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פרנו // „ו„ פרי„

מלחמה ˜רירה 
האיחוד האירופי הודיע בימים האחרונים, 

מוצרים  שלל  על  מכסים  להטיל  בכוונתו  כי 

אמריקנים. האירופים לא הודיעו זאת סתם כך. 

יממה וחצי קודם לכן הודיע ממשל טראמפ כי 

הסכום  באותו  בדיוק  מכסים  להטיל  בכוונתו 

דולרים,  מיליארד  האירופים. 11  הכריזו  עליו 

טראמפ  ממשל  מנהל  במקביל  בו  תהיתם.  אם 

מלחמת סחר בלתי נגמרת עם סין, שכבר גררה 

המדינות.  לשתי  מיליארדים  של  להפסדים 

האמרי־ הנשיא  מבחינת  חשוב  שהכי  מה  אבל 

קני הוא, שסין הפסידה יותר.

להטיל  האמריקני  הממשל  מתכנן  כעת 

החל  אירופאיים,  מוצרים  שלל  על  מכסים 

ממסוקי נוסעים, ועד גבינות, יין, חליפות סקי 

נוגע  הנוכחי  האמריקני  המהלך  ואופנועים. 

התעופה  לחברת  אירופה  שמעניקה  להקלות 

הטבות  להעניק  בעיה  שישנה  לא  איירבוס. 

מס לחברה מסוימת, אבל לטענת האמריקנים, 

הטבות המס הגדולות לאיירבוס האירופית נו־

עדו לסייע לה בהתמודדות מול חברת בואינג 

האמריקנית.

האמריקני  הנשיא  כי  נראה  לעכשיו  נכון 

ממקסיקו  גבית  רוח  עם  להיכנע.  מתכוון  אינו 

הסחר  מלחמת  את  לנצח  הצליח  שם  וקנדה, 

ולהוביל את ארצו להישגים - טראמפ ממשיך 

בכל הכוח, וככל הנראה יצליח להכניע גם את 

האיחוד ואת סין.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

היר„ן יסוב ל‡חור   
עברו  תפ"ט,  אלפים  ב'  שנת  ניסן  י'  ביום 

בני ישראל מעבר הירדן המזרחי אל ארץ כנען, 

שנכתב  וכפי  לפניהם,  שנבקע  הירדן  נהר  דרך 

ְרִדים  ַהיֹּ ִים  ַהמַּ ַעְמדּו  ַויַּ ג'):  (פרק  יהושע  בספר 

ִמְלַמְעָלה ָקמּו ֵנד ֶאָחד ַהְרֵחק ְמאֹד ֵמָאָדם ָהִעיר 

ָים  ָהֲעָרָבה  ָים  ַעל  ְרִדים  ְוַהיֹּ ָצְרָתן  ד  ִמצַּ ֲאשֶׁר 

ּמּו ִנְכָרתּו ְוָהָעם ָעְברּו ֶנֶגד ְיִריחוֹ". ַלח תַּ ַהמֶּ

ובגמ' (סוטה לד ע"א) מובא כי לדברי רבי 

שנים   - שנערמו  המים  של  גובהן  היה  יהודה 

יש־ מחנה  כנגד  מיל  עשר  שנים  על  מיל  עשר 

היו  שמעון  בר'  אלעזר  רבי  לדברי  ואילו  ראל. 

יתר  כיפין  גבי  על  כיפין  ועולין  נגדשין  מים 

מלכי  כל  אותן  שראו  עד  מיל  מאות  משלש 

מזרח ומערב שנאמר (יהושע ה, א) ויהי כשמוע 

אשר  את  הכנעני  מלכי  וכל  האמורי  מלכי  כל 

עד  ישראל  בני  מפני  הירדן  מי  את  ה'  הוביש 

עברם וימס לבבם ולא היה בהם עוד רוח מפני 

בני ישראל".

// הרב טסלר: "כמעט בוודאות „בר המערכ
מאמין שנקבל המנדט השמיני"
הח"כ החדש מיהדות התורה גם מסביר מה הסיבה שיהדות התורה תקבל בסוף את המנדט ה-8

מ‡: יוני טיין
הרב יעקב טסלר, הח"כ הנכנס 
מנחם  הרב  במקום  התורה  מיהדות 
מוזס, התייחס בראיון לעיתונאי מנדי 
ריזל ברדיו דרום לתקווה הגדולה של 
שנל־ השמיני  המנדט  בענין  החרדים 

קח מהם בינתיים לטובת הליכוד.
הח"כ הנבחר יעקב טסלר הס־
יקבלו  שהם  ספק  לו  אין  מדוע  ביר 

בסוף את המנדט ה-8.
באשדוד,  ז'  ברובע  "בקלפי 
מדובר ברובע נטו מגזר חרדי, לכן זה 
היה תמוה, קלפי של 518 קולות ואף 
התו־ ליהדות  אחד  פתק  אחד,  קול 

רה", כך תוהה הח"כ הנבחר מ'יהדות 
התורה' יעקב טסלר

ברו־ בקלפי  "מדובר  לדבריו, 
נטו  ברובע  מדובר  באשדוד,  ז'  בע 
קלפי  תמוה,  היה  זה  לכן  חרדי  מגזר 
פתק  אחד,  קול  ואף  קולות  של 518 
תק־ כולי  אני  התורה.  ליהדות  אחד 
ווה שתתוקן הטעות, ואז נוכל לקבל 
בע"ה את המנדט השמיני, אני אהיה 
זהיר, צריך לחכות בסבלנות, אבל על 

פניו כך זה נראה".
תלונה  הוגשה  האם  כשנשאל 
טסלר,  הרב  אמר  בנושא,  רשמית 
"אכן, אבל יש פה משהו שהציבור לא 
שבועדת  מצב,  שהיה  לא  זה  מודע, 

