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וכי מל‡ך ‡ני?
מצאנז  חיים  רבי  הרה"ק  הילולת  יום  היום 
ניסן  כ"ה  (נלב"ע  חיים'  ה'דברי  בעל  זיע"א, 

תרל"ו).

מסופר כי הדברי חיים סבל יסורים רבים בר־
גלו, שהיתה מלאה מוגלה ודם. כשהיה מתפ־
לל, היה רוקע ברגלו, כשהוא מופשט מהעו־

לם, ואינו חש כלל לנעשה סביבו.

רגלו  יניח  שבאם  אמר  הרופא  לו  אמר  פעם 
יתרפא  שבועות  כארבעה  עמה  ידפוק  ולא 
זיע"א  מרופשיץ  נפתלי  רבי  הרה"ק  לגמרי. 
שמע מכך, וביקש ממנו שיראה להפסיק מל־
שישת־ חיים  הדברי  לו  הבטיח  ברגלו.  דפוק 
דל למנוע עצמו מכך. אך בתפילה הבאה שוב 

דפק ורקע ברגלו.

שאל אותו רבי נפתלי מדוע התעלם מהבטח־
תו, ולכל הפחות, שירקע ברגלו הבריאה ולא 
מלאך  חיים: "וכי  הדברי  לו  ענה  החולה.  בזו 
אני  רגל  באיזו  ארגיש  תפילתי  שבעת  אני, 

דופק?"...

// בר המערכ„

אבדו משקפיים פלסטיק באוטובוס 361 
שעצר במירון ביום אסרו חג בערך 6 בערב

נא להתקשר ל0533122968/6.

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

‚זל הטריימל‡ך ה‚„ול
אבל  חתונות,  עורכים  אין  אלו  בימים  אמנם 
שיערכו  לחתונות  נערכים  רבים  מחותנים 
שמחש־ המחותנים  הקרובים.  בחודשים 
בים כיום את מחיר עלותה של חתונה, אינם 
וגדל  שהולך  נוסף  מתקציב  להתעלם  יכולים 
נתח  לתפוס  החל  הזמן  ועם  השנים,  במשך 
נכבד משלו בתקציב החתונה. אין הכוונה כאן 
להשכרת האולם והקייטרינג. גם לא להוצאות 
הרבות סביב שבת העליה לתורה (האויפרוף), 
הן,  גם  גבוהות  הוצאות  אלו  ברכות.  והשבע 
הרבה  גדולה  הצדקה  להן  שיש  נראה  אולם 

יותר מההוצאה הגבוהה על השטריימל.

השט־ של  מחירו  האמיר  האחרונות  בשנים 
ריימל לגבהים חסרי תקדים. כל חתן צעיר או 
מחותן המבקש להתהדר ביום החתונה ולאח־
ריו בשטריימל ראוי, נאלץ להיפרד ממזומנים 
רבים, שהפכו את השטריימל לאחת ההוצאות 
עד-כדי- החתונה.  של  ביותר  המשמעותיות 
עומד  כיום  שטריימל  של  ממוצע  שמחיר  כך 
שהזנ־ נכון,  שקלים!  אלפי  עשרת  כמעט  על 
מאתגרת  עליהם  שהעבודה  נכון  יקרים.  בות 
ומלאת סבלנות. אך מכאן ועד הסכומים המ־

טורפים הללו, הדרך עדיין רחוקה.

לתשומת לב עסקני היהדות החרדית.

טור פוליטי / ‡ברהם ויסמן

הכנסת ה-21 יצאה לדרך: יום 
הכשרה לחברי הכנסת החדשים

יו"ר הכנסת הנבחר מחדש, יולי אדלשטיין, ביקש מחברי הכנסת החדשים: 
"הניחו רק הצעות חוק שיש להן סיכוי להתקדם; לא כל הצעה מצדיקה את 

המשאבים והכסף שמבוזבז ממשלם המיסים"

מ‡: יוני טיין

אתמול [שני] נערך בכנסת 
יום הכשרה מיוחד לחברי הכנסת 
החדשים ובו הם למדו להכיר את 
וכן  השונות  ומחלקותיה  הכנסת 
במליאת  ומקומם  הלשכות  את 
הפ־ להדרכות  במקביל  הכנסת. 
בכ־ האגפים  ממנהלי  רונטלית 
חברי  לראשונה  התחדשו  נסת, 
באפליקציה  הח"כים  הכנסת 
שפית־ מסוגה  ראשונה  ייעודית 
את  הכוללת  הכנסת  עבורם  חה 
הכנסת,  על  הנדרש  המידע  כל 
הנחיות  קשר,  אנשי  מחלקותיה, 

ועוד.
במפ־ החל  ההכשרה  יום 
לאודיטוריום  בכניסה  חגיגי  גש 
הכנ־ חברי  הצטלמו  ובו  הכנסת 
הכנסת  למערכות  החדשים  סת 
יום  נפתח  מכן,  לאחר  השונות. 
בהשתתפות  באודיטוריום  העיון 
אדלש־ יואל  יולי  הכנסת  יו"ר 
טיין. מזכירת הכנסת, ירדנה מלר 
הורוביץ, האחראית על קיום יום 
והנ־ פתחה  ותכניו,  ההכשרה 
מציגה  כשהיא  הכנס  את  חתה 
הפרלמנטריים  הכלים  מגוון  את 
להש־ הכנסת  חברי  יכולים  בהם 
סדר  על  להשפיע  מנת  על  תמש 
בהם  והציבורי  הפרלמנטרי  היום 
הצעות  שאילתות,  חוק,  הצעות 

לסדר, נאומים בני דקה ועוד.
יולי  ח"כ  הכנסת,  יו"ר 
אדלשטיין, התייחס בתום דברי 
על  החדשים  לח"כים  הברכה 
"בכנ־ בכנסת:  החקיקה  תחום 
שולחנה  על  הונחו  היוצאת  סת 

חוק  הצעות   5977 הכנסת  של 
לספר  הוכנסו  מהם   4% רק  אך 
כל  את  שעברו  לאחר  החוקים 
הקריאות.  77% מהצעות החוק 
שהונחו על שולחן הכנסת יותר 
שהונחו.  לאחר  בהן  נגעו  לא 
נרגשת  בקריאה  בא  לא  אני 
תחוקקו!   – לחוקק  שלא  כאן 
אבל תראו את התמונה המלאה, 
לו  שיש  דבר  זה  האם  תסתכלו 
כל  את  מצדיק  והאם  היתכנות 
שמבוזבז  והכסף  המשאבים 
בוא  המיסים.  ממשלם  כך  על 
צנ־ במעין  הכנסת  את  ונתחיל 
הצעת  רק  ונניח  פנימית  זורה 
להתק־ סיכוי  להם  שיש  חוק 
בדבריו  ציין  הכנסת  יו"ר  דם" 
בפיקוח  הכנסת  עבודת  את  גם 
חברי  לכל  וקרא  הממשלה  על 
בו  ליטול  החדשים  הכנסת 
עניין  לא  "זהו  משמעותי,  חלק 
זה   – ואופוזיציה  קואליציה  של 
תפקיד של כולם כאן לפקח על 
כן  העת".  כל  הממשלה  עבודת 
הח־ לח"כים  הכנסת  יו"ר  קרא 
דשים  לקחת חלק פעיל במש־
כשהוא  השונות  הכנסת  לחות 
וההישגים  החשיבות  את  מציין 

הדיפלומטיים הרבים.
דב־ את  חתם  הכנסת  יו"ר 
רגע  ייקח  אחד  שכל  ריו: "מציע 
אחד עם עצמו ויחשוב למה הוא 
מטרה  אותה  ומהי  לכנסת  הגיע 
שלשמה הוא נכנס. ברגע שיהיה 
לכם תשובה ברורה בעניין, תראו 
ותו־ לרשותכם  כאן  שהכול  כבר 
כאחד  המטרה.  את  להגשים  כלו 
אחרים,  במקומות  שר  שכיהן 

מק־ צוות  כאן  יש  כי  לכם  אומר 
אחר.  מקום  באף  שאין  צועי 
המטרה המשותפת של כולם כאן 
ששלח  הציבור  את  לשרת  יהיה 
רבה  בהצלחה  מאחל  ואני  אתכם 

לכולכם".
אלברט  הכנסת,  מנכ"ל 
האח־ "בחודשים  סחרוביץ':  
כדי  כימים  לילות  עמלנו  רונים 
שירותיו,  כל  על  הכנסת,  שבניין 
לכם  ויהיה  עבורכם  מוכן  יהיה 
הציבו־ שליחותכם  במילוי  לעזר 
הצבנו  הכנסת  מינהל  בחזון  רית. 
ואת  הכנסת  את  לשרת  לעצמנו: 
חבריה במילוי תפקידיה של הכ־
כמפקחת  מחוקקת,  כרשות  נסת 
וכבמה  הממשלה  פעילות  על 
ציבורי.  שיח  לקיום  המרכזית 
בהעצמתה  לסייע  נוסף,  דבר 
את  המבטא  כמוסד  הכנסת  של 
ידי  על  הישראלית  הדמוקרטיה 
והפעלה  יצירתי  פיתוח  ייזום, 
כלים  מתקדמות,  תשתיות  של 
ומידע ברמה הגבוהה ביותר. וכן 
קיד־ מצוינות,  של  מודל  לשמש 
בשירות  הזדמנויות  ושוויון  מה 
הציבורי. כלל עובדי הכנסת, ואני 
כמיטב  ונעשה  עושים  בראשם, 
יעדים  בהשגת  לעמוד  יכולתנו 

אלו".
הכ־ של  המשפטי  היועץ 
את  בירך  ינון  אייל  עו"ד  נסת, 
חברי הכנסת החדשים וסיפר על 
יום עיון נפרד שירכז את כל נושא 
החקיקה של חברי הכנסת וכן את 
כל ההיבטים החוקתיים של חברי 
חוק  חסינות,   – עצמם  הכנסת 

האתיקה, הצהרת הון וכו'.
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צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

היועמ"ש: אין קשר 
בין ניצחון נתניהו 
לכתב אישום נגדו

על רקע הביקורת הקשה שהוטחה במערכת המשפט 
לאורך מערכת הבחירות, אמר מנדלבליט כי הוא 

נמנע מתגובה "בכדי שלא להיתפס כמעורב בתהליך 
הפוליטי ◆ מנדלבליט: "אין שום תפירת תיקים"

מ‡ יוני טיין
לממשלה  המשפטי  היועץ 
כל  כי  הבהיר  מנדלבליט  אביחי 
ראש  לתיקי  בנוגע  ההחלטתיו 
הממשלה, בהן הגשת כתב אישום 
בכפוף לשימוע, התקבלו על בסיס 
שיקולים מקצועיים. "אין פה שום 
לצד  ולא  כזה  לצד  לא   - הטיה 
באירוע  מנדלבליט  אמר  אחר", 
צפון  מחוז  פרקליטות  שערכה 
חלילה  פה  "אין  עילית.  בנצרת 
שום  שאין  ובוודאי  רדיפה,  שום 
על  הטענות  כל  תיקים'.  'תפירת 
לעשות  ונועדו  הבלים  הבל  הן  כך 
אכיפת  למערכת  דה-לגיטימציה 

החוק".
קיבל־ אותה  "ההחלטה 
שאני  כך  על  חודשיים,  לפני  תי, 
נגד  אישום  כתב  להגיש  שוקל 
של  עבירות  בגין  הממשלה  ראש 
ממצאי  סמך  על  ומרמה  שוחד 
שלושת תיקי החקירה בהם נחקר 
כחשוד, מבוססת על הראיות ועל 
בלבד",  ועליהם  הדין,  הוראות 
דבריו  במהלך  מנדלבליט  הצהיר 
בכנס. "זוהי הדרך בה אנו פועלים 
כאשר  הראיות.  ולפי  הדין  לפי   -
הדין והראיות הצביעו על כך שיש 
הממשלה  ראש  את  לחקור  מקום 
כחשוד.  נחקר  הוא   - כחשוד 
על  הצביעו  והראיות  הדין  כאשר 
ראש  את  לחקור  מקום  שאין  כך 
הממשלה כחשוד - הוא לא נחקר 
החקירה  בתיקי  וכאשר  כחשוד. 
בהם ראש הממשלה נחקר כחשוד 
על  מצביעות  הראיות  כי  נמצא 
לפי  להרשעה,  סבירה  אפשרות 
הוראות הדין, החלטתי כי בכוונתי 
לשקול הגשת כתב אישום, בכפוף 
פשו־ מאוד  הם  הדברים  לשימוע. 

טים וברורים".
הדב־ את  אמר  מנדלבליט 
לס־ אמש  הבהרתו  רקע  על  רים, 
העיכוב  כי  הממשלה  ראש  נגורי 
שנאספו  החקירה  חומרי  באיסור 

עד כה, לא יוביל לדחיית השימוע 
בעניינו. בהודעה שהעביר צוין כי 
אם ברצונם של באי כוחו של נת־
עליהם  שימוע,  הליך  לקיים  ניהו 
במאי.  ל-10  עד  מועד  לתאם 
השימוע אמור להתקיים עד ל-10 

ביולי.
מנד־ אמש  שהתקיים  בכנס 
השימוע  לסוגיית  התייחס  לבליט 
וחזר על דבריו בעת ההחלטה על 
הגשת כתב האישום, לפיהם 'ככל 
הליך  בקיום  יחפצו  שהחשודים 
יתקיים  השימוע  הליך  שימוע, 
"אני  חפצה'.  ובנפש  פתוח  בלב 
של  בקיומו  רבה  חשיבות  רואה 
הליך השימוע", הדגיש מנדלבליט 

בכנס.
מנדלבליט  התייחס  בהמשך 
בסוגיית  נגדו,  שהועלו  לטענות 
בתקופת  נתניהו  בתיקי  העיסוק 
הבחירות. "אומר את הברור בעי־
משיק  איננו  הפלילי  ההליך  ניי: 
"הוא  הצהיר.  הבחירות",  להליך 
מלאכת  ממנו...  מושפע  אינו  גם 
אנשי  בידי  מסורה  החוק  אכיפת 
מקצוע, עצמאיים ו-א-פוליטיים, 
והיא  החוק,  שלטון  על  האמונים 
ורק  אך  שהבהרתי,  כפי  מבוססת, 
פעלנו  כך  הראיות.  ועל  הדין  על 
במשך 70 שנות קיומה של מדינת 

ישראל, וכך גם נמשיך לפעול".
לוותה,  הבחירות  "תקופת 
חסרות  בהתבטאויות  גם  לצערי, 
מערכת  נגד  בחומרתן  תקדים 
המשפט  גופי  ונגד  החוק  אכיפת 
"ככלל,  היועץ.  המשיך  במדינה", 
או  מתגובה  זו  בתקופה  נמנעתי 
שנאמ־ לדברים  מהתייחסות 
שלא  בכדי  באיפוק,  ונהגתי  רו, 
הפו־ בתהליך  כמעורב  להיתפס 
כי  להבהיר  לי  חשוב  אולם,  ליטי. 
או  קבלה  משמעו  אין  זה  איפוק 
עם  חלילה,  שבשתיקה,  הסכמה 
בלגיטימיות  המכרסמות  אמירות 
ואכיפת  המשפט  מערכות  של 

החוק".

mailto:boris0585370344@gmail.com
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הוועדה המסדרת החליטה לצמצם את 
מספר הוועדות בכנסת

ההחלטה נועדה לאפשר דיון מקצועי ומעמיק יותר בנושאים השונים

מ‡: יוני טיין
הוועדה המסדרת החליטה לצמצם את 
מספר הוועדות בכנסת, וכן את מספר החב־
רים בכל וועדה. כך אמר והחליט ח"כ מיקי 
כאן  בתכנית  אייכלר  ליעקב  (הליכוד)  זוהר 

הלילה, כאן רשת ב'.
זוהר הוסיף כי בסך הכל יהיו 158 חב־
במ־ עשר  שנים   – הכנסת  וועדות  בכלל  רים 
מקסימום 13  יכהנו  הוועדות  כשברוב  ספר, 
חברים. בחלק מהוועדות יהיו תשעה חברים 

בלבד.
לאפשר  נועדה  ההחלטה  זוהר  לדברי 
השו־ בנושאים  יותר  ומעמיק  מקצועי  דיון 
נים, ולא יאלץ חברים לדלג מוועדה לוועדה 

ומדיון לדיון.

עוד אומר ח"כ זוהר כי הוא מעדיף את 
ועדת  ראשות  פני  על  הקואליציה  ראשות 

האימון  את  שיקבל  מקווה  הוא  וכי  הכנסת, 
לכך מראש הממשלה נתניהו.

בן גביר: "ישראל צריכה לרסק את 
הרשות הפלסטינית ולא לשקם אותה"

"יש לזכור כי מי שעומד בראשה של אותה רשות הוא מתכנן רצח הילדים במעלות ומכחיש השואה אבו 
מאזן", מזכיר בן גביר לכולם

 מ‡: יוני טיין

עו"ד איתמר בן גביר מעוצמה יהודית 
במה־ לפרסום  מגיב  הימין  מפלגות  באיחוד 
חוששים  בישראל  לפיו  החדשות  דורות 
הקשות  של  הקשה  הכלכלי  מהמצב  מאוד 
כס־ לה  להעביר  ניסו  כך  ובשל  הפלסטינית 

פים.
אנו  בה  "המציאות  גביר,  בן  לדברי 
מדינת  אזרחי  של  גבם  מאחורי  כי  למדים 
למ־ לפעול  ישראל  ממשלת  מנסה  ישראל 
טרור  לתדלוק  הרשות  של  קריסתה  ניעת 
מתקבלת  ובלתי  מרתיחה  היא  ה'פלסטינית' 
צריך  הפלסטינית  הרשות  את  הדעת.  על 

לרסק, ולא לשקם".
מי  כי  לזכור  "יש  כי  מוסיף  גביר  בן 
מת־ הוא  רשות  אותה  של  בראשה  שעומד 
השואה  ומכחיש  במעלות  הילדים  רצח  כנן 

שאר חברי הרשות כמותו  אבו מאזן, כאשר 
- טרוריסטים שונאי ישראל מוצהרים. טרו־

ריסטים צריכים להיראות מבין הכוונת, ולא 
לקבל כספים שמיועדים לתדלוק טרור".

השר לוין: "מפלגת כולנו 
לא תקבל שני תיקים"

מפתח החלוקה לקואליציה הוא שני מנדטים וחצי לכל תיק, מה שמותיר את כולנו עם תפקיד שר אחד 
- אלא אם יתמזג עם הליכוד, אמר השר לוין בשיחה סגורה

מ‡: יוני טיין
כח־ הליכוד,  עם  יתמזג  ולא  במידה 
בת  מפלגתו  לכל  בלבד  אחד  תיק  יקבל  לון 
הארבעה מנדטים. כך הבהיר השר יריב לוין 

שמוביל את המו"מ.
כי  לוין  אמר  לליכוד  להתחבר  ההצעה  על 
לחץ  למרות  ההצעה  את  לקבל  צפוי  אינו  כחלון 
מצד הליכוד והמגעים שקיימו מקורביו עם נתניהו.
מפ־ מטעם  המו"מ  את  שמוביל  השר 
רשמי  הלא  החלוקה  מפתח  כי  הסביר  לגתו 
מנדטים  שני  היא  העתידית  הקואליציה  של 
האוצר  שר  שבו  והתרחיש  תיק,  לכל  וחצי 
ויו"ר כולנו יקבל שני תיקים בממשלה הבאה 

- הוא רק אם יתמזג לליכוד.

הסיעות  מראשי  היחיד  הוא  כחלון 
בקואליציה שטרם הקים צוות לניהול המשא 
שיחות  לנהל  ומתעקש  הקואליציוני,  ומתן 

הדרישות  את  ולראות  נתניהו  עם  ישירות 
של הסיעות האחרות לפני שהוא מקים צוות 

בעצמו.

נמשכת הבריונות 
של ליברמן כלפי 

החרדים ודרישותיהם 
הצודקות

”זה נראה שהחרדים שיכורי כוח“, אמר מנהל המו"מ 
מטעם ישראל ביתנו ח"כ עודד פורר ברוב חוצפתו

מ‡: יוני טיין
אנשי  של  הבריונות  נמשכת 
אבי־ היו"ר  ובראשם  ביתנו  ישראל 
ודרי־ החרדים  כלפי  ליברמן  גדור 

שותיהם הצודקות.
שיכו־ שהחרדים  נראה  ”זה 
מטעם  המו"מ  מנהל  אמר  כוח“,  רי 
ישראל ביתנו ח"כ עודד פורר. ”אם 
לבקש  יכולים  שהם  חושבים  הם 
הכל – אז שיהיה להם בהצלחה. זה 

לא יהיה איתנו“.
נקבעה  לא  עדיין  לדבריו, 
יש־ עם  נוספת  ומתן  משא  פגישת 
ראל ביתנו, מאז הפגישה הראשונה, 
ונכון  פסח,  המועד  בחול  שנערכה 
לעכשיו אין כלל התחלה של פתרון 
בסוגיות שבמחלוקת מול המפלגות 

החרדיות.
סדרי  לשנות  מנדט  לנו  ”אין 
מכירת  את  למנוע  כן  אבל  עולם, 

החיסול הזו“, הדגיש פורר.

