. או זה או 
זה. כי המוח הוא ככל בית קיבול שאין 
בו מקום להכל, אחד על חשבון האחר. 

תחשוב ותחליט מה אתה מעדיף".
העיד אחד החברותות: "כאשר 
למדתי אתו בכולל לפני שלושים שנה, 
סדר  קודם  בבוקר  לכולל  פעם  הביאו 
'הש־ התחזקות  דברי  של  חוברת  א', 

קפה בענייני השעה', זו היתה חוברת 
איתם  אותה  לקחו  האברכים  חשובה. 
ציון  בן  ר'  אבל  לכולל,  שנכנסו  בעת 
לא לקח. רציתי לתת לו את החוברת, 
והוא אמר 'אני לא רוצה לקחת' כי אם 
בבוקר לוקחים את זה לידיים, המחש־
בה מוטרדת בדבר אחר, וכך אי אפשר 
ללמוד, לא מתחילים יום כשהמחשבה 
לא בתורה, גם אם זה דברי קודש, וגם 
מח־ יכנס  שלא  מצוה.  דברי  אלו  אם 
חוץ  ונחוץ,  טוב  אחר  משהו  של  שבה 
מתורה. זו הצורה שבה נקנית התורה". 

[מתוך הדף הפותח מ'דרשו'].

ביתר עילית זכתה לשלג 
יום חג לילדי ותושבי ביתר עלית ◆ כמות ענקית של שלג מהר החרמון הובאה 

לחניון האוטובוסים הענק לשם חוויה ושעשועים לילדים ומבוגרים

מ‡: יר‡ל לבי‡
עילית:  בביתר  בניסן  שלג 
שילדי  שלם  חורף  כמעט  אחרי 
ביתר התייאשו מהחזאים, והשלג 
שציפו לו בושש מלבוא – החליט 
ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין 
ליטול יוזמה ולהביא לילדי העיר 
שלג ישירות מהחרמון – משאיות 
וק־ לבן  אמיתי,  בשלג  עמוסות 

פוא.
הוע־ השלג  מתחם  לרשות 
חברת  של  החדש  החניון  מד 
הרמז,  דרך  'קווים עילית' ברחוב 
נפרדים  מתחמים  לשני  שיחולק 
נערך  האירוע  ולבנות.  לבנים   –
מהשעה  החל  שני,  יום  אמש 
10:00 בבוקר ועד שלאחרון היל־

דים קפאו הידיים.
אין  כי  אומרים,  בעירייה 
מתאים מהאירוע הזה בימי החו־
הילדים  כאשר  החג,  ערב  פש 
מחוץ לבתים ומחפשים תעסוקה, 
בובות  תחרויות  נערכו  במקום 
במקו־ המצטיינים  כאשר  שלג, 

מות הראשונים זכו בפרסים.
גש־ היו  לא  היום  במהלך 
משעות  נהנו  העיר  וילדי  מים, 
לצאת  מבלי   – בחרמון  בילוי  של 

מהעיר.

http://bit.ly/2UXUSxE
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
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הסתה פרועה

ראש עיריית טבריה מסית שוב: 
"החרדים לא משלמים ארנונה – 
ומלכלכים ומטנפים את העיר"

מ‡: יר‡ל לבי‡
רון  העיר  ראש  הסית  אמש 
כי  ושקרית  פרועה  בהסתה  קובי 
חור־ היבשה  הפסולת  כמויות 
ולטענתו  פרופורציה,  מכל  גת 
זאת  עושים  החרדים  התושבים 
אף  האשים  העיר  ראש  בכוונה. 
והאזרחים  העסקים  בעלי  את 
של  מידי  רבה  כמות  שמשליכים 

פסולת.
קובי,  אומר  שלמה",  "עיר 
"יש בה 22 אחוז חרדים שרוצים 
של  הקופה  את  ולחלוב  לסחוט 
משל־ בקושי  ארנונה  העירייה. 
מטנפים.   – העיר  את  לטנף  מים, 
בושה וכלימה", כך מדבר בסרטון 

רון קובי נגד החרדים.
אמר  בעיר  חרדי  עסקן 

"אם  'אקטואליק':  החרדי  לאתר 
מה  יודע  לא  אני   – הסתה   לא  זו 
לעיר  וחרפה  בושה  הסתה.  זה 
עליו  רואים  כזה.  עיר  ראש  שיש 
את השנאה לציבור החרדי. אסור 
אפילו לרגע שאריה דרעי ישאיר 
אותו על כסא ראש העיר. אפילו 
תקציב הוא לא העביר, ואין לו גם 

קואליציה".

בני חורין אמיתיים עם פלטינום 
טריפל A  אינוורטר של אקלטרה 

בכשרות מהדרין
כמעט שנה חלפה מאז יצאה ענקית המיזוג, אלקטרה, עם בשורת הכשרות 

למהדרין על המזגנים. לצד האישור של מכון מדעי טכנולוגי להלכה מיסודו של 
הרה"ג לוי יצחק הלפרין זצ"ל, הוסיפו בענקית המיזוג את כשרותו למהדרין של 

בד"ץ הרב רובין שליט"א.

יראי  התורה  שומרי  ציבור 
ה' בירכו על המהלך המבורך וראו 
אלקטרה  של  המאמצים  את  בכך 
הראש  כובד  במלוא  להתייחס 
ציבור  של  ולצרכים  לדרישות 
באלקטרה  החרדים.   הצרכנים 
ולח־ לבדוק  והמשיכו  עצרו  לא 
שי־ את  להעמיק  ניתן  היכן  קור 
תוף הפעולה של מערך הכשרות, 
שכולם  כדי  דגמים  שיותר  לכמה 
האיכו־ ממזגנים  ליהנות  יוכלו 
המהודרת  בכשרות  ביותר  תיים 
אל  פרי.  נשאו  המאמצים  ביותר. 
מערך הכשרות מצטרף מזגן פל־
מזגן  אינוורטר.   A טריפל טינום 
פלטינום AAA  אינוורטור עבר 
המחמירה  הבדיקה  את  בהצלחה 
הרב  בראשות  הבד"ץ  רבני  של 
רובין שליט"א והם נתנו עליו את 
בד"ץ מה־ חותמתם. מטעם רבני 
את  "מברכים  הם  כי  נמסר  דרין 
הפעולה  שיתוף  על  'אלקטרה' 
הנרחב, בעקבותיו יכלו להתרחב 
שהכ־ ומאמינים  מזגנים,  לעוד 
יראי  ציבור  למען  הטובות  וונות 

ציבור  עצמן.  את  מוכיחות  ה' 
בטוחים  להיות  שרוצים  אנ"ש 
בהידור שבת מלכתחילה, יכולים 
כיום למצוא את מבוקשם במזגני 

'אלקטרה'".  
יתרונותיו של מזגן הטריפל 
בכל  למבוקש  אותו  הופכים   A

בית:
שקט במיוחד (מיועד   •

לחדרי שינה וחדרי ילדים)
ומקרר  עוצמתי   •

במהירות את חלל החדר
אופטימ־ שליטה   •
חצי  לכדי  עד  הטמפרטורה  לית 

מעלה.
ושלי־ מהירויות   99  •
שמאפשר  החשמל  בצריכת  טה 
הצו־ במידת  לגנרטור  חיבור  גם 

רך.
במיוחד:  חסכוני   •
של  שלם  ללילה   ₪  1 של  עלות 
של  בטמפרטורה  שעות   7) מיזוג 

25 מעלות)
כשרויות  שתי  בעל   •
של המכון הטכנולוגי ובד"צ מה־

דרין של הרב רובין.
עוברים  הפסח  חג  לכבוד 
 A INVERTER למזגן טריפל
מאמינות,  ונהנים  אלקטרה  של 
באנרגיה  חיסכון  ועוצמה,  איכות 
שמתורגם כמובן לחיסכון כלכלי 
איכות  על  כמובן  שמשפיע  מה   –

החג שלכם.
פעו־ משתפת  "'אלקטרה' 
במשך  מתפשר  בלתי  באופן  לה 
החר־ ציבור  עם  שנים  עשרות 
כחמורה",  קלה  הדורשים  דים 
  " אלקטרה.   בהנהלת  אומרים 
התקד־ עם  האחרונות,  בשנים 
צעדי  שעושה  הטכנולוגיה  מות 
ענק – וכניסתם לשוק של מזגנים 
העמוסים  ו'חכמים',  חדישים 
שמגי־ שונים  ובקרים  חיישנים 
התרחשות,  לכל  אוטומטית  בים 
את  להנגיש  מנת  על  הכל  עשינו 
אנשים  עבור  במזגנים  השימוש 
שמבקשים הידור, ולא מסתפקים 
הכשרויות  את  והכניסה  בגרמא, 

המהודרות ביותר למזגנים". 
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אירוע השקת פרויקט היוקרה 
"שכטר ברמות" 

קבוצת שכטר השיקה בשבוע שעבר את פרויקט היוקרה "שכטר ברמות" 
בשכונת רמות בירושלים. טקס ההשקה החגיגי התקיים באוהל מפואר ומרווח 
שהוקם במיוחד עבור האירוע במתחם הבנייה ובו נכחו כתבי הנדל"ן והכלכלה 

מהתקשורת החרדית ובכירים נוספים.

מ‡: סופרנו
יורם  מר  הקבוצה,  מנכ"ל 
ההשקה,  באירוע  הציג  שכטר, 
הנמצא  המרשים  המודל  את 
הפ־ את  המדמה  הבניה  באתר 
בנייניו  שבעת  על  כולו  רויקט 
לפרטיו.  הפרויקט יבנה כשכונת 
מעברים  עם  ומתוחמת  עצמאית 
המקנים  פרטיים  גישה  ודרכי 
עם  השכונה  לתושבי  פרטיות 
תו־ עבור  יעודים  ציבור  מבני 
הדירות  תמהיל  השכונה.  שבי 
כולל  והוא  מאוד  מגוון  בפרויקט 
פנ־ חדרים,   3,4,5 בנות  דירות 
טהאוזים ודירות גן עם נוף פתוח 
תכנון  ואפשרויות  האזור,  לכל 

יצירתיות ומגוונות.
מתמחה  שכטר  קבוצת 
בארץ,  מהמובילות  ובנייה  ביזום 
בייזום  רב  וניסיון  ותק  בעלת 
וביצוע מאות פרויקטים בישראל 
ובחו"ל, ובנתה אלפי יחידות דיור 
העיר  גן  ביניהם  הארץ  ברחבי 

זהב  של  ירושלים  אביב,  בתל 
של  הפיננסיות  יכולותיה  ועוד. 
ביכו־ ביטוי  לידי  באות  הקבוצה 
רחבי  פרויקטים  לביצוע  לותיה 
על  גבוהה  הישענות  תוך  היקף 
הקבוצה  העצמיים.  מקורותיה 
הוקמה לפני קרוב ל-60 שנה על 
ואיש  קבלן  שכטר,  מרדכי  ידי 
עסקים רב פעלים, אשר עד היום 
יורם  בנו  עם  יחד  בראשה  עומד 
ומוותיקי  מבכירי  שניהם  שכטר, 

ענף הבניה הישראלי. 
סיפר  ההשקה  באירוע 
מנכ"ל הקבוצה מר יורם שכטר כי 
המו"מ לקניית השטח עליו מוקם 
הפרויקט הבשיל במשך 20 שנה. 
(טאבו)  פרטית  בקרקע  מדובר 
התקבלו  עליה  הבניה  שאישורי 

כבר לפני שנתיים. 
בעבודת  החלה  החברה 
הפרויקט  את  ומבצעת  החפירות 
ללא  גבוהה  בנייה  איכות  ברמת 

פשרות .
בפ־ "מדובר  שכטר:  יורם 

רויקט ייחודי הפונה לציבור הח־
שיש  עצמאית  שכונה  זוהי  רדי. 
בה: מסחר, גני ילדים, בית כנסת 
כל  ואת  דיירים  טרקלין  ,מקווה, 
למגורים  הנדרשים  השירותים 
עצ־ אחת  בשכונה  טובה  ברמה 
במקום  ממוקמת  השכונה  מאית. 
ירושל־ נוף  עם  ברמות  טוב  הכי 
לבנות  הוא  שלנו  הקונספט  מי. 
שכונה ברמה הכי טובה שאי פעם 
נבנתה עבור הציבור החרדי. המ־
ומושקע  עשיר  הינו  המוצע  פרט 
דירה  בכל  אוויר  מיזוג  הכולל 
ומותאם לאיכות חיים שמתאימה 

לציבור החרדי. 
שכטר הוסיף "אנחנו בונים 
דירה שהלקוח שלנו יכול להיכנס 
בשיפוץ  צורך  ללא  מידית  אליה 
ברמה  הוא  שלנו  המפרט  נוסף. 
אפשרויות  עם   מאוד  גבוהה 
אצל  ומגוונות  עשירות  בחירה  
כלל הספקים, כך שכל אחד יכול 
המ־ לצרכיו  הדירה  את  להתאים 

דויקים"

ב˜ו רחמי מים 
מרובים עבור: 

 ר חיה בס‡ ,ל בן ˜לרי‚
ונה, ‡ר בן ‡סר, מ‡יר 

בן חסיבה, רב˜ה רו רומי 
ב ל‡ה, ימי חיה ב ‡ורה, 

רה ‚יטל ב רויז‡ ל‡ה, 
יחז˜‡ל ר‚‡ בן חיה רה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו

http://bit.ly/2UXUSxE
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
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אירוע השקת פרויקט היוקרה 
"שכטר ברמות" 

קבוצת שכטר השיקה בשבוע שעבר את פרויקט היוקרה "שכטר ברמות" 
בשכונת רמות בירושלים. טקס ההשקה החגיגי התקיים באוהל מפואר ומרווח 
שהוקם במיוחד עבור האירוע במתחם הבנייה ובו נכחו כתבי הנדל"ן והכלכלה 

מהתקשורת החרדית ובכירים נוספים.