הוגשה  בעתירה.  דנו  לא  הבחירות 
הגיע,  לא  עדין  השופט  אבל  עתירה 
לא פתח עדיין את הקלפי. זה לא הוא 
לטפל  רוצה  לא  שהוא  ואמר  פתח 
תלונות,  המון  הדברים  מטבע  בזה. 
השו־ המפלגות  מכל  ערעורים,  המון 
לא  עדין  הוא  התלונות  ולרוב  נות 
פה,  רק  לא  שזה  לציין  וחייב  הגיע 
יש קלפי כזו בברכיה, בחיפה, מקרים 
שמט־ רואים  גם  אנחנו  ששם  דומים 
בע הדברים היה אמור להיות יהדות 
אחרות.  מפלגות  ומופיע  ג,  התורה- 
לכן אין לי ספק שאחרי שיתקנו את 
הטעויות, אין לי ספק שבע"ה אנחנו 

נקבל את המנדט השמיני".
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 "בעזרת ה' נעשה ונצליח"

רה"מ ברמיזה לסוריה: "ממשיכים 
לפעול בכל החזיתות, גם בצפון"

ראש הממשלה הבהיר באירוע הצדעה למשפחות שכולות כי ישראל לא תחדל 
מלפעול נגד אויביה בכל החזיתות: "איננו מוכנים לתת למישהו לבסס עוצמה 

ולסכן את מדינת ישראל"

מ‡: יוני טיין
הביטחון  ושר  הממשלה  ראש 
שרה  הגב'  ורעייתו  נתניהו  בנימין 
למ־ הצדעה  באירוע  השתתפו  נתניהו 
מערכות  חללי  של  השכולות  שפחות 

ישראל, בבנייני האומה בירושלים.
"רק  נתניהו:  הממשלה  ראש 
חורשי  מול  בצורה  כחומה  נעמוד  אם 
רעתנו, תוך נכונות לפעול בעת הצורך 
את  ה'  בעזרת  נבטיח  עצמי,  בסיכון 

נצח ישראל.
 - ארצנו  על  להגן  נחושים  אנו 
באויבינו,  והגדולים  המרים  מול  גם 
שחרתו על דגלם את השמדתנו. איננו 
נלח־ שאנו  ביודענו  ממאבק,  נרתעים 

חזקה,  רוחנו  נפשנו.  מבקשי  נגד  מים 
כוחנו איתן. איננו נחפזים אלי קרב. מי 
הוא  המלחמה  שמחיר  יודעים  כמונו 
נורא, אבל בל יטעה בנו איש - כשבי־
טחון ישראל מוטל על הכף, אנו פוע־
לים במלוא עוצמתנו. מי שמסכן אות־

נו, שם עצמו בסכנה גדולה פי כמה.

הח־ בכל  לפעול  ממשיכים  אנו 
איננו  כי  הצפון,  בחזית  כולל  זיתות, 
עוצמה  לבסס  למישהו  לתת  מוכנים 
העוצמה  ישראל.  מדינת  את  ולסכן 
התנאי  והיא  לקיומנו,  הערובה  היא 
עם  שלום  להשגת  והיסודי  החיוני 

שכנינו".
לנצחון  התייחס  גם  רה"מ 
של  הבוקר  ישיבת  בפתח  בבחירות 
הממשלה  חברי  את  וברך  הממשלה 

ור־ עשייה  מלאות  שנים  ארבע  על 
מאוד.  רבים  הישגים  הישגים.  בות 
של  בהחלטה  ביטוי  לידי  בא  "הדבר 
כתו־ המנדט  את  לנו  לחדש  הציבור 
התחומים  בכל  עצומה  מעשייה  צאה 
בפ־  - הזה  השולחן  סביב  שמיוצגים 
עולה מאוד ברורה ומוצלחת של שרי 
זאת  לעשות  נמשיך  אנחנו  הממשלה. 
נעשה  ה׳  ובעזרת  הבאה  בממשלה  גם 

וגם נצליח".

סופית: בנט ושקד בחוץ

ועדת הבחירות מפריכה טענות בנט 
ושקד: "רק פתק אחד נמצא פסול" 
השופט מלצר איפשר לבנט ולנציגי מפלגתו לעיין בחומרי ספירת המעטפות הכפולות 

"לפנים משורת הדין, לאור הטענה כי הייתה פסילה מסיבית לפתקי הימין החדש"

מ‡: יוני טיין
את  דחתה  הבחירות  ועדת 
של  מסיבית  ל"פסילה  הטענה 
לאחר  זאת  החדש",  הימין  פתקי 
שבנט ונציגי הימין החדש הורשו 
המעטפות  ספירת  בחומרי  לעיין 

הכפולות.
החדש  לימין  כי  להזכירכם 
חסרים 1,400 קולות, ובנט ושקד 
על  מוותרים  "לא  הם:  כי  אמרו 

אף קול".
הבחי־ ועדת  הכל  ולמרות 
כי  סופית  הודיעה  המרכזית  רות 
לא נמצאו פתקי הצבעה פסולים 

למעט  החדש,  הימין  לרשימת 
פתק אחד בלבד.

כי  אמרו  הבחירות  בוועדת 
מלצר  חנן  הבחירות  ועדת  יו"ר 
ול־ בנט,  השר  "לבקשת  אישר 
בחו־ לעיין  הדין",  משורת  פנים 
הס־ ועדות  של  הגולמיים  מרים 
הכפולות  המעטפות  של  פירה 
לאור  "וזאת  בכנסת,  שנספרו 
הטענה כי הייתה פסילה מסיבית 

של פתקי הימין החדש".
לא  בחומרים  עיון  "לאחר 
פסולים  הצבעה  פתקי  נמצאו 
למעט  החדש,  הימין  לרשימת 

שנפסל  פסול  בלבד  אחד  פתק 
הווע־ הודיעה  שבחוק",  מעילה 

דה.
בתוך כך, מוועדת הבחירות 
מבצע  החל  כי  נמסר  המרכזית 
שיימשך  הבחירות"  טוהר  "נוהל 
לאתר  ומטרתו  ומחר,  היום 
שגיאות וליקויים, אם היו כאלה, 
בקלפיות ברחבי הארץ. במסגרת 
קלפיות.  כ-400  ידגמו  המבצע, 
הם  הבקרה  הליכי  כי  נמסר  עוד 
מהטע־ נובעים  ואינם  שגרתיים, 
נות לטעויות בספירה שעלו מאז 

פרסום תוצאות האמת.