ממשלה  רוצים  אמנם  ”אנחנו 
שתה־ כזו  לא  אבל  לאומית,  ימנית 
פוך את ישראל למדינת הלכה. אנ־
חנו לא מוכנים להיות עלה התאנה 
מתעלם  פשוט  הליכוד  בממשלה. 
איך  רואים  לא  אנחנו  הזו.  מהבעיה 
מרבעים את המעגל הזה. לפי רשי־
מת הדרישות של החרדים זה נראה 
שהם יצטרכו לנהל את זה לבד ולה־

סתדר בלעדינו“.
ישראל  ”מדינת  הוסיף:  הוא 
ודמוקרטית,  יהודית  מדינה  היא 
היא לא מדינת הלכה. כשמדברים 
על  מדברים  ציונית,  ממשלה  על 
ציונית.  לאומית  ימנית  ממשלה 
אם מדברים על ממשלה שתתחיל 
לקדם פה חקיקה דתית ללא הרף, 
הדרישות  רשימת  את  רואה  אני 
אומר  ואני  החרדיות  הסיעות  של 
התבל־ פה  מישהו  כנראה  לעצמי 

בל“.

http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
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טלפון ארצי: 1599-599-123

חליפות   בעקיטשעס חלק ופרחוני   חולצות   הלבשה אישית   תשמישי קדושה   הנעלה

₪ 99
₪ 79

במקום
110
במקום
99

במקום
450

חולצות מילאנו 
חולצות מדיסון 

חליפה ח"ב 350 ₪

במקום
75

במקום
130

₪ 65
₪ 99

ישיבה חלאט 
מכנס חלק

בדרך לישיבה עוצרים בברודווי.
כל המוצרים לישיבוחער

עכשיו במחירים משתלמים,
לרגל החזרה לישיבה

המבצעים בתוקף עד ר"ח אייר תשע"ט
אין כפל מבצעים, ברודווי רשאית

להפסיק את המבצע בכל עת, ט.ל.ח

שעות פתיחה מורחבות. ירושלים ובני ברק: בוקר 11:30-14:00, אחה"צ 16:30-21:30, אשדוד בית שמש וביתר: 17:00-21:30

ה"ניו יורק טיימס" בהתנצלות נוספת: "אנו מתחרטים"
בהתנצלות הקודמת לא הוכנסה המילה "חרטה"

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הפושרת  ההתנצלות  לאחר 
הנח־ האמריקני  העיתון  שפרסם 
קריק־ של  פרסומה  בעקבות  שב 

ראש  נראה  בה  אנטישמית  טורה 
כלב  בדמות  נתניהו  הממשלה 
טראמפ  הנשיא  את  המוביל  נחיה 
כעיוור,  בקריקטורה  מוצג  אשר 
נוספת  התנצלות  העיתון  פרסם 

בה נכתב: "אנחנו מצטערים ומת־
הקריק־ פרסום  על  מאוד  חרטים 
טורה". בנוסף נכתב בהתנצלות כי 
דבר  כי  מתחייבים  העיתון  עורכי 

כזה לא יישנה.

הקודמת  ההתנצלות  על 
נמתחה ביקורת רבה לאחר שהיא 
ככל  חרטה.  המילה  את  כללה  לא 
התנצ־ פורסמה  כך  בשל  הנראה, 

לות נוספת.

אבו מאזן: 
"מסרבים 

לקבל 
את כספי 
המסים 

של ישראל 
לאחר 
הקיזוז"

יו"ר הרשות אמר בישיבת 
ממשלתו כי הוא מסרב לקבל 

את הכספים שמהם קוזזו 
משכורות המחבלים, ותקף 
גם את חמאס ◆ לדבריו, 

הפלסטינים ביקשו סיוע של 
מאה מיליון דולר ממדינות 

ערב, אך טרם קיבלו תשובה 

מ‡: מ. יו„

מאזן  אבו  הפלסטינית  הרשות  יו"ר 
אמר אתמול, כי הוא מסרב לקבל את כספי 
המסים שגובה ישראל עבור רמאללה, בשל 
מהתשלום  מעבירה  שהיא  בסכום  הקיזוז 
המועבר למחבלים ולאסירים הכלואים בי־
שראל. לדבריו, הפלסטינים מוכנים לחיות 
בשלום עם ישראל, בתנאי שהיא תכבד את 

ההסכמים שעליהם היא חתומה.
בכך  ברורה  ונשארה  הייתה  "עמדתנו 
כספי  בפרט  מקוזזים,  כספים  נקבל  שלא 
"יש  הממשלה.  בישיבת  אמר  השהידים", 
חשבונות בינינו של מים וחשמל, שירותים 
לעזה, הכספים האלה נגנבו על ידי ישראל. 
ישראל גונבת את הכספים האלה בלי משא 
הישראלים  עם  לחיות  רוצים  אנחנו  ומתן. 

בשלום ושכנות, איש לא בוחר את שכנו.
את  מדאיג  ברשות  הכלכלי  המשבר 
ישראל. אתמול נפגש ראש הממשלה בנימין 
בפגי־ כחלון,  משה  האוצר  שר  עם  נתניהו 
שה שנייה זה ארבעה ימים. גורמים בכולנו 
אמרו כי לפגישה לא היה קשר למשא ומתן 

הקואליציוני.
מאה  "ביקשנו  כי  הוסיף  מאזן  אבו 
אולם  ערב",  ממדינות  בחודש  דולר  מיליון 
טרם התקבלה תשובה בנושא. הוא תקף גם 
את חמאס, על רקע קריסת שיחות הפיוס. 
של  קיומה  את  תקבל  לא  הרשות  לדבריו, 
"מיליציה חמושה", אלא "נשק ושלטון אחד 

בגדה המערבית וברצועת עזה".
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סמוטריץ מאשים: "יש נסיון לתפור לי 
תיק בגלל שאני לא מוותר"

סמוטריץ' כתב כי קיבל פניה מכתבת שמתייחסת להסכם שנחתם בשנת 2014 בין תנועת רגבים, שהיתה 
לי הזכות להיות בין מייסדיה, לבין חברת הייעוץ תארא בבעלות מר עובד יחזקאל - להכנת הצעת 

מחליטים לטיפול נקודתי בנצרת עילית"

מ‡: יוני טיין

בצלאל סמוטריץ' מאשים כי יש ניסיון 
המינוי  את  לסכל  כדי  תיק  לו  לתפור  נואש 
שלו לתפקיד שר המשפטים אותו הוא החליט 

שעליו לקבל ויהי מה.
הזה  "ההסכם  בחשבונו,  כתב  סמוטריץ 
חברת  ושל  רגבים  של  בידיה  רק  מצוי  היה 
שהוא  עולה  היום  שערכתי  ומבירור  תארא, 
ופרקליטות  המשטרה  של  לידיהם  גם  הגיע 
שלא  במשרדו,  חקירה  במסגרת  המדינה 
יחז־ עובד  מעורב  היה  שבה  לעניין,  קשורה 
מאחר  פשוטות,  במילים  נסגרה.  ואשר  קאל 
וברור שזה לא יצא מרגבים או מחברת תארא 
מהפ־ או  מהמשטרה  לכתבת  הודלף  המסמך 
אף  ואולי  פני  את  להשחיר  בניסיון  רקליטות 
להתניע 'חקירה' שתמנע את מינויי לשר המ־

שפטים עד סגירתה".
"לא תפחידו אותי", הוסיף חה"כ. "אני 
רגבים  במסגרת  הציונית  פעילותי  על  גאה 
כבר  (ומאז  הקימה  שהיא  בגליל"  "לב  ומיזם 
שעו־ עצמאית  לעמותה  והפך  כנפיים  פרש 
ולקידום  הגליל  לפיתוח  רגליה)  על  מדת 

המרכזי  היהודי  העוגן  שהיא  עילית,  נצרת 
דמוגרפי  ממיעוט  שסובל  אזור  הגליל,  בלב 
יהודי דרמטי. אני מבקש להבהיר לעבריינים 
בפרק־ או  במשטרה   – ההסכם  את  שהדליפו 
ליטות: חברים, עברו הימים שבהם אתם יכו־
לים לתפור כך תיק יש מאין ולסכל מינוי של 
שר משפטים שאינו לרוחכם. בכוונתי בעזרת 
השם להתמנות לתפקיד, לנקות את האורוות, 
להחזיר לאחור את ההפיכה השיפוטית שבי־

צע כאן אהרון ברק ללא כל סמכות ולתקן את 
העיוותים הרבים במערכת".

באומרו  סמוטריץ'  חתם  דבריו  את 
פונה  אני  הזה  הפוסט  לפרסום  "במקביל  כי 
לחקור  בדרישה  לממשלה  המשפטי  ליועץ 
מלא  את  איתו  ולמצות  המדליף  את  ולאתר 
מו־ תקוות  תולה  אני  לצערי  הדין.  חומרת 
נטפל  בכך  וגם  ייעשה,  שהדבר  בכך  עטות 

בעזרת השם".

משרדי הממשלה יוזמים:

צעד משמעותי וחשוב לקידום ענף 
הטיפול בפסולת בישראל

החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו, בירך על פרסום הקול קורא וציין כי מדובר בצעד משמעותי 
וחשוב לקידום ענף הטיפול בפסולת בישראל. לדבריו, על מדינת ישראל להדביק פער משמעותי 

בהשקעה בתשתיות, ובפרט בפתרונות מתקדמים לטיפול בפסולת ולצמצום היקפי ההטמנה

מ‡: יוני טיין

לטיפול  החדשה  מהאסטרטגיה  כחלק 
מפר־ הסביבה  להגנת  המשרד  של  בפסולת 
סמים המשרד להגנת הסביבה והחשב הכללי 
הבין־ הוועדה  באמצעות  האוצר,  במשרד 
משרדית למתקני טיפול בפסולת, קול קורא 
אנרגיה  השבת  מתקני  של  סטטוטורי  לתכנון 
במ־ שקל,   מיליון  של 12  בתמיכה  מפסולת, 

למתקנים  התכנוני  המצאי  את  להגדיל  טרה  
מסוג זה בישראל.

מתקני השבת אנרגיה מנצלים את האנ־
רגיה הגלומה בפסולת לטובת יצירת חשמל. 
נפוצה  עירונית  בפסולת  לטיפול  זו  שיטה 
מאוד ברחבי העולם, ובאירופה בלבד קיימים 
המתקנים  קידום  מתקנים.  מ-500  למעלה 
הסביבה  להגנת  המשרד  ממדיניות  חלק  הוא 

לצמצום משמעותי של היקפי הפסולת המו־
כ-80%,  על  כיום  העומדים  בישראל,  טמנת 

וגורמים לנזקים סביבתיים וכלכליים רבים.
שונים  ליזמים  מיועד  הקורא  הקול 
דונם,   50 לפחות  שגודלו  שטח  שבבעלותם 
סטטוטורית  תכנית  לקדם  מעוניינים  ואשר 

למתקני השבה.
להסמיך  תפעל  הבין-משרדית  הוועדה 
את הזוכים בקול הקורא להגיש את התכנית 
לוועדה לתכנון תשתיות לאומיות, באמצעות 
תהליך  את  שישלים  זוכה  ממשלה.  החלטת 
התכנון יקבל מענק בסך 2 מיליון שקל עבור 

התכנון. 
מקו־ ורשויות  פרטיים  יזמים  כי  יצוין, 
מיות אינם יכולים להגיש תכניות לות"ל ללא 

הסמכה של הממשלה.
בעתיד  תשקול  הבין-משרדית  הוועדה 

הליך  במסגרת  שאושרו  לתכניות  לאפשר 
מת־ להקמת  במכרזים  להשתתף  קורא  הקול 
קני השבת אנרגיה שיפורסמו על ידי הוועדה.
אלקין:  זאב  ח"כ  הסביבה,  להגנת  השר 
בת־ מרכזי  חלק  הם  אנרגיה  השבת  "מתקני 
כנית לאסטרטגיית הטיפול בפסולת של המ־
שרד להגנת הסביבה, ומתקנים אלה יצמצמו 
בהיקף  בישראל  הפסולת  הטמנת  היקף  את 
אנרגיה  השבת  מתקני  הקמת  משמעותי. 
הרוב  שבו נמצאות  את ישראל למקום  תביא 
מוחלט של מדינות המערב, שכבר מזמן מפי־
מצמצמות  הזו  ובדרך  מפסולת  אנרגיה  קות 
פסו־ בהטמנת  הצורך  את  בכלל  מבטלות  או 
בהליך  להשתתף  ליזמים  קוראים  אנחנו  לת. 
הקידום הסטטוטורי של מתקנים אלה, מתוך 
ראייתם כשותפים משמעותיים בקידום שוק 

הפסולת בישראל".

מפלגה אוכלת 
ראשיה: רוסו לא 
פוסל התמודדות 

במקום גבאי
הולכת ומתארכת רשימת השמות האפשריים 

להחליף את יו"ר העבודה - ובהם גם באופן מפתיע 
טל רוסו, מספר 2 במפלגה ושיריון של גבאי עצמו

מ‡: יוני טיין
והצניחה  ההתרסקות  לאחר 
מפלגת  של  בלבד,  מנדטים  ל-6 
גבאי,  אבי  של  בראשותו  העבודה 
שגבאי  רוסו  טל  האלוף  של  שמו 
מתווסף  להיבחר,  לו  קרא  בעצמו 
המועמ־ של  האפשרית  לרשימה 
דים האפשריים להחליף את גבאי, 
וסתיו  שמולי  איציק  ובראשם 

שפיר.
את  דחה  לא  בתגובה  רוסו 
הנהגת  על  שיתמודד  האפשרות 
מי  גבאי,  של  במקומו  המפלגה, 
שהביא אותו למערכת הפוליטית. 
המגרשים,  את  לומד  "אני  ואמר 
בונה  אני  לעצמי  גיבשתי  לא  אני 
את תמונת המצב בשני המגרשים 

ואני אקבל את ההחלטות בהמשך. 
אני לא פוסל שום אופציה".

המפלה  לאחר  כזכור, 
שהחליט  גבאי  הודיע  בבחירות, 
הבחי־ הפריימריז.  את  להקדים 
רות המקדימות לראשות המפלגה 
וגבאי   - שנה  חצי  בתוך  יתקיימו 
בהודעה  בהן.  להתמודד  צפוי  לא 
הבחירות,  לאחר  יומיים  שפרסם 
להישבע  שבכוונתו  הבהיר  גבאי 
כי  ציין  אך  ה-21,  בכנסת  כחבר 
המ־ חברי  עם  התייעצויות  יקיים 
הפריימריז.  הקדמת  לגבי  פלגה 
"אני מכיר ויודע מהו כובד המש־
קל והאחריות שמונחים על כתפיו 
העבודה",  מפלגת  ראש  יושב  של 

כתב גבאי.

פולין: הממשלה 
מקדמת שינויים נוספים 

במערכת המשפט
הפוליטיקאים מעוניינים להיות אלו אשר קובעים את 

זהותם של השופטים

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הפולנית  הימין  ממשלת 
היסטו־ שינויים  בביצוע  ממשיכה 
ריים במערכת המשפט המקומית. 
ביצעה  אשר  שצעדים  לאחר  זאת 
הממשלה בעבר במערכת המשפט 
וחיצו־ פנימית  לביקורת  הובילה 

האיחוד  מצד  היתר  בין  רבה,  נית 
"הפגיעה  על  מחה  אשר  האירופי 

בשלטון החוק", לטענתו. 
הוועדה  המוקד:  על  כעת 
מבקשים  שם  שופטים,  למינוי 
באפשרות  לזכות  הפוליטיקאים 
לבית  השופטים  למינוי  הבלעדית 

המשפט העליון.

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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דיווח: 

טכנולוגיה אמריקנית תעלים את יכולות 
שיגור הטילים הבליסטיים של צבא רוסיה

המערכת האמריקנית מאפשרת התמודדות עם טילים מהירים במיוחד של רוסיה וסין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מערכות  פיתח  הפנטגון 
המאפשרות  מתקדמות  יירוט 
טי־ ליירט  ארה"ב  צבא  לכוחות 
בעת  כבר  מהחלל  הנורים  לים 

שונים  גורמים  לפי  כך  שיגורם. 
בצבא רוסיה. הטילים האמריקנים 
מדגם SM-3 Block IIА יכולים 
כבר  בין-יבשתיים  טילים  ליירט 

בשלבים הראשונים של שיגורם. 

מאפ־ החדישה  המערכת 
על  להתגבר  לאמריקנים  שרת 
בעלי  במיוחד  מהירים  טילים 
הנמצאות  מתקדמות  טכנולוגיות 

ברשותן של רוסיה וסין. 

האיחוד האירופי: "הריסת בתים בידי 
ישראל פוגעת בסיכוי לשלום"

 הביקורת מופנית כלפי ישראל בעקבות הריסתם של בתים אשר נבנו שלא כחוק

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מתח  האירופי  האיחוד 
אמש ביקורת על מדינת ישראל, 
ער־ בתים  של  הריסתם  בעקבות 
שפר־ בהצהרה  בירושלים.  ביים 
הריסתם  כי  נאמר  האיחוד,  סם 
של הבתים פוגעת בסיכוי להביא 
לפלסטינים.  ישראל  בין  לשלום 
"משל־ כי  עוד,  נאמר  בהודעה 

בירושלים  האירופי  האיחוד  חות 
רבה  בדאגה  מציינות  וברמאללה 
היש־ הרשויות  של  הריסתן  את 
באזור  ערביים  לנכסים  ראליות 
ירושלים  במזרח  סילואן  בשכונת 
דוברות   ."2019 באפריל   -17 ב 
גם  התייחסה  האירופי  האיחוד 

יש־ של  ההתיישבות  למדיניות 
של  וההרחבה  "הבנייה  ראל: 
במזרח  לרבות  ישראלים,  דירות 
ירושלים, אינה חוקית על פי המ־
שפט הבינלאומי, והמשך זה מע־
רער את הכדאיות של פתרון שתי 

המדינות ואת הסיכוי לשלום בר 
קיימא ".

האיחוד  של  הביקורת 
להריסתם  מתייחסת  האירופי 
של בתים שנבנו שלא כחוק וללא 

האישורים המתאימים.

סרי לנקה תאסור על לבישת 
בגדים איסלאמיים  

זהו צעד אחד מני רבים במסגרת המצוד אחר המחבלים שאחראים לפיגועי 
הטרור הקשים במדינה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בסרי  הקטלני  הטרור  פיגוע 
שבאו  הטרור  פיגועי  ושורת  לנקה 
של  חייהם  את  גבו  אשר  בעקבותיו, 
המש־ את  מובילים  אדם,  בני  מאות 
חבישת  על  לאסור  המקומית  טרה 
בגד הגוף האיסלאמי בורקה עמו עשו 
פיגועי  בגל  מהמפגעים  חלק  שימוש 

הטרור הקשים שפקדו את המדינה. 
האיסור על חבישת הבורקה, 
שמקיימות  במצוד  נוסף  צעד  הינו 
רשויות המדינה אחר מעורבים נוס־
פים במעורבות בפיגועי הטרור הק־

שים שפקדו את המדינה. צעדים נו־
ספים שנעשים הם הטלת סגר מלא 

על כל אזור הבירה מדי לילה ועוצר 
יציאות לילי ברוב רחבי המדינה.

מדגמים בבחירות בספרד: מפלגת הימין 
הקיצוני הצליחה להיכנס לפרלמנט

השמאל ניצח בבחירות, אך ייאלץ להרכיב קואליציה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הקיצוני  לימין  נוסף  הישג 
נחשבת  אשר  בספרד,  באירופה: 
שמאל  מאפייני  בעלת  למדינה 
מפ־ לפרלמנט  נכנסה  מובהקים, 
לגת הימין הקיצוני אשר מתנגדת 

המדינה.  אל  מוסלמים  להגירת 
בהם  שנה  ארבעים  לאחר  זאת 
לספסלי  מחוץ  נותרה  המפלגה 

הפרלמנט.
המדגמים,  לפי  זאת,  עם 
השמאל עדיין נותן את הטון במ־

הסוציאליסטית  והמפלגה  דינה 
אולם  המושבים,  ברוב  זכתה 
מבלי יכולת לשלוט לבדה במדי־
לנסות  מנהיגיה  ייאלצו  כעת  נה. 
מפלגות  עם  קואליציה  ולהקים 

נוספות.

http://bit.ly/2C5MBB3
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אחרי 
החג

זה הזמן 
לנוח!