מ‡: סופרנו
יורם  מר  הקבוצה,  מנכ"ל 
ההשקה,  באירוע  הציג  שכטר, 
הנמצא  המרשים  המודל  את 
הפ־ את  המדמה  הבניה  באתר 
בנייניו  שבעת  על  כולו  רויקט 
לפרטיו.  הפרויקט יבנה כשכונת 
מעברים  עם  ומתוחמת  עצמאית 
המקנים  פרטיים  גישה  ודרכי 
עם  השכונה  לתושבי  פרטיות 
תו־ עבור  יעודים  ציבור  מבני 
הדירות  תמהיל  השכונה.  שבי 
כולל  והוא  מאוד  מגוון  בפרויקט 
פנ־ חדרים,   3,4,5 בנות  דירות 
טהאוזים ודירות גן עם נוף פתוח 
תכנון  ואפשרויות  האזור,  לכל 

יצירתיות ומגוונות.
מתמחה  שכטר  קבוצת 
בארץ,  מהמובילות  ובנייה  ביזום 
בייזום  רב  וניסיון  ותק  בעלת 
וביצוע מאות פרויקטים בישראל 
ובחו"ל, ובנתה אלפי יחידות דיור 
העיר  גן  ביניהם  הארץ  ברחבי 

זהב  של  ירושלים  אביב,  בתל 
של  הפיננסיות  יכולותיה  ועוד. 
ביכו־ ביטוי  לידי  באות  הקבוצה 
רחבי  פרויקטים  לביצוע  לותיה 
על  גבוהה  הישענות  תוך  היקף 
הקבוצה  העצמיים.  מקורותיה 
הוקמה לפני קרוב ל-60 שנה על 
ואיש  קבלן  שכטר,  מרדכי  ידי 
עסקים רב פעלים, אשר עד היום 
יורם  בנו  עם  יחד  בראשה  עומד 
ומוותיקי  מבכירי  שניהם  שכטר, 

ענף הבניה הישראלי. 
סיפר  ההשקה  באירוע 
מנכ"ל הקבוצה מר יורם שכטר כי 
המו"מ לקניית השטח עליו מוקם 
הפרויקט הבשיל במשך 20 שנה. 
(טאבו)  פרטית  בקרקע  מדובר 
התקבלו  עליה  הבניה  שאישורי 

כבר לפני שנתיים. 
בעבודת  החלה  החברה 
הפרויקט  את  ומבצעת  החפירות 
ללא  גבוהה  בנייה  איכות  ברמת 

פשרות .
בפ־ "מדובר  שכטר:  יורם 

רויקט ייחודי הפונה לציבור הח־
שיש  עצמאית  שכונה  זוהי  רדי. 
בה: מסחר, גני ילדים, בית כנסת 
כל  ואת  דיירים  טרקלין  ,מקווה, 
למגורים  הנדרשים  השירותים 
עצ־ אחת  בשכונה  טובה  ברמה 
במקום  ממוקמת  השכונה  מאית. 
ירושל־ נוף  עם  ברמות  טוב  הכי 
לבנות  הוא  שלנו  הקונספט  מי. 
שכונה ברמה הכי טובה שאי פעם 
נבנתה עבור הציבור החרדי. המ־
ומושקע  עשיר  הינו  המוצע  פרט 
דירה  בכל  אוויר  מיזוג  הכולל 
ומותאם לאיכות חיים שמתאימה 

לציבור החרדי. 
שכטר הוסיף "אנחנו בונים 
דירה שהלקוח שלנו יכול להיכנס 
בשיפוץ  צורך  ללא  מידית  אליה 
ברמה  הוא  שלנו  המפרט  נוסף. 
אפשרויות  עם   מאוד  גבוהה 
אצל  ומגוונות  עשירות  בחירה  
כלל הספקים, כך שכל אחד יכול 
המ־ לצרכיו  הדירה  את  להתאים 

דויקים"

ב˜ו רחמי מים 
מרובים עבור: 

 ר חיה בס‡ ,ל בן ˜לרי‚
ונה, ‡ר בן ‡סר, מ‡יר 

בן חסיבה, רב˜ה רו רומי 
ב ל‡ה, ימי חיה ב ‡ורה, 

רה ‚יטל ב רויז‡ ל‡ה, 
יחז˜‡ל ר‚‡ בן חיה רה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו

http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
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אסף הרופא: מכירת חמץ לקראת חג הפסח
רב המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) מכר את החמץ במעונו של הגר"ש רוזנברג ושוחח עמו על מהפכת ההתאמה של המרכז הרפואי לציבור החרדי

רב המרכז הרפואי שמיר (אסף הרו־
פא), הרב הראל פדידה, הגיע ביום ראשון 
האחרון למעונו של הגאון רבי שריאל רו־
זנברג בבני ברק, כדי למכור את החמץ של 

בית החולים. 
הרב  שוחח  המכירה  מעמד  לאחר 
פדידה עם הגר"ש רוזנברג, ששמח לשמוע 
הרפואי  המרכז  של  הגדולה  המהפכה  על 

בכל הקשור להתאמתו לציבור החרדי. 
רוזנברג  לגר"ש  סיפר  פדידה  הרב 
על אופן הכשרת בית החולים לחג הפסח 
בבית  שונים  אגפים  הכשרת  על  הקרוב, 

עירוב  התקנת  כהנים,  מטומאת  החולים 
היולדות  מחלקת  התאמת  החולים,  בבית 

לאורח החיים החרדי ועוד. 
הגר"ש רוזנברג הביע קורת רוח רבה 
ברכתו  את  ומסר  ששמע  הדברים  לנוכח 
להנהלה, הצוותים הרפואיים וכל הנוגעים 

בדבר שימשיכו בפועלם זה.
יצוין כי במהלך השבוע החולף הש־
לימו באסף הרופא את ההיערכות לקראת 
כל  הוכשרו  כאשר  הבעל"ט,  הפסח  חג 

המחלקות, האגפים והמתחמים מחמץ.
כמובן,  תימנע,  עצמו  החג  במהלך 

הכנסת חמץ לכל שטח בית החולים.
החולים  בית  רב  פדידה,  הראל  הרב 
שפיקד על מבצע ההכשרה, מספר כי בית 
החולים מגיש במהלך החג את אלפי המ־
חד  בכלים  ובמחלקות  האוכל  בחדר  נות 
פעמיים, כך שאין כל חשש לחמץ בכלים 

ש(אולי) לא הוכשרו כדין.
במח־ כי  פדידה  הרב  מציין  בנוסף 
החרדיות  היולדות  ייהנו  היולדות  לקת 
ממנות גלאט בכשרות מהודרת של בד"צ 
או  קטניות  חשש  ללא  החרדית,  העדה 

שרויה.

היין הישראלי בדרכו לכבוש את ארה"ב לראשונה: פרויקט למיתוג 
וקידום יין ישראלי בארה"ב, בעלות של כמיליון דולר לשנה, יוצא לדרך

תעשיית היין הישראלית מוערכת כיום בכמיליארד ₪. היקף היצוא עומד על כ- 53 מיליון דולר כ 60% ממנו מופנה לשוק האמריקאי

סחר  מינהל  בשיתוף  היצוא,  מכון 
משרד  והתעשייה,  הכלכלה  במשרד  חוץ 
והיקבים,  היין  לגפן  המועצה  החקלאות, 
מובילים פרויקט רב שנתי למיתוג וקידום 
שעלותו  הפרויקט,  בארה"ב.  ישראלי  יין 
היא כמיליון דולר לשנה במימון המשרדים 
לארה"ב  המייצאים  והיקבים  הרלבנטיים 
 Colangelo & חברת  ידי  על  מנוהל 
אמרי־ ומיתוג  שיווק  חברת   ,Partners
קאית המתמחה בשוק היין ולה ניסיון רב 

בפרויקטים דומים עם מדינות שונות. 
מטרת הפרויקט הינה לייצר מודעות 
כך  וע"י  בארה"ב  ולקדמו  הישראלי  ליין 
היק־ של  והמכירות  הביקוש  את  להגדיל 
בים הישראליים בארה"ב. הבחירה בשוק 
האמריקאי נעשתה בשל היותו שוק היצוא 
ובעל  ישראלי  ליין  ביותר  והגדול  המרכזי 
בשוק  הן  ביותר  הרב  הגידול  פוטנציאל 
מתב־ הפעילות  הכללי.  בשוק  והן  הכשר 
וקי־ פעולה  שיתוף  של  פורמט  על  ססת 
רבות  מדינות  ידי  על  המיושם  אזורי  דום 
בהצלחה (כגון, דרום אפריקה, ספרד, יוון 
ועוד).  בפרויקט צפויים להשתתף 26 יק־
גדולים,  יקבים  של  מושלם  בתמהיל  בים 

בינוניים וקטנים (רשימה מצ"ב)
בבניית  החלה  הקידום  פעילות 
מותג ליין הישראלי, שיווק ופרסום הענף, 
וק־ דעה  מובילי  מול  אל  והסברה  קידום 
ניינים. הפעילות תשלב בהמשך קידום יין 
ישראלי בנקודות מכירה, אירועי טעימות 
בארץ  לימודיים  יין  סיורי  בארה"ב,  יין 

ועוד.
היצוא  מכון  ע"י  מנוהלת  התכנית 
נציגי  חברים  בה  מייעצת  ועדה  בסיוע 
היקבים  נציגי  השונים,  הממשלה  משרדי 

המשתתפים ונציגי היבואנים הגדולים.
מיתוג תעשיית היין בארה"ב והלוגו 
ומתבססים  השותפים  היקבים  ע"י  נבחרו 

ידי  על  שהוגדרו  כפי  המותג  ערכי  על 
וט־ סגנון  ההיסטוריה,  על  בדגש  היקבים 
היסטורית  בין  חיבור  תיכוניים,  ים  עמים 
מודרני  יין  עולם  היהודי,  העם  של  היין 
מדינת  של  הגוונים  רב  ואופייה  ויצירתי 
הבמה  במרכז  לשים  היא  מטרתו  ישראל. 
ומודרני  איכותי  כיין  הישראלי  היין  את 
חדש־ לצד  מסורתיים  אלמנטים  שמשלב 

נות ויצירתיות. 
מייצרת  הישראלית  היין  תעשיית 
 10 וכ-  בשנה,  יין  בקבוקי  מיליון   42 כ- 
בכ־ ומוערכת  ענבים  מיץ  בקבוקי  מיליון 
נמכר  מהייצור   50% כ-  ש"ח.  מיליארד 
היצור  כלל  מתוך  ופסח.  השנה  בראש 
לחו"ל,  מיוצא   17% שכ-  היא  ההערכה 
 27 כ-  מתוכם  דולר,  מיליון   53 כ-  ערכו 
האמריקאי.  לשוק  מופנים  דולר  מיליון 
מייצאים  ישראלים  יקבים   65 כ-  כיום 
קטנים,  יקבים  של  זה  תמהיל  לארה"ב. 
את  להעמיק  מאפשר  וגדולים,  בינוניים 

החדירה אל השוק הכללי.
חטיבת  סמנכ"ל   שטרנפלד,  דפנה 
עניין  יש   " היצוא:  מכון  צריכה,  מוצרי 
בארה"ב.  בפרט  מישראל,  ויין  במזון  רב 

את  לקדם  במיוחד  טובה  זמן  נקודת  זוהי 
ליקבים  ולסייע  בארה"ב  הישראלי  היין 
פעילותם  את  להגביר  בשוק זה  הפועלים 
.אנו  שלהם"  המכירות  היקף  את  ולהגדיל 
מאמינים כי קידום מותג ישראל בארה"ב 
מי־ היצוא  להגדלת  משמעותי  כלי  יהווה 
מקורות  נמצאו  כי  שמחים  ואנו  שראל 
התקציב המתאימים לביצוע משימה זו וכי 
לטו־ במשותף  ופועלים  התאחדו  היקבים 

בת קידום מותג ישראלי. "
נון אלרועי, ראש הנציגות הכלכלית 

של משרד הכלכלה והתעשייה בניו יורק:
גודל  לארה"ב  הישראלי  היין  "יצוא 
הפוטנ־ ממימוש  רחוק  אולם  שנה,  בכל 
האחרונות  בשנים  הגידול  מרבית  ציאל. 
היין  במחלקות  במכירות  ביטוי  קיבל 
לסייע  מנסים  שאנו  שנים  מזה  הכשר. 
ליצואנים הישראליים להרחיב את פריס־
תם בנקודות המכירה. במסגרת הפרויקט 
למיתוג  רבים  משאבים  יושקעו  האמור, 
מו־ את  להגביר  במטרה  הישראלי,  היין 
לייחודו,  האמריקאים  היין  צרכני  דעות 
ולהגב־ הישראלי  היין  של  וגיוונו  איכותו 

רת הביקוש עבורו."   