נשיא המדינה יחל היום סבב 
ההתייעצויות עם כלל הסיעות בכנסת

בהחלטה היסטורית וראשונה בתולדותיו של בית הנשיא, הנחה נשיא המדינה על העברת מפגשיו עם הסיעות 
השונות בשידור חי, בכל פלטפורמות המדיה השונות וזאת מתוך רצון לקדם שקיפות מול אזרחי ישראל

מ‡: יוני טיין
ראובן  המדינה  נשיא 
סבב  את  יחל  ריבלין  (רובי) 
הסיעות  כלל  עם  ההתייעצויות 
שנבחרו לכנסת היום, יום שני, י' 
בתיאום  וזאת  באפריל  בניסן, 15 
השופט  הבחירות  ועדת  יו״ר  עם 
תוצאות  קבלת  לאחר  מלצר.  חנן 
הבחירות הרשמיות מידי השופט 
מלצר ביום רביעי, י"ב בניסן, 17 
באפריל, ישקול הנשיא את הצו־
ההתייעצויות  סבב  בהשלמת  רך 

באם יידרש לכך.
הנ־ ייפגש  הנוהג,  פי  על 
ישמע  הסיעות,  נציגי  עם  שיא 
סבב  גמר  ולאחר  המלצתן  את 
הסי־ כלל  עם  ההתייעצויות 
עליו  הכנסת  חבר  על  יכריז  עות 
הממשלה.  הרכבת  מלאכת  תוטל 

הנשיא  שיטיל  מרגע 
הרכבת  מלאכת  את 
חבר  על  הממשלה 
יעמדו  הנבחר  הכנסת 
חוק  פי  על  לרשותו, 
 28 הממשלה,  יסוד 
ממשלה  להרכיב  ימים 
במצב  בישראל.  חדשה 

בסמ־ לתהליך,  ארכה  תידרש  בו 
כות נשיא המדינה להעניק ארכה 
נוספת של עד 14 יום נוספים על 

פי החוק.
ורא־ היסטורית  בהחלטה 
שונה בתולדותיו של בית הנשיא, 
העברת  על  המדינה  נשיא  הנחה 
השונות  הסיעות  עם  מפגשיו 
פלטפורמות  בכל  חי,  בשידור 
רצון  מתוך  וזאת  השונות  המדיה 
יש־ אזרחי  מול  שקיפות  לקדם 

ראל.
סבב  כבכל  בנוסף, 
הנ־ בבית  יוקם  התייעצויות, 
ראשי  גדול.  תקשורת  מרכז  שיא 
הודעה  למסור  שיבקשו  סיעות 
רשמית לתקשורת יעשו זאת מיד 
במר־ הנשיא  עם  הפגישה  בתום 
לרשות  יעמדו  שם  התקשורת  כז 
הטכ־ האמצעים  כל  העיתונאים 
לשי־ עמדות  וכן  הנדרשים  ניים 

דור חי מהמשכן.

בני גנץ אחרי ההפסד בבחירות 
מתרברב: "בטח שעוד אהיה 

ראש ממשלה"
 5 ימים בלבד לאחר ההפסד בבחירות, בני גנץ התייצב לריאיון ראשון והדגיש 
את ההישג האלקטורלי שלו: "35 מנדטים זה הישג חסר תקדים" ◆ גנץ הוסיף: 

בטוח ב-100% שיום אחד אהיה ראש ממשלה"

מ‡ יוני טיין
ההפסד  אחרי  שבוע  כמעט 
המגוחך,  הנצחון  ונאום  הבחירות 
גנץ  בני  לבן"  "כחול  מפלגת  יו"ר 
ומ־ מוקלטת  לתוכנית  התראיין 
בערוץ  "עובדה"  בתוכנית  לטפת 
גנץ  ושם  דיין  לאילנה   12 קשת 

עם  בממשלה  יישב  שלא  הבהיר 
ומשם  לאופוזיציה  שעיניו  נתניהו, 

הוא יילחם.
הולך  "אני  גנץ:  אמר  עוד 
לשרת את כל החברה בישראל. את 
לי,  שהצביעו  אלה  ישראל.  עם  כל 
חושב  אני  לי.  הצביעו  שלא  אלה 
שכשיעשו למישהו עוול והוא מצ־

ביע ליכוד, חובתי כראש האופוזי־
בו,  אהיה  לא  תפקיד  בכל  או  ציה 

לעמוד לטובתו בכל דרך".
את  רואה  הוא  אם  כשנשאל 
גנץ  בעתיד,  ממשלה  ראש  עצמו 
השיב בחיוב. "יום אחד, בטח שאני 
גנץ.  אמר  ממשלה",  ראש  אהיה 

"בטוח בזה 100%".

http://bit.ly/2E0qA61-askan
mailto:s@shaharit.com
https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
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 "בעזרת ה' נעשה ונצליח"

רה"מ ברמיזה לסוריה: "ממשיכים 
לפעול בכל החזיתות, גם בצפון"

ראש הממשלה הבהיר באירוע הצדעה למשפחות שכולות כי ישראל לא תחדל 
מלפעול נגד אויביה בכל החזיתות: "איננו מוכנים לתת למישהו לבסס עוצמה 