חופשת בין הזמנים בכינורות
להתמכר לצליל, להתחבר לאווירה
ליהנות מנופש ברמת שלא הכרת

חופשש
להתמכ
ליהנות
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שבת מיוחדת עם החזן אביחי שניידר
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הוועדה המסדרת לכנסת ה-21 
צפויה להתכנס היום בערב

יו"ר הכנסת ח"כ יולי יואל אדלשטיין (הליכוד) כינס אתמול את נציגי 
הסיעות הנבחרות להתייעצות לקראת הקמת ועדה מסדרת לכנסת ה-21 ◆ 

הוועדה צפויה להתכנס היום בערב לאחר השבעת חברי הכנסת

מ‡: יוני טיין
הסיעות  נציגי  בישיבת 
חברי  השבעת  לאחר  כי  סוכם 
הכנ־ מליאת  היום,  הכנסת 
הקמת  את  ותאשר  תצביע  סת 
בראשות  המסדרת.  הוועדה 
ח"כ  יעמוד  המסדרת  הוועדה 
(הליכוד).  זוהר  מכלוף  מיקי 
כי הוועדה המסדרת  נקבע  עוד 
יהיו  בה  כנסת  חברי   25 תמנה 
הבית.  סיעות   11 כל  חברים 
של  מפתח  נקבע  היום  בדיון 
חברי  חמשה  לכל  אחד  נציג 

ושבעה  לליכוד  שבעה  כנסת. 
לכחול לבן, שניים לש"ס ושניים 
ליהדות התורה, ונציג אחד לכל 
סיעה מייתר הסיעות הנבחרות, 
מפלגות  איחוד  ביתנו,  ישראל 
רע"מ- העבודה,  כולנו,  הימין, 

בל"ד, חד"ש-תע"ל, מרצ.
הוועדה  של  יומה  סדר  על 
הבאים:  הנושאים  מונחים  המסדרת 
חוץ  ועדת  זמניות,  ועדות  הקמת 
בנוסף,  כספים.  ועדת  וכן  וביטחון 
שני  לבחור  בהצעה  תדון  הוועדה 
סגנים ליו"ר הכנסת ולקבוע את ימי 

הדיונים במליאת הכנסת.
מסתמן כי מליאת הכנסת 
תחל את דיוניה הסדירים היום 
יום שני ח' באייר תשע"ט ה-13 

למאי 2019.
זוהר  מכלוף  מיקי  ח"כ 
אמר כי בכוונתו לכנס את הווע־
דה מתוך מטרה לייצר הסכמות 
לאופוזיציה.  הקואליציה  בין 
עבו־ את  מחר  להניע  "בכוונתי 
דת הכנסת ה-21 בצורה יעילה 
מדינת  אזרחי  למען  ומיטבית 

ישראל". אמר זוהר.

ניסיון פיגוע בשומרון: 
מחבלים ירו אל כוחות צה"ל 
 דווח כי אחד המחבלים, שנשאו נשקים, נפצע בגבו ונלכד והשני נמלט 
◆ הכוח אבטח אוטובוס מטיילים בתל דותן ושמע צרור יריות וכך זיהה 

את המחבלים

מ‡: מ. יו„

שאבטח  צה"ל,  של  כוח 
באזור  מטיילים  של  אוטובוס 
את־ ירה  שבשומרון,  דותן  תל 
לאחר  מחבלים,  שני  לעבר  מול 
מכיוונם.  יריות  צרור  ששמע 
היו  לא  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
נפגעים. מחבל אחד נפצע בגבו 

ונלכד והשני נמלט.
שב"כ  כי  פורסם  אתמול 

וצה"ל חשפו לאחרונה תשתית 
טרור ביהודה ושומרון שתכננה 
הבחי־ ליום  סמוך  פיגוע  לבצע 
רות. פעיל בתשתית, יחיא אבו 
א-זעיים,  מהכפר   23 בן  דיא 
המזוהה עם חמאס נעצר ובימים 
הקרובים יוגש נגדו כתב אישום. 
בחקירתו עלה כי אבו דיה עמד 
בקשר עם פעילי חמאס בכירים 
האינ־ באמצעות  עזה  ברצועת 
צבאית,  לפעילות  גויס  טרנט, 

ולשמש  משימות  לבצע  הסכים 
כמחבל מתאבד.

לפעילי  קשריו  במסגרת 
התבקש  עזה,  ברצועת  החמאס 
ולשכור  רכב  לרכוש  דיה  אבו 
מכונית  הכנת  לטובת  מחסן 
לבצע  התבקש  בנוסף  תופת. 
מי־ פיגוע  נקודת  אחר  מעקב 
טבית באזור מעלה אדומים, בה 
ישנו ריכוז גבוה של אוטובוסים, 

אזרחים וחיילים.

הח"כ שיזם את חוק קיזוז כספי הטרור:

 "תפקידה של ישראל לעצור 
טרור, לא לדאוג לרשות"

ח"כ אבי דיכטר שיזם את חוק קיזוז כספי טרור מגיב לדיווחים לפיהם בישראל 
מודאגים מאפשרות קריסה של הרשות הפלסטינית ◆ "אנחנו לא נהיה צינור 

להעברת כספים למחבלים", אמר דיכטר

מ‡: מ. יו„

שיזם  מי  דיכטר,  אבי  ח"כ 
לר־ הטרור  כספי  קיזוז  חוק  את 
אמש  התייחס  הפלסטינית,  שות 
ביש־ דאגה  יש  לפיהם  לדיווחים 
ראל מאפשרות קריסה של הפלס־
כספי  את  לקבל  שמסרבים  טינים, 
עבורם  גובה  שישראל  המסים 
למשפ־ המועבר  התשלום  בקיזוז 

חות מחבלים.
"המסר שלי לעולם כולו חד 
הוא  ציבור  כנבחר  תפקידי  וברור: 
לי־ לדאוג  לא  הטרור,  את  לעצור 
הפלסטינית.  הרשות  של  ציבות 
יותר  ישראל  אזרחי  של  חייהם 
מאזן",  אבו  של  מהכבוד  חשובים 

דברי דיכטר.
האחרון  בקיץ   " הוסיף,  הוא 
את  להעביר  הזכות  בחלקי  נפלה 
לראשו־ טרור.  כספי  קיזוז  חוק 
לנ־ החליטה  ישראל  מדינת  נה, 

לעצור  כדי  אקטיבי  בצעד  קוט 
המחבלים.  משכורות  תשלום  את 
מש־ שקלים  ממיליארד  למעלה 
מאזן,  אבו  בהנהגת  הרשות  למת 
למחבלים שרצחו ישראלים. זכינו 
 87 של  ברוב  החוק  את  להעביר 
חברי כנסת, קואליציה ואופוזיציה 

כאחד".
דברה.  את  אמרה  "הכנסת 
לא  אנחנו  דברו.  את  אמר  העם 
למ־ כספים  להעברת  צינור  נהיה 

חבלים. בימים האחרונים נשמעות 
הפלס־ לרשות  'לוותר'  הצעות 
טוענים  כך  חשש',  'קיים  טינית'. 
הפלסטינית  שהרשות  פרשנים, 
תקרוס. גם באירופה יש הלוחצים 
הכספים,  את  להעביר  ישראל  על 
לעצור  מאיים  מאזן  שאבו  משום 
כליל את העברת הכספים הכללית 
להוביל  שעשוי  דבר  לפקידים, 
הפלסטינית",  הרשות  לקריסת 

אמר דיכטר.
הזמן  "הגיע  כי  הצהיר  הוא 
לא  מאזן  אבו  השקר:  את  לנפץ 
אלא  ישראל,  למען  בטרור  נלחם 
משלם  הוא  שלטונו.  יציבות  למען 
חייהם  לטרוריסטים!  משכורות 
חשובים  יותר  ישראל  אזרחי  של 
עלינו  לא  הפלסטיני.  'מהכבוד' 
מאזן.  אבו  של  למהלכיו  האחריות 
ישראל,  לביטחון  אחראים  אנחנו 
לע־ נמשיך  זה  ואת  עשינו,  זה  את 

שות. זו חובתנו".

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
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כתב אישום הוגש נגד המחבל 
שביצע בשבת את פיגוע הירי 

בבית הכנסת בסן דייגו
רב בית הכנסת התראיין לתקשורת האמריקנית מפתח בית הכנסת שבו 

התרחש הפיגוע

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שהת־ הנורא  הטרור  פיגוע 
בסן  חב"ד  של  כנסת  בבית  רחש 
לה־ ממשיך  שבקליפורניה  דייגו 
סעיר את ארה"ב. כלי התקשורת 
במדינת הענק דנים בפיגוע הענק 
המי־ נגד  השנאה  ובהתגברות 
בזמן  בו  היהודים.  ובפרט  עוטים 
האמ־ המשפטים  במשרד  סיימו 
האישום  כתב  את  להכין  ריקני 
שהוגש לבית המשפט והוא כולל 
שונים  סעיפים   4 לעכשיו  נכון 

בהם מואשם היורה, ג'ו ארנסט. 
ארנסט מואשם כעת ברצח 
לפי  לרצח.  ניסיונות  ובשלושה 
ארנסט  האישום,  כתב  ממצאי 
אנטי־ מניעים  ומתוך  לבדו  פעל 

שמיים.
ישראל  הרב  הקהילה,  רב 
לתקשורת  התראיין  גולדשטיין, 
עיתונאים  במסיבת  האמריקנית 
הכנסת  לבית  בסמוך  שהתקיימה 
אותי  לימד  שלי  "הרבי  ואמר: 
שצריך להילחם בחושך עם אור, 
חשוך.  העולם  כמה  משנה  לא 
חושך.  הרבה  דוחף  אור  קצת 
הוא היה אומר שעלינו ללמד את 
כולם שצריך לעשות מעשים רנ־
כך  כל  יש  אדיבות.  של  דומליים 
אבל  בעולם,  עכשיו  חושך  הרבה 
אתם ואני יכולים לשנות את זה".

את  אשכח  לא  "אני לעולם 
שלי  החסרה  האצבע  אתמול. 
היא  אבל  כצלקת,  לי  תישאר 
תזכיר לי כמה פגיעים אנחנו וגם 
כמה גיבור כל אחד מאיתנו יכול 
להיות. לא משנה במה אנו מאמי־
נים, על כולנו להפוך את המקום 

הזה לטוב יותר כדי למנוע מדבר 
כזה לקרות שוב".

נשיא ארצות הברית דונלד 
ישראל  הרב  עם  דיבר  טראמפ 
גולדשטיין שנפצע בפיגוע, מסר 
של  רציחתה  על  תנחומיו  את  לו 
ששים  כבת  המתפללות  אחת 
ואיחל איחולי החלמה לפצועים. 
הנשיא  כי  נמסר  הלבן  מהבית 
"ביקש לנחם בשם האומה האמ־

ריקנית כולה".
לאחר הרצח הגדיר הנשיא 
טראמפ את הירי כ"פשע שנאה" 
ותפילותיי  "מחשבותיי  וכתב: 
אכי־ רשויות  לנפגעים;  נשואות 

פת החוק עשו עבודה נהדרת".
השריף  משרד  כך,  בתוך 

ג'ון  כי  הלילה  הודיע  דייגו  בסן 
הירי  בביצוע  החשוד  ארנסט, 
בבית הכנסת בעיירה פאווי, פעל 
מקבוצה  כחלק  פעל  ולא  לבד 
הוסיף  השריף  כלשהי.  מאורגנת 
כי ארנסט מואשם ברצח ובשלו־

שה ניסיונות לרצח.
כתב  פנס  מייק  הנשיא  סגן 
ופחדני  מרושע  בירי  מדובר  כי 
החוגגות  יהודיות  משפחות  אל 
את חג הפסח. אף אחד לא צריך 
תפילה,  בבית  להיות  לחשוש 

אמר.
הנב־ בית  ראש  יושבת  גם 
חרים ננסי פלוסי גינתה את הירי 
לקהילה  תנחומיה  את  והביעה 

היהודית.

גרפי?עיצוב
קורס

רק בפרוג במסגרת קורס אחד תדע להיות 
מעצב גרפי ללא לימודי המשך!! הקורס המקיף ביותר

רק בפרוג צוות מתרגלים העומדים לרשות הסטודנטים 
לסיוע מידי און ליין ומפגשי ליווי במהלך השבוע בכיתה

רק בפרוג מחברים את עולם העיצוב
לעולמות הדיגיטל והמדיה בצורה העדכנית ביותר

הקורס שמכתיב סטנדרטים חדשים 
כבר יותר מעשור ברציפות, מחכה רק לכם!

מסלולים לגברים ולנשים, בירושלים ובבני ברק
 מלגות לזכאים - ההרשמה בעיצומה!
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עיצוב גרפי ותקשורת חזותית  עיצוב ובניית אתרים  פיתוח אתרים  עימוד מקצועי
עריכה והפקת וידאו  צילום מקצועי  עיצוב פנים  הדמיות אדריכליות  איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il • 072-3954526 בית פרוג

התפרצות החצבת:

 1,100 ילדים התחסנו 
במהלך חג הפסח

כך פרסם משרד הבריאות ◆ המשרד שב וקורא לציבור להקפיד על חיסוני 
השגרה במיוחד אצל ילדים ותינוקות בני 12 חודשים

מ‡: יר‡ל לבי‡
ממשיך  הבריאות  משרד 
האוכלוסייה  את  לחסן  במאמציו 
שגרת  פי  על  הילדים  כל  ואת 
החיסונים גם לאחר החג. במהלך 
בחג  שהתקיים  החיסונים  מבצע 

הפסח התחסנו כ- 1100 ילדים.
שגרת  על  הקפדה  ללא 
החצבת  התפרצות  החיסונים 
ברחבי  שמתרחשת  הנוכחית 

העולם תמשך.
לצי־ וקורא  שב  המשרד 
השגרה  חיסוני  על  להקפיד  בור 

במיוחד אצל ילדים ותינוקות בני 
על  הקפדה  אי  שכן  חודשים,   12
הגורם  היא  במועד  חיסונים  מתן 
בארץ  החצבת  להפצת  המרכזי 

ובעולם.
הבריאות  משרד  כך,  בתוך 
על  הציבור  את  לידע  מבקש 
הארחה/ בבית  לחצבת  חשיפה 
התארי־ בין  ביבנה,  כרם  ישיבת 

כים 23.4-27.4.2019 כולל.
אורחים ואנשי צוות ששהו 
משנת  ונולדו  הללו  בתאריכים 
מחוסנים  ואינם  ואילך   1957

חצבת,   נגד  חיסון  מנות  בשתי 
ללשכת  בהקדם  לפנות  מוזמנים 
מגו־ למקום  הקרובה  הבריאות 
הצורך  את  לברר  מנת  על  ריהם, 

בקבלת חיסון נגד חצבת.
מבקש  הבריאות  משרד 
להבהיר בהתייחס להודעות לצי־
אפשרית  לחשיפה  הנוגעות  בור 
מעבר  כדלקמן:  חצבת  לחולי 
המ־ בהודעות  שהוגדרו  לשעות 
בח־ להדבקה  סיכון  כל  אין  שרד 
צבת במתחמים לגביהם פורסמה 

ההודעה.

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבית
ר

http://bit.ly/2C5MBB3
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לרגל יום ההילולא של מרן הרה"ק מצאנז בעל 'דברי חיים' זי"ע

הערב התכנסות גדולה בקרית צאנז נתניה
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א   ◆   בהתכנסות מעמד "כבוד התורה" בו יעוטרו כארבעים 

בחורים מצטיינים מישיבות צאנז בעטרות "חבר"   ◆   ברוב עם תיפתח המערכה "צאנז מתאחדת 
בתורתיך" לייצוב רשת הכוללים של חסידי צאנז בהם למעלה מ-1,000 אברכים

חרי בכ :‡מ
היום יום שלישי, כ"ה בניסן, יום ההילו־
לא ה-143 של מייסד וראש שושלת צאנז, שר 
זי"ע,  חיים"  "דברי  בעל  הרה"ק  מרן  התורה 
הארץ  רחבי  מכל  צאנז  חסידי  המוני  יגיעו 
ויתכנסו יחד בחצרו של ממשיך שושלת הזהב 
שבקרית  שליט"א  מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
וסעודת  מרכזית  להתכנסות  שבנתניה,  צאנז 

הילולא.
בהיכל  תתקיים  המרכזית  ההתכנסות 
שבנת־ צאנז  בקרית  רוזנברג"  "היכל  הגדול 
להתחזקות  תיוחד  השנתית  וכמסורתה  ניה, 
בעל  של  והליכותיו  בדרכיו  הקדושה  העדה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  יערוך  במרכזה  ההילולא. 
מצאנז שליט"א את שולחנו הטהור לכבוד יום 
במש־ תורני  משא  כמנהגו  ישא  בו  ההילולא, 
דברי  בעל ההילולא וישמיע  הקדוש  נת זקינו 

התחזקות.
רב־ אדמו"רים,  יפארו,  ההתכנסות  את 
חסידי  עדת  ונכבדי  זקני  ישיבות,  ראשי  נים, 
המסור־ המעמד  ייערך  גם  במהלכה  צאנז. 
מרן  כ"ק  יעניק  בו  התורה",  כבוד  "מעמד  תי 
לכאר־ כבוד  עטרות  שליט"א  מצאנז  אדמו"ר 
העילית  מצויינים,  עמלי-תורה  בחורים  בעים 
חסידי  של  הגדולות  הישיבות  תלמידי  מבין 
זכו  אשר  ובחיפה,  נתניה  צאנז  בקרית  צאנז 
לעמוד בהצלחה בכור המבחנים היסודיים על 
זאת  בעל-פה.  תוספות  עם  גמרא  דפי  מאות 
בעל  מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שהנהיג  כפי 
עטרה  להחזיר  זי"ע  יציב'  ו'דברי  חיים'  'שפע 
ליושנה ולהעניק תוארים רמים, תעודות "מו־

רינו" ו"חבר" לתלמידים מופלגים.
בעל-פה  נבחנו  המצויינים  הבחורים 
על יותר מ-600 דפי גמרא עם תוספות בעיון 
תעודות  לקבל  יזכו  ואלו  מעמיקה,  ובהבנה 
אף  הם  "חבר".  בתואר  ויוכתרו  הצטיינות 
להם  שיוענקו  יקרי-ערך,  עידוד  בפרסי  יזכו 
על-ידי "היכלי התורה והחסד" דחסידי צאנז, 

המנהלים את רשת ישיבות צאנז בארץ.
זמן  פתיחת  את  המעמד  יציין  בנוסף 

בקרית  בארץ,  צאנז  ישיבות  רשת  בכל  הקיץ 
צאנז נתניה, בקרית צאנז ירושלים, בבני-ברק 
ובחיפה. המעמד יאציל הוד מיוחד על מאות 
היום  כבר  אשר  הישיבות,  ברשת  הבחורים 
שבים להיכלי התורה ופותחים את סדרי הלי־

מודים והשיעורים הסדירים.
כי  נמסר,  צאנז  ישיבות  רשת  מהנהלת 
תהיה  והתעודות  הכבוד  תארי  הענקת  המשך 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ההילולא  ביום 
צוואתו.  על-פי  וזאת  בתמוז,  ט'  ביום  זי"ע, 
ביום זה יוענקו תוארי "מורינו" לבחורים שנ־
בחנו על 1000 דפים ויותר בעל-פה. לקראת 
סוף השנה גם יוענקו תעודות "צורבא מרבנן" 
לעשרות תלמידים מרשת הישיבות לצעירים 
של צאנז בארץ, שנבחנו על 300 דפים ויותר 

בעל-פה.
פתיחת המגבית האדירה "צאנז מתאח־

דת בתורתיך"
 6:00 בשעה  תחל  הגדולה  ההתכנסות 
לה־ האמור  הרב  לקהל  כאשר  ערב,  לפנות 
בהרחבה.  סעודה  תוגש  הארץ  רחבי  מכל  גיע 
ושגשוגם  פריחתם  דבר  בגיל  יובא  במהלכה 
של "רשת כוללי צאנז" הפזורים בקריות הקו־
בערי  וכן  נתניה,  טבריה,  ירושלים,  צאנז:  דש 
בית  ביתר,  ברק,  בני  אשדוד,  אלעד,  הקודש: 
וכן  צפת,  תקוה,  פתח  חיפה,  ברכפלד,  שמש, 

במאנסי שבניו-יורק.
למ־ כיום  לומדים  צאנז"  כוללי  ב"רשת 
כל  וגדל  הולך  ומספרם  אברכים,  מאלף  עלה 
העת בלעה"ר. בעול החזקתם עושים במסירות 
און  משקיעים  אשר  החשובים,  המנהלים  רבה 
חודש  מדי  העתק  הון  לגיוס  ולילות  ימים  רב 
נעשה  שכמם  על  המוטל  זה  כבד  עול  בחדשו. 
לאחרונה קשה ביותר, עד כי הגיעו מים עד נפש 

והם ממש כורעים תחת המעמסה הכבדה.
הטוב  הכרת  תחושת  מתוך  לזאת,  אי 
צאנז  חסידי  אלפי  נרתמים  בעול,  לנושאים 
לעמוד לימינם במסגרת מגבית הצלה אדירה 
במג־ בתורתיך".  מתאחדת  "צאנז  שכותרתה 
בית גדולה ומיוחדת זו, שיתקיים אי"ה בימים 

וקריאת  זעקת  יובא  הבעל"ט,  באייר  ט'-י' 
לפני  המיצר  מן  צאנז"  כוללי  "רשת  מנהלי 
אתר  בכל  התורה  מוקירי  של  הרחב  הקהל 
ואתר, שיעמדו לימינם כדי שח"ו לא יתמוטט 

עולם התורה המפואר הזה.
המגבית הגדולה קיבלה את ברכת קדשו 
אשר  שליט"א,  מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
בחול  קדשו  במשכן  שנערך  מיוחד  בכינוס 
מן  להיות  ואחד  אחד  לכל  קרא  פסח,  המועד 
נדיבה,  וברוח  יפה  בעין  והמעשים  העושים 
לפעול  יכולתו,  כפי  אחד  כל  חושים  להיחלץ 
למען  מאחבנ"י,  ידידים  בהתרמת  ולהפעיל 
יוכלו להמשיך בנשיאת העול הכבד של החז־
קת התורה ולומדיה. כן הרעיף מברכות קדשו, 
משמי  להתברך  יזכה  לסייע  המשתתף  שכל 
יריק  והשי"ת  רויחי,  ומזוני  חיי  בבני  שמים 

עליו שפע ברכות טוב בכל משאלות לבו.
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  קדשו  קריאת 
בתי  בכל  האחרונה  בשבת  הוכרזה  שליט"א 
המדרש של חסידי צאנז ברחבי הארץ, ואלפי 
בכל  להתייצב  עצמם  על  קיבלו  צאנז  חסידי 

עוז להצלחת המטרה הקדושה.
הגדולה  ההתכנסות  פתיחת  עם  היום, 
בקרית צאנז נתניה, יוצגו לפני אלפי החסידים 
הגדו־ המערכה  עקרונות  ענק,  מסכי  גבי  על 
לה לתפארתה של תורה. עקרונות אלו גובשו 
היע־ אסיפות  במסגרת  האחרונים  בשבועות 
רכות של מנהלי רשת הכוללים יחד עם טובי 
ונכבדי עדת הקודש צאנז. הציבור הגדול שי־
תכנס היום ייחשף לתוכניות הפעולה שיקיפו 
את כולם ויאחדו אותם כאיש אחד ובלב אחד 
לפעול במלוא המרץ כדי לייצב את "רשת כו־

ללי צאנז".
יזכה  בערב,   8:00 בשעה  מכן,  לאחר 
מרן  כ"ק  של  קדשו  להופעת  הגדול  הקהל 
אדמו"ר שליט"א, שיערוך את שולחנו הטהור 
לרגל ההילולא. בסיומו יזכו כלל חסידי צאנז 
מגי־ כשהם  הקודש,  ברכת  את  ולקבל  לעבור 
מול  אל  למערכה  הצטרפותם  טפסי  את  שים 

פני הקודש.