90% מלקוחות הבנקים מרוצים מהיישומון; רק 47% מרוצים מהסניף
מנתוני בנק ישראל עולה כי 60% מהפעולות הבנקאיות של משקי הבית מתבצעות בערוצים הדיגיטליים 

מ‡ פ. יוחנן
ישראל  בנק  שפרסם  מדוח 
שנעשו  הפעולות  שיעור  כי  עולה 
הישירים  בערוצים  במשקי-בית 
עמד על 60% בשנת 2018, לעומת 
בשנת  ו-45%   2017 בשנת   55%
2016. בבנק ישראל צופים כי הגי־

דול יימשך גם בשנת 2019.
עולה  השונים  הבנקים  מבין 
פוע־  - הגדולים  הבנקים  בשני  כי 
לים ולאומי - קיים השימוש הגבוה 
עם  הדיגיטליים  בערוצים  ביותר 
ו-64%  בפועלים  מהפעולות   63%
במזרחי  זאת,  לעומת  בלאומי. 
טפחות, שממתג עצמו כבנק השם 
דגש על שירות אנושי, היקף השי־

הוא  הדיגיטליים  בערוצים  מוש 
הגדו־ הבנקים  חמשת  מבין  הנמוך 
לים ועומד על 50% מסך הפעולות.
בערוצים  השימוש  עיקר 
תשלו־ בהעברת  הוא  הדיגיטליים 
מים - 84% מפעולות אלה נעשות 
לעומת  הדיגיטליים,  בערוצים 
לעו־  .2016 בשנת  בלבד   70%
לפיקדונות  הקשור  בכל  זאת,  מת 
ואשראי, הלקוח עדיין מעדיף את 
מהפ־  41% ורק  האנושי,  הערוץ 
בערוצים  מתבצעות  הללו  עולות 

הדיגיטליים.
 29 גיל  עד  צעירים  בעוד 
בא־ הפעולות  עיקר  את  מבצעים 
שמבוגרים  הרי   ,62%  - פליקציה 

מעל גיל 50 נוטים לעשות פעולות 
 .40%  - האינטרנט  באתר  דווקא 
טל־ (מוקד  הערוצים  סוגי  בשאר 
שירות  ועמדת  בסניף  פקיד  פוני, 
משמעותי  הבדל  קיים  לא  עצמי) 
בהיקף הפעילות בפילוח לפי הגי־

לאים השונים.
עוד עולה מהנתונים כי מעל 
שבי־ הביעו  מהלקוחות  ל-90% 
ומאתר  מהאפליקציה  עות-רצון 
שהבי־ בלבד   47% לעומת  הבנק, 

של  מהשירות  שביעות-רצון  עו 
הפקיד בסניף. ראוי לציין כי לרוב 
בסניף  הפקיד  שמעניק  השירות 
הנעשות  מהפעולות  יותר  מורכב 

בערוצים הדיגיטליים.
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בהשתתפות רבנים, מורי הוראה ורופאים:

קבוצת מכבי שירותי בריאות, אסותא 
אשדוד, ואיחוד הצלה יקיימו היום "קו 

פתוח" בנושאי רפואה והלכה בפסח
היערכות נרחבת בקבוצת מכבי לקראת חג הפסח • גם השנה, מפעילה מכבי 'קו פתוח' נרחב, שיפעל 
היום בין השעות 15:00-18:00, בשיתוף ביה"ח אסותא אשדוד מקבוצת מכבי, וארגון 'איחוד הצלה' 
• לראשונה ובלעדי ב'מכבי', מופצת רשימת התרופות הכשרות, שאושרו ע"י בד"ץ העדה החרדית 

לפסח, באמצעות מערכת המחשוב 'קהילות', המוצעות בקרב בתי כנסיות ומדרשות בריכוזים החרדיים, 
זאת בנוסף, להפצת חוברת התרופות בריכוזים הרפואיים ובתי הרופאים השונים בארץ � כמו כן, יופץ 

בדואר האלקטרוני עלון הלכתי, בחמש שפות, של 'מכבי שירותי בריאות' בשיתוף 'איחוד הצלה' • סניפי 
'מכבי' ברחבי הארץ הוכשרו לקראת חג הפסח הקרב, וכמדי שנה, תקיים הנהלת 'מכבי שירותי בריאות' 

מכירת חמץ בכל מוקדי הרפואה ברחבי הארץ

'מכבי  קבוצת  נערכת  שנה,  כמדי 
'קו  של  פתיחתו  לקראת  בריאות'  שירותי 
רפואה  בענייני  הציבור,  לשאלות  פתוח' 
בחג  למעשה  הנוגעות  ובסוגיות  והלכה 
הפסח. 'הקו הפתוח' יפעל היום בין השעות 
אשדוד,  אסותא  ביה"ח  עם   ,15:00-18:00
פעולה  ובשיתוף  מכבי,  לקבוצת  המשתייך 
שו־ אל  כאשר  הצלה'.  'איחוד  ארגון  עם 
יחד  הוראה  ומורי  רבנים  יתכנסו  אחד  לחן 
אשדוד,  אסותא  מכבי,  ורופאי  מומחי  עם 
הט־ הפונים.  לשאלות  ויענו  הצלה  ואיחוד 
ניתן  כן  כמו   .03-5141010 לשאלות:  לפון 
 073-2132476 לפקס:  שאלות  לשלוח 
ולהשאיר שם ומספר טלפון על מנת לקבל 

תשובה חוזרת ומפורטת.
לקראת חג הפסח, מתעוררות שאלות 
ובייחוד  והלכה,  לרפואה  הקשורות  רבות 
שי־ 'מכבי   לפסח.  כשרות  לתרופות  בנוגע 
רותי בריאות', זיהתה לפני שנים את הצורך 
החשוב, ויזמה את 'הקו הפתוח', בו מקבלים 
והלכה  רפואה  בנושאי  מענה  חברים  אלפי 
תרופות  בנושא  ובייחוד  לפסח  הקשורים 
הכשרות לפסח. רעיון זה הפך לנחלת הכלל 
וקובעת  שמובילה  זאת  היא  'מכבי'  כאשר 
זאת  גם  היא  החרדי,  במגזר  היום  סדר  את 
שזיהתה את החשיבות לשלב צוותי רפואה 
וטובי  ההוראה  מורי  גדולי  עם  יחד  והלכה 
הרופאים והמומחים, כדי לתת מענה מקצו־

עי משותף תוך התייעצות לכל הפונים.
מו"צים  רבנים,  ישתתפו  הפתוח  בקו 
בענייני  הציבור  לשאלות  ויענו  ורופאים, 
הרבנים  בפסח.  תרופות  ונטילת  בריאות 
יעניקו תשובות ועצות לפונים, ולצידם יענו 

גם מומחי מכבי. 
תשו־ במתן  חלק  שיטלו  הרבנים  בין 
בות הלכתיות נמנים הרבנים הבאים: הרה"ג 
שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א רב דחסידי 
אשדוד,  הקריות  רבני  בד"ץ  אב"ד  ורב  גור 
הרה״ג סיני הלברשטאם שליט"א רב אב"ד 
שיכון ג' בני ברק ורב איחוד הצלה סניף בני 
רב  שליט"א  זנדר  פנחס  משה  הרה״ג  ברק, 
הגר"ש  מרן  של  בבד"ץ  ודומ"ץ  ת"א  מרכז 
וואזנר זצ"ל, הרה"ג שמואל יוסף שטיצברג 
שליט"א רב ומו''ץ בבית שמש ובעל מח''ס 
שבדרון  לייב  יהודה  הרה״ג  ברכה",  "שערי 
ומו"ץ  שדה״  ״מרומי  קהילת  רב  שליט''א 
שליט''א  שלזינגר  משה  הרה״ג  ספר,  קרית 
יו"ר פרי חיים, הרה״ג הרב חיים בונים שץ 
 - ירושלים  גור  חסידי  ומו״ץ  רב  שליט"א 
רב  שליט"א  טויטו  דוד  הרה"ג  גת,  קרית 
חנוך  הרה"ג  אשדוד,  צרפת  יוצאי  קהילת 
בערד,  הקהילה  מרבני  שליט"א  וקשטוק 
דומ"ץ  שליט"א  סלמון  יחזקאל  הרה"ג 
ירו־ ביה"ד  וחבר  הוראה"  "שערי  בבד"ץ 
מלכה  דוד  הרה"ג  באשדוד,  ומו"ץ  שלים 
לממונות  הרבני  הדין  בית  חבר  שליט''א 
הרה"ג  לדוד",  ורו"כ "משכיל  שלום  משפט 

בית  ומו"ץ  רב  שליט"א  חשין  זאב  אהרון 
באשדוד,  טאלנא  יוחנן"  "הליכות  הוראה 
קהילת  רב  שליט''א  חיימוב  אלעזר  הרה"ג 
והטוב",  "הישר  בבד"צ  ודומ"ץ  אבנר  חזון 
שליט"א  זלפריינד  מרדכי  שמואל  הרה"ג 
בא־ ומו"ץ  בעלזא  חסידי  אברכים  אגודת 
יועץ  שליט''א  ברונר  שמעון  הרה״ג  שדוד, 
בכיר ארגון "בוני עולם", הרה"ג צבי לנדמן 
אברהם,  תפילת  הכנסת  בית  רב  שליט"א 
תורה  דרכי  דין  בבית  דיין  וגן  בית  מורדות 
ירו־ נוף  סניף  הצלה  איחוד  ורב  ירושלים 
מו"צ  שליט"א  כהן  יורם  רבי  הרה״ג  שלים, 
הצלה  איחוד  ורב  נתיבות  דקהילת  ואב"ד 
רב  שליט"א  מלכיאל  יוסף  והרה"ג  נתיבות 
מזרח העיר רחובות ורב איחוד הצלה רחו־
בות, הרה"ג ר' יעקב שאול לייזער שליט"א, 

רב קהילת צאנז אלעד.
וביה"ח  'מכבי'  ומומחי  רופאי  בין 
המש־ רפואת  בתחום  אשדוד':  'אסותא 
ד"ר  דהן,  ג'ק  ד"ר  ארבל,  ג'וני  ד"ר  פחה: 
יצחק לוינסמן וד"ר חיים שלמה לוי. בתחום 
רפואת נשים: ד"ר יוסף גוהר, ד"ר נתן סטו־
לוביץ וד"ר ערן הורוביץ. בתחום רפואת יל־
דים: ד"ר מיכאל חנני וד"ר צחי דגן. בתחום 
אסותא  ומומחי  פרידברג.  דורון  הרוקחות: 
– ד"ר אושרי בראל, מנהל יחידת נשים וד"ר 

יונתן ישעיהו, מנהל מערך ילדים.
העבר  מניסיון  כי  מציינים,  במכבי 
הפ־ לקו  מגיעות  מכבי  מחברי  פניות  אלפי 
המו־ ההערכות  מתקיימת  כך  ובשל  תוח, 
הרצון  שביעות  לאור  זאת  זה,  ליום  גברת 
בקרב  הקודמות  בשנים  שנרשמה  הגבוהה 
הפונים, שציינו לשבח את המענה המקצועי, 

המהיר והאדיב. 
בהנהלת מכבי מוסרים:" מכבי הביאה 
שנים,  לפני  שיזמה,  בעת  ייחודית  בשורה 
רפואה  המאגד  הפתוח',  ה'קו  שירות  את 
ול־ להמשיך  שמחים  אנו  והלכה.  מקצועית 

קיים את הפעילות החשובה, ולהעניק מענה 
הקופות.  ויתר  מכבי,  לחברי  מקצועי וחיוני 
החרדי,  למגזר  'מכבי'  של  העמוק  חיבורה 
עם  שנה,  מידי  עצמו  את  להוכיח  ממשיך 
לו  הפניות  ואלפי  הפתוח'  'הקו  של  קיומו 

הוא זוכה, בכל שנה מחדש".
נוסף לכך, וכמדי שנה, מקיימת הנהלת 
כה־ חמץ  מכירת  בריאות'  שירותי  'מכבי 
ברחבי  הרפואי  המערך  מוקדי  בכל  לכתה, 
על  השנה  תתבצע  החמץ  מכירת  הארץ. 
ידי מנהל השיווק למגזר החרדי, הרב משה 
שלזינגר, וראש מחוז ירושלים והשפלה, מר 

גידי לשץ.
בד"צ  ע"י  שאושרו  התרופות  רשימת 
ובאופן  לראשונה  מופצת  החרדית,  העדה 
בלעדי ע"י 'מכבי', באמצעות מערכת המח־
שוב 'קהילות', הזמינה בבתי הכנסיות והמ־
במקביל  זאת  החרדיים.  בריכוזים  דרשות 
עותקים  באלפי  התרופות   חוברת  להפצת 
המ־ ובבתי  הרפואיים  במרכזים  במרפאות, 

רקחת.
מנהל השיווק של מכבי למגזר החרדי, 
הרב משה שלזינגר: "במשך חודשים עמלים 
פתרונות  למציאת  בריאות  שירותי  במכבי 
רשימת  והפצת  לריכוז  ומתקדמים  יעילים 
התרופות הכשרות לפסח. פרסום הרשימה 
רא־ צעד  הינה  'קהילות'  באמצעות מערכת 
שוני, חדשני ובלעדי ל'מכבי', השוקדת ללא 
המע־ להלימת  פתרונות  התאמת  על  הרף 
אנו  לכך,  מעבר  החרדי.  למגזר  הרפואי  רך 
מענה  לספק  הפתוח  הקו  במסגרת  ערוכים 
רפואי והלכתי לכל פונה, מדובר בהזדמנות 
לה־ אפשרות  לפונים  ישנה  בה  מיוחדת, 
תייעץ עם מורה הוראה ועם מומחה רפואי 
בו זמנית, אשר גם אותה יזמה 'מכבי' לרא־
מענה  היום  עד  מעניקה  שונה, ובאמצעותה 
הלכתי ורפואי בערבי החגים, בייחוד בערבי 

פסחים ובערבי יום הכיפורים".