ולסכן את מדינת ישראל"

מ‡: יוני טיין
הביטחון  ושר  הממשלה  ראש 
שרה  הגב'  ורעייתו  נתניהו  בנימין 
למ־ הצדעה  באירוע  השתתפו  נתניהו 
מערכות  חללי  של  השכולות  שפחות 

ישראל, בבנייני האומה בירושלים.
"רק  נתניהו:  הממשלה  ראש 
חורשי  מול  בצורה  כחומה  נעמוד  אם 
רעתנו, תוך נכונות לפעול בעת הצורך 
את  ה'  בעזרת  נבטיח  עצמי,  בסיכון 

נצח ישראל.
 - ארצנו  על  להגן  נחושים  אנו 
באויבינו,  והגדולים  המרים  מול  גם 
שחרתו על דגלם את השמדתנו. איננו 
נלח־ שאנו  ביודענו  ממאבק,  נרתעים 

חזקה,  רוחנו  נפשנו.  מבקשי  נגד  מים 
כוחנו איתן. איננו נחפזים אלי קרב. מי 
הוא  המלחמה  שמחיר  יודעים  כמונו 
נורא, אבל בל יטעה בנו איש - כשבי־
טחון ישראל מוטל על הכף, אנו פוע־
לים במלוא עוצמתנו. מי שמסכן אות־

נו, שם עצמו בסכנה גדולה פי כמה.

הח־ בכל  לפעול  ממשיכים  אנו 
איננו  כי  הצפון,  בחזית  כולל  זיתות, 
עוצמה  לבסס  למישהו  לתת  מוכנים 
העוצמה  ישראל.  מדינת  את  ולסכן 
התנאי  והיא  לקיומנו,  הערובה  היא 
עם  שלום  להשגת  והיסודי  החיוני 

שכנינו".
לנצחון  התייחס  גם  רה"מ 
של  הבוקר  ישיבת  בפתח  בבחירות 
הממשלה  חברי  את  וברך  הממשלה 

ור־ עשייה  מלאות  שנים  ארבע  על 
מאוד.  רבים  הישגים  הישגים.  בות 
של  בהחלטה  ביטוי  לידי  בא  "הדבר 
כתו־ המנדט  את  לנו  לחדש  הציבור 
התחומים  בכל  עצומה  מעשייה  צאה 
בפ־  - הזה  השולחן  סביב  שמיוצגים 
עולה מאוד ברורה ומוצלחת של שרי 
זאת  לעשות  נמשיך  אנחנו  הממשלה. 
נעשה  ה׳  ובעזרת  הבאה  בממשלה  גם 

וגם נצליח".

סופית: בנט ושקד בחוץ

ועדת הבחירות מפריכה טענות בנט 
ושקד: "רק פתק אחד נמצא פסול" 
השופט מלצר איפשר לבנט ולנציגי מפלגתו לעיין בחומרי ספירת המעטפות הכפולות 

"לפנים משורת הדין, לאור הטענה כי הייתה פסילה מסיבית לפתקי הימין החדש"

מ‡: יוני טיין
את  דחתה  הבחירות  ועדת 
של  מסיבית  ל"פסילה  הטענה 
לאחר  זאת  החדש",  הימין  פתקי 
שבנט ונציגי הימין החדש הורשו 
המעטפות  ספירת  בחומרי  לעיין 

הכפולות.
החדש  לימין  כי  להזכירכם 
חסרים 1,400 קולות, ובנט ושקד 
על  מוותרים  "לא  הם:  כי  אמרו 

אף קול".
הבחי־ ועדת  הכל  ולמרות 
כי  סופית  הודיעה  המרכזית  רות 
לא נמצאו פתקי הצבעה פסולים 

למעט  החדש,  הימין  לרשימת 
פתק אחד בלבד.

כי  אמרו  הבחירות  בוועדת 
מלצר  חנן  הבחירות  ועדת  יו"ר 
ול־ בנט,  השר  "לבקשת  אישר 
בחו־ לעיין  הדין",  משורת  פנים 
הס־ ועדות  של  הגולמיים  מרים 
הכפולות  המעטפות  של  פירה 
לאור  "וזאת  בכנסת,  שנספרו 
הטענה כי הייתה פסילה מסיבית 

של פתקי הימין החדש".
לא  בחומרים  עיון  "לאחר 
פסולים  הצבעה  פתקי  נמצאו 
למעט  החדש,  הימין  לרשימת 

שנפסל  פסול  בלבד  אחד  פתק 
הווע־ הודיעה  שבחוק",  מעילה 

דה.
בתוך כך, מוועדת הבחירות 
מבצע  החל  כי  נמסר  המרכזית 
שיימשך  הבחירות"  טוהר  "נוהל 
לאתר  ומטרתו  ומחר,  היום 
שגיאות וליקויים, אם היו כאלה, 
בקלפיות ברחבי הארץ. במסגרת 
קלפיות.  כ-400  ידגמו  המבצע, 
הם  הבקרה  הליכי  כי  נמסר  עוד 
מהטע־ נובעים  ואינם  שגרתיים, 
נות לטעויות בספירה שעלו מאז 

פרסום תוצאות האמת.