תכונה בביתר עילית לקראת יום העיון של 
מכון פומבדיתא בענייני כשרות  

חג הפסח חלף עבר לו, אך נושא כשרות 
המזון, הפועל בעולם דינאמי ומשתנה, ממשיך 
להעסיק את עמך בית ישראל גם בשאר ימות 

השנה, ובפרט את גופי הכשרות וההשגחה. 
נודע  שכבר  "פומבדיתא",  תורני  מכון 
נו־ במבחר  מקיים  שהוא  העיון  ימי  במסכת 
שאים העומדים על הפרק, נערך לקיומו מחר 
של יום העיון בענייני כשרות המזון לכל ימות 
כ"ו  ד',  ביום  בס"ד  ייערך  העיון  יום  השנה. 
בניסן, באולמי הדקל שע"י ישיבת הר"ן ברח' 

בן זכאי פינת זוועהיל בשכונת 
הדקל בביתר עילית.

העיון,  יום  במסגרת 
אחה"צ,  בשעות  שייפתח 
אק־ הלכה  שיעורי  יינשאו 
טואליים, אשר ישפכו אור על 
מגוון שאלות פרקטיות ומרת־
קות, ובנקודות הטעונות חוות 

דעת של מומחים בתחום.

יתמקד  וההרצאות  השיעורים  מערך 
סדר  על  כשרות העומדים  נושאי  של  במבחר 
חדשות  על  זיופים,  ועל  חידושים  על  היום. 
וגם  משוכות,  ועל  מכשלות  על  חשדות,  ועל 

על חרקים ותולעים.
בציבור,  רב  ענין  שמעורר  העיון,  יום 
קרוב  פני  על  וישתרע   ,16:45 בשעה  ייפתח 
ובהכ־ בידע  עמוסות  רצופות,  שעות  לחמש 

וונה מעשיים.
בעלי  רבנים  ימסרו  השיעורים  את 

הוראה, ומומחים בתחום הכשרות, אשר צברו 
הכשרות  בתחום  עשירה  ופרקטיקה  רב  ניסון 
ילוו  מההרצאות  חלק  והמתחדש.  הדינאמי 

במצגות שימחישו את הדברים.
רבי  הגאונים:  בידי  יימסרו  השיעורים 
בד"ץ אגודת  חבר  ישראל ברזובסקי שליט"א 
לנדא  דוב  רבי  עילית,  ביתר  ובד"ץ  ישראל 
המזון,  בכשרות  שם  בעל  מומחה  שליט"א 
רבי משה ויא שליט"א בעמח"ס בדיקת המזון 
שליט"א  שרייבמן  חיים  אברהם  רבי  כהלכה, 
מועד הכשרות של בד"ץ העדה החרדית, ורבי 
ברכת  קהילת  רב  שליט"א  שפיצר  דוב  שלו' 

יצחק ורב מערכת הכשרות בקדימה-צורן.
השיעורים מוקדשים לעילוי נשמתו של 
התורתי  החינוך  מייסדי  שבין  ומיוחד  אחד 
לאלפים,  תלמידים  העמיד  אשר  בירושלים, 
הרה"ח ר' מרדכי יעקב ב"ר דוד אלימלך מילר 
השלו־ במלאת  תבלח"ט,  משפחתו  ע"י  ז"ל, 

שים לפטירתו. 

היום: התרמת דם מרכזית 
בשכונת גני הדר בפתח תקווה, 

בהשתתפות 'מכבי שירותי 
בריאות' וארגון הצלה מד"א פ"ת

לנוכח המחסור החמור במ־
היום  תתקיים  בישראל,  דם  נות 
(שלישי) התרמת דם מרכזית ונפ־
רדת לנשים וגברים, בבית הכנסת 
החושן)  (לשעבר  לאברהם'  'זכור 
בשכונת גני הדר שבפתח תקווה. 
'מכבי  בשיתוף  תיערך  ההתרמה 
הצלה  צוות  בריאות',  שירותי 
מד"א פ"ת, ובנק הדם של מד"א, 
 18 מגיל  לתורמים  פתוחה  והיא 
חתימת  עם   17 מגיל  או  ומעלה, 

הורים, ובליווי תעודת זהות.
תקווה,  פתח  מרחב  מנהל 
הדם  "התרמת  שגב:  אורן  מר 
שתתקיים היום, נועדה לחזק את 
תרו־ של  מאגר  הכולל  הדם,  בנק 
ממש.  של  חיים  מצילות  דם  מות 
בהתר־ להשתתף  בחרה  'מכבי' 
אחרות,  רבות  כמו  הנוכחית,  מה 
רפואית  מסגרת  להעניק  במטרה 
אחד  כל  יוכל  בה  קהילתית, 
ההתר־ במערך  חיוני  חלק  לטול 
בהתא־ זאת  ולקיים  הארצי,  מה 
ולסדר  החיים  לאורח  מלאה  מה 
היום המאפיין את המגזר החרדי. 
שותפים  להיות  שמחים  אנחנו 

לתושבי  ולהעניק  חיים,  בהצלת 
פתח תקווה את שירותי הרפואה 
במומחיות,  והמונעת,  הרגילה 
מקצועיות ושירות קשוב ורגיש".

יו"ר ארגון הצלה מד"א פ"ת, 
מר ישראל גודלבסקי: "קיומן של 
חיוניות  מרכזיות  דם  התרמות 
ואנו  הארצי,  הדם  בנק  לחיזוק 
הדר  בגני  אותן  לערוך  מקפידים 
מגיעים  פעם  בכל  בשנה.  פעמיים 
מהזמי־ הנהנים  תורמים,  עשרות 
ההתרמה  מקום  של  הגבוהה  נות 
הקרוב לביתם, ומהשעות הנוחות, 
של  החיים  לאורח  המתאימות 
להודות  אבקש  השכונה.  תושבי 
ימים  העושים  הארגון,  למתנדבי 
ערבי  את  לקיים  בכדי  כלילות 
ובסבלנות,  במקצועיות  ההתרמה 
בהצלת  ולסייע  מזור  להביא  בכדי 

נפשות בס"ד".
(שלי־ היום  הדם  התרמת 
הכנסת  בבית  בניסן,  כ"ה  שי), 
החושן),  (לשעבר  לאברהם'  'זכור 
רח' מנחם בגין 81 , גני הדר פתח 
ועד   19:00 מהשעה  החל  תקווה, 

לשעות הלילה המאוחרות. 

'שקר החרם' 

בכירים בוועדה למען השבת: 
אין חרם על 'פניציה'  אנחנו רק 

מבקשים לכבד את הערכים שלנו 
'הנהלת המפעל דחתה שוב ושוב את הבקשות שלנו 
לשמירת השבת. אנחנו נעשה הכול להגן על רכישה 

של תוצרת ישראל-בתנאי שלא יפגעו בשבת'

חרי בכ :‡מ
בוועדה למען השבת יוצאים 
'פי־ הנהלת  נגד  חריפה  למתקפה 
הערב  הפרסומים  בעקבות  נציה' 
הח־ כביכול  לפיהן   ,12 בחדשות 
בשל  המפעל  נגד  חרם  יזמו  רדים 
"אין  בשבת:  פועל  שהוא  העובדה 
חרם ולא חצי חרם. אנחנו מבקשים 
רק שישמרו על הערכים שלנו. יש־
בנו בעבר מספר פעמים עם ההנה־
תומכים  שאנחנו  להם  והסברנו  לה 
שיבואו  מהם  מבקשים  רק  בהם, 
לקראת הלקוחות שהם המגזר הח־

רדי", אמרו בכירים בוועדה.
"אנחנו  הוסיפו:  הבכירים 
בקבוקים  של  לרכישה  מתנגדים 
על  להגן  הכול  ונעשה  מחו"ל, 
שום  דורשים  לא  אנחנו  המפעל. 
יפג־ שלא  רק  מיוחדות,  בקשות 
הכנסת  חברי  הקדושה.  בשבת  עו 
לעזור  הראשונים  היו  החרדים 
נותנת  ההנהלה  ועכשיו  למפעל 
לנו סטירה וממשיכה להפעיל את 
המפעל בשבת, וזועקת את זעקת 
הקוזק הנגזל, כביכול המגזר החר־
די מוביל לפיטורי עובדים. בשעה 
שההפך הוא הנכון וההנהלה בהת־
נהלותה העקשנית נושאת על גבה 

באחריות למשבר שנוצר"

לדבריהם ניתן בישיבה אחת 
לכך  ולהביא  המשבר  את  לפתור 
הב־ את  יעדיף  החרדי  שהציבור 
בארץ  במפעל  שמיוצרים  קבוקים 
שמעסיק מאות עובדים מישראל, 

על פני רכישת תוצרת חו"ל. 
גורם בוועדה הציע להנהלת 
של  שירותיו  את  לשכור  המפעל 
ישכיל  שאולי  חדש,  שיווק  מנהל 
להבין את הצרכים האמתיים של 
שיווק  מנהל  "אולי  הלקוחות: 
את  לחוש  יותר  טוב  ידע  חדש 

הצרכים של השוק", אמר.
הד־ כתב  פרסם  הערב 

תמיר  החדשות,  חברת  של  רום 
במפ־ בכיר  גורם  כי  סטיינמן, 
בעקבות  כי  מאיים  'פניציה'  על 
לר־ החרדי  הציבור  של  הסירוב 
שעובד  המפעל  תוצרת  את  כוש 
בשבת, המפעל מצוי בסכנת סגי־
 – תתערב  לא  הממשלה  "אם  רה: 

240 עובדים יילכו הביתה". 
אומר  במפעל  בכיר  גורם 
החדשות:  עם  בשיחה  הערב 
כב־ להפסדים  לנו  גורם  "החרם 
בסכנת  נמצא  כבר  המפעל  דים. 
לא  הממשלה  אם  מידית.  סגירה 
הבי־ ילכו  עובדים  תתערב – 240 

תה".
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גיל מסינג מונה לדובר צה"ל הבא
הרמטכ"ל אביב כוכבי החליט למנות את מסינג, ששימש דוברו באוגדת עזה לפני כמה שנים, לתפקיד היוקרתי 
◆ המינוי אושר על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו ◆ בכירים בצה"ל מתחו ביקורת על המהלך: "אין 

לו מספיק ניסיון - לא יספרו אותו"

מ‡: מ. יו„
הרמטכ"ל אביב כוכבי החליט למנות את 
גיל מסינג, לשעבר הדובר של ציפי לבני, לדובר 
לתפ־ שייכנס  מסינג,  של  מינויו  החדש.  צה"ל 
קידו בחודשים הקרובים לאחר שיעבור חפיפה 
על ידי הדובר היוצא רונן מנליס, אושר על ידי 

ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו.
אתמול פורסם בכלי התקשורת כי כוכבי 
במקו־ לדובר  מסינג  את  למנות  מתעתד  אכן 
מו של מנליס, אזרח, ולהעניק לו דרגות ייצוג. 
בין  עזה,  באוגדת  כוכבי  של  דוברו  היה  מסינג 
השאר בתקופת חטיפתו של גלעד שליט, ומאז 

נותר מקורב מאוד אליו ואל משפחתו.
לאחר שחרורו מצה"ל בעשור הקודם היה 
לבני  ציפי  של  השאר  בין  פוליטי,  דובר  מסינג 
בדוברות  עסק  האחרונות  ובשנים  בקדימה, 
בעולמות העסקים וההיי־טק. מצה"ל הוא הש־

לדרגת  הועלה  ובמילואים  סגן,  בדרגת  תחרר 
סרן.

בעבר כבר "הוצנחו" לתפקיד דובר צה"ל 
אזר־ חלקם  ליחידה.  מחוץ  גורמים  מעט  לא 
חים (נחמן שי, עודד בן־עמי, רות ירון) שהגיעו 
וחלקם  מקצועי,  ניסיון  עתירי  כשהם  לתפקיד 

ופיקודי  צבאי  ניסיון  עם  שהגיעו  צבא  אנשי 
משמעותי. מאז סיים אבי בניהו את תפקידו לא 
היה לדובר צה"ל מפקד מקצועי - שגדל בתוך 
יואב   - האחרונים  הדוברים  שלושת  היחידה. 
הוצנחו   - ומנליס  אלמוז  מוטי  מרדכי,  (פולי) 
לתפקיד, אבל הביאו עימם ניסיון פיקודי עשיר, 
היכרות עמוקה עם הצבא וסמכות טבעית מול 

הקצינים ביחידה ומול עמיתיהם למטכ"ל.
כוכבי  שערך  הקודם  המינויים  סבב  גם 
עורר ביקורת פנימית בצה"ל. הוא קידם אז שני 
קצינים, בוגרי הצנחנים: את האלוף אמיר ברעם 
לפיקוד הצפון, ואת תא"ל איתי וירוב (שהועלה 
הוא  בדרך  המכללות.  למפקד  אלוף)  לדרגת 
דילג על שורה ארוכה של קצינים, מה שהוביל 
ששירתו  מי  את  לקדם  מעדיף  הוא  כי  לטענות 
ואחיד־ הומוגני  מטכ"ל  ומעצב  ותחתיו,  איתו 

מחשבה.

לראשונה מזה 5 שנים:

 מנהיג דאע"ש תועד במסר לפעיליו
נראה שהסרטון צולם בשבועות האחרונים ◆ אבו בכר אל-בגדדי מדבר בו על נפילת המעוז האחרון של 
דאע"ש בסוריה, הפיגועים בסרי לנקה – והבחירות בישראל: "נתניהו קיבל את ממשלת היהודים" ◆ זה 

הסרטון הראשון של אל-בגדדי מאז הנאום במוסול ב-2014

מ‡: מ. יו„

דאע"ש  המוסלמי  הארגון  פרסם  אמש 
סרטון שבו נראה תיעוד חדש של מנהיג האר־
גון אבו בכר אל-בגדדי. זו הפעם הראשונה זה 
חמש שנים שהארגון מציג סרטון חדש של אל-
של־ כתובית  מופיעה  הסרטון  בתחילת  בגדדי. 
פיה הוא צולם החודש, ומדבריו של אל-בגדדי 

בו עולה שהוא אכן צולם בשבועות האחרונים.
הק־ על  מדבר  אל-בגדדי  נשמע  בסרטון 
שהם הסתיימו.  ואומר  שבסוריה  רבות בבארוז 
בארוז היה המעוז האחרון של דאע"ש בסוריה, 
נשמע  מכן  לאחר  במרץ.  ב-23  נפל  זה  ומעוזו 
שנרשמו  אירועים  של  שורה  מזכיר  אל-בגדדי 
ביש־ בבחירות  נתניהו  ניצחון  בהם  באפריל, 
באלג'יריה  הרודנים  הדחת  באפריל,  ב-9  ראל 
ובסודן ב-2 באפריל וב-11 באפריל בהתאמה, 
ב-21  שאירעה  לנקה,  בסרי  הטרור  ומתקפת 
באפריל. "אני מתאר לעצמי שאתם מעודכנים 
היהודים",  ממשלת  את  לידיו  קיבל  שנתניהו 

הוא נשמע אומר בין השאר.
משבח  אל-בגדדי  נשמע  הסרטון  במהלך 
בסרי  הפיגועים  את  שביצעו  המחבלים  את 
אולם  תמונותיהם,  מוצגות  המסך  כשעל  לנקה 

לפי אתר SITE, בשלב זה הוא עצמו אינו מוצג 
מדבר למצלמה, ולכן אי אפשר לקבוע בוודאות 
שהסרטון צולם לאחר הפיגועים. קיימת אפש־
רות שקטע השמע צורף לאחר מכן. אל-בגדדי 
ההפסד  על  כנקמה  בוצעו  שהפיגועים  אומר 

שנחל דאעש בבארוז.

בסרטון נראה אל-בגדדי יושב על רצפה, 
והוא נושא נאום בן 18 דקות. לצדו רובה ואת 
פניו מעטר זקן ארוך אפור-כתמתם. כמה אנשי 
נראים  מטושטשים,  שפניהם  אחרים,  דאע"ש 
בנאומו  מבטיח  הוא  השאר  בין  לו.  מאזינים 
נכלאו,  או  שנהרגו  דאע"ש  אנשי  בשם  לנקום 
 92 לפועל  הוציא  ארגונו  כי  וטוען 
שונות  מדינות  בשמונה  "מבצעים" 
כנקמה על המתחולל במזרח התיכון. 
על רקע תבוסותיו של דאע"ש בש־
דות הקרב בסוריה ובעיראק מצהיר 
אל-בגדדי בסרטון כי כעת מלחמתו 

של דאע"ש היא "מלחמת התשה".
האחרון  הסרטון  הערב,  עד 
בדרשה  היה  אל-בגדדי  תועד  שבו 
האר־ בירת  במוסול,  במסגד  שנשא 
כך  אחר   .2014 בשנת  בעיראק,  גון 
פורסמו  לעת  ומעת  למחתרת,  ירד 
ביוני  מת.  הוא  שלפיהם  דיווחים 
2017 מסר משרד ההגנה של רוסיה 
באזור  רוסית  שבהפצצה  יתכן  כי 
אל-בגדדי,  נהרג  שבסוריה  א-רקה 
אולם בחודשים שלאחר מכן התברר 

הדיווח הזה כשגוי.

בחירות באינדונזיה: 
מסתמן הנשיא המכהן 

ניצח בבחירות
שני היריבים הכריזו על ניצחונם ◆ תוצאות 

האמת יפורסמו בעוד מספר שבועות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שבאפריקה  באינדונזיה 
הבחירות  מערכת  הסתיימה 
הנ־ המסתמן,  כפי  ניצח,  ובה 
בכעש־ זכה  אשר  המכהן,  שיא 
רה אחוזים יותר מיריבו מנהיג 
פר־ עד  זאת,  עם  האופוזיציה. 
סום התוצאות הרשמיות ב-22 
הפוליטית  המערכת  למאי, 
ול־ לנסות  תמשיך  באינדונזיה 

שני  כאשר  התוצאות  את  נחש 
אינ־ נשיא  הבולטים,  היריבים 
ופראבובו  ווידובו  ג'וקו  דונזיה 
ניצחונם  על  הכריזו  סוביאנטו, 

בבחירות.
מתגוררים  באינדונזיה 
נח־ והיא  אדם  בני  מיליון   260
הג־ המוסלמית  למדינה  שבת 

דולה ביותר בעולם. 

שליח טראמפ להגרב"ד 
פוברסקי: " תברך את 
נשיא ארה"ב שינצח"

דיוויד פרידמן ביקש ברכה לקראת התמודדותו 
של טראמפ בבחירות 2020 לאחר שהוצב מולו 

המועמד ביידן הדמוקרטי

מ‡: יר‡ל לבי‡

בישראל  ארה"ב  שגריר 
לביקור  הגיע  פרידמן  דיוויד 
ברוך  רבי  הגדול  הגאון  בבית 

ראש  שליט"א,  פוברסקי  דב 
מועצת  וחבר  פוניבז'  ישיבת 
ברכה  וביקש  התורה,  גדולי 
טרא־ של  התמודדותו  לקראת 

מפ בבחירות 2020. 