מכון היצוא: עלייה של 
כ-15% ביצוא המצות  

לקראת פסח תשע"ט

 2018 בשנת 
המצות  יצוא  הסתכם 
בכ 16- מיליון דולר, 

של  עלייה 
בהשוואה  כ-15% 

ל-2017

הגי־ עיקר 
היצוא  בזכות  דול 
בשי־ שעלה  לארה"ב 

עור של כ- 27% 

המצות  יצוא 
הסת־  2018 בשנת 

מיליון   16 בכ-  כם 
בשיעור  עלייה  דולר, 
בהיקפו  כ- 15%  של 
 .2017 שנת  לעומת 
השנייה  השנה  זוהי 
נר־ בה  ברציפות 
ביצוא  עלייה  שמה 
ירידה  לאחר  המצות 
בשנת  שנרשמה  חדה 
מנ־ עולה  כך   .2016
תוני מכון היצוא המ־
תפרסמים לקראת חג 
יצוין  תשע"ט.  הפסח 
כי עיקר יצוא המצות 
בחודשים  מתבצע 

דצמבר – מרץ.

נתוני  פי  על 
שוק  היצוא,  מכון 
ליצוא  העיקרי  היעד 
ארה"ב,  הוא  מצות 
מסך  כ-60%  מהווה 
בעשור  המצות  יצוא 
והסתכם  האחרון 
בכ-10   2018 בשנת 
עלייה  דולר,  מיליון 
כ  של  ספרתית  דו 
אש־ לעומת   27%  -

תקד. 

יעד  שווקי 
לי־ נוספים  מרכזיים 
מישראל  מצות  צוא 
האיחוד  מדינות  הם 
צרפת,  האירופי, 
 – ובריטניה  איטליה 
המהוות יחדיו כחמי־

המ־ יצוא  מסך  שית 
האחרון.  בעשור  צות 
רשם  לצרפת  היצוא 
עלייה   2018 בשנת 
לעומת   17% כ-  של 
שנה קודמת והסתכם 
דולר  מיליון  בכ-1.2 
היצוא),  מסך  (כ-6% 
ירד  לאיטליה  היצוא 
של  להיקף  בכ-3% 
דולר  אלף  כ-835 
היצוא)  מסך  (כ-8% 
לבריטניה  והיצוא 
של  בשיעור  גדל 
והסתכם  כ-40% 
כ-1.2  של  בהיקף 
(כ-7%  דולר  מיליון 

מסך היצוא). 

היצוא  מניתוח  
עולה  אזורים  פי  על 
המ־ יצוא  כי  בנוסף 
אמריקה  לצפון  צות 
העי־ המשפיע  הוא 
התנודתיות  על  קרי 
שוק  בענף.  ביצוא 
כ-62%  מהווה  זה 
פי  על  היצוא  מסך 
ממוצע העשור האח־

המצות  יצוא   . רון 
לאיחוד האירופי גדל 
והסתכם   8% בכ- 
דולר  מיליון  בכ-4.3 
מהווה   ,2018 בשנת 
יצוא  מסך   27% כ- 
האח־ בעשור  המצות 
רון. היצוא לאמריקה 
הלטינית ירד בכ-7% 
דולר  אלף  לכ-400 
היצוא).  מסך  (כ-3% 
לאפ־ המצות  יצוא 
בכ-95%  ירד  ריקה 
אלף  בכ-15  והסתכם 
מסך  (כ-3%  דולר 
הירידה   - היצוא) 
לאפ־ המצות  ביצוא 

מירידה  נבעה  ריקה 
דרום  של  בביקושים 
אפריקה משנת 2009 
המ־ יצוא  היום.  ועד 

מדינות  ליתר  צות 
זהה  נשאר  אירופה 
והסתכם  לשנת 2017 
דולר  אלף  בכ-170 
היצוא)  מסך  (כ-2% 
לאסיה  המצות  ויצוא 
של  חד  בשיעור  עלה 
והסתכם   75% כ- 
דולר  אלף  בכ-120 
ירידה  לאחר  וזאת 
 2017 בשנת  דומה 

(כ-1% מסך היצוא).

 ,2018 בשנת 
ייצאה ישראל  מצות 
בר־ מדינות  ל-37 
ביניהן:   העולם  חבי 
מקסיקו,  אוסטרליה, 
אוק־ ארגנטינה, 
ליטא,  רוסיה,  ראינה, 
תאילנד,  גאורגיה, 
קפריסין, אזרבייג'אן, 
אוזב־ זילנד,  ניו  סין, 
זילנד,  ניו  קיסטאן, 
ניג־ יפן,  קולומביה, 

ריה ודרום קוריאה.

המצות  בין 
מישראל:  המיוצאות 
שמו־ קלות,  מצות 
מקמח  מצות  רות, 
מקמח  מצות  מלא, 
(ללא  אדמה  תפוחי 
אור־ מצות  גלוטן), 
מחיטה  מצות  גניות, 
שיפון,  מצות  מלאה, 
עם  מצות  סובין, 
מצופות  מצות  דבש, 
עבו־ מצות  שוקולד, 
דת יד, מצות עגולות, 
מצות באריזות מתנה 

ומצות ביצים.

המ־ יצואני  בין 
מצות  בארץ:  צות 
יהודה,  מצות  אביב, 
טוב  רקיקי,  כרמל 
מא־ המצות,  טעם 
קוממיות  מצות  פיית 

ומצות חבורה.  

הקו הפתוח בערב יוה"כ, השנה
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בהשתתפות רבנים, מורי הוראה ורופאים:

קבוצת מכבי שירותי בריאות, אסותא 
אשדוד, ואיחוד הצלה יקיימו היום "קו 

פתוח" בנושאי רפואה והלכה בפסח
היערכות נרחבת בקבוצת מכבי לקראת חג הפסח • גם השנה, מפעילה מכבי 'קו פתוח' נרחב, שיפעל 
היום בין השעות 15:00-18:00, בשיתוף ביה"ח אסותא אשדוד מקבוצת מכבי, וארגון 'איחוד הצלה' 
• לראשונה ובלעדי ב'מכבי', מופצת רשימת התרופות הכשרות, שאושרו ע"י בד"ץ העדה החרדית 

לפסח, באמצעות מערכת המחשוב 'קהילות', המוצעות בקרב בתי כנסיות ומדרשות בריכוזים החרדיים, 
זאת בנוסף, להפצת חוברת התרופות בריכוזים הרפואיים ובתי הרופאים השונים בארץ � כמו כן, יופץ 

בדואר האלקטרוני עלון הלכתי, בחמש שפות, של 'מכבי שירותי בריאות' בשיתוף 'איחוד הצלה' • סניפי 
'מכבי' ברחבי הארץ הוכשרו לקראת חג הפסח הקרב, וכמדי שנה, תקיים הנהלת 'מכבי שירותי בריאות' 

מכירת חמץ בכל מוקדי הרפואה ברחבי הארץ

'מכבי  קבוצת  נערכת  שנה,  כמדי 
'קו  של  פתיחתו  לקראת  בריאות'  שירותי 
רפואה  בענייני  הציבור,  לשאלות  פתוח' 
בחג  למעשה  הנוגעות  ובסוגיות  והלכה 
הפסח. 'הקו הפתוח' יפעל היום בין השעות 
אשדוד,  אסותא  ביה"ח  עם   ,15:00-18:00
פעולה  ובשיתוף  מכבי,  לקבוצת  המשתייך 
שו־ אל  כאשר  הצלה'.  'איחוד  ארגון  עם 
יחד  הוראה  ומורי  רבנים  יתכנסו  אחד  לחן 
אשדוד,  אסותא  מכבי,  ורופאי  מומחי  עם 
הט־ הפונים.  לשאלות  ויענו  הצלה  ואיחוד 
ניתן  כן  כמו   .03-5141010 לשאלות:  לפון 
 073-2132476 לפקס:  שאלות  לשלוח 
ולהשאיר שם ומספר טלפון על מנת לקבל 

תשובה חוזרת ומפורטת.
לקראת חג הפסח, מתעוררות שאלות 
ובייחוד  והלכה,  לרפואה  הקשורות  רבות 
שי־ 'מכבי   לפסח.  כשרות  לתרופות  בנוגע 
רותי בריאות', זיהתה לפני שנים את הצורך 
החשוב, ויזמה את 'הקו הפתוח', בו מקבלים 
והלכה  רפואה  בנושאי  מענה  חברים  אלפי 
תרופות  בנושא  ובייחוד  לפסח  הקשורים 
הכשרות לפסח. רעיון זה הפך לנחלת הכלל 
וקובעת  שמובילה  זאת  היא  'מכבי'  כאשר 
זאת  גם  היא  החרדי,  במגזר  היום  סדר  את 
שזיהתה את החשיבות לשלב צוותי רפואה 
וטובי  ההוראה  מורי  גדולי  עם  יחד  והלכה 
הרופאים והמומחים, כדי לתת מענה מקצו־

עי משותף תוך התייעצות לכל הפונים.
מו"צים  רבנים,  ישתתפו  הפתוח  בקו 
בענייני  הציבור  לשאלות  ויענו  ורופאים, 
הרבנים  בפסח.  תרופות  ונטילת  בריאות 
יעניקו תשובות ועצות לפונים, ולצידם יענו 

גם מומחי מכבי. 
תשו־ במתן  חלק  שיטלו  הרבנים  בין 
בות הלכתיות נמנים הרבנים הבאים: הרה"ג 
שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א רב דחסידי 
אשדוד,  הקריות  רבני  בד"ץ  אב"ד  ורב  גור 
הרה״ג סיני הלברשטאם שליט"א רב אב"ד 
שיכון ג' בני ברק ורב איחוד הצלה סניף בני 
רב  שליט"א  זנדר  פנחס  משה  הרה״ג  ברק, 
הגר"ש  מרן  של  בבד"ץ  ודומ"ץ  ת"א  מרכז 
וואזנר זצ"ל, הרה"ג שמואל יוסף שטיצברג 
שליט"א רב ומו''ץ בבית שמש ובעל מח''ס 
שבדרון  לייב  יהודה  הרה״ג  ברכה",  "שערי 
ומו"ץ  שדה״  ״מרומי  קהילת  רב  שליט''א 
שליט''א  שלזינגר  משה  הרה״ג  ספר,  קרית 
יו"ר פרי חיים, הרה״ג הרב חיים בונים שץ 
 - ירושלים  גור  חסידי  ומו״ץ  רב  שליט"א 
רב  שליט"א  טויטו  דוד  הרה"ג  גת,  קרית 
חנוך  הרה"ג  אשדוד,  צרפת  יוצאי  קהילת 
בערד,  הקהילה  מרבני  שליט"א  וקשטוק 
דומ"ץ  שליט"א  סלמון  יחזקאל  הרה"ג 
ירו־ ביה"ד  וחבר  הוראה"  "שערי  בבד"ץ 
מלכה  דוד  הרה"ג  באשדוד,  ומו"ץ  שלים 
לממונות  הרבני  הדין  בית  חבר  שליט''א 
הרה"ג  לדוד",  ורו"כ "משכיל  שלום  משפט 

בית  ומו"ץ  רב  שליט"א  חשין  זאב  אהרון 
באשדוד,  טאלנא  יוחנן"  "הליכות  הוראה 
קהילת  רב  שליט''א  חיימוב  אלעזר  הרה"ג 
והטוב",  "הישר  בבד"צ  ודומ"ץ  אבנר  חזון 
שליט"א  זלפריינד  מרדכי  שמואל  הרה"ג 
בא־ ומו"ץ  בעלזא  חסידי  אברכים  אגודת 
יועץ  שליט''א  ברונר  שמעון  הרה״ג  שדוד, 
בכיר ארגון "בוני עולם", הרה"ג צבי לנדמן 
אברהם,  תפילת  הכנסת  בית  רב  שליט"א 
תורה  דרכי  דין  בבית  דיין  וגן  בית  מורדות 
ירו־ נוף  סניף  הצלה  איחוד  ורב  ירושלים 
מו"צ  שליט"א  כהן  יורם  רבי  הרה״ג  שלים, 
הצלה  איחוד  ורב  נתיבות  דקהילת  ואב"ד 
רב  שליט"א  מלכיאל  יוסף  והרה"ג  נתיבות 
מזרח העיר רחובות ורב איחוד הצלה רחו־
בות, הרה"ג ר' יעקב שאול לייזער שליט"א, 