נשיא המדינה יחל היום סבב 
ההתייעצויות עם כלל הסיעות בכנסת

בהחלטה היסטורית וראשונה בתולדותיו של בית הנשיא, הנחה נשיא המדינה על העברת מפגשיו עם הסיעות 
השונות בשידור חי, בכל פלטפורמות המדיה השונות וזאת מתוך רצון לקדם שקיפות מול אזרחי ישראל

מ‡: יוני טיין
ראובן  המדינה  נשיא 
סבב  את  יחל  ריבלין  (רובי) 
הסיעות  כלל  עם  ההתייעצויות 
שנבחרו לכנסת היום, יום שני, י' 
בתיאום  וזאת  באפריל  בניסן, 15 
השופט  הבחירות  ועדת  יו״ר  עם 
תוצאות  קבלת  לאחר  מלצר.  חנן 
הבחירות הרשמיות מידי השופט 
מלצר ביום רביעי, י"ב בניסן, 17 
באפריל, ישקול הנשיא את הצו־
ההתייעצויות  סבב  בהשלמת  רך 

באם יידרש לכך.
הנ־ ייפגש  הנוהג,  פי  על 
ישמע  הסיעות,  נציגי  עם  שיא 
סבב  גמר  ולאחר  המלצתן  את 
הסי־ כלל  עם  ההתייעצויות 
עליו  הכנסת  חבר  על  יכריז  עות 
הממשלה.  הרכבת  מלאכת  תוטל 

הנשיא  שיטיל  מרגע 
הרכבת  מלאכת  את 
חבר  על  הממשלה 
יעמדו  הנבחר  הכנסת 
חוק  פי  על  לרשותו, 
 28 הממשלה,  יסוד 
ממשלה  להרכיב  ימים 
במצב  בישראל.  חדשה 

בסמ־ לתהליך,  ארכה  תידרש  בו 
כות נשיא המדינה להעניק ארכה 
נוספת של עד 14 יום נוספים על 

פי החוק.
ורא־ היסטורית  בהחלטה 
שונה בתולדותיו של בית הנשיא, 
העברת  על  המדינה  נשיא  הנחה 
השונות  הסיעות  עם  מפגשיו 
פלטפורמות  בכל  חי,  בשידור 
רצון  מתוך  וזאת  השונות  המדיה 
יש־ אזרחי  מול  שקיפות  לקדם 

ראל.
סבב  כבכל  בנוסף, 
הנ־ בבית  יוקם  התייעצויות, 
ראשי  גדול.  תקשורת  מרכז  שיא 
הודעה  למסור  שיבקשו  סיעות 
רשמית לתקשורת יעשו זאת מיד 
במר־ הנשיא  עם  הפגישה  בתום 
לרשות  יעמדו  שם  התקשורת  כז 
הטכ־ האמצעים  כל  העיתונאים 
לשי־ עמדות  וכן  הנדרשים  ניים 

דור חי מהמשכן.

בני גנץ אחרי ההפסד בבחירות 
מתרברב: "בטח שעוד אהיה 

ראש ממשלה"
 5 ימים בלבד לאחר ההפסד בבחירות, בני גנץ התייצב לריאיון ראשון והדגיש 
את ההישג האלקטורלי שלו: "35 מנדטים זה הישג חסר תקדים" ◆ גנץ הוסיף: 

בטוח ב-100% שיום אחד אהיה ראש ממשלה"

מ‡ יוני טיין
ההפסד  אחרי  שבוע  כמעט 
המגוחך,  הנצחון  ונאום  הבחירות 
גנץ  בני  לבן"  "כחול  מפלגת  יו"ר 
ומ־ מוקלטת  לתוכנית  התראיין 
בערוץ  "עובדה"  בתוכנית  לטפת 
גנץ  ושם  דיין  לאילנה   12 קשת 

עם  בממשלה  יישב  שלא  הבהיר 
ומשם  לאופוזיציה  שעיניו  נתניהו, 

הוא יילחם.
הולך  "אני  גנץ:  אמר  עוד 
לשרת את כל החברה בישראל. את 
לי,  שהצביעו  אלה  ישראל.  עם  כל 
חושב  אני  לי.  הצביעו  שלא  אלה 
שכשיעשו למישהו עוול והוא מצ־

ביע ליכוד, חובתי כראש האופוזי־
בו,  אהיה  לא  תפקיד  בכל  או  ציה 

לעמוד לטובתו בכל דרך".
את  רואה  הוא  אם  כשנשאל 
גנץ  בעתיד,  ממשלה  ראש  עצמו 
השיב בחיוב. "יום אחד, בטח שאני 
גנץ.  אמר  ממשלה",  ראש  אהיה 

"בטוח בזה 100%".

http://bit.ly/2UXUSxE
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
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שר החוץ הטורקי קורא לישראל לנטוש את "הגישה האגרסיבית בנוגע לשלום"
השר הטורקי אמר כי רק שלום בין ישראל לפלשתינים יוכל להוביל לשלום בין ישראל למדינות ערב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שר החוץ של טורקיה, מבלוט 
לנטוש  לישראל  קרא  צ'בשאולו, 
בנו־ שלה  האגרסיבית  הגישה  את 
הטו־ השר  לדבריו.  כך  לשלום,  גע 

שתי  פתרון  ורק  אך  כי  הבהיר  רקי 
בין  לשלום  להוביל  יוכל  המדינות 
העמים ולשלום בין ישראל למדינות 

ערב. 
הטורקי  הבכיר  של  דבריו 

ראש  שאמר  דברים  לאור  נאמרו 
מערכת  במהלך  נתניהו  הממשלה 
התייחס  בה  האחרונה,  הבחירות 
בחיוב לאפשרות כי ייספח את גושי 

ההתנחלויות הגדולים לישראל. 