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
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מחשש לקריסת הרשות:

 ישראל תגייס כסף בינלאומי לפרויקטים 
לפלסטינים בגדה

 המשלחת לכינוס המדינות התורמות לפלסטינים תנסה לגייס מימון עבור הפרויקטים שאושרו, בסכום 
של מאות מיליוני דולרים ◆ גורם ישראלי: הפסקת המימון האמריקני קטעה את הפרויקטים

מ‡: מ. יו„
בכינוס  מהמשתתפות  תבקש  ישראל 
כסף  לגייס  לפלסטינים  התורמות  המדינות 
עבור שורה של פרויקטים אזרחיים לרשות 
ב'כאן  אמש  פורסם  כך  בגדה,  הפלסטינית 
המים  בתחום  בפרויקטים  בעיקר  חדשות', 
הגור־ ידי  על  שאושרו  הסביבה,  ואיכות 
פעולות  ומתאם  בישראל  המוסמכים  מים 
הממשלה בשטחים. כעת הם ממתינים למי־

מון שעומד על מאות מיליוני דולרים.
המשלחת הישראלית לכינוס שיתקיים 
משרד  סמנכ"לית  את  כוללת  בבריסל,  מחר 
ביטחון  שרון  אל"מ  רביה-צדוק,  יעל  החוץ 

מיחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים, 
הם  אזורי.  פעולה  לשיתוף  המשרד  ומנכ"ל 
רקע  על  המדוברים,  הפרויקטים  את  יציגו 
וסי־ הפלסטינית,  הרשות  של  הקשה  מצבה 

רובה לקבל את כספי המסים מישראל.
לדברי גורם ישראלי, במשך כמה שנים 
ישראל לא הציגה פרויקטים המיועדים לגדה 
במיזמים  התמקדה  אלא  בכינוס,  המערבית 
כי  הדגיש  הגורם  עזה.  לרצועת  שמיועדים 
בשטח,  מקודמים  שהיו  בפרויקטים  מדובר 
התמיכה  את  משכה  הברית  ארצות  אלמלא 
"לא  לדבריו,  הפלסטינים.  עבור  הכספית 
היינו רוצים שהפרויקטים האלה ייתקעו כי 

האמריקנים לא מדברים עם הפלסטינים".
מתכוונים  ישראלים  גורמים  בנוסף, 
על  לחץ  להפעיל  אירופה  ממדינות  לבקש 
כספי  את  לקבל  שיסכים  כדי  מאזן,  אבו 
המסים שלו מישראל. כפי שפורסם אתמול 
בחדשות הערב בכאן 11, ישראל פעלה מא־
חורי הקלעים כדי להעביר את כספי המסים 
לידי הפלסטינים - ואף העבירה אותם, בני־
הפלסטינים.  לבנקים  הרשות,  להסכמת  גוד 
הרשות הפלסטינית התלבטה במשך תקופה 
מה לעשות עם הכסף שהועבר - בגובה של 
כ-660 מיליון שקלים - ולבסוף הוחלט לה־

חזיר את סכום הכסף במלואו.

מכת חיפושיות ביישובים ברחבי הארץ
חיפושיות מסוג "רצנית אוליביה", שאינן מסוכנות לאדם, נצפו בכמויות גדולות ברחבי הארץ ◆ בשעות 
הערב הן מעופפות בהמוניהן מהשטחים הפתוחים לתוך היישובים, אך במשרד להגנת הסביבה עדכנו 

כי הגעתן תיפסק בעתיד הקרוב ◆ "אין מקום לנקוט נגדן אמצעי הדברה" אומרים במשרד להגנת 
הסביבה

מ‡: מ. יו„

המשרד להגנת הסביבה הודיע אתמול, 
יום שני, על מטרד חדש מהימים האחרונים 
- כמויות גדולות של חיפושיות שחורות וג־
דולות שנצפו ביישובים רבים ברחבי הארץ. 
חיפושיות אלה אינן מסוכנות לאדם, והגעתן 
ההמונית צפויה להיפסק בעתיד הקרוב. לד־
ברי המשרד, "אין מקום לנקוט נגדן אמצעי 

הדברה".
לתחום  בתעופה  מגיעים  החרקים 

פתוחים  משטחים  העירוני 
הגעתם  ועם  הערב,  בשעות 
ומחפ־ בקרקע  נוחתים  הם 
ולרוב  מסתור,  מקום  שים 
ספו־ שעות  בתוך  מתים 
שגודלה  החיפושית,  רות. 
ממשפחת  היא  ס"מ,   2.5
על  והוגדרה  הרצניתיים, 
פרידמן  לייבעלע  ד"ר  ידי 
אביב  תל  מאוניברסיטת 
במשרד  אוליביה".  כ"רצנית 
להגנת הסביבה אמרו כי הר־

צנית "מועילה לחקלאות, שכן 
חרקים  ביעילות  טורפת  היא 
ועשויה  חקלאיים,  בשטחים 
מזיקים תברואיים,  גם  לטרוף 

כגון זחלי פרפרים ותיקנים".
הסביבה  להגנת  במשרד 
הדברה  לנקוט  אין  כי  ציינו 
במקרים  רק  אלא  נרחבת, 
החיפושית  "כאשר  מיוחדים. 
בת־ והמוני  חריג  במופע  היא 
חום יישוב, ובמקום שבו היא 
ניתן  למטרד,  בפועל  גורמת 

ישראל

מקרה של ’שפעת העופות‘ התגלה בלול בצפון הארץ
משרד החקלאות בודד את אחד הלולים בצפון, זאת לאחר שהתגלה מקרה של 'שפעת העופות' ◆ 

החשש שהנגיף יעבור באוויר למקומות נוספים

מ‡: יר‡ל לבי‡

השבוע  בסוף  נמצאה  העופות  שפעת 
החקלאות  משרד  הארץ,  בצפון  אחד  בלול 
בודד את הלול על פי הנוהל ואין סכנה להד־

בקת לולים אחרים ולבריאות הציבור
מעבדה  בדיקות  תוצאת  קבלת  עם 
אחד  בלול  העופות  שפעת  על  המעידות 
בודדו  הווטרינרים  השירותים  הארץ,  בצפון 
את הלול, ופעלו על פי הנוהג הקיים במשרד 

החקלאות.
בא־ אחרים  מלולים  מרוחק  הלול 
שלא  כך  הגידול  בשלבי  זוהתה  המחלה  זור. 
לב־ חשש  ואין  כלל,  מהלול  עופות  שווקו 

ריאות הציבור.

 לחירו מעב„ו ב‡מ ‡ˆיך ל‡
פנימי-חל˜ ב

פעם קודמת הבנו שאנו רוצים לצאת לחירות אמתית והכנו רשימה 
אנחנו  איך  היא  והשאלה  מהם,  להשתחרר  רוצים  שאנו  הדפוסים  כל  של 
יכולים להתמקד בהווה שלנו ולשחרר את העבר שלא ינהל אותנו? ישנן 
מספר דרכים שחלקן כבר דיברנו עליהם בהרחבה איך להתמודד עם רג־
שות הכעס, הטינה והנקמה, בכך שיעניקו לנו נקודת מבט שונה על הדב־
רים: המפה אינה פני השטח – מה שאני רואה בשטח לא בהכרח שזו המ־
ציאות האמתית, לכו חשוב פה השינוי פרשנות, כולנו אנשים שונים אחד 
מהשני רואים את הדברים באופן שונה. האופן שבו אני רואה את הדברים 
ונותן להם פרשנות שלי, זה מה שגורם לי בעצם להיות פגוע כל כך. אבל 
מאידך מנקודת המבט של האדם הפוגע, פני הדברים הם שונים. לדוגמא: 
כמה פעמים קרה לנו שאנשים שגרמנו להם להיפגע, וכלל אנחנו לא מבי־

נים מדוע הם נפגעו?
רק בגלל שהתפיסה וההסתכלות שלהם לגבי האירוע הינה  זה  וכל 
שונה לחלוטין. כשאנו יוצאים מתוך עצמנו ומתבוננים בדברים דרך נקודת 
הרבה יותר שלמה  האחר, אנחנו יכולים לראות תמונה  האדם  של  המבט 

ומאוזנת.
ישנה עוד הנחת יסוד שאומרת :בבסיס של כל התנהגות קיימת כוונה 
חיובית – מישהו עכשיו פגע בנו ולמרות שההתנהגות פוגעת ובלתי מקוב־
לת עלינו, אנו מניחים שהאדם הפוגע פעל מתוך איזשהו צורך. ההנחה היא 
שכוונתו לא הייתה לפגוע, אלא להשיג משהו חיובי עבור עצמו. כלומר, 
"זה לא היה נגדי - זה היה בעדו". בתוך כל התנהגות של כל אחד בתוך כל 
פעולה שאדם פועל ישנה סיבה למה שעשה ובדרך כלל המניע שלו למה 
שעשה זה מתוך התת מודע שלו והסיבה למה שעשה בדרך כלל פעולה 

שבאה לשמור עליו ממשהו. 
היכולת שלנו לראות את הכוונה החיובית שלו יכולה לעורר תחושת 
חמלה כלפיו, למרות הדרך הלא תקינה שבה הוא מימש את הצורך שלו. 
כיון שאנשים פועלים כמיטב יכולתם עם המשאבים הזמינים עבורם ברגע 
נתון – משמעות הדבר היא שגם אם הדרך שבחר בה אינה לגיטימית בעינינו 
ואף פוגעת, בסיטואציה שבה התרחשה ההתנהגות זה מה שהוא יכול היה 
לעשות עם המשאבים שהיו לו. יתכן מאוד שאם היה לו יותר משאבים אז 
היה מתנהג בצורה אחרת. חיובית יותר, כדי לממש את הכוונה החיובית 

שלו, 
אך מכיוון שהמשאבים שהיו לו מדולדלים פעל באופן שפעל. גם כאן, 
כשאנחנו רואים את הפעולה שלו שנובעת מתוך מוגבלות, אנו יכולים לגייס 
יותר הבנה וחמלה. מה שכן כאשר אנחנו בצד של הפגועים קשה לנו מאוד 
ואנחנו יכולים ליצור התנגדויות לכל ההנחות יסוד האלו. עכשיו תבחן את 
הרשימה שעשית ופעל על פי שני הכלים שקיבלת לשחרר את הדפוסים 
שאתה משועבד אליהם כי מגיע לך עכשיו לצאת לחירות אמיתית מרכז 
אישית  ליווי  בתוכנית  אותך  מלווה  להצלחה,  שלך  העוגן  לשנות   האומץ 
באחריות מלאה לתוצאות! המשך שבוע הבא אי"ה. בוא ללמוד לעשות את 
הבלתי אפשרי לעזור לעצמך ולאחרים איך לתכנת את תת המודע בדרך 
הצלחה  שמונעים  רגשיים  מחסמים  להיפרד  איך  והעוצמתית,  הפשוטה 

ואושר בחיים! באחריות! 

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

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

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

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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הפורום לישראל ירוקה מתריע: 

מפגעים סביבתיים בשמורות טבע
הפורום לישראל ירוקה תיעד מפגעים סביבתיים רבים הנמצאים בשמורות טבע או סמוך להן ◆ בין 

המפגעים: אתר פסולת פיראטי בגן לאומי ירקון, מחצבה לא חוקית באתר ארכיאולוגי סמוך לשוהם, 
פסולת בניין סמוך לשמורת הטבע נחל מיצר ועוד

מ‡: יר‡ל לבי‡

על  מתריע  ירוקה  לישראל  הפורום 
תופעה הולכת וגדלה של מפגעים סביבתיים 
שמורות  לאומיים,  גנים  בשטח  הנמצאים 
הפורום  ועוד.  ארכיאולוגיים  אתרים  טבע, 
ביש־ סביבתיים  מפגעים  שנים  מזה  מתעד 
ראל, וכעת חושף תיעוד עדכני של מפגעים 
הטבע  את  גסה  ברגל  הדורסים  חוקיים  לא 

בישראל.
אחד המפגעים העיקריים אחריו עוקב 
פסולת  אתר  הינו  ירוקה  לישראל  הפורום 
ירקון,  לאומי  גן  בגבולות  הנמצא  פיראטי 
סמוך לכביש 5 וצומת סגולה. מדובר באתר 
גדול היושב על כ 24,000 מ"ר, ומשמש כת־
חנת מעבר לפסולת ולשריפת פסולת אלק־

טרונית בצורה בלתי חוקית.
מפגע נוסף הינו מחצבה לא חוקית הנ־
מצאת בין הערים שהם ואלעד. מדובר במח־

צבת מודיעין, שלפי אתר המפות הממשלתי 
חלקים ממנה לא פעילים ויש בה סכנת מפו־
המחצבה  בטיחות.  אמצעי  היעדר  בשל  לת 
צרטה'  'בריכת  הארכיאולוגי  לאתר  פולשת 
עתיקה,  במחצבה  הנמצאת  חורף  ברכת   –
ומתייבשת  בחורף  גשמים  במי  שמתמלאת 
חורף  לברכות  שריד  הינה  זו  ברכה  בקיץ. 
ונהרסו  החוף,  במישור  בעבר  נפוצות  שהיו 

בפעילות פיתוח.
פו־ שבשומרון  כביר  הר  למרגלות  גם 
עלת מחצבה לא חוקית המחריבה אתר אר־
כיאולוגי מימי בית שני. מדובר בחורבת תל 
אל-פ'חר, בו נמצאים שרידי יישוב שומרוני 
וכן  שנה),  כ 2,000  (לפני  שני  בית  מתקופת 
ההלניסטית  מהתקופה  ממצאים  בה  נמצאו 
ישנה  לתל  בסמוך  הביזאנטית.  ומהתקופה 
מערת קולומבריום, וכן סממני חקלאות כגון 

אבן ריחיים.
באזור הצפוני יותר של מדינת ישראל 

ופסולת  מצעים  לערבוב  פיראטי  אתר  ישנו 
בניין, השוכן לגבול שמורת הטבע נחל מיצר. 
מדובר בשמורת טבע פורחת ויפיפייה, הכו־

ללת תצפית על מפל נחל מיצר המרהיב.
ירוקה  לישראל  הפורום  תיעד  בנוסף, 
ארכיאולוגי  תל  חציר,  בתל  פסולת  שפיכת 
הכולל ממצאים  מהתקופות הרומית, הביז־
נטית, הערבית ועוד. בין הממצאים שנתגלו 
בתל ישנם כלים, גתות לייצור יין, בור מים, 
המעידים  חקלאיים  ומתקנים  קבורה  מערת 

על יישוב עתיק שהיה באזור.
גלעד אך, מנכ"ל הפורום לישראל ירו־
קה "האזרח הרגיל לא מבין מה קורה סביבו. 
אם זה סביב החציבה הפיראטית, אתרים של 
פסולת בניין, פסולת ביתית, פסולת אלקט־
רונית, אם זה מפעלי תעשייה שפועלים בלי 
רישיון, בלי פיקוח, בלי שום היתר. רשויות 
חסרות  עומדות  פעמים  הרבה  האכיפה 

אונים מול הדבר הזה".

פורסם מכרז מרכזי לאספקת מכשירי 
סלולאר עבור משרדי הממשלה

מינהל הרכש הממשלתי פרסם מכרז מרכזי לאספקת מכשירי סלולאר בסדרת Samsung s10  עבור 
משרדי הממשלה ויחידות הסמך ◆ ההיקף הכספי של ההתקשרות נאמד ב- 15 מליון ₪

מ‡: יר‡ל לבי‡
החשב  באגף  הממשלתי  הרכש  מינהל 
הכללי, פרסם מכרז לאספקת מכשירי סלו־
עובדי  עבור   Samsung s10 בסדרת  לאר 
לתקופה  הסמך  ויחידות  הממשלה  משרדי 
של 12 חודשים. מדובר במכרז לאספקה של 
כ- 5,000 מכשירים, עם פוטנציאל גידול של 

עד 10,000 מכשירים.
כידוע מכרז הסלולאר הממשלתי הופרד 
השוק:  למבנה  בהתאם  נפרדים  מכרזים  לשני 
מכרז לאספקת שירותי סלולאר אשר השירו־

תק־ פלאפון  חברת  ידי  על  מסופקים  בו  תים 
שורת בע"מ, ומכרז לאספקת מכשירי סלולאר 
הצעות  להגיש  המשתתפים  מתבקשים  שבו 

מעת לעת עבור דגמי מכשירי סלולאר שונים.
מאפ־ הסלולאר  מכשירי  מכרז  מודל 
שר מיצוי תהליכי הרכש בצורה ברורה שכן 
הזול  מהספק  המכשירים  נרכשים  זה  במצב 

ביותר בהתאם לסוג המכשיר. 
גל  הממשלתי,  הרכש  מינהל  מנהל 
על  העת  כל  שוקד  הרכש  "מינהל  אמיר: 
עדכון וגיוון המודלים התחרותיים במכרזים, 

וחסכון  מיטביות  תוצאות  להבטיח  מנת  על 
כספי מירבי בהוצאות הממשלה. כך, הוחלט 
הידוע  במודל  המכרז  את  לבצע  זה  במקרה 
בתור "מכרז הולנדי" (מכרז בו מחיר הפתי־
מכן,  ולאחר  המכרז,  עורך  ידי  על  נקבע  חה 
המחיר עולה בהדרגתיות עד לקבלת הצעה 
לחסכון  מעבר  בנוסף,  מהמציעים).  מי  של 
שמחירי  ייתכן  הממשלה,  בהוצאות  הצפוי 
המכשירים שהתקבלו במכרז ישפיעו גם על 
בי־ העסקיים  הלקוחות  שאר  של  המחירים 

שראל וכן על הלקוחות הפרטיים".

פלסטיני שלף סכין על 
לוחמי מג"ב – ונעצר
נעצר פלסטיני שניסה להימלט מהכוחות 

כשרכב על טרקטורון בסמוך לתרקומיא ◆ 
בסיום מרדף רגלי נעצר החשוד בעת ששלף 

סכין לעבר הלוחמים

מ‡: יר‡ל לבי‡
בפעילות של כוחות מג"ב 
הלוחמים  זיהו  יהודה  בחטמ"ר 
שהורכב  רישוי  ללא  טרקטורון 
שה־ ('משטובה')  באופן פיראטי 
לעיירה  בסמוך  חשדם  את  עלה 
הלוחמים  משסימנו  תרקומיא. 
החל  הוא  לעצור  לטרקטורון 

בבריחה ונכנס אל תוך העיירה.
החל  אחריו  מרדף  במהלך 
רגלית  בבריחה  הטרקטורון  נהג 

אליו  התקרבו  וכשהלוחמים 
החשוד התנגד למעצר ואף שלף 
את  שמטו  מיד  הלוחמים  סכין.  

הסכין מידו ועצרו אותו.
הטרקטורון  בתוך 
פריצה  כלי  נמצאו  המאולתר 
בש־ החשוד,  שונים.  מסוגים 
אידנא,  תושב  לחייו  ה-40  נות 
עם הטרקטורון והממצאים  יחד 
יש־ במשטרת  לחקירה  הועברו 

ראל.  