רב קהילת צאנז אלעד.
וביה"ח  'מכבי'  ומומחי  רופאי  בין 
המש־ רפואת  בתחום  אשדוד':  'אסותא 
ד"ר  דהן,  ג'ק  ד"ר  ארבל,  ג'וני  ד"ר  פחה: 
יצחק לוינסמן וד"ר חיים שלמה לוי. בתחום 
רפואת נשים: ד"ר יוסף גוהר, ד"ר נתן סטו־
לוביץ וד"ר ערן הורוביץ. בתחום רפואת יל־
דים: ד"ר מיכאל חנני וד"ר צחי דגן. בתחום 
אסותא  ומומחי  פרידברג.  דורון  הרוקחות: 
– ד"ר אושרי בראל, מנהל יחידת נשים וד"ר 

יונתן ישעיהו, מנהל מערך ילדים.
העבר  מניסיון  כי  מציינים,  במכבי 
הפ־ לקו  מגיעות  מכבי  מחברי  פניות  אלפי 
המו־ ההערכות  מתקיימת  כך  ובשל  תוח, 
הרצון  שביעות  לאור  זאת  זה,  ליום  גברת 
בקרב  הקודמות  בשנים  שנרשמה  הגבוהה 
הפונים, שציינו לשבח את המענה המקצועי, 

המהיר והאדיב. 
בהנהלת מכבי מוסרים:" מכבי הביאה 
שנים,  לפני  שיזמה,  בעת  ייחודית  בשורה 
רפואה  המאגד  הפתוח',  ה'קו  שירות  את 
ול־ להמשיך  שמחים  אנו  והלכה.  מקצועית 

קיים את הפעילות החשובה, ולהעניק מענה 
הקופות.  ויתר  מכבי,  לחברי  מקצועי וחיוני 
החרדי,  למגזר  'מכבי'  של  העמוק  חיבורה 
עם  שנה,  מידי  עצמו  את  להוכיח  ממשיך 
לו  הפניות  ואלפי  הפתוח'  'הקו  של  קיומו 

הוא זוכה, בכל שנה מחדש".
נוסף לכך, וכמדי שנה, מקיימת הנהלת 
כה־ חמץ  מכירת  בריאות'  שירותי  'מכבי 
ברחבי  הרפואי  המערך  מוקדי  בכל  לכתה, 
על  השנה  תתבצע  החמץ  מכירת  הארץ. 
ידי מנהל השיווק למגזר החרדי, הרב משה 
שלזינגר, וראש מחוז ירושלים והשפלה, מר 

גידי לשץ.
בד"צ  ע"י  שאושרו  התרופות  רשימת 
ובאופן  לראשונה  מופצת  החרדית,  העדה 
בלעדי ע"י 'מכבי', באמצעות מערכת המח־
שוב 'קהילות', הזמינה בבתי הכנסיות והמ־
במקביל  זאת  החרדיים.  בריכוזים  דרשות 
עותקים  באלפי  התרופות   חוברת  להפצת 
המ־ ובבתי  הרפואיים  במרכזים  במרפאות, 

רקחת.
מנהל השיווק של מכבי למגזר החרדי, 
הרב משה שלזינגר: "במשך חודשים עמלים 
פתרונות  למציאת  בריאות  שירותי  במכבי 
רשימת  והפצת  לריכוז  ומתקדמים  יעילים 
התרופות הכשרות לפסח. פרסום הרשימה 
רא־ צעד  הינה  'קהילות'  באמצעות מערכת 
שוני, חדשני ובלעדי ל'מכבי', השוקדת ללא 
המע־ להלימת  פתרונות  התאמת  על  הרף 
אנו  לכך,  מעבר  החרדי.  למגזר  הרפואי  רך 
מענה  לספק  הפתוח  הקו  במסגרת  ערוכים 
רפואי והלכתי לכל פונה, מדובר בהזדמנות 
לה־ אפשרות  לפונים  ישנה  בה  מיוחדת, 
תייעץ עם מורה הוראה ועם מומחה רפואי 
בו זמנית, אשר גם אותה יזמה 'מכבי' לרא־
מענה  היום  עד  מעניקה  שונה, ובאמצעותה 
הלכתי ורפואי בערבי החגים, בייחוד בערבי 

פסחים ובערבי יום הכיפורים".

מכון היצוא: עלייה של 
כ-15% ביצוא המצות  

לקראת פסח תשע"ט

 2018 בשנת 
המצות  יצוא  הסתכם 
בכ 16- מיליון דולר, 

של  עלייה 
בהשוואה  כ-15% 

ל-2017

הגי־ עיקר 
היצוא  בזכות  דול 
בשי־ שעלה  לארה"ב 

עור של כ- 27% 

המצות  יצוא 
הסת־  2018 בשנת 
מיליון   16 בכ-  כם 
בשיעור  עלייה  דולר, 
בהיקפו  כ- 15%  של 
 .2017 שנת  לעומת 
השנייה  השנה  זוהי 
נר־ בה  ברציפות 
ביצוא  עלייה  שמה 
ירידה  לאחר  המצות 
בשנת  שנרשמה  חדה 
מנ־ עולה  כך   .2016
תוני מכון היצוא המ־
תפרסמים לקראת חג 
יצוין  תשע"ט.  הפסח 
כי עיקר יצוא המצות 
בחודשים  מתבצע 

דצמבר – מרץ.

נתוני  פי  על 
שוק  היצוא,  מכון 
ליצוא  העיקרי  היעד 
ארה"ב,  הוא  מצות 
מסך  כ-60%  מהווה 
בעשור  המצות  יצוא 
והסתכם  האחרון 
בכ-10   2018 בשנת 
עלייה  דולר,  מיליון 
כ  של  ספרתית  דו 
אש־ לעומת   27%  -

תקד. 

יעד  שווקי 
לי־ נוספים  מרכזיים 
מישראל  מצות  צוא 
האיחוד  מדינות  הם 
צרפת,  האירופי, 
 – ובריטניה  איטליה 
המהוות יחדיו כחמי־

המ־ יצוא  מסך  שית 
האחרון.  בעשור  צות 
רשם  לצרפת  היצוא 
עלייה   2018 בשנת 
לעומת   17% כ-  של 
שנה קודמת והסתכם 
דולר  מיליון  בכ-1.2 
היצוא),  מסך  (כ-6% 
ירד  לאיטליה  היצוא 
של  להיקף  בכ-3% 
דולר  אלף  כ-835 
היצוא)  מסך  (כ-8% 
לבריטניה  והיצוא 
של  בשיעור  גדל 
והסתכם  כ-40% 
כ-1.2  של  בהיקף 
(כ-7%  דולר  מיליון 

מסך היצוא). 

היצוא  מניתוח  
עולה  אזורים  פי  על 
המ־ יצוא  כי  בנוסף 
אמריקה  לצפון  צות 
העי־ המשפיע  הוא 

התנודתיות  על  קרי 
שוק  בענף.  ביצוא 
כ-62%  מהווה  זה 
פי  על  היצוא  מסך 
ממוצע העשור האח־
המצות  יצוא   . רון 
לאיחוד האירופי גדל 
והסתכם   8% בכ- 
דולר  מיליון  בכ-4.3 
מהווה   ,2018 בשנת 
יצוא  מסך   27% כ- 
האח־ בעשור  המצות 
רון. היצוא לאמריקה 
הלטינית ירד בכ-7% 
דולר  אלף  לכ-400 
היצוא).  מסך  (כ-3% 
לאפ־ המצות  יצוא 
בכ-95%  ירד  ריקה 
אלף  בכ-15  והסתכם 
מסך  (כ-3%  דולר 
הירידה   - היצוא) 
לאפ־ המצות  ביצוא 
מירידה  נבעה  ריקה 
דרום  של  בביקושים 
אפריקה משנת 2009 
המ־ יצוא  היום.  ועד 

מדינות  ליתר  צות 
זהה  נשאר  אירופה 
והסתכם  לשנת 2017 
דולר  אלף  בכ-170 
היצוא)  מסך  (כ-2% 
לאסיה  המצות  ויצוא 
של  חד  בשיעור  עלה 
והסתכם   75% כ- 
דולר  אלף  בכ-120 
ירידה  לאחר  וזאת 
 2017 בשנת  דומה 

(כ-1% מסך היצוא).

 ,2018 בשנת 
ייצאה ישראל  מצות 
בר־ מדינות  ל-37 
ביניהן:   העולם  חבי 
מקסיקו,  אוסטרליה, 
אוק־ ארגנטינה, 
ליטא,  רוסיה,  ראינה, 
תאילנד,  גאורגיה, 
קפריסין, אזרבייג'אן, 
אוזב־ זילנד,  ניו  סין, 
זילנד,  ניו  קיסטאן, 
ניג־ יפן,  קולומביה, 

ריה ודרום קוריאה.

המצות  בין 
מישראל:  המיוצאות 
שמו־ קלות,  מצות 
מקמח  מצות  רות, 
מקמח  מצות  מלא, 
(ללא  אדמה  תפוחי 
אור־ מצות  גלוטן), 
מחיטה  מצות  גניות, 
שיפון,  מצות  מלאה, 
עם  מצות  סובין, 
מצופות  מצות  דבש, 
עבו־ מצות  שוקולד, 
דת יד, מצות עגולות, 
מצות באריזות מתנה 

ומצות ביצים.

המ־ יצואני  בין 
מצות  בארץ:  צות 
יהודה,  מצות  אביב, 
טוב  רקיקי,  כרמל 
מא־ המצות,  טעם 
קוממיות  מצות  פיית 

ומצות חבורה.  

הקו הפתוח בערב יוה"כ, השנה
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כ״ק מרן האדמו״ר מטשערנאביל ביקר בספריית שניאורסון במוסקבה
כאורח רבה הראשי של רוסיה ◆ הרבי ערך טיש לחיים במרכז החסד היהודי

מ‡: יר‡ל לבי‡
כ״ק האדמו״ר מטשערנאביל שליט״א 
ששהה יומיים במוסקבה בירת רוסיה לחיזוק 
במוסקבה,  היהודית  והקהילה  רוסיה  יהודי 
ביקש לבקר ב"ספריית שניאורסון", הנמצא 
בשכונת "מא־ הגדול  היהודי  במוזיאון  היום 
רינה רושצ'ה" – לאחר שלפני כארבע שנים, 
נשיא רוסיה ולדמיר פוטין העבירה מספרית 
לנין בה היו הספרים הקדושים, במשך שנים 
האדמו"ר  כ"ק  מרוסיה  נמלט  מאז  רבות, 
הריי"צ נ"ע, אליו שייכים אלפי ספרים אלו, 
בהם ספרים נדירים, כתבי ידות של מאמרי 

חסידות ועוד.
המו־ בפתח  קידם  הדגול  האורח  את 
רבי  הגאון  רוסיה  של  הראשי  רבה  זיאון 
המו־ והוגה  מייסד  שליט"א,  לאזאר  בערל 
זיאון היהודי, המהווה היום אחד המוזיאונים 
הגדולים והחשובים בעולם, ואלפי איש מב־
קרים בו מדי חודש וזוכים להיחשף לעולמו 
אמ־ יהודית  מזווית   – הקב"ה  שברא  הגדול 
תית ומרתקת ובכך לומדים את דברי הימים 
אמונה  מתוך  דור  מדור  הנתונה  כמסורת 

טהורה ונכונה.
במשך שעה ארוכה ישבו יחד בתוככי 
הקוד־ בספרים  ועיינו  השמורה  הספרייה 
בהלכה  והתעמקות  פלפול  כדי  תוך  שים, 

סיפורי  בשילוב  ודרוש,  חסידות  ואגדה, 
הגדולים  המחותנים  קשרי  על  היסטוריה 
ומחו־ והשו"ע  התניא  בעל  הזקן  רבינו  כ"ק 
תנו כ"ק הרה"ק המגיד מטשערנוביל זצוק"ל 
האדמו"ר  כ"ק  על  קודש  בסיפורי  והמשיכו 
בניסן  ב'  ההילולא  יום  לרגל  נ"ע,  מוהרש"ב 
מלוויהם ואמרו  שהגיעו  עד   – השבוע  החל 
בניין  עבר  אל  יחד  ויצאו  מנחה  זמן  שהגיע 
מרכז החסד היהודי שערי צדק, העומד סמוך 

ונראה למוזיאון היהודי.
הוא  צדק  שערי  היהודי  החסד  מרכז 
מגדל אור של חסד וצדקה לאלפים ורבבות 
ישראל  מועדי  ולפני  כולה  השנה  כל  במשך 
בכדי  וענפה,  רבה  פעילות  המקום  רוחש 
לסייע לכל נצרך ונזקק לחגוג את החג ככל 
בגשמיות  הרחבה  מתוך  וחוקותיו  משפטיו 

עו־ מאות  על  הרבים  האגפים  וכל  כפשוטו 
בדיו ומתנדביו עומדים הכן למען מטרה נע־
לית זו – בהכוונתו ועידודו של הרב הראשי 
שליט"א, מייסד המרכז ונושא בעולו תמידין 

כסדרן.
בפתח המרכז הכולל אלפי מ"ר מרוב־
עים של חסד גשמי, קיים בית כנסת "תפילה 
לבאים  רוחנית  חמה  פינה  המשמש  למשה" 
וחסידות,  תורה  שיעור  לתפילה,  למוסד, 
צדיקים  של  וכינוסם   – ועוד  תפילין  הנחת 
במקום כזה, הרי הוא הנאה להם והנאה לעו־
ישבו  המרובה,  את  המכיל  מועט  ולזמן  לם. 
בראש השולחן האורח והמארח להתוועדות 
תורה  דברי  חסידים,  ניגונים  עם  חסידית, 
הגר"ב  שהמארח  כדי  תוך  חסידים,  וסיפורי 
לאזאר שליט"א מראה לאורח כ"ק האדמו"ר 
מטשערנאביל שליט"א את דוחו"ת פרויקט 
לכל  אלו  בימים  הנערך  דפסחא"  "קמחא 
"מתן  קופת  ע"י  במוסקבה,  נצרכת  משפחה 
במרכז  הוא  גם  המופעל  מוסקבה"   – בסתר 
הספר  את  העניק  האדמו"ר  היהודי.  החסד 
בהקד־ אשר  זצ"ל,  אביו  של  צדיק"  "צור 

תמימים.  תומכי  בישיבת  שלמד  מצויין  מה 
המרכז  להנהלת  רבה  הצלחה  איחל  לסיום 
והעסקנים המסורים ובירך להם ולכל יהודי 

רוסיה חג פסח כשר ושמח.