השביתות 
ברכבת: השר 

כץ מתכוון 
לעשות סוף 
לכך בחקיקה
המצב הקיים מחייב את חקיקת 

חוק בוררות חובה, שימנע שביתות 
בשרותים החיוניים, אמר השר

מ‡: יוני טיין
השר ישראל כ"ץ 
בישי־ להעלות  מתכוון 
בק־ את  הממשלה  בת 
שתו לכלול את חקיקת 
חובה  בוררות  חוק 
חיוניים-  בשרותים 
בש־ שביתות  שיאסור 
למשק  חיוניים  רותים 
בהסכמים  ולציבור, 
הקרו־ הקואליציונים 
בים, ולחייב כל מפלגה 
לקואליציה  שתצטרף 

לתמוך בחוק.
הפ־ "השביתות 
והעיצומים  ראיות 
עובדי  ועד  שנוקט 
פגי־ תוך  הרכבת, 

ובחיילי  בנוסעים  עה 
פיתוח  ומניעת  צה"ל, 
והערכות הרכבת להר־
חבת פעילותה , וחמור 
המתמשך  הגיבוי  מכך, 
וחבריו  שניסנקורן 

נותנים  להסתדרות 
להתנהגות פסולה זאת, 
חקיקת  את  מחייבים 
 , חובה  בוררות  חוק 
בש־ שביתות  שימנע 
אמר  החיוניים"  רותים 

השר כ"ץ.
התחבורה  שר 
שעשי־ "כשם  הוסיף: 
בעבר,  ברכבת  סדר  תי 
כך בכוונתי לעשות גם 
ועד  של  ניסיונו  כעת. 
את  להחזיר  העובדים 
האחיזה  לעידן  הרכבת 
והשביתות  בשאלטר 
יצלח.  לא  הפראיות 
רכוש  אינה  הרכבת 
אדרעי  גילה  של  פרטי 
בה־ וחבריו  וניסנקורן 
אינ־ לקידום  סתדרות 
ופו־ אישיים  טרסים 
ליטיים, הרכבת שייכת 
הכל  ונעשה  לציבור 
כדי להחזירה לפעילות 

למען הציבור".

5 יום שני י' ניסן תשע"ט 15/04/2019

 :ABC רשת

יתכן ותכנית 
השלום של 

טראמפ 
תפורסם כבר 

החודש
גורמים המעורים בתכנית השלום 
אמרו כי התכנית לא הוצגה בעבר 
בפני ישראל ◆ הערכה: "תכנית 

המאה" תוצג אחרי הרכבת הממשלה

מ‡ פ. יוחנן
גורמים המעורים 
של  השלום  בתוכנית 
הברית,  ארצות  נשיא 
אמרו  טראמפ,  דונלד 
האמרי־  ABC לרשת 
קנית כי ייתכן שהתוכ־
נית תוצג כבר החודש. 
התוכנית  כי  אמרו  עוד 
יש־ בפניי  הוצגה  לא 

ראל בעבר.
יותר  מוקדם 
בבית  גורמים  אמרו 
"עסקת  כי  הלבן 
תתפרסם  המאה" 
לאחר שראש הממשלה 
ירכיב  נתניהו  בנימין 
החדשה  הממשלה  את 
של  תכניתו  בישראל. 
להת־ צפויה  טראמפ 
קבל באופן צונן ביותר 
החדשה  בממשלה 
הבית  יו"ר  בישראל. 

אמר  פרץ  רפי  היהודי 
חדשות:  לכאן  אתמול 
נגיע  שלא  מקווה  "אני 
לזה, בכל מקרה נעמוד 
הטרי־ השלמות  על 
ארץ  של  טוריאלית 

ישראל".
הפלס־ בעיתון 
נטען  "אל-קודס"  טיני 
השנה  פברואר  בחודש 
טרא־ של  התוכנית  כי 
מפ אינה כוללת הקמה 
פלסטינית  מדינה  של 
ירושלים,  שבירתה 
אוטונומיה  כינון  אלא 
קשר  שתקיים  בעזה 
אוטונומיה  עם  מדיני 
 ,A בשטחי  פלסטינית 
אזו־ עם  כלכלי  וקשר 
רים A ו-B. על עתיד 
יתקיים  בגדה   C אזור 

משא ומתן.

סקר: 

שליש מהאמריקנים אינם מאמינים ששישה מיליון יהודים נספו בשואה
מ‡ פ. יוחנן

שב־ מאמינים  אינם  מהאמריקנים  כשליש 
עולה  כך   - יהודים   מיליון  שישה  נרצחו  שואה 
הוועדה  ידי  על  ונערך  בארה"ב  שפורסם  מסקר, 
לאחר  גרמניה  נגד  יהודים  של  חומריות  לתביעות 
תשו־ על  שהתבסס  מהסקר,  עולה  עוד  המלחמה. 

מאמינים   70% כי  אמריקנים,   1,350 של  בותיהם 
כי לבני עמם אכפת פחות מאירועי השואה מאשר 

בעבר.
 צוות הועדה חשף כי חוסר הבנה עמוק קיים 
בעיקר בקרב צעירי אמריקה בנושא – ודורש שבתי 
תלמידיהם  בקרב  ינחילו  המעצמה  ברחבי  הספר 

מרבית  כי  עולה  מהסקר  השואה.  פשעי  זיכרון  את 
האירועים  לדעתם  כי  טוענים   (58%) האמריקנים 
עלולים להתרחש פעם נוספת וכי 93% מהנשאלים 
סבורים שיש ללמד את זוועות השואה בבתי הספר.
לפ־ בנוגע  גם  עלו  בידע  מטרידים  פערים 
כמחצית  בנושא.  הבסיסיים  ההיסטוריים  רטים 

מחנה  של  בשם  לנקוב  הצליחו  לא  מהאמריקנים 
השמדה אחד – ואילו שני שלישים מהמשיבים לא 
ידעו מהו אושוויץ. 15% סברו כי יש להתיר פרסום 
בת־ שהחזקה  סברו  ואילו 11%  נאצים  סמלים  של 

פיסה הניאו-נאצית היא מקובלת.
בהת־ במיוחד  מדאיגים  בסקר  הממצאים 

שמת־ שנאה  קבוצות  על  הרבות  בהתרעות  חשב 
על  בגאווה  וחורטות  האחרונות,  בשנים  עוררות 
שפרסם  דוח  ואנטישמיות.  גזעניות  דעות  דגליהם 
"המרכז לחקר עוני הדרום", טען כי מספר קבוצות 
השנאה בארה"ב גדל ב-20% בשלוש השנים האח־

רונות, ו-30 קבוצות ניאו-נאציות נוספות הוקמו.
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לאחר שראש הממשלה 
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הטרי־ השלמות  על 
ארץ  של  טוריאלית 

ישראל".
הפלס־ בעיתון 
נטען  "אל-קודס"  טיני 
השנה  פברואר  בחודש 
טרא־ של  התוכנית  כי 
מפ אינה כוללת הקמה 
פלסטינית  מדינה  של 
ירושלים,  שבירתה 
אוטונומיה  כינון  אלא 
קשר  שתקיים  בעזה 
אוטונומיה  עם  מדיני 
 ,A בשטחי  פלסטינית 
אזו־ עם  כלכלי  וקשר 
רים A ו-B. על עתיד 
יתקיים  בגדה   C אזור 

משא ומתן.