מנכ"ל חוננו לשר 
לבט"פ: התערב 

בתנאי כליאתם של 
האסירים הלאומיים

מנכ"ל חוננו שלח מכתב לשר גלעד ארדן בו ביקש את 
התערבותו בתנאי כליאתם של האסירים הלאומיים 
◆ שניים מהם כלואים בבידוד מוחלט, וחגגו את ליל 

הסדר לבד כל אחד בתאו

מ‡: יר‡ל לבי‡

במכתב, שנשלח על ידי מנכ"ל 
מידד,  (זנגי)  שמואל  חוננו,  ארגון 
הועבר  ספורים  ימים  "לפני  נכתב 
ששהה  צעיר  אסיר  ראובני,  ינון 
לאגף  בכלא,  ביותר  קשים  בתנאים 
התורני בכלא רימונים. ינון ורעייתו 
נשאו בזמן שהותו במאסר  הצעירה 
באופן  התנהל  ביניהם  הקשר  ומאז 
בלתי אפשרי עבור בני זוג צעירים. 
לצערי המערכת התנכלה לבני הזוג 
אמצעי  בשום  בחלה  ולא  ראובני 
כדי למנוע את מעברו של ינון לאגף 
פתוח, תחילה של הליך שיקום, טל־
פונים ומפגשים עם אשתו הצעירה 

וכדומה.
בהזד־ מידד  מבקש  כן,  כמו 
ליבו  תשומת  את  להפנות  זו  מנות 
אסי־ של  למצוקתם  ארדן  השר  של 
בארגון  מסייעים  להם  נוספים  רים 
החלה  האחרונות  "בשנים  'חוננו'. 
כליאתם  בתנאי  החמרה  של  מגמה 
עונ־ המרצים  יהודים  אסירים  של 
רקע  בעלות  עבירות  על  מאסר  שי 

לאומי" כותב מידד.
"כנגד כמה מן האסירים הללו, 
ניהול  במהלך  עצירים  עדיין  חלקם 
קשה  ביד  המערכת  נוקטת  משפט, 
תנאי  ולמעשה  אויב,  היו  כאילו 
כליאתם חמורים משל מחבלים עם 

דם יהודי על הידיים".
הק־ את  ומתאר  מוסיף  מידד 
במהלך  האסירים  שעוברים  שיים 
זוכים  לא  אלו  "אסירים  יום  היום 
לא  שלהם,  באגפים  חברה  לחיי 
של  חיים  שגרת  להם  מתאפשרת 
אמונתם,  כפי  ומצוות  תורה  קיום 
תפילה במניין, שיעורי תורה, מצוות 
החגים וכדו', והקשר עם בני המש־
כבירים  קשיים  תחת  מתנהל  פחה 
רשויות  של  לחסדם  נתונים  כשהם 
ביקור  יתקיים  ברצותם   – הכלא 
מא־ ביקור  יתקיים  וברצותם  פתוח 

חורי מחיצת זכוכית".
במכתבו  מידד  כותב  לסיום 
לשר ארדן "אני סמוך ובטוח שתדע 
בשום שכל להפסיק את העוול הזה. 
מקו־ באותם  נבחנת  לחירות  דאגה 

מות מאתגרים".

http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
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נדחה ערעור המחבל מפיגוע הדריסה 
בירושלים

ביהמ"ש העליון דחה את הערעור שהגיש מחבל שביצע פיגוע דריסה בירושלים, בו נפגעו שני אזרחים. 
בערעורו ביקש המחבל הקלה מחומרת העונש שהושת עליו

מ‡: יר‡ל לבי‡
ערעורו  את  דחה  העליון  המשפט  בית 
עונשו.  חומרת  על  רג'בי  מוראד  המחבל  של 
עמית,  השופטים  ישבו  המשפט  בית  בהרכב 
מינץ ווילנר, אשר החליטו להשאיר את עונשו 
של רג'בי ללא שינוי. הפיגוע אירע לפני כש־
עתניאל  את  רג'בי  דרס  במהלכו  וחצי,  נתיים 
אלקיים ואדם נוסף, ולאחר שפגע בהם ניסה 
לאחר  בקסדתו.  בהם  ולהכות  בסכין  לדקרם 
הפיגוע הורשע רג'בי ונידון ל 15 שנות מאסר.
חוננו  מארגון  בלייכר  חיים  עו"ד 
בית  החלטת  על  ברך  אלקיים  את  המייצג 
המחבל  של  שערעורו  השם  "ברוך  המשפט 

יותר  הרבה  להיות  צריך  היה  העונש  נדחה, 
שהיה  וממה  מניסיוננו,  מלכתחילה.  קשה 
נראה באולם ביהמ"ש, השתתפותו של נפגע 
השופטים  להחלטת  תרמה  בהליך  העבירה 

שלא להקל בעונש המחבל".
בלייכר תיאר את השפעת מכתבו של 
של  שמכתבו  "לאחר  השופטים  על  הפצוע 
הפצוע הוגש לשופטים והם קראו בו בעיון, 
סנגורו  את  קשות  שאלות  לשאול  החלו  הם 
ממחשבה  השתנתה  והאווירה  המחבל,  של 
למחשבה  המחבל  בעונש  להקל  מקום  שיש 
שמדובר בפיגוע חמור, ואין כל מקום להקל 

ולו במעט על המחבל".

המש־ בבית  שהתקיים  בדיון  כי  נזכיר 
פט העליון לגבי הערעור העביר פצוע הפי־
גוע אלקיים לשופטים מכתב מרגש. במכת־
בו תאר הפצוע את הצטרפותו לעם ישראל, 
ואת בקשתו מהשופטים שלא להיענות לע־

רעור המחבל.
המחבל  סנגורו של  נימק  הדיון  באותו 
בין  וטען  העונש,  חומרת  על  הערעור  את 
היתר כי המתלוננים לא ניזוקו באופן קשה, 
וכי המחבל היה ב'מצב נפשי רעוע'. כאמור, 
לד־ העליון  המשפט  בית  החליט  החג  לפני 
חות את ערעורו, ולהשאיר את העונש הנגזר 

עליו ללא שינוי.

בצל ההחלטה על סגירתו: 

עשרות עובדים הפגינו מול מפעל חרסה
עובדי המפעל הוותיק בבאר שבע לייצור כלים סניטריים, הגיעו למחות מול שערי מקום עבודתם, 

לאחר ההודעה כי הוחלט על סגירתו והעברתו לטורקיה. "70 שנה ירדו לטמיון", קראו

מ‡: יר‡ל לבי‡  
שבע  באר  תושבי  עובדים  כ-115 
לסגור  הוחלט  כי  אתמול  שגילו  והסביבה, 
המפעל  את  ולהעביר  עבודתם  מקום  את 
ונושאים  אליו  הכניסה  את  חסמו  לטורקיה, 
וז־ פרנסתם  את  להציל  זעקה  תוך  שלטים 

כויותיהם.
של־ נושאים  המפגינים  העובדים 
ירדו  שנה   70" היתר  בין  נכתב  עליהם  טים 
בטורקיה"  לבן'  'כחול  "חרסה  לטמיון", 

ו"נלחמים על הלחם שלנו".
כזכור, בתום חופשת הפסח, העובדים 
לשוב לעבודתם והנהלת המפעל  הורשו  לא 
שכרה חברת אבטחה כדי למנוע את כניסתם 
במרחב  ההסתדרות  יו"ר  עבודתם.  למקום 
לסרב  לעובדים  הורה  בביוף,  מאיר  הנגב, 
עד  פיטורים  מכתבי  החברה  מהנהלת  לקבל 
אשר יוסדרו בהסכמות זכויותיהם והתנאים 

שיקבלו כתוצאה מסגירת האתר.
סניט־ כלים  לייצור  מפעל  הוא  חרסה 

במפעל  מדובר  וכיורים.  אסלות  כמו  ריים, 

היסטורי שהוקם בבאר שבע זמן קצר לאחר 
עובדים,  כ-115  מונה  הוא  המדינה.  קום 
תושבי באר שבע והסביבה, אשר מועסקים 
בהסת־ מאוגדים  המפעל,  כעובדי  ישירות 
המפעל  בנוסף,  קיבוצי.  הסכם  ובעלי  דרות 
מספק פרנסה לעוד מאות עובדים במעגלים 

חיצוניים.

בקרב  חשש  קיים  כשנתיים  מזה  כבר 
בשל  התעסוקתי,  עתידם  לגבי  העובדים 
לייצור  מפעל  בנו  החברה  שבעלי  העובדה 
התממש  עתה  בטורקיה.  סניטריים  כלים 
החשש עם החלטת החברה לסגור את המפ־
על בבאר שבע ולהעביר את מלוא הפעילות 

שלו לטורקיה.

אוסטרליה: סריקות בוצעו בבית הכנסת 
בסידני אחרי שנתקבלו איומים

משטרת סידני סגרה וכיתרה את בית הכנסת המרכזי בעיר לאחר שהתגלה איום מקוון על בית הכנסת ◆ 
לאחר שעות מתוחות הוסר החשש 

מ‡: יר‡ל לבי‡
סידני, NSW – איום מקוון שגרם למ־

שטרה לסגור רחוב ולסרוק את בית הכנסת 
במזרח סידני היה ככל הנראה איום סרק.

סידני  משטרת  של  רבים  שוטרים 
הקיפו את בית הכנסת המרכזי, וכיתרו אותו 
בית  על  מקוון  איום  גילו  שהרשויות  לאחר 

הכנסת והמתפללים. 
חברי  היו  בהן  שעות  כמה  לאחר 
החשש.  הוסר  במתח,  היהודית  הקהילה 
וולף  לוי  הרב  חב"ד  ושליח  הכנסת  בית  רב 
בטחון  על  השומרת  סידני  למשטרת  הודה 

הקהילה, ואמר כי עם "מעט אור, ניתן לגרש 
הרבה חושך".

המבצע החל בשעה 6:30 ביום ראשון, 
לאחר ששוטרים הוזעקו למקום לאחר שה־

הכ־ לבית  הקשור  מקוון  איום  תקבל 
נסת המרכזי בצומת בונדי, כך מסרה 

.NSW דוברת משטרת
הרחובות  את  סגרו  שוטרים 
אחרים  ששוטרים  ובשעה  הסמוכים, 
באותה  ריק  שהיה  הבניין,  את  סרקו 
בסביבות  הסתיים  החיפוש  עת. 
התע־ הכביש  ופתיחת   09:15 השעה 

כבה עד השעה 10:30.
מתי־ הוא  שהאיום  מאמינה  המשטרה 
חה, אבל היא לא לוקחת סיכונים, והבדיקות 

נמשכות, אמרה הדוברת.

נשיא מועצת חכמי 
התורה מרן ראש הישיבה 
הגר"ש כהן נתן את ברכתו 

לרבני בני ברק
רבני בני ברק החדשים שהוכתרו לאחר פטירת הגרמי"ל 

לנדא זצ"ל גאב"ד בני ברק, הגיעו בימי חול המועד 
פסח, לביקור אצל נשיא מועצת חכמי התורה חכם 

שלום כהן בכדי לקבל את ברכתו למינוי

מ‡: יר‡ל לבי‡

הרבנים, הגאון רבי חיים יצחק 
צבי  שבח  רבי  והגאון  לנדא  אייזיק 
נשיא  של  למעונו  הגיעו  רוזנבלט, 
ראש  מרן  התורה  חכמי  מועצת 
הישיבה הגר"ש כהן בדירה החדשה 
מלווים  בירושלים  רמות  בשכונת 
בראש העיר בני ברק אברהם רובינ־

שטיין וקיבלו את ברכתו.
הרב־ דיברו  השיחה  במהלך 
התורה  חכמי  מועצת  נשיא  עם  נים 
על  כהן  הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן 
האחדות  על  וסיפרו  כשרות  ענייני 
והחסידות  התורה  בעיר  והכשרות 

על  סיפר  מרן  המאחד.  המינוי  מאז 
הכשרות של הסבא הגאון רבי יעקב 
לנדא זצ"ל, שהוא אכל ממנה תמיד.

חיים  רבי  הגאון  העיר,  רב 
שסבו  סיפר  לנדא  אייזיק  יצחק 
הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל כשהיה 
ואז  חופות  ועורך  לספרדים  מגיע 
הב־ את  ספרדית  בהברה  אומר  היה 

רכות כמנהג המקום.
בסיום הביקור בירך נשיא מו־
הישי־ ראש  מרן  התורה  חכמי  עצת 
בה הגר"ש כהן את ראש העיר הרב 
אברהם רובינשטיין שהביא לאחדות 
מחלוקת  ללא  הרבנים  במינוי  בעיר 

כלל.

יצרנית מרצדס: לא 
סיפקנו רכבים לצפון 

קוריאה
החברה הגרמנית דיימלר אמרה כי היא אינה יודעת 

איך מנהיג צפון קוריאה השיג לימוזניות של מרצדס ◆ 
הסנקציות לא מאפשרות למדינה לרכוש מוצרי יוקרה 

כולל מכוניות פאר

מ‡ פ.  יוחנן

הגרמנית  המכוניות  יצרנית 
הלימוזינות  את  שמייצרת  דיימלר, 
המשמשות  אלו  כמו  המשוריינות 
קים  הצפונית,  קוריאה  מנהיג  את 
מושג  לה  אין  כי  אמרה  און,  ג'ונג 
כי  והבהירה  אותן  השיג  הוא  כיצד 
עסקיים  קשרים  מקיימת  לא  היא 

עם פיונגיאנג.
הפרק  על  עלתה  שוב  הסוגיה 
המ־ בשיירה  השתמש  שקים  אחרי 
נשיא  עם  בפסגה  שלו  שוריינת 
חמישי  ביום  פוטין  ולדימיר  רוסיה 
האחרון, כפי שקרה בפגישותיו עם 
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
לקו־ יוקרה  מוצרי  מכירת 
לימוזינות,  כולל  הצפונית,  ריאה 

שהוטלו  הסנקציות  תחת  אסורה 
על פיונגיאנג במטרה להפעיל עליה 
לחץ לנטוש את תכנית הגרעין שלה.
המ־ לימוזינות  שתי  זאת,  עם 
בוול־ הרכבת  בתחנת  לקים  תינו 
 S600 "מרצדס "מייבך דיווסטוק - 
ו"מייבך" S62. ככל הידוע, הוא גם 
הפסגות  בשתי   S600-ב השתמש 
ביוני,  בסינגפור  טראמפ  עם  שלו 

ובווייטנאם בפברואר.
כיצד  מושג  שום  לנו  "אין 
לקוריאה  הגיעו  האלו  המכוניות 
החברה,  דוברת  אמרה  הצפונית", 
סו־ לפניית  בתגובה  מוקרט,  סילק 
כנות הידיעות אי-פי בנושא. "עבור 
בהתאם  מוצרים  ייצוא  דיימלר, 
לחוק הוא עקרון בסיסי של פעילות 

עסקית אחראית".
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שוב עליה במחירי הדלק | כמעט בעוד 
20 אג' לליטר

הגורם המרכזי להתייקרות הדלק הוא העלייה במחירי הנפט

מ‡: יר‡ל לבי‡
שלי־ יום  שבין  הקרוב  הלילה  בחצות 
יעודכנו   (30.4.2019-1.5.2019) לרביעי  שי 
הנ־ בפיקוח,  הנמצאים  הדלק  מוצרי  מחירי 

מכרים לצרכן בתחנות הדלק.
אוקטן  בנזין 95  לליטר  המרבי  המחיר 
עצמי  בשירות  בתחנה  לצרכן  עופרת  נטול 
(כולל מע"מ) לא יעלה על 6.51 ש"ח לליטר, 

עליה של 19 אגורות מחודש קודם. תוספת 
אגורות   21 על  תעמוד  מלא  שירות  בעד 
מחודש  שינוי  ללא  מע"מ),  (כולל  לליטר 

קודם.
אוקטן  בנזין 95  לליטר  המרבי  המחיר 
עצמי  בשירות  בתחנה  לצרכן  עופרת  נטול 
באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 5.56 ש"ח 
לליטר, עליה של 16 אגורות מחודש קודם. 

תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 18 אגו־
רות לליטר (ללא מע"מ), ללא שינוי מחודש 

קודם.
מאז ינואר 2019 מחירי הדלק התייקרו 
בכ-12% וזהו החודש הרביעי ברציפות שבו 
כשהגורם  הדלק,  במחירי  עלייה  נרשמת 
המרכזי להתייקרות הדלק הוא העלייה במ־

חירי הנפט.

משטרת סין חשפה 
כנופייה החשודה 
בייצור לגו מזוייף 

בשווי מיליונים
קבוצת הזייפנים סחרה בחיקוי של הצעצוע הפופולרי 

תחת השם "לפין", בשווי עשרות מיליונים

מ‡ פ. יוחנן
הסינית  המשטרה  קציני 
הדרומית  בעיר  מפעל  על  פשטו 
הח־ אדם  בני  ארבעה  ועצרה  שנזן 
שודים בניהול המפעל המפוקפק בו 
ההרכבה  צעצוע  את  זייפו  לכאורה 
דיווחי  פי  על  "לגו".   - הפופולרי 
התגלו  המעצר  לאחר  המשטרה, 
במפעל חיקויים של ערכות לגו של 
המפורסמת  הסרטים  סדרת  מותג 
על  שהועתקו  הכוכבים",  "מלחמת 
מתוכניות  לאחד  אחד  החשד,  פי 

המגירה של חברת לגו הדנית.
נת־ המעצר  במהלך 

מ-630,000  יותר  פסו 
מו־ לגו  דמויי  מוצרים 
מה־ עוד  נמסר  כנים, 

כבר  הסינית.  משטרה 
מש־  ,2018 באוקטובר 
טרת שנגחאי מצאה את 
"לפין"  מדגם  החיקוי 
של  השווקים  ברחבי 
השו־ המוצרים  העיר. 
נים העלו את חשדם של 
שוטרי משטרת שנגחאי 

כי, לפי עדותם, הם היו "זהים באופן 
לגו  מצעצועי  שהכירו  למה  קיצוני" 

המקוריים.
לצד החיקויים של לגו, המוצ־
רים של המפעל החשוד בזיוף הופ־
הילדים  סרט  של  לצאתו  בסמוך  צו 
הצעצו־ ענקית  של  הקופות  שובר 
והפלא   ,"2 לגו  "סרט  הדנית  עים 
המדוייקים  הצעצועים   - ופלא 
לאחר  להפיץ  הדנים התכוונו  אותם 
בשווקים  נמכרו  כבר  הסרט  הקרנת 
ברחבי סין הודות לזייפנים. הסינים 
החשודים בזיוף קראו לערכה שלהם 

"אבני לפין 2".

ארה"ב פורשת 
מאמנת הסחר בנשק 

הבינלאומית
הנשיא טראמפ הודיע כי ארה"ב תסיר את חתימתה 

מהאמנה הבינלאומית לסחר בנשק

מ‡ פ. יוחנן

הרובאים  איגוד  בפני  בנאום 
הנ־ הודיע  באינדיאנפוליס  הלאומי 
לבטל  מתכוון  הוא  כי  טראמפ  שיא 
אמנת  על  ארה"ב  של  חתימתה  את 
הסחר בנשק הבינלאומית, שאמורה 
הקונבנ־ הנשק  מכירת  את  להסדיר 

ציונאלי ברחבי העולם.
האמנה  מסדירה  היתר,  בין 
את מכירת מטוסים, טנקים, ספינות 
חתמה  ארה"ב  קל.  ונשק  מלחמה 
מעולם  אך   2013 בשנת  האמנה  על 
מי־ ואת  החתימה  את  אישררה  לא 
לעולם  שלי  ההסכם. "הממשל  מוש 
בנשק  הסחר  אמנת  את  יאשרר  לא 
שלי,  הממשל  תחת  האו"ם.  של 
הריבונות  על  נוותר  לא  לעולם  אנו 
לא  לעולם  אחד.  לאף  האמריקאית 
לרמוס  זרים  לביורוקרטים  נאפשר 

את התיקון השני לחוקה.
רשמי  באופן  היום  מודיע  אני 
כי ארה"ב תבטל את החתימה האמ־

הזו",  השגויה  האמנה  על  ריקאית 
אמר טראמפ. אז חתם נשיא ארה"ב 
לבטל  לקונגרס  הקורא  מכתב  על 
את חתימת ארה"ב על אמנת הסחר 
אלפי  כאשר  הבינלאומית,  הנשק 
תוך  רגליהם  על  עומדים  הנוכחים 
וקריאות  סועדות  כפיים  מחיאות 
הח־ לאחר  מיד  ארה"ב!".  "ארה"ב! 
אל  העט  את  טראמפ  השליך  תימה 

הקהל התומך.
האמרי־ הרובאים  איגוד  יו"ר 
קאי, כריס קוקס, בירך על ההחלטה 
ואמר כי "ברק אובמה וג'ון קרי ניסו 
לכפות עלינו לקבל פיקוח בינלאומי 
אבל  האו"ם,  ע"י  נשק  מכירת  על 
במ־ "לא  היום  אמר  טראמפ  דונלד 

שמרת שלי".
הנציג  מננדז,  בוב  לעומתו, 
הדמוקרטית  המפלגה  של  הבכיר 
כי  אמר  בסנאט,  החוץ  בוועדת 
שעלולה  מסוכנת  בהחלטה  מדובר 
למשטרים  נשק  למכירת  להביא 

עוינים.

ציקלון נוסף הכה את מוזמביק ופגע 
בכפרים שלמים

בזמן שהמדינה הענייה טרם התאוששה מ"אידאי", הגיעה הסופה "קנת'" שהחריבה אזורים רבים בצפון 
המדינה. לפחות חמשה נהרגו, והממשלה קוראת לאלפי תושבים להתפנות

מ‡ פ. יוחנן
לפחות חמשה בני אדם נהרגו מנזקים 
שטרם  במוזמביק,  "קנת'"  ציקלון  שגרם 
בה  שהכה  הקטלני  מהציקלון  התאוששה 
אתמול  דחקו  הרשויות  שעבר.  בחודש 
(שבת) בתושבים החיים בסמוך לשני נהרות 
בצפון המדינה לעבור לאזורים גבוהים יותר, 
בטרם  והשיטפונות.  העזים  הגשמים  בשל 
בתים  הציקלון  שיטח  המדינה,  לפנים  עבר 
של  שבדרומה  המדינה  של  הצפוני  בחוף 

יבשת אפריקה.
כי  מסר  הלאומי  המים  משאבי  מינהל 
שני הנהרות מגרומה ומסלו, שנמצאים מד־
עלולים  פמבה,  המחוז  לבירת  ומצפון  רום 

הזה,  התרחיש  "בשל  גדותיהם.  על  לעלות 
אנו ממליצים לתושבים שחיים באזורים אלו 
ובטוחים",  גבוהים  למקומות  מידית  לעבור 
נמסר. "עדיין יורד הרבה גשם, וזה מדאיג", 
אמר דו מוחמד, מנהל הפעילויות ההומניט־

ריות, שנמצא בעיר פמבה.
לפני ש"קנת'", הסופה העוצמתית ביותר 
שפגעה בצפון מוזמביק, הכתה במדינה ברוחות 
במהירות של 280 קמ"ש, היא גרמה למותם של 

שלושה בני אדם באיי קומורוס הסמוכים.
כי  הזהירה  האו"ם  של  המזון  תכנית 
כמויות הגשם שירדו בימים הקרובים בצפון 
של  מאלו  כפולות  להיות  עשויות  מוזמביק 
הימים האחרונים ועל כן גובר החשש משי־

טפונות נוספים באזור הנוטה להצפות ולמ־
פולות בוץ. גמה קונל, ראש המשרד האזורי 
לתיאום הפעולות ההומניטריות של האו"ם, 
אמרה כי זה נראה שאזורים מסוימים "שוט־

חו על ידי בולדוזר".
יוניצי"ף,  האו"ם,  של  הילדים  קרן 
בסיכון  נמצאים  ילדים  אלף   368 כי  אמרה 
ביותר  העניות  המדינות  אחת  במוזמביק, 
נזקי  עם  להתמודד  עדיין  המתקשה  בעולם, 
כ-1.85  הותירה  הסופה  "אידאי".  הציקלון 
סו־ הומניטרי.  לסיוע  הנזקקים  איש  מיליון 
היקף  את  לאמוד  מתקשות  הסיוע  כנויות 
הנזק, בשל השבתת רשתות החשמל והתק־

שורת באזורים רבים.