לרגל יומא דהילולא

היום עליה לציון השל"ה הקדוש זי"ע 
בעיה"ק טבריה

בשעה 14:00 תתקיים תפילת רבים ויאמרו את תפילת השל"ה על בנים טובים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הילולת  בניסן  י"א  שלישי  יום  היום 
השל"ה הקדוש, יעלו המוני בית ישראל לציונו  
התנאים  של  קברם  יד  על  טבריה  בעיה"ק 
סמוך  ותלמידיו,  זכאי  בן  יוחנן  רבי  הקדושים 
תתקיים   14:00 בשעה  הרמב"ם.  של  לקברו 
לא־ השל"ה  תפילת  את  ויאמרו  רבים  תפילת 

בות על בנים טובים.
ספרים  ברכה,  אחריו  השאיר  רבינו 

חיבורו  תבל.  קצוי  בכל  המפורסמים  קדושים 
העיקרי, אשר התפרסם על ידי בנו רק לאחר 
שחובר  הברית",  לוחות  "שני  הינו  פטירתו, 
כצוואה  ישראל,  לארץ  בואו  לאחר  כשנתיים 
רבינו  נקרא  הספר  שם  ועל  משפחתו.  לבני 
שהב"ח  מה  ונודע  הקדוש"'  "השל"ה  כל  בפי 
בהסכמתו (לסידור שער השמים) כותב אודות 
ברכה  אחריו  והניח  וז"ל:  הק'  השל"ה  ספרי 
וקראנו  ראינו  וכאשר  הקדושים:  בחבוריו 
בהם, הרגשנו השפעת הקדושה מרום המעלות 

בכל אברינו, וזה האות שחבוריו המה מחוברים 
לשם שמים, לתקן הדורות הבאים אחריו...

ומקום  תלפיות  כתל  נודע  קברו  מקום 
בישועות  ולהיוושע  התפילות  לקבלת  מסוגל 
קדוש  אותו  של  בזכותו  הטבע,  מדרך  למעלה 
עליון, יצוין כי לרגל ההילולא הוכשר המקום 
במקום,  תאורה  והותקנה  ההמונים  לקליטת 
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, שמו להדלקת 
הלוי  אברהם  רבי  בן  ישעיהו  רבי  הרה"ק  נר 

זיע"א.

אבל בחב"ד: רב 
קהילה, שליח, ואחד 
מנכבדי כפר חב"ד 

הלכו לעולמם
ביום אחד נפטרו שלושה מחשובי קהילת חב"ד, רב 

קהילה בקרית שמואל, והשליח הראשי של אוסטרליה, 
ואחד מנכבדי כפר חב"ד לאחר מחלה קשה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ן  ר ו ב ל מ ב
ליוו  שבאוסטרליה 
ההל־ באחת  למנוחות, 
שידעה  הגדולות  וויות 
הקהילה היהודית בעיר, 
הראשי  השליח  את 
הרה"ח  לאוסטרליה 
סר־ אהרן  הרב  הרה"ת 
 87 בן  ע"ה.  בריאנסקי 
שהר־ זכה  בפטירתו. 
עליו  כתב  מחב"ד  בי 
בכתב יד קודשו: 'בא כח 
באוסטרליא וניו זילנד'.
בח־ נולד  המנוח 
שבאוקראינה  רקוב 
יהושע־ הרב  לאביו 
ומרת  שניאור-זלמן 
ברכה (לבית פוטרפאס).
הרב  נפטר  כמו"כ 
רב  ע"ה,  פיזם  יגאל 
בקריית־ חב"ד  קהילת 
שסבל  לאחר  שמואל, 
ומרים  קשים  ייסורים 

בתקופה האחרונה.
הלווייתו של הרב 
יצאה  ע"ה  פיזם  יגאל 
בשעה  (שני)  אתמול 
הכנסת  מבית   16:00
חב"ד 'נפש חיה' ב קרית 
העלמין  לבית  שמואל, 
הישן בחיפה, שער אורן 

שם נטמן.
וכן נודע על פטי־

קורוליצקי  מנחם  ר'  רת 
תושבי  מחשובי  ע"ה 
כפר חב"ד, לאחר מחלה 
מרים  וייסורים  קשה 

והוא בן 67.
הת־ הלווייתו 
בשעות  אתמול  קיימה 
הערב בכפר חב"ד. מש־
'שבעה'  יושבת  פחתו 

בביתו בכפר חב"ד.

שוב תקלות בקו הרכבת לנתב"ג: 

עמוד חשמל קרס על 
הקטר תוך כדי נסיעה

תנועת הרכבות בין נתב"ג לירושלים הופסקה בעקבות 
הקריסה ◆ מדובר בתקלה ה-71 בקו

מ‡ פ. יוחנן
הרכבות  תנועת 
התעו־ נמל  שבין  בקו 
לירוש־ גוריון  בן  פה 
לים הופסקה ביום שני 
שמוט  לאחר  בבוקר 
נפל  חיצוני  חישמול 
כדי  תוך  הקטר  על 
לכפר  מזרחית  נסיעה, 
דניאל. זו הפעם ה-71 
תקלה  שמתרחשת 
בחודש  שנחנך  בקו, 
האחרון.  ספטמבר 
נפתח  כשעה  לאחר 
נתב"ג  בין  המקטע 

למודיעין. 
המ־ הפעלתו 
המהיר  הקו  של  לאה 
לתל  ירושלים  בין 
לשנת  תידחה  אביב 
לח־ העבודות   .2020
מנמל  המסילה  שמול 
גוריון  בן  התעופה 
בתל  ההגנה  לתחנת 

אמורות  שהיו  אביב, 
להסתיים בימים אלה, 
השנה,  בסוף  יושלמו 
לכל המוקדם. לדחייה 
עיכובים  הן  אחראים 
העובדים  ועדי  מצד 
והן ההיערכות הלקויה 
הרכבת  הנהלת  של 
המשנה  קבלני  ושל 
בעבו־ המתמהמהים 
ההיערכות  אי  דתם. 
חשמול  על  ישפיע  גם 
שהיו  אחרים,  קווים 
אמורים לעבור תהליך 

דומה. 
חלו  א'  ביום 

בת־ קשים  שיבושים 
מאזור  הרכבות  נועת 
למרכז  ויבנה  אשקלון 
רכבות  ארבע  הארץ. 
לצאת  אמורות  שהיו 
בוטלו.  מאשקלון 
שמ־ נאמר  לנוסעים 
טכניות  בבעיות  דובר 
מכך,  כתוצאה  שונות. 
צפי־ עומסי  נרשמו 
במיוחד  חריגים  פות 
ברכבות במרכז ובצפון 
את  סיימו  והם  הארץ, 
נסיעתן ביעדים שונים 

מהמתוכנן.

"מבצע פסח" בבית שמש
"מבצע פסח" כך הוגדר המבצע עליו שוקדים בעירייה כבר שלשה חודשים כדי להגיע לחג לעיר נקייה מצוחצחת וכשרה

מ‡: יר‡ל לבי‡
אחת:  במטרה  ממוקד  השנתי,  פסח'  'מבצע 
חגיגיים  רחובות  החג  בימי  העיר  לתושבי  להעניק 
למנוע  רצוי.  בלתי  חמץ  של  פירור  מכל  ונקיים 
פסחי  טיול  של  אי-הנעימות  תחושת  את  מאתנו 
ברחובות כאשר בכל קרן זווית עדיין עומדת מדו־
רה מעלת עשן עם פיסות חמץ. ובעצם, לקיים גם 

ברחובות בית שמש "בל יראה ובל ימצא".
בימים  קיימו  האגף  ומנהל  שפע  אגף  צוות 
עלי־ העיר  ראש  עם  מרתוניות  ישיבות  האחרונים 
הרב  שפ"ע,  ממונה  העיר  לראש  והמשנה  בלוך  זה 
גורמי  עם  יחד  העיריה  ומנכ"לית  גרינברג,  שמואל 
הביטחון והמשטרה, עובדי הפיקוח העירוני וקבלני 

הנקיון.
שמצטברות  הגדולות  האשפה  כמויות  עקב 
ניקוי  משאיות  את  שפ"ע  אגף  יתגבר  הפסח  בערב 
האשפה ועובדי הניקיון על מנת להשתלט על נקיון 

העיר עד לכניסת החג.
יוצבו  חמץ  לשריפת  מכולות   200 בנוסף, 
בעיתונות.  המפורסמים  במוקדים  וייפרסו  בעיר 
למבצע  שפע  אגף  ייכנס  חמץ  שריפת  לאחר  מיד 
הפינוי בטווח של 3 שעות לשם כך נפתח אתר פי־
לשרוף  נקרא  הציבור  המכולות.  כל  יופנו  אליו  נוי 
חמץ אך ורק במכולות שהוצבו ברחבי העיר. השנה 
לא־ מנת  על  המכולות  והוגדלו  המקומות  תוגברו 
פשר לכולם לשרוף את החמץ בתוך המכולות ולא 
בשריפות עצמאיות שיכולות לצאת מכלל שליטה.

התושבים מתבקשים לדווח למוקד העירוני 
106 על כל מפגע או מקום אליו לא הגיעו משאיות 
האשפה על מנת לכוון את פועלי הניקיון לבצע את 

עבודתם ביעילות.
ראש העיר עליזה בלוך והמשנה לראש העיר 
ממונה שפ"ע, הרב שמואל גרינברג עומדים מקרוב 
להיכנס  היא  שאיפתם  כשכל  העבודות  ביצוע  על 

לחג עם עיר נקיה וכשרה.

החרות  "חג  בלוך:  עליזה  הגב'  העיר,  ראש 
וב־ להתנקות  כולנו  עבור  מדהימה  הזדמנות  הוא 
והקשה  הסוערת  הבחירות  מערכת  לאחר  וודאי 
ההזדמנות  את  לנצל  רוצה  אני  כולנו.  על  שעברה 
עבו־ על  החרוצים  העירייה  עובדי  לכלל  ולהודות 
דתם החשובה ולאחל חג כשר ושמח לכלל תושבי 

העיר."
מאמינים  "אנחנו  גרינברג:  שמואל  הרב 
נכנס  שהושקעו  הכבירים  המאמצים  כל  שלאחר 
לחג עם עיר יפה ונקיה וגם מכולות שריפת החמץ 

יפונו כולם עד כניסת החג.
ההיערכות המיוחדת לחג דרשה שעות רבות 
ומשאבים רבים כולי תקוה שהמאמצים ישאו פרי 
ובמיוחד לאור העובדה שחג זה הוא חג ראשון שלי 
כממונה האגף ונעשה הכל לשביעות רצון התושבים 
כמו כן נדאג גם להפיק לקחים לאחר החג על מנת 
בבחינת  הזמן  כל  תשתדרג  בעיר  החיים  שאיכות 

מוסיף והולך"
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הוצאות החגים מכניסות אתכם ללחץ?