סקר: 

שליש מהאמריקנים אינם מאמינים ששישה מיליון יהודים נספו בשואה
מ‡ פ. יוחנן

שב־ מאמינים  אינם  מהאמריקנים  כשליש 
עולה  כך   - יהודים   מיליון  שישה  נרצחו  שואה 
הוועדה  ידי  על  ונערך  בארה"ב  שפורסם  מסקר, 
לאחר  גרמניה  נגד  יהודים  של  חומריות  לתביעות 
תשו־ על  שהתבסס  מהסקר,  עולה  עוד  המלחמה. 

מאמינים   70% כי  אמריקנים,   1,350 של  בותיהם 
כי לבני עמם אכפת פחות מאירועי השואה מאשר 

בעבר.
 צוות הועדה חשף כי חוסר הבנה עמוק קיים 
בעיקר בקרב צעירי אמריקה בנושא – ודורש שבתי 
תלמידיהם  בקרב  ינחילו  המעצמה  ברחבי  הספר 

מרבית  כי  עולה  מהסקר  השואה.  פשעי  זיכרון  את 
האירועים  לדעתם  כי  טוענים   (58%) האמריקנים 
עלולים להתרחש פעם נוספת וכי 93% מהנשאלים 
סבורים שיש ללמד את זוועות השואה בבתי הספר.
לפ־ בנוגע  גם  עלו  בידע  מטרידים  פערים 
כמחצית  בנושא.  הבסיסיים  ההיסטוריים  רטים 

מחנה  של  בשם  לנקוב  הצליחו  לא  מהאמריקנים 
השמדה אחד – ואילו שני שלישים מהמשיבים לא 
ידעו מהו אושוויץ. 15% סברו כי יש להתיר פרסום 
בת־ שהחזקה  סברו  ואילו 11%  נאצים  סמלים  של 

פיסה הניאו-נאצית היא מקובלת.
בהת־ במיוחד  מדאיגים  בסקר  הממצאים 

שמת־ שנאה  קבוצות  על  הרבות  בהתרעות  חשב 
על  בגאווה  וחורטות  האחרונות,  בשנים  עוררות 
שפרסם  דוח  ואנטישמיות.  גזעניות  דעות  דגליהם 
"המרכז לחקר עוני הדרום", טען כי מספר קבוצות 
השנאה בארה"ב גדל ב-20% בשלוש השנים האח־

רונות, ו-30 קבוצות ניאו-נאציות נוספות הוקמו.



יום שני י' ניסן תשע"ט 615/04/2019

 אלו התנאים של הרב ליצמן 
להכנס לממשלה ולכהן כסגן 

שר הבריאות
במקביל לדרישות הצפויות של יהדות התורה בנושאי דת ומדינה גיוס

מ‡: יוני טיין
ח"כ  התורה  יהדות  יו"ר 
את  ידרוש  ליצמן  יעקב  הרב 
נוספת  לקדנציה  הבריאות  תיק 
שימש  שבו  בתפקיד  ישמש  שבו 
שר  כסגן  האחרונה  בממשלה  גם 

במעמד שר.
שר  סגן  חתם  עליו  במסמך 
הביע  הוא  ליצמן  יעקב  הבריאות 
את תמיכתו בדרישות המרכזיות 
של פורום "5 מיליארד לבריאות" 
יסוד  בקווי  אותן  להטמיע  ויפעל 
במסגרת  הממשלה  מדיניות 
המו"מ הקואליציוני, זאת במטרה 
להבטיח את האיתנות והעמידות 

יכול־ ואת  הבריאות  מערכת  של 
הבריאות  שירותי  את  לספק  תה 
לכלל  ושוויונית  ראויה  בצורה 
קואליציית  לדברי  התושבים. 
כוללת  הדרישה  החולים  ארגוני 
הקצאה תקציבית של 5 מיליארד 
תק־ לבסיס  מידית  כתוספת   ,₪
 ,2020 הבריאות  משרד  ציב 
ליישום המלצות משרד הבריאות 
לת־ המנהל  במסמך  שגובשו  כפי 
במשרד  וכלכלי  אסטרטגי  כנון 
מידי  תקצוב  בתוספת  הבריאות 

לתקנים של רופאים ואחיות.
סל  עדכון  כוללת:  הדרישה 
התרופות הממלכתי באופן אוטו־

עד־ הסל,  מעלות  ב1.65%  מטי 
לגידול  בהתאם  הקופות  סל  כון 
הבריאות,  וליוקר  באוכלוסייה 
הכו־ השלישית  התוספת  תקצוב 
חיסונים,  מונעת,  רפואה  ללת 
הוספת  ועוד,  סיעודי  אישפוז 
מיטות אשפוז בהתאמה למדדים 
האוכלוסייה,  לגודל  המקובלים 
מי־  1,000 של  מיידית  תוספת 
מיטות   600 כללי,  אישפוז  טות 
שיקום  מיטות  ו 150  גריאטריות 
ורופאים,  אחיות  תקני  אלי  וכן 
תקציבית  לתמיכה   ₪ מיליארד 
תקצוב  מנגנון  וקביעת  בבתיה"ח 

שוטף.