פולין בודקת אפשרות רכישת גז מישראל
חברת הגז הלאומית של פולין הודיעה כי היא שוקלת לרכוש גז מישראל על מנת לבטל את התלות בגז 

מרוסיה

מ‡ פ. יוחנן
הס־ על  בקרוב  לחתום  עשויה  פולין 
הגז  חברת  מישראל.  גז  לרכישת  ענק  כמי 
כי  הודיעה   PGNiG פולין  של  הלאומית 
גז  רכישת  הסכם  על  לחתום  שוקלת  היא 
את  הניתן  ככל  לצמצם  במטרה  מישראל 

רכישת הגז מרוסיה.
פיוטר   ,PGNiG חברת  מנכ"ל 
ווז'ניאק, הודיע כי חברה הגז הלאומית של 

פולין בוחנת בימים אלו את אפשרות שיתוף 
הפעולה עם ישראל.

שנמצאת  החברה  להיות  רצים  "אנו 
מז־ ושל  הצפון-דרום  של  הדרכים  בצומת 
פולין  לדרום  משהו  צריכים  אנו  רח-מערב. 
אנו  אז  מהימן.  משהו  על  להסתמך  וצריכים 
שיכולים  האלו  המקומות  כל  את  בודקים 
לספק גז לדרום פולין בזהירות רבה, ואנחנו 

מתעניינים בגז מישראל" אמר ווז'ניאק.

השנים האחרו־ בעשרות  תלויה  פולין 
ענ־ עם  הסכמים  על  וחתמה  הרוסי  בגז  נות 
קית הגז הרוסית "גזפרום" שאמורים לספק 
בשנים  זאת,  עם   .2022 שנת  עד  לפולין  גז 
בין  ביחסים  המתיחות  בעקבות  האחרונות 
באופן  הגז  מחירי  והעלאת  ורוסיה,  פולין 
חד צדדי על ידי גזפרום, החלה פולין לבדוק 
מנת  על  העולם  ברחבי  אחרות  אפשרויות 

לצמצם ככל הניתן את התלות בגז הרוסי.
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הרב שמואל אליהו:

זה מה שהיה מאחורי הקלעים בין פוטין 
לנתניהו בעסקת באומל

הרב שמואל אליהו מספר סיפור על מה שקרה מאחורי הקלעים בעניין זכריה באומל

מ‡: יר‡ל לבי‡
צפת,  של  רבה  אליהו,  שמואל  הרב 
על  מצמרר  סיפור  האחרונים  בימים  סיפר 
הקל־ מאחורי  שקרה  ומה  הממשלה  ראש 
שי־ במהלך  הי"ד.  באומל  זכריה  בענין  עים 
עור בעיר הוא חשף כי ישראל סיכלה פיגוע 
החליט  ובתמורה  המועצות  ברית  נגד  גדול 
נשיא רוסיה פוטין לגמול לישראל טובה על 

ההישג המודיעיני.
באומל  של  אחותו  כאשר  החל  הכל 
של  ההלוויה  מסע  במהלך  לנתניהו  הודתה 
אחיה השבוי ז"ל, "שלא החמיץ את השעה". 
רבים תהו למה היא התכוונה בדבריה, לאחר 
סיפרה  היא  כוונתה,  את  לבאר  שהתבקשה 
"במשך  הדברים.  השתלשלות  על  לנתניהו 
שלא  (נתניהו)  עליך  קפידה  לנו  היתה  שנים 

לישראל",  שלו  העצמות  את  להביא  טרחת 
במ־ החלטנו,  אחד  "ביום  לב.  בגילוי  אמרה 
קום לבוא עליך בטרוניה החלטנו ללמד עליך 
להביא  האפשרות  את  לך  אין  שאולי  זכות 

אותו לישראל".
לטענת הרב אליהו, בשלב הזה, נתניהו 
החליט לשתף אותה במה שהתרחש מאחורי 

הקלעים של ההסכם, "לפני תקופה, סיכלנו 
פיגוע גדול נגד ברית המועצות – וידענו שי־

בוא יום ונפרע מפוטין".
דרישות   3 "הכנתי  המשיך:  נתניהו 
בש־ הרבה  החשיבות  למרות  אך  חשובות, 
לר־ התקרב  לא  זכריה   – אחיך  של  חרורו 
והוא  פוטין,  אצל  ישבנו  הדרישות".  שימת 
בפתק  הישראלי.  הסיוע  על  לנתניהו  הודה 
שאותם  דרישות  שלושה  היו  בכיסו  שתחב 
הוא התכוון לדרוש מהנשיא בתמורה לסיוע 
לשלוף  נתניהו  החליט  "ולפתע",  הישראלי, 
דווקא את באומל, פוטין התפלא: "מה אכפת 
נתניהו  שנה?",   35 לפני  שנהרג  מחייל  לך 
פוטין  המשפחה'.  את  ירגש  זה  ש'כן,  השיב 
אמר   – הישראלית  מהסולידריות  שהתרגש 

לנתניהו 'זה עלי'.

המונים במעמד 
הקבלת פני רבו 

לראשון לציון והרב 
הראשי לישראל

רב הכותל בירך את הראש״ל על ספרו החדש ילקוט 
יוסף העוסק בענייני הכותל המערבי וקדושתו

מ‡: יר‡ל לבי‡

עי־ ראש  ערים,  רבני  דיינים, 
ואישי  כנסת  חברי  ירושלים,  רית 
במע־ הערב  השתתפו  רבים  ציבור 
מד 'הקבלת פני רבו' של הרב הרא־
הרבנות  מועצת  ונשיא  לישראל  שי 
רבי  הגאון  לציון  הראשון  הראשית 
יצחק יוסף שליט״א, לאחר שיעורו 
בי־ 'היזדים'  הכנסת  בבית  השבועי 

רושלים את השיעור המקדים מסר 
הרה״ג שמואל רבינוביץ רב הכותל 
עירית  ראש  הקדושים,  והמקומות 
ירושלים משה ליאון בירך את הנו־

כחים בברכת חג שמח.
רב הכותל המערבי והמקומות 
הראשי  הרב  את  בירך  הקדושים 
ספרו  על  הראש״ל  מרן  לישראל 
בענייני  העוסק  יוסף  ילקוט  החדש 

והודה  וקדושתו  המערבי  הכותל 
האיתנה  עמידתו  על  הרב  לכבוד 
המ־ הכותל  קדושת  על  בשמירה 
מר  ירושלים  עירית  ראש  ערבי.  
את  הראשי,  הרב  בירך  ליאון  משה 
ההמונים  ואת  והרבנים  הדיינים 
הק־ ובמעמד  בשיעור  שהשתתפו 
בלת פני רבו בברכת חג פסח כשר 

ושמח.
הש־ רבו  פני  הקבלת  במעמד 
תתפו דייני בית הדין הגדול, אב״ד 
הר־ מועצת  חברי  אזורים,  ודיינים 
בנות הראשית לישראל, רבני ערים, 
ירוש־ עירית  ראש  וכן  כנסת  חברי 
ציבור  ואנשי  ליאון  משה  מר  לים 
ישראל  בית  המוני  עם  יחד  רבים 
הראשי  הרב  מכבוד  התברכו  אשר 
הגר״י  לציון  הראשון  מרן  לישראל 

יוסף שליט״א בברכת חג שמח.

חברת סיטיפס תפסיק 
להפעיל את הרכבת הקלה 

בירושלים
חברת סיטיפס שמפעילה את הרכבת הקלה בירושלים 
הודיעה כי היא פורשת מהתמודדות במכרז להפעלת 

קו הרכבת החדש ◆ הסיבה: אי כדאיות כלכלית

מ‡ פ. יוחנן
מלה־ תחדל  סיטיפס  חברת   
בירושלים.  הקלה  הרכבת  את  פעיל 
כי  האוצר  למשרד  הודיעה  סיטיפס 
הקו  להפעלת  מהמכרז  פורשת  היא 
החדש בירושלים (הקו הירוק) ומהמ־

שך הפעלת הקו הקיים – הקו האדום, 
שפועל בירושלים מאז 2011.

פו־ סיטיפס  שבגינה  הסיבה 
רשת מהמכרז להפעלת הקו החדש 
אי  הוא  בירושלים  הקיים  והקו 
גורמים  לטענת  כלכלית.  כדאיות 
הטי־ המדינה   – בסיטיפס  בכירים 
סיטיפס  על  סבירים  לא  קנסות  לה 
הפ־ בגין  פעלה  לא  שהרכבת  בעת 
גנות ששיבשו את פעילות הרכבת, 
שמתרחשים  ביטחוניים  ואירועים 
מעת לעת בירושלים. בעלי המניות 
הפע־ כי  החליטו  סיטיפס  בקבוצת 
במכרז  והתמודדות  הקיים  הקו  לת 
על הפעלת קו נוסף בירושלים אינה 

משתלמת כלכלית.
מפעילה  סיטיפס 
האדום,  הקו  את  כיום 
הרכבת  של  הראשון, 
שאורכו  בירושלים  הקלה 
זאב  מפסגת   – ק"מ   13.8
ועד הר הרצל. הקו האדום 
להדסה  עד  בעתיד  יגיע 

יעקב  ולנוה  העיר  בדרום  כרם  עין 
הקו  להפעלת  המכרז  העיר.  בצפון 
פרשה  שממנו  בירושלים  הנוסף 
סיטיפס, וחברות נוספות, הוא הקו 
מהר   – ק"מ  כ-27  שאורכו   – הירוק 
הקו  הקמת  עלות  לגילה.  הצופים 

מוערכת בכ-10 מיליארד שקלים.
הפעלת  מאז  כי  לציין  יש 
נו־ סיטיפס  ידי  על  הקלה  הרכבת 
קנ־ מתן  נגד  התלוננו  רבים  סעים 
הרכבת  פקחי  של  שרירותיים  סות 
ניתנו  השאר,  בין  בירושלים.  הקלה 
הנושא  שנים.  ב-5  קנסות  אלף   80
של  הכלכלה  בוועדת  לדיונים  עלה 
ער־ הגישו  רבים  ונוסעים  הכנסת 

כן,  כמו  שכאלו.  קנסות  נגד  עורים 
בית  אישר  חודשים  חמישה  לפני 
תביעה  בירושלים  המחוזי  המשפט 
ייצוגית בסך 250 מיליון שקלים נגד 
סיטיפס,  פקחי  כי  בטענה  סיטיפס 
שמחלקים דוחות לנוסעים ברכבת, 

אינם מוכשרים ומוסמכים לכך.

סוכנות החלל היפנית וטויוטה החלו 
בפיתוח גשושית ירח

סוכנות החלל היפנית החלה בשיתוף פעולה עם יצרנית הרכב טויוטה ליצור רכב שיכול לנוע על הירח 
ולשאת שני אסטרונאוטים 

מ‡ פ. יוחנן
סוכנות החלל היפנית החלה בשיתוף פעו־
טויוטה,  במדינה  הגדולה  הרכב  יצרנית  עם  לה 
רכב  בכלי  מדובר  ירח.  גשושית  לייצר  במטרה 
אדם  בני  שני  לשאת  שיכול  גלגלים,  שישה  בעל 
על  קילומטרים.  אלפים  כעשרת  של  במרחק 
הכלי  את  להנחית  מתכננים  הם  הדיווחים,  פי 
של  הדלק  טכנולוגיית  כעשור.  בעוד  הירח  על 
טויוטה תפעיל את הגשושית, שתאפשר לאסט־
רונאוטים הנמצאים בה להסיר את חליפת החלל 

ולמעשה לחיות על הירח. הם יוכלו לחקור כך את 
השטח, הסביר סגן נשיא בכיר בחברה. 

שטס  אסטרונאוט  ווקאטה,  קויצ'י 
במעבורת החלל של נאס"א ושימש כמפקד 
הבינלאומית,  החלל  בתחנת  הראשון  היפני 
"זה  היפנית:  הסוכנות  של  באירוע  אמר 
תקוות  כי  ציין  הוא  מאוד".  מאתגר  פרויקט 
רבות נתלות בטכנולוגיה של טויוטה. גודלו 
של הרכב זהה למימדם של שני אוטובוסים 
הת־ ושטח  מטרים  שישה  בסביבות  קטנים, 

נועה בהם יעמווד על כ-13 מטרים. מהפר־
סום ב"בלומברג" עולה כי הגשושית תעשה 
דלק  במכלי  וכן  סולארית  במערכת  שימוש 
כדי לנוע על שטח הירח. היא צפויה לנחות 
הכוכב,  על  אנושית  משלחת  שתגיע  לפני 
אותם.  לפגוש  כדי  אוטונומי  באופן  וינוע 
על  הידיעות  ברקע  מתפרסמת  ההודעה 
לירח,  במירוץ  להתקדם  סין  של  המאמצים 
כשמונה  על  עומד  שלהם  התקציב  כאשר 

מיליארד דולרים - שני רק לזה האמריקני.

תקרית חמורה: 

שני מטוסים קלים כמעט התנגשו 
מעל חדרה

שני מטוסים קלים מסוג ססנה, שפעלו בהתאם להנחיות יחידת הבקרה האווירית של חיל האוויר, חלפו 
מטרים ספורים אחד מול השני סמוך לחדרה

מ‡ פ. יוחנן

הת־ במשרד  הראשי  התאונות  חוקר 
שבה  תקרית  על  חריף  דו"ח  פרסם  חבורה 
סמוך  קלים  מטוסים  שני  התנגשו  כמעט 
בשבוע  בחדרה  רבין"  הכוח "אורות  לתחנת 

שעבר.
יום  בצהרי  התרחש  החמור  האירוע 
לטיסת  יצא  ססנה 172  מטוס  כאשר  רביעי 
הדרכה מחיפה להרצליה עם שלושה אנשים 
ססנה 208  מטוס  ביצע  הזמן,  באותו  בתוכו. 
השרון  צומת  בין  כביש 4  מעל  צילום  טיסת 

לעכו, וגם בתוכו ישבו שלושה אנשי צוות.
ההד־ מטוס  ביקש  דקות,  כמה  כעבור 
וקיבל  רגל   3,000 של  לגובה  לעלות  רכה 

כש־ הצבאית,  הבקרה  מיחידת  לכך  אישור 
במקביל מטוס הצילום גם כן טס בגובה זה.

הכוח  לארובות  צפונית-מזרחית   
השני  מול  אחד  המטוסים  חלפו  חדרה,  של 
כאשר  בלבד  מטרים  עד 20  של 10  במרחק 
הטייסים לא מבחינים מבעוד מועד באירוע 
הם  הופתעו,  הטייסים  ששני  בגלל  החמור. 
אחד  ולהתרחק  תמרון  לבצע  הספיקו  לא 

מהשני ורק בנס לא התנגשו.
בדו"ח שפורסם נמתחה ביקורת חמו־
זיהה  שלא  הצבאי,  הבקר  התנהלות  על  רה 
את המטוסים שטסו זה מול זה על אותו הנ־
תיב יותר מ-2 דקות ולא דיווח להם על כך.

הפיקוח  מגדל  מכ"ם  צילומי  מניתוח 
מנתב"ג ניתן לראות את שני המטוסים במר־

חק מטרים ספורים האחד מהשני.
בניגוד לחוק הטייס, שני הטייסים לא 
הראשי  התאונות  לחוקר  אמת  בזמן  דיווחו 
במשרד התחבורה שגילה על כך רק כעבור 
שעות ארוכות. החוקר, עו"ד יצחק רז, כתב 
בדו"ח שפרסם כי בחיל האוויר לא העבירו 
לעיונו את צילומי המכ"ם וטענו כי התגלתה 

תקלה במערכת הממוחשבת.
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שבט באמזונס ניצח את חברות האנרגיה
הילידים משבט הוואוראני דרשו מאקוודור להפסיק את קידוחי הנפט באדמות שלהם ◆ בית המשפט 

קיבל את דרישתם

מ‡ פ. יוחנן

שחי  ילידים  של  שבט  הוואוראני,  שבט 
חב־ מול  בקרב  ראשון  ניצחון  רשם  באמזונס, 
רות האנרגיה. בית המשפט באקוודור קיבל את 
דרישת השבט ואסר על חברות הענק להיכנס 

לשטח של השבט באמזונס כדי לחפש נפט.
בית המשפט בפויו, שבמרכז אקוודור, 
קיבל את עתירת השבט אחרי שבועיים של 
המשפט  מבית  דרשו  הוואורוני  בני  דיונים. 
הגנה על אדמתם במחוז פסטצה, וקבע שח־
ברות האנרגיה לא רשאיות להמשיך בקידו־
אס־ מריה  לינה  עו"ד  הנפט.  ובחיפוש  חים 
המשפט,  בבית  השבט  את  שייצגה  פינוזה, 

אמרה שהפסיקה מהווה "תקדים משמעותי 
שהקרב  נראה  החגיגות  למרות  באמזונס". 

המשפטי יימשך.
החוקה באקוודור מעניקה הגנה לאד־
מות הילידים, וקובעת שלילידים יש זכויות 
"בלתי ניתנות לערעור להמשיך להחזיק בא־
החוקה  לפי  זאת,  עם  אבותיהם".  של  דמות 

משאבי הטבע באזור שייכים למדינה.
 החוקה האקוודורית מעגנת בחוק את 
באמזונס  השבטים  עם  בהתייעצות  הצורך 
בשטח.  המשאבים  לניצול  תכנית  כל  לפני 
להסכם  אקוודור  הגיעה   2012 בשנת  כך 
עם שבט הווארוני על קידוחי נפט באדמות 
לח־ הממשלה  אישרה  אז  באמזונס.  השבט 

 1.8 של  בשטח  נפט  לחפש  האנרגיה  ברות 
מיליון דונם.

בני  כ-4,800  שמונה  השבט,  מנהיגי 
כדי  אותם  רימתה  שהמדינה  אמרו  אדם, 
בח־ שעובדים  סיפרו  הם  להסכם.  להגיע 
לא  ולהם  מתנות,  להם  העניקו  הנפט  ברות 
לקבל  ובניסיון  בשוחד  שמדובר  מושג  היה 
את הסכמתם לקידוחי הנפט. הצדדים הלכו 

למשפט.
מתכוונים  המדינה  מטעם  הדין  עורכי 
המשפט.  בית  החלטת  על  ערעור  להגיש 
השופטים הורו לממשלה לחדש את המגעים 
הבין־ המשפט  לבית  בהתאם  השבט,  עם 

אמריקני לזכויות אדם.

שמחה בעולם היהודי: 

מרן הגר"נ קרליץ 
שוחרר מביה"ח

במהלך החג והשבת חל שיפור ניכר במצבו של מרן 
הגר"נ קרליץ שליט"א ◆ לאחר שבת הוא שוחרר 

מביה"ח

מ‡: יר‡ל לבי‡

בית  המוני  נקראו  החג  בערב 
ישראל להתפלל עבור הגר"נ קרליץ 
במצבו.  משמעותית  החמרה  עקב 
מדלקת  סובל  קרליץ  ניסים  רבי 

ריאות חריפה ומזיהום.
שי־ חל  והשבת  החג  במהלך 
הגר"נ  מרן  של  במצבו  ניכר  פור 

בבית  שאושפז  שליט"א,  קרליץ 
החולים מעיני הישועה.

רופאיו  בעצת  הוחלט  אתמול 
שנ־ ההטבה  לאחר  לביתו  לשחררו 

רשמה במצבו הבריאותי.
להמשיך  מתבקש  הציבור 
בתפילות לרפואתו השלמה של רבי 
לר־ בתיה  בן  ניסים  יוסף  שמריהו 

פואה שלמה.