הלוואות חג במרכנתיל – בתנאים 
אטרקטיביים ובהחזר של 299 ₪ בחודש

מי  שרק  רגעים  יש  בחג,  גם 
שמכיר אותך, מבין אותך. לחג בנק 
הפסח  חג  לקראת  מציע  מרכנתיל 
הלוואה  בהוצאות   עמוס  שכה 
מר־ הלוואת  את  הכירו  מיוחדת. 
מטרה,  לכל  הלוואה   –  Fix כנתיל
בהחזר חודשי קבוע של 299 שק־
לים בלבד! – בהתאם למסלול שת־
בחרו, המותאם למסגרת הפיננסית 

ולתקציב המשפחתי שלכם.
בה־ החג  הלוואות  במסגרת 
מציעים   ,₪  299 של  חודשי  חזר 
לכם במרכנתיל הלוואות בסכומים 
משתנים - 5,000 ₪ להחזר ב- 18 

 ₪  7,500 חודשיים,   תשלומים 
להחזר ב- 28 תשלומים חודשיים,  
10,000 ₪ להחזר ב- 39 תשלומים 
להחזר   ₪  15,000 או   חודשיים 
ב- 64 תשלומים חודשיים שווים. 
מגוון  במרכנתיל  מציעים  בנוסף, 
הלוואות בתנאים נוחים ובהחזרים 

מותאמים אישית.
למנכ"ל  בכיר  ע.  פרג,  תומר 
וקידום  לשיווק  האגף  ומנהל 
לה־ מתייחס  במרכנתיל  עסקים 
עם  מהיכרותנו   " החגים:  לוואת 
מוד־ אנו  החרדית,  האוכלוסייה 
הכספיים  והצרכים  להוצאות  עים 

חג  שלקראת  זו  בתקופה  הגוברים 
הל־ מציעים  אנו  בהתאם,  הפסח. 
וואה עם החזר חודשי בסכום סביר 
על  להכביד  שלא  רצון  מתוך  זאת 
פירעון  עם  המשפחתי  התקציב 

ההלוואה בהמשך הדרך". 
בכל  ניתנים  נוספים  פרטים 
בכ־ הינה  ההלוואה  הבנק.  סניפי 
לחוק,  ובהתאם  הבנק  לנוהלי  פוף 
כי  להודיע  חובה  הבנק  על  חלה 
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול 
לגרור חיוב בריבית פיגורים והלי־
כי הוצאה לפועל. לפרטים נוספים 
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פלורידה: הציפור המסוכנת 
ביותר בעולם הרגה את בעליה 

חוואי נפצע קשה מעוף הקזואר ומת ◆ הקזואר שמוצאו מאזור אוסטרליה 
מתנשא לגובה של 1.8 מטר עם טופרים חדים באורך של 10 ס"מ

מ‡ פ. יוחנן
בפלורידה  חווה  בעל 
גדו־ ציפור  ידי  על  ומת  הותקף 
שנפל  אחרי  מעוף  וחסרת  לה 
כך   - אותה  גידל  שבה  לחווה 
כיבוי  רשות  הרשויות.  אמרו 
אמרה  אלצ'ואה  במחוז  האש 
הק־ כי  סאן"  לעיתון "גיינסוויל 
של  הגשם  ביערות  החיה  זואר, 
אוסטרליה ושל גינאה החדשה, 
הרגה את האיש ביום שישי ליד 
הנראה  ככל  גיינסוויל,  העיירה 

עם טופריה החדים.
נוצות  שלהם  הקזוארים, 
כחולים,  וצוואר  וראש  שחורות 
ומגיעים  האמו  לעוף  דומים 
לגובה של 1.8 מטר ולמשקל של 
כ"ציפור  מתוארים  הם  ק"ג.   60
המסוכנת ביותר בעולם" באתר 
דייגו  סן  של  החיות  גן  של 
עשרה  הוא  טופריהם  ואורך 
ס"מ. "הקזוארים יכולים לחתוך 
פוטנציאלי  איום  או  טורף  כל 
בזכו־ בודדת.  מהירה  בבעיטה 
תם רגליהם החזקות, הקזוארים 

יכולים לרוץ במהירות של כ-50 
קמ"ש בתוך מעבה היער.

המשמשות  הציפורים, 
החדשה,  מגינאה  בחלקים  מזון 
הברית  בארצות  מגודלות  לא 
אס־ ידי  על  אלא  אלו,  לצרכים 
אקזוטיות.  ציפורים  של  פנים 
רשות הדיג וההגנה על הסביבה 

של פלורידה אמרה כי מה שמ־
זקוק  צריך  בהן  להחזיק  עוניין 
אחרי  רק  יקבל  שאותו  לרשיון 
ולע־ מבוסס"  "ניסיון  שהוכיח 
של  ספציפיות  בדרישות  מוד 
גודל הכלוב. היא אמרה כי הק־

שמהווים  כמי  מסווגים  זוארים 
סכנה לבני אדם.

איקאה מכשירה את מטבחי המסעדות 
בסניפיה לפסח כשר למהדרין

איקאה נערכת להכשרת המסעדות והמטבחים לפסח בכל חנויות הרשת – 
בנתניה, ראשון לציון, קריית אתא ובאר שבע. במהלך מורכב ומוקפד שהחל 
כבר לפני מספר שבועות ומגיע לשיאו בימים אלו, מוכשרים כל המטבחים 
והמסעדות, על מנת להפעילם גם בפסח ולשרת את מאות אלפי הלקוחות 

שיפקדו את ארבעת החנויות בימי חול המועד. 

וחד־ המטבחים  את 
משגיחי  מכשירים  האוכל  רי 
צוות  ועמם  מקצועיים  כשרות 
במ־ מורחב הפועלים  משגיחים 
כל  השנה.  ימות  כל  במשך  קום 
המוצרים שייעשה בהם שימוש 
המ־ במטבחי  הפסח  חג  במהלך 
למהדרין  כשרים  הינם  סעדות 

ללא חשש קטניות.
וישצקי,  מיכאל  הרב 
ציין  באיקאה,  הראשי  המשגיח 
באיקאה  ההכשרה  "תהליך  כי 
שהחל בימים אלו נועד לוודא כי 
ליהנות  המבקרים  יוכלו  בפסח 
ללא  לפסח  מהודרת  מכשרות 
המשגי־ צוות  קטניות.  חשש 

חים של מסעדות איקאה נמצא 
במקום בכל שעות פעילות המ־
לשעת  ועד  מפתיחתה  סעדה, 

סגירת הקופות".
פועלות  מסעדות  ארבע 
עבור  שלוש  איקאה:  חנות  בכל 
בי־ בר,  אספרסו   - הלקוחות 
בשרית,  ומסעדה  חלבי  סטרו 
כל  לעובדים.  נוספת  ומסעדה 
הכ־ תהליך  יעברו  המסעדות 
מנת  על  ומדוקדק  קפדני  שרה 
המהדרת  כשרותו  את  להבטיח 
של המזון המוגש, עד ערב פסח, 
המסעדות  כל   ,18.4 בניסן,  י"ג 
במהלך  לפסח.  כשרות  תהיינה 
לפסח  מיוחד  תפריט  יוגש  החג 

דרישות, וגם  לצד  מענה  שנותן 
מנות הילדים יותאמו לדרישות 

הכשרות המחמירות.
לשרת  מקפידה  איקאה 
רמת  באותה  לקוחותיה  את 
ומחיר.  טעם  כשרות,  שירות, 
גלם  בחומרי  השימוש  למרות 
שונים לחג הפסח – איקאה שו־
הקבוע  התפריט  מחיר  על  מרת 
לכל  טעימה  ארוחה  המאפשר 
בחנויות  נערכים  במקביל,  כיס. 
אלפי  מאות  את  לשרת  איקאה 
בימי  לבקר  שצפויים  הלקוחות 
החנויות  בארבע  המועד  חול 
ובחנות קונספט המטבחים הח־
דשה שנפתחה בנמל תל אביב.
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הוצאות החגים מכניסות אתכם ללחץ?

הלוואות חג במרכנתיל – בתנאים 
אטרקטיביים ובהחזר של 299 ₪ בחודש

מי  שרק  רגעים  יש  בחג,  גם 
שמכיר אותך, מבין אותך. לחג בנק 
הפסח  חג  לקראת  מציע  מרכנתיל 
הלוואה  בהוצאות   עמוס  שכה 
מר־ הלוואת  את  הכירו  מיוחדת. 
מטרה,  לכל  הלוואה   –  Fix כנתיל
בהחזר חודשי קבוע של 299 שק־
לים בלבד! – בהתאם למסלול שת־
בחרו, המותאם למסגרת הפיננסית 

ולתקציב המשפחתי שלכם.
בה־ החג  הלוואות  במסגרת 
מציעים   ,₪  299 של  חודשי  חזר 
לכם במרכנתיל הלוואות בסכומים 
משתנים - 5,000 ₪ להחזר ב- 18 

 ₪  7,500 חודשיים,   תשלומים 
להחזר ב- 28 תשלומים חודשיים,  
10,000 ₪ להחזר ב- 39 תשלומים 
להחזר   ₪  15,000 או   חודשיים 
ב- 64 תשלומים חודשיים שווים. 
מגוון  במרכנתיל  מציעים  בנוסף, 
הלוואות בתנאים נוחים ובהחזרים 

מותאמים אישית.
למנכ"ל  בכיר  ע.  פרג,  תומר 
וקידום  לשיווק  האגף  ומנהל 
לה־ מתייחס  במרכנתיל  עסקים 
עם  מהיכרותנו   " החגים:  לוואת 
מוד־ אנו  החרדית,  האוכלוסייה 
הכספיים  והצרכים  להוצאות  עים 

חג  שלקראת  זו  בתקופה  הגוברים 
הל־ מציעים  אנו  בהתאם,  הפסח. 
וואה עם החזר חודשי בסכום סביר 
על  להכביד  שלא  רצון  מתוך  זאת 
פירעון  עם  המשפחתי  התקציב 

ההלוואה בהמשך הדרך". 
בכל  ניתנים  נוספים  פרטים 
בכ־ הינה  ההלוואה  הבנק.  סניפי 
לחוק,  ובהתאם  הבנק  לנוהלי  פוף 
כי  להודיע  חובה  הבנק  על  חלה 
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול 
לגרור חיוב בריבית פיגורים והלי־
כי הוצאה לפועל. לפרטים נוספים 
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פלורידה: הציפור המסוכנת 
ביותר בעולם הרגה את בעליה 

חוואי נפצע קשה מעוף הקזואר ומת ◆ הקזואר שמוצאו מאזור אוסטרליה 
מתנשא לגובה של 1.8 מטר עם טופרים חדים באורך של 10 ס"מ

מ‡ פ. יוחנן
בפלורידה  חווה  בעל 
גדו־ ציפור  ידי  על  ומת  הותקף 
שנפל  אחרי  מעוף  וחסרת  לה 
כך   - אותה  גידל  שבה  לחווה 
כיבוי  רשות  הרשויות.  אמרו 
אמרה  אלצ'ואה  במחוז  האש 
הק־ כי  סאן"  לעיתון "גיינסוויל 
של  הגשם  ביערות  החיה  זואר, 
אוסטרליה ושל גינאה החדשה, 
הרגה את האיש ביום שישי ליד 
הנראה  ככל  גיינסוויל,  העיירה 

עם טופריה החדים.
נוצות  שלהם  הקזוארים, 
כחולים,  וצוואר  וראש  שחורות 
ומגיעים  האמו  לעוף  דומים 
לגובה של 1.8 מטר ולמשקל של 
כ"ציפור  מתוארים  הם  ק"ג.   60
המסוכנת ביותר בעולם" באתר 
דייגו  סן  של  החיות  גן  של 
עשרה  הוא  טופריהם  ואורך 
ס"מ. "הקזוארים יכולים לחתוך 
פוטנציאלי  איום  או  טורף  כל 
בזכו־ בודדת.  מהירה  בבעיטה 
תם רגליהם החזקות, הקזוארים 

יכולים לרוץ במהירות של כ-50 
קמ"ש בתוך מעבה היער.

המשמשות  הציפורים, 
החדשה,  מגינאה  בחלקים  מזון 
הברית  בארצות  מגודלות  לא 
אס־ ידי  על  אלא  אלו,  לצרכים 
אקזוטיות.  ציפורים  של  פנים 
רשות הדיג וההגנה על הסביבה 

של פלורידה אמרה כי מה שמ־
זקוק  צריך  בהן  להחזיק  עוניין 
אחרי  רק  יקבל  שאותו  לרשיון 
ולע־ מבוסס"  "ניסיון  שהוכיח 
של  ספציפיות  בדרישות  מוד 
גודל הכלוב. היא אמרה כי הק־
שמהווים  כמי  מסווגים  זוארים 

סכנה לבני אדם.

איקאה מכשירה את מטבחי המסעדות 
בסניפיה לפסח כשר למהדרין

איקאה נערכת להכשרת המסעדות והמטבחים לפסח בכל חנויות הרשת – 
בנתניה, ראשון לציון, קריית אתא ובאר שבע. במהלך מורכב ומוקפד שהחל 
כבר לפני מספר שבועות ומגיע לשיאו בימים אלו, מוכשרים כל המטבחים 
והמסעדות, על מנת להפעילם גם בפסח ולשרת את מאות אלפי הלקוחות 

שיפקדו את ארבעת החנויות בימי חול המועד. 