ארה"ב: מרגלת רוסייה נשלחה ל-18 
חודשי מאסר

מריה בוטניה נשלחה למאסר בעוון ריגול ◆ קשרה קשר עם גורם רוסי להשפיע על לובי הנשק 
והרפובליקנים

מ‡ פ. יוחנן
רוסיה  אזרחית  בוטינה,  מריה 
נשלחה  הברית,  בארצות  בריגול  שהורשעה 
בת  בוטינה  מאסר.  חודשי  ל-18  שישי  ביום 
ה-30, במקור מסיביר, התחננה בפני השופט 
קשר  שקשרה  על  חרטה  והביעה  לרחמים 
על  ולהשפיע   NRA הנשק  ללובי  לחדור 
הב־ בארצות  ורפובליקנים  שמרנים  פעילים 
רית, חברי מפלגתו של הנשיא דונלד טראמפ.

בוטיניה,  אמרה  חיי",  את  "הרסתי 

המשפט.  בבית  יולי,  מאז  במעצר  שנמצאת 
אחרי שבתחילה הכחישה כל קשר לפרשה, 
היא שינתה את עמדתה אחרי שהגיעה בד־
צמבר להסדר טיעון שכלל עבירה אחת של 

קשירת קשר.
סיפקה "עזרה  בוטינה  כי  ציין  השופט 
משמעותית" לרשויות, אולם הוא גזר עליה 
"לא  התביעה.  המליצה  שעליו  העונש  את 
פסק.  סטודנט",  של  הבנה  בחוסר  מדובר 
שבהם  החודשים  תשעת  את  כולל  העונש 

תגו־ היא  ובסיום  במעצר,  בוטניה  הוחזקה 
רש מארצות הברית. אחרי שגזר את עונשה, 

איחל לה השופט את "מירב ההצלחה".
את  גינה  פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
"עיוות  זה  כי  ואמר  בחריפות  שלה  העונש 
כתבים  עם  בשיחה  ו"שערורייה".  דין" 
ניסיון  שזהו  נראה  כי  פוטין  אמר  בבייג'ינג, 
ובמע־ החוק  אכיפת  ברשויות  גורמים  של 
רכת המשפט של ארצות הברית לשמור על 

כבודם.

ברכ מזל טוב 
רונולי„י„נו ברוך הכ

הרב מעון פיליפ הי"ו
הב „לר‚ל הול
בעטו"מ ולמזל"ט

יה"ר ירווה נח ממנה
ומכל יוˆ"ח, ‡מן.

טוב מזל ברכ

הכרת הטוב 
למלאכים !!

לכבוד מנכ"ל בית בלב - מקבוצת 
מכבי שירותי בריאות

מר יגאל וידאל הי"ו
מבעליו  טוב  תמנע  אל  נאמר  כבר 
יהיה  זה  הטוב  שהכרת  החלטנו  ולכן 

הפעם בעיתונות החרדית.
אבינו שיחי' עבר אירוע והיה חייב 

שיקום .

מסוימים  במקומות  סבב  לאחר 
הומלץ לנו פה אחד ללכת לשיקום במ־
למכבי  השייך  השומר  בתל  מכבי  עונות 

שירותי בריאות.
מותאם  מטופח,  נקי,  מקום  מצאנו 
לציבור שומרי תורה ומצוות, מקום עם 
צוות מסור ומקצועי שנותן ונתן את כל 

הלב והנשמה עבור אבינו שליט"א.
הכי חשוב שמצאנו אנשים עם לב 
עבודתם  את  לעשות  שבאים  שחשים 
המנהל  ובראשם  ומלאכים  כשליחים 

הגב' ציפורה גוטמן שתחי'.

להנעים  הכל  עשתה  גוטמן  הגב' 
לאבא  ובפרט  במקום  השהות  את  לנו 
שליט"א, דאגה ופעלה שיהי  לנו סביבה 
נעימה והתחשבות בציבור שומרי תורה 
וס־ מקצועיים  לרופאים  ,דאגה  ומצוות 
בלניים שפעלו וב"ה גם הצליחו לשקם 

את אבא שליט"א.

בברת והסירותי כל מחלה מקרבך
משפחת מ.ל.
בני ברק

מכתבים למערכת
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מסיבת חוה״מ לאלפי בעלי צרכים מיוחדים ע״י ארגון 'בלב אחד'
בחוה"מ פסח נערך אירוע ענק במתנ''ס קהילתי מעלה 
רמות בירושלים כמיטב המסורת של ארגון 'בלב אחד' המא־
רגן פעילויות במהלך כל השנה לשמח את הילדים המיוחדים 
ובני משפחותיהם. בסיוע עירית ירושלים וחבר עירייה הרב 
אליעזר  והרב  תורנית  תרבות  תיק  מחזיק  בלומנשטוק  דוד 

ראוכברגר יו"ר דגל התורה בירושלים.
החל משעות הבוקר המוקדמות החלו המתנדבים בהכ־
נת המתחם הענק לקראת האירוע, לרגע בו יגיעו המשפחות 

עם ילדיהם המיוחדים ליום מהנה במיוחד.
ענק  מתנפחים  במתחם  המשפחות  פתחו  היום  את 
המשיכו  משם  ומעניינים,  ייחודיים  שעשועים  ומתקני 

בהנ־ של  מוזיקאלית  להופעה  וממוזג  מוצל  אולם  לתוך 
חיית יהודה שוקרון יחד עם תזמורתו המורחבת של דביר 
גולדברג  ונחמן  ברגר  יוני  פליישמן  יהודה  והזמרים  כהן 
ממופע  נהנו  וכן  שעות.  מספר  למשך  הקהל  את  ששימחו 
את  ריתק  ארוכה  שעה  שבמשך  הקוסם  אהרון  של  מרהיב 

הקהל.
העוזרים  מאות  את  ומברכים  מודים  הארגון  בהנהלת 
החולים  בבתי  השנה  סביב  האדירה  בפעילות  והמתנדבים 
בכל רחבי הארץ ולצלם הארגון קובי הר צבי שמצלם בהת־
נדבות מלאה. ובמיוחד להנהלת מינהל קהילתי מעלה רמות.

צילום: קובי הר צבי
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"לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה"

התעלות ורוממות בהיכל התורה המרכזי 
"היכל יצחק" במודיעין עילית במהלך 

ימי חג הפסח.
במעמד רבני העיר שליט"א נפתחה ישיבת בין הזמנים המרכזית למאות בחורי הישיבה בבית המדרש.

נפתחה  שליט"א  העיר  רבני  במעמד 
יעקב"  "אהל  המרכזית  הזמנים  בין  ישיבת 
במודי־ יצחק  היכל  המרכזי  המדרש  בבית 
שלזינגר  יצחק  רבי  הרה"ג  ע"ש  עילית  עין 
השתתפו   העיר  מתושבי  המונים  זצוק"ל. 
מגדולי  חיזוק  ושיחות  שיעורים  בשמיעת 
התורה ובעלי המוסר, ראשי ישיבות מרביצי 
החג  עיתות  בניצול  שיעורים,  ומגידי  תורה 
וימי חול המועד לעמל התורה ועלייה ברו־

חניות לקראת הזמן קיץ הבעל"ט.
שגרם  ומרגש  מרומם  מחזה  זה  היה 
ויל־ נערים  שמבוגרים,  שמים  שם  לקידוש 
לאורך  בתורה  ועמלו  בצוותא  לומדים  דים 
רבים  חצות.  ועד  וערב  בוקר  החג  ימי  כל 
שיעורי  את  ניצלו  והאורחים  מהתושבים 
התורה הרבים הנאמרים במסגרת כולל בעלי 
הבתים והדף היומי אשר המשיכו כרגיל ואף 
תוגברו בשעות של שיעורי הדף היומי לאור 
האורחים הרבים שהגיעו לחוג את החג עם 

ילדיהם.
ביהמ"ד "היכל יצחק" הוקם לפני כע־
שרים וחמש שנים, ע"י הר"ר משה שלזינגר 
הי"ו ומשמש כשטייבלך המרכזיים של העיר 
המוקדמות  הבוקר  משעות  תפלה  וכמקום 
אל־ כאשר  המאוחרות,  הלילה  לשעות  ועד 
בשטייבלך  תפלתם  מקום  את  קובעים  פים 
השיעורים  בחדר  בנוסף,  הגדול.  ובביהמ"ד 
רבי  הגאון  ע"ש  הקרוי  לביהמ"ד  הצמוד 
יום  מדי  מתקיימים  זצוק"ל,  גלינסקי  יעקב 
היומי  ודף  תורה  שיעורי  היום  שעות  ובכל 
בעיר  החכמים  תלמידי  מיטב  ע"י  הנאמרים 
הראשון  בעה"ב  כולל  במקום  מתקיים  וכן 
הראשון  דאתרא  המרא  ע"ש  בעיר  שנפתח 

של מודיעין עילית הגר"ש קסלר זצוק"ל.
את  ומקים  מייסד  שלזינגר,  משה  ר' 

של־ יצחק  רבי  הרה''ג  אביו  ע''ש  ביהמ''ד 
מגבאי  גליקסמן  להרב  הודה  זצ''ל,  זינגר 
ביהמ''ד על פועלו הרב בסדרת השיעורים 
שיעורי  על  ובפרט  הזמנים  בין  ימי  בכל 
התורה הרבים שנאמרים בישיבת בין הזמ־
נים ע''ש אביו זצ''ל. בנוסף ציין שעמל רב 
לטובת  השיעורים  סדרת  בהכנת  הושקע 
כלל תושבי העיר מודיעין עילית. עוד ציין 
בין  ימי  לפני  רב  זמן  המוקדמת  שהערכות 
ואל־ עצמה  את  הוכיחה  והחגים  הזמנים 
במקום,  בשטייבלך  להתפלל  זוכים  פים 
ועד  המוקדמות  הבוקר  משעות  שפועלים 
ומ־ נאה  בצורה  המאוחרות  הלילה  שעות 
ומכובד  קדוש  למקום  שראוי  כפי  כובדת 
עמוד  הגדול  רבינו  והעיד  כתב  שכבר   זה, 
על  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  ההוראה 
כבית  שמיא  "פקיע  זה  וקדוש  גדול  מקום 
שמגדלין בו לתורה ולתפילה", והמרא דא־

תרא הראשון של העיר מודיעין עילית ת"ו 
הגאון הגדול רבי שמחה קסלר זצוק"ל נהג 
לבית  המכוון  מעט  מקדש  בית  "זהו  לומר 
ולנשמתו  לעירנו  שזכות  העליון  מקדש 
שלזינגר  יצחק  רבי  הגה''צ  של  הטהורה 
זצוק"ל שנבנה  בעירנו ושהציבור חב לו". 
ליווה  אשר  זצוק״ל  הלוי  השבט  בעל  מרן 
כתב  ביהמ״ד,  בניית  את  ובתושייה  בעצה 
לבאי  נדיר  מכתב  ביהמ"ד,  חנוכת  לרגל 
יד  בכתב  ציין  הוא  ובו  ביהמ״ד  ומתפללי 
קודשו ״שמחתי על תקנות ביהמ״ד הן בת־
ביה״כ  קדושת  וזהירות  בסדרים  והן  פילה 
מאד  להשתדל  צריך  בשו״ע.  המבואר  כפי 
על  דת  להעמיד  כדי  בתוקף,  אלו  בתקנות 

תילה כרצות ה'!.
ורטהיימר  דוד  רבי  הרה"ג  בתמונה 
יחד  מסכת  בסיום  השיעורים  מגיד   – שליט"א 
עם הגבאי ר' משה שלזינגר אצל מרן שר התורה 

הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מקומות אחרונים לקורסי העצמה אישית 
ואנגלית במרכז 'הכוון'

ברק  בני  תעסוקתי  'הכוון'  במרכז 
מק־ קורסים  שני  הקרובים  בימים  ייפתחו 
בשוק  משמעותי  לקידום  התורמים  צועיים 
העצמה  וקורס  אנגלית  קורס   - התעסוקה 
אישית בשיטת דיל קראנגי. למרות הביקוש 
הרב לקורסים המקצועיים, נותרו עוד מספר 
עדיין  וניתן  בקורסים  מקומות  של  מצומצם 

להירשם אליהם.
יסייעו  קארנגי  דייל  שיטת  עקרונות 
התעסו־ בתחום  עצמו  את  לקדם  אחד  לכל 
יחסי  ומיומנויות  עצמי  ביטחון  ולפתח  קה 
אנשים  ולשכנע  אמון  לבנות  כדי  אנוש, 
חשיפת  את  כוללת  השיטה  אתכם.  לעבוד 
הדרך להפגנת גישה מלאת התלהבות, כיצד 
להלהיב את הקהל שלנו, כיצד למזער מתח 
בה־ ולתגמל  הצלחות  לזהות  כיצד  ודאגה, 
תאם וכמובן הדרכים להתגבר על פחד קהל 
והעצמה אישית – כלים החיוניים עבור כל מי 

שרוצה להצליח בעבודה ובגדול!
ברכישת  יסייע  באנגלית  הקורסים 
וידיעת השפה האנגלית, הנדרשת כיום כיום 
כאשר  במשק.  ומשרה  תפקיד  בכל  כמעט 

שלו  החיים  בקורות  מציין  מסוים  אדם 
שהוא שולט בשפה האנגלית, קורות החיים 
לשפר  מנת  על  יותר.  הרבה  מרשימים  שלו 
אפ־ את  ולהרחיב  באנגלית  שליטתכם  את 
במרכז  מציעים  שלכם,  התעסוקה  שרויות 
'הכוון תעסוקתי' בני ברק קורסים באנגלית 
בכל הרמות – אנגלית בסיסית ואנגלית למ־

תקדמים.
הקורסים ייחלו בימים הקרובים, ייע־
הקור־ סמלית.  ובעלות  בלבד  לגברים  רכו 

סים הינם חלק מכלול שירותי מרכז 'הכוון', 
בכל  העבודה  ולדורשי  למעסיקים  המסייע 
איתור  הכשרה,  אפיקי  במגוון  השנה  ימות 

והשמה של עובדים פוטנציאלים.
כמי שמכירים היטב את שוק התעסו־
קה המבלבל והדרישות המשתנות ממקצוע 
תעסוקתי,  'הכוון'  במרכז  מציעים  למקצוע, 
מיסודם של עיריית בני ברק ומשרד העבו־
לדורשי  מקצועיים  אבחונים  והרווחה,  דה 
המתאימים  קורסים  להם  מציעים  העבודה, 
עבורם  בדיוק  המתאים  התעסוקה  לתחום 
ידי  על  מקצועי  וייעוץ  הכוונה  ומעניקים 
יועצים בכירים, ליווי מקצועי פרטני לבחי־
רת מסלול לימודים המתאים לכישורים ולי־
כולת של כל אחד ואחד ובמקביל מסייעים 
בכתיבת קורות חיים ואימון בראיונות עבו־
בכך  שחפץ  מי  לכל  לאפשר  מנת  על   – דה 
ליהנות מהכשרה מקצועית מקיפה ובתנאים 
ומ־ מכובדת  לפרנסה  ולזכות  אטרקטיביים 

כניסה בעתיד.
 .03-770-7300/1 והרשמה:  לפרטים 

מספר המקומות מוגבל.

כינר: החלה ההיערכות 
לעונת הקיץ

שפת  שעל  היוקרתי  במלון 
חג  את  בסיפוק  מסכמים  הכנרת 
לעונת  ונערכים  החולף  הפסח 

הקיץ הקרובה
מאות הנופשים שהעבירו את 
חג הפסח האחרון (במלואו או בח־
לקו) במלון כינר שעל שפת הכנרת, 
שהם  הראשון  מהרגע  כבר  ידעו 

עשו את הבחירה האידיאלית.
לאורך כל זמן שהותם במלון 
למהדרין  עשיר  מתפריט  נהנו  הם 
הגילאים,  לכל  תכניות  וממגוון 

שגרמו לשמחת חג אמיתית.
המלון  אורחי  נהנו  בנוסף 
חלקן  באזור,  אטרקציות  משלל 
בה־ מהמלון.  מאורגנת  ביציאה 
הטבע  אתרי  כי  נציין  הזה  קשר 
באזור היו השנה מבוקשים במיוחד 
לאור החורף המבורך שעבר, כשגם 
"טעימות"  היו  עצמו  החג  במהלך 
חורפי  אוויר  מזג  בזכות  ממנו, 
חול  בתחילת  האזור  את  שפקד 

המועד.
המלון  בהנהלת  כך,  או  כך 
מסכמים בסיפוק חג הפסח החולף 
הקיץ  עונת  לקראת  נערכים  וכבר 
ול־ לשפר  מטרה  מתוך  הבעל"ט, 

שמציע  מה  את  יותר  עוד  שדרג 
המלון לאורחיו.

ממשיך  החרדי  "הציבור 
בכינר  ולבחור  ברגליים  להצביע 
אנ־ עליו.  המועדף  הנופש  כיעד 

כל  במשך  הזאת  למגמה  עדים  חנו 
בהתאם",  ונערכים  השנה  עונות 
"גם  כי  ומבטיחים  בכינר  אומרים 
הקרוב ייהנו האורחים שלנו  בקיץ 
האט־ התוכניות  האירוח,  מרמת 
האטרקטיביות   – הנלוות  רקציות 

ביות שיש".
כידוע, מלון כינר שעל שפת 
ארוכות  שנים  מזה  ניצב  ’הכנרת‘ 
של  הנחשקים  היעדים  בצמרת 
בנוסף  בארץ.  החרדים  הנופשים 
התפרסם  האטרקטיבי,  למיקום 
סטנדרט  בזכות  המפואר  המלון 
העשיר  התפריט  הגבוה,  האירוח 
שהפ־  – שלו  המהודרת  והכשרות 

כו אותו לאלטרנטיבה האידיאלית 
לשלב  שמעוניינים  נופשים  עבור 
על  הקפדה  עם  מושלמת  חופשה 
החיים  ואורח  ההלכה  כללי  כל 

החרדי.

נכשל המחטף בלשכה 
בל־ הדתי-חרדי  לגוש  הישג 
שכת עורכי הדין: נדחתה ההצבעה 
שו־ למינוי  בוועדה  נציג  מינוי  על 

פטים 
לשכת  של  הארצית  המועצה 
עורכי הדין קבלה את עמדת סיעת 
אמונה והחליטה לדחות את בחירת 
שופ־ למינוי  בוועדה  הלשכה  נציג 
למוסדות  הבחירות  לאחר  עד  טים 

הלשכה שיתקיימו בחודש יוני. 
התקיימה  סועה  דיון  בתום 
על  הוחלט  שבה  חשאית  הצבעה 
'אמונה  מסיעת  ההצבעה.  דחיית 
וההיגיון  "הצדק  כי  נמסר  במשפט' 

הדמוקרטי נצחו'.
סיעת 'אמונה במשפט' מורכת 
בלשכת  והחרדית  הדתית  מהסיעה 
עורכי הדין. סיעת 'אמונה במקצוע' 
'צדק  ו  ויצמן  יוסי  עו"ד  בראשות 
יצחק  עו"ד  בראשות    - ומשפט'  
האחרו־ בימים  שהתאחדו   נטוביץ 
נים לסיעה אחת תחת השם 'אמונה 

במשפט'.
הודיעה  ההצבעה  "טרם 
ההצבעה  כי  המאוחדת  הסיעה 
שאין  דמוקרטי  אנטי  מחטף  היא 
לבחירות  עד  להמתין  ויש  לעשותו 
הדין  עורכי  לשכת  של  הכלליות 

שיתקיימו בחודש יוני.
לסיעה המשותפת יש  כיום  4 
נציגים במועצה הארצית של  לשכת 
עורכי הדין ב'אמונה במשפט'  טענו 
של  נציג  למנות  דחיפות  כל  אין  כי 
שהוועדה  משום  לוועדה,  הלשכה 
אמורה  לא  ממילא  שופטים  למינוי 
להתכנס בזמן הקרוב, בשל העובדה 
בטרם  להתכנס  מנועה  שהוועדה 
יצביעו  והכנסת  החדשה  הממשלה 
לווע־ שלהם  החדשים  הנציגים  על 

דה למינוי שופטים. 
את  קיבלה  המועצה  כאמור 
הדתית־ הסיעה  חברי  של  עמדתם 
עד  ההצבעה  את  ודחתה  חרדית 
ומועצת  לראשות  הבחירות  לאחר 

הלשכה. 



21 יום שלישי כ"ה ניסן תשע"ט 30/04/2019

hillel@lehmaaseh.com



יום שלישי כ"ה ניסן תשע"ט 2230/04/2019

רובח

ויזניורבחפסחח
יוםיועפרוכטר
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רובח

יובייסורמבמעונוורבביזרחימרב

יובייסורמבמעונוורבבייןרמפינסרמו

בחוחםסופרירויםבברכחבחומריטוייס
יוםומיטריכטר
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רובח

חפסחרבזר
יוםוינזרוב

וממורורבחפסחח
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רובח

חפסחבחרועובירוים

מעממכירחמבבייןבביר
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רובח

מורמויזניבכומערבי
יוםוירר
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רובח

מורמנבורנבכומערבי
יוםוירר

ויחריביחסינימזמרובוךויטבמיבממור
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רובח

ברבניבפסח

פסחבחרוערוי