וחד־ המטבחים  את 
משגיחי  מכשירים  האוכל  רי 
צוות  ועמם  מקצועיים  כשרות 
במ־ מורחב הפועלים  משגיחים 
כל  השנה.  ימות  כל  במשך  קום 
המוצרים שייעשה בהם שימוש 
המ־ במטבחי  הפסח  חג  במהלך 
למהדרין  כשרים  הינם  סעדות 

ללא חשש קטניות.
וישצקי,  מיכאל  הרב 
ציין  באיקאה,  הראשי  המשגיח 
באיקאה  ההכשרה  "תהליך  כי 
שהחל בימים אלו נועד לוודא כי 
ליהנות  המבקרים  יוכלו  בפסח 
ללא  לפסח  מהודרת  מכשרות 
המשגי־ צוות  קטניות.  חשש 

חים של מסעדות איקאה נמצא 
במקום בכל שעות פעילות המ־
לשעת  ועד  מפתיחתה  סעדה, 

סגירת הקופות".
פועלות  מסעדות  ארבע 
עבור  שלוש  איקאה:  חנות  בכל 
בי־ בר,  אספרסו   - הלקוחות 
בשרית,  ומסעדה  חלבי  סטרו 
כל  לעובדים.  נוספת  ומסעדה 
הכ־ תהליך  יעברו  המסעדות 
מנת  על  ומדוקדק  קפדני  שרה 
המהדרת  כשרותו  את  להבטיח 
של המזון המוגש, עד ערב פסח, 
המסעדות  כל   ,18.4 בניסן,  י"ג 
במהלך  לפסח.  כשרות  תהיינה 
לפסח  מיוחד  תפריט  יוגש  החג 

וגם  דרישות,  לצד  מענה  שנותן 
מנות הילדים יותאמו לדרישות 

הכשרות המחמירות.
לשרת  מקפידה  איקאה 
רמת  באותה  לקוחותיה  את 
ומחיר.  טעם  כשרות,  שירות, 
גלם  בחומרי  השימוש  למרות 
שונים לחג הפסח – איקאה שו־
הקבוע  התפריט  מחיר  על  מרת 
לכל  טעימה  ארוחה  המאפשר 
בחנויות  נערכים  במקביל,  כיס. 
אלפי  מאות  את  לשרת  איקאה 
בימי  לבקר  שצפויים  הלקוחות 
החנויות  בארבע  המועד  חול 
ובחנות קונספט המטבחים הח־
דשה שנפתחה בנמל תל אביב.

http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
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בגלל תקלה במנוע: 

טיסת ארקיע חזרה 10 דקות לאחר המראתה
מטוס הבואינג חזר לנחיתה אחר שתקלה ארעה באחד ממנועיו ◆ הנוסעים הורדו מהמטוס 

מ‡ פ. יוחנן
שביצע  איטלקי  בואינג  מטוס 
טיסה עבור ארקיע מברצלונה ליש־
ראל חזר ביום ראשון בערב לנחיתה 
לאחר  ההמראה  לאחר  בברצלונה 
ממנועיו.  באחד  אירעה  שתקלה 
המטוס  כי  ציינו  ארקיע  בחברת 
כמו  בברצלונה.  רגילה  נחיתה  נחת 

ואר־ מהמטוס  הורדו  הנוסעים  כן, 
קיע מקדמת פתרון חלופי להבאתם 

לארץ בהקדם.
של  בואינג  מטוס  במאי 2018, 
לאמסט־ מנתב"ג  שהמריא  ארקיע, 
שב  נוסעים,  כ-263  היו  ועליו  רדם 
במד־ תקלה  עקב  בישראל  לנחיתה 

פים.

8 הרוגים בסופות עזות 
בדרום ארה"ב

סופות קטלניות בדרום ארה"ב הביאו גם לפציעתם של עשרות 
והותירו יותר מ-90 אלף איש ללא חשמל

מ‡ פ. יוחנן
לפחות 8 בני אדם נהרגו 
שהיכו  עזות  סופות  בעקבות 
ארצות  בדרום  ראשון  ביום 
בני־ עשרות  בנוסף,  הברית. 
איש  אלף  וכ-90  נפצעו  אדם 
בטקסס,  חשמל  ללא  נותרו 
מיסיסיפי, לואיזיאנה, ארקנסו 

וג'ורג'יה.
ההרוגים  מתוך  שניים 
שנהרגו  ו-8   3 בני  ילדים  הם 

המ־ על  נפל  אורן  שעץ  לאחר 
פי  על  בנוסף,  נסעו.  בה  כונית 
הסוער  האוויר  מזג  הדיווחים 
הותיר הרס רב בדרום המדינה.
ועוד  נהרג,  נוסף  אדם 
לאחר  נפצעו,  אנשים  כ-24 
כטורנדו  שחשודה  שסופה 
במזרח  היסטורי  באתר  הכתה 
תרבות  אירוע  במהלך  טקסס, 

אינדיאני.
היא  הברית  ארצות 

רבות  סופות  שידעה  מדינה 
וקטלניות, כשרק בחודש מרץ 
נספו  אדם  בני   23 האחרון 
בסופת טורנדו שהכתה גם היא 
לפצו־ וגרמה  המדינה  בדרום 

שנשארו  ותושבים  רבים  עים 
החריגה  הסופה  חשמל.  ללא 
גרמה לנזק רב במבנים, עקרה 
והותירה  האדמה  מן  עצים 

אחריה שובל של הרס רב.

עיראק: נחשף קבר אחים 
מתקופת סדאם חוסיין

באתר מדברי התגלו עשרות כורדים שנטבחו במערכה שניהל נגדם 
סדאם בסוף שנות ה-80 ◆ כ-180 אלף נהרגו אז, רבים מהם בנשק כימי

מ‡ פ. יוחנן
בעיראק  הרשויות 
כור־ של  אחים  קבר  חשפו 
כוחו־ ידי  על  שנטבחו  דים 
לפני  חוסיין  סדאם  של  תיו 
הקבר  עשורים.  שלושה 
נמצא באזור מדברי במרחק 
של 170 ק"מ ממערב לעיר 
שרי־ הכיל  והוא  סמוואה, 
כורדים  עשרות  של  דים 
משטר  ידי  על  "שהועלמו" 
כ-180  בין  היו  הם  הבעת'. 
במבצע  שנהרגו  איש  אלף 
"אנפאל" בסוף שנות ה-80, 
שבו נעשה שימוש בגז כימי 

נגד האוכלוסייה הכורדית.
נשיא עיראק, בהראם 
חשיפת  לאחר  אמר  סאלח, 
את  לשכוח  אסור  כי  הקבר 
שהודח  הרודן,  של  פשעיו 
האמריקנית  בפלישה 

למ־ לאפשר  או  ב-2003, 
הרג  "הוא  לשוב.  פלגתו 
הסכי־ לא  הם  כי  אותם 
שלו,  המשטר  להמשך  מו 
משום שהם רצו לחיות בכ־
בוד ובחירות", אמר הנשיא 
עיתונאים  במסיבת  הכורדי 
אותר  שבו  במקום  שכינס 

קבר האחים. 
אותם  הביא  "הוא 
לסמוואה כדי לקבור אותם 

אבל אנשינו אימצו אותם". 
אסור  החדשה  עיראק  על 
שבו־ הפשעים  את  לשכוח 
צעו נגד אזרחי עיראק מכל 

הקבוצות".
הנהיג  הסוני  סדאם 
לא  שדיכא  ברוטלי  משטר 
רק את הכורדים, המרוכזים 
בצפון המדינה, אלא גם את 
המ־ הרוב  קבוצת  השיעים, 
רוכזת בדרומה של עיראק.

יוגברו מאמצי ההסברה והפיקוח בכנרת 
לקראת תקופת האיסור על הדיג

תקופת האיסור על הדיג באזור הכנרת, מוכרזת במטרה להבטיח תהליך רבייה תקין וסדיר 
של הדגים בכנרת ושמירה על משאב הדגה

מ‡: יר‡ל לבי‡
היחידה הימית של רשות הטבע 
החק־ משרד  מטעם  האמונה  והגנים, 
בישראל,  הדיג  על  הפיקוח  על  לאות 
והפי־ ההסברה  מאמצי  את  תגביר 
תקופת  ובמהלך  לקראת  בכנרת,  קוח 
האיסור על הדיג  בעונת הקינון וההט־

לה של הדגים.
במשרד  הדיג  אגף  שנה  מדי 
איסור  תקופת  על  מכריז  החקלאות 
הדיג על שיטותיו השונות בכנרת ובים 
התיכון בהתאם לתזמון עונת הרבייה, 
את  שניתן  כמה  עד  להבטיח  שנועדה 
התקין  ההתרבות  תהליך  השלמת 
על  שמירה  למען  הדגים  של  והסדיר 

משאב הדגה.
האיסור על הדיג בכנרת, בתקו־
פה שבין התאריכים ט' ניסן- ט' תמוז 
על  יחול   ,12.7.2019 ועד   14.4.2019
הג־ הנחלים  שפכי  בתחום  האזורים 
הכנרת  לצפון  הגולן  רמת  של  דולים 
המו־ שבין  הימי  ובתחום  (ה"בטיחה") 
שבה מגדל ועד חוף כרי דשא. אזורים 

עיק־ והטלה  קינון  אזורי  מהווים  אלו 
ריים למינים שונים של דגי אמנון וב־
ראשם אמנון הגליל ("מושט") שנחשב 
בישראל.  הסועדים  על  המועדף  לדג 
יסומנו  הדיג  על  הזמני  האיסור  אזורי 
של  הימית  היחידה  ופקחי  במצופים 
את  שאוכפים  והגנים,  הטבע  רשות 
פקודת הדיג בכנרת, בחופי הים התי־
כון ובמפרץ אילת, יאכפו את האיסור 
מתוגב־ ובצוותים  היממה  שעות  בכל 

רים.
לדברי יגאל בן ארי, מנהל היחי־
דה הימית ברשות הטבע והגנים: "לנו 
אינ־ והחובבים  המקצועיים  ולדייגים 
הדגים  על  להגן  ומשותף  מובהק  טרס 
בעונת  ההטלות למען שמירה על שלל 
הדגים בכנרת שמדי שנה הולך ופוחת. 
המהווים   , אלו  בשטחים  הדיג  איסור 
לאפשר  נועד  האגם,  משטח  כ-5% 
ולהעמיד  בשקט  להתרבות  לדגים 
בהצלחה דור צאצאים. במהלך הימים 
הדייגים  קהילת  מול  נפעל  הקרובים 
במ־ הדיג  ובחנויות  במעגנות  בכנרת, 
על  מעודכנים  שיהיו  כך  ערוצים  ספר 

מועדי ומשך תקופת איסור הדיג. במ־
מול  הפיקוח  פעולות  את  נגביר  קביל 
גורמי  בשיתוף  הרלוונטיים  הגורמים 
בהצלחה  לאכוף  כדי  נוספים  אכיפה 
את איסור הדיג ובכך לשמור בהצלחה 

על שגשוג הדגה באגם".
אגף  מנהל  פרוימן,  ניר  לדברי 
"בעונת  החקלאות:  במשרד  הדיג 
הרבייה נוצר הדור הבא של הדגיגים, 
שיסייעו להגנת מיטבית על הדגה בכ־
נרת. אנו קוראים לדייגים לשתף פעו־
לה ובכך לשמור על משאב חשוב זה".

וברשות  החקלאות  במשרד 
בחודשי  כי  מציינים  והגנים  הטבע 
מתחממים,  הכנרת  מי  כאשר  האביב, 
דגי אמנון הגליל ("מושט") מתקבצים 
בצמחיה  ועשירים  רדודים  באזורים 
טקס  בתום  ולהתרבות.  לקנן  מנת  על 
דמויי  קינים  בונים  האמנונים  החיזור 
מטי־ והנקבות  הצמחים  בין  מחילות 
כאשר  ביצים,  מאות  הקן  בתוך  לות 

מיד אחר כך הזכרים מפרים אותן.

חוף הכרמל: 24 אלף שקל ממשכורות 
העובדים נתרמו לקמחא דפסחא

24,000 אלף ₪ ממשכורות עובדי המועצה האזורית חוף הכרמל נתרמו לנזקקים ◆ ראש 
המועצה: "התרומות יבטיחו כי, כל בית בחוף הכרמל יחגוג את חג הפסח בצורה מכובדת"

מ‡: יר‡ל לבי‡
פתחה  הקרב  הפסח  חג  לקראת 
במבצע  הכרמל  חוף  האזורית  המועצה 
משגת  ידו  שאין  למי  דפסחא",  "קמחא 
הפסח  סדר  את  לערוך  באפשרותו  ואין 

כראוי.
לאפשר  במטרה  נערך  המבצע 
את  לחגוג  הכרמל  בחוף  משפחה  לכל 
כל  ומכובדת.  נאותה  בצורה  הסדר  ליל 
למ־ משכרו   ₪  35 תורם  מועצה  עובד 
על  נאמד   התרומה  היקף  כאשר  בצע, 
כ- 24,000 ₪. התרומות יועברו לפני חג 
הפסח למשפחות אשר מוגדרות ע"י המ־

חלקה לשירותים חברתיים קהילתיים.
המועצה  ראש  איזק,  אסיף  לדברי 

"קמחא  "מסורת  הכרמל:  חוף  האזורית 
חשובה.  ערכית  מצווה  היא  דפסחא" 
למשפחות  שיועברו  הכספים  תרומות 
יבטיחו כי לא יהיה בית אחד בחוף הכר־

מל שלא יוכל לחגוג את חג הפסח בצורה 
מכובדת ונאותה. אני מודה לעובדי המו־

לקהילה  והתרומה  ההתגייסות  על  עצה 
שלנו".
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