התנורים הפירוליטיים 
של סימנס – מכשירים 
את עצמם לחג הפסח

לדאוג  תצטרכו  לא  מהיום 
כפ־ לחיצת   – התנור  לניקיון 
ינקה  כבר  והתנור  אחת  תור 
לטכנולוגית  הודות  עצמו.  את 
הפירולי־ התנור   ActiveClean
לטמ־ עד  מתחמם  סימנס  של  טי 
פרטורה של 480 מעלות צלזיוס, 
לאפר  המזון  שאריות  את  הופך 
בלי־ לפסח  התנור  את  ומכשיר 
בון חמור, כך שכל שיישאר לכם 
כדי לקבל תנור נקי הוא לנגב את 
כל  ללא  מטלית  עם  התנור  פנים 
מאמץ, בשביל שתוכלו להתפנות 
לדברים החשובים באמת. תוכנית 
מאושר  מאושרת  הפירוליזציה 
המדעי-טכנולוגי  המכון  ידי  על 
להלכה בנושאי פסח ובשר/חלב, 
ועכשיו  החברה.  באתר  כמפורט 
במבצע: 5 שנות אחריות ברכישה 
אצל המשווקים המורשים במגזר 
 4) במבצע  המשתתפים  החרדי 
לא־ נוסף  במתנה,  אחריות  שנות 

חריות המוענקת למוצר לשנה).
מצוידים  סימנס  תנורי 

והת־ דגם  כל  פונקציות,  בשלל 
 Fast לו:  הייחודיות  כונות 
חימום  פונקציית   –  preheat
לטמ־ התנור  של  מראש  מהיר 
זמן,   במינימום  הרצויה  פרטורה 
CookControl – מגוון תוכניות 
ומוג־ אוטומטיות  ואפייה  בישול 
להגיע  תוכלו  איתן  מראש,  דרות 

לתוצאה מיטבית עבור מה שאתם 
הני־ טלסקופית  מסילה  מכינים, 
תנת להזזה בכל מפלס בתנור, תא 
אפייה עם נפח ענק של 71 ליטר 
וסגירה  לפתיחה   SoftMove-ו
הת־ דלת  של  והדרגתית  עדינה 
למנגנון  הודות  טריקה,  ללא  נור, 

הבלימה החכם.

נשיא ברזיל הבהיר את דבריו 
על השואה: "לא התכוונתי"

נשיא ברזיל אמר כי אלו שתוקפים אותו מתכוונים להרחיק אותו מחבריו 
היהודים ◆ רב בעיר סאו פאולו: "היחידים שיוכלו לסלוח לשואה הם ששת 

המיליון"

מ‡ ‡ברהם ויסמן ויר‡ל 
לבי‡ 

עם  סערה  שעורר  לאחר 
דברים שאמר על השואה, מבהיר 
את  בולסונרו  ז'איר  ברזיל  נשיא 
התכוונתי".  "לא  ואומר:  דבריו 
את  הבהיר  הבריזלאי  הנשיא 
שהתחוללה  הסערה  לאור  דבריו 
ישראל  שגריר  של  ולבקשתו 
בברזיל יוסי שלי, אשר פרסם גם 

את הוא ההבהרה.
שמעניק  מי  כי  ציין  הנשיא 
פרשנות מוטעית לדבריו "מבקש 
להרחיק אותי מחבריי היהודים". 
בולסונרו  ז'איר  ברזיל  נשיא 
היא  כיום  "סליחה  ואמר:  הוסיף 
דבר אישי, ומעולם לא התכוונתי 
היס־ בהקשר  במלה  להשתמש 
השואה,  של  במקרה  כמו  טורי 
אכזרי  עם  רצח  בוצע  שבמהלכה 
כתב־ מפשע .  חפים  מיליוני  של 
ושם:  יד  של  המבקרים  בספר  תי 
נידו־ עברם,  את  השוכחים  ״אלו 
עתיד״.  להם  יהיה  שלא  לכך  נים 
היא  אחרת  פרשנות  כל  כן,  על 
המ־ לאנשים  רק  עניין  בעלת 
מחבריי  אותי  להרחיק  בקשים 

היהודים".
רב  שלזינגר,  מישל  הרב 
שבברזיל,  פאולו  סאו  בעיר 
בול־ הנשיא  לדברי  התייחס 
"היחידים  השואה:  על  סונארו 
ששת  הם  לשואה  לסלוח  שיוכלו 
הם  כמובן  אבל  המתים,  מיליון 
לא יכולים. אם אנחנו רוצים לב־
נות חברה של כבוד, הפצע צריך 
ובלי  סליחה  בלי  פתוח,  להישאר 

שכחה".
הבין-לאומי  המרכז  יו"ר 
הרב  עולם",  "שם  השואה  לחקר 
אברהם קריגר הגיב על דבריו של 
נשיא ברזיל: "במשך שנים מדינת 

מסוכנת  סלחנות  גילתה  ישראל 
שנתנו  ומנהיגים  מעשים  לדעות, 
לאנטישמיות.  כבוד  של  מקום 
ברזיל  נשיא  של  הקשים  דבריו 
הם המשך לכך, יש לגנות אותם, 
איך  בית  בדק  לבצע  יש  גם  אבל 

הגענו לכאן".
ריב־ ראובן  המדינה,  נשיא 
לין, הגיב לדברים ואמר: "לעולם 
לאמת.  למתכחשים  יד  ניתן  לא 
ארגונים,  או  בודדים  מצד  לא 
לא  וגם  מפלגות  ראשי  מצד  לא 
נסלח  לא  לעולם  מדינות.  ראשי 
ולא נשכח. אף אחד לא יורה על 

סליחת העם היהודי".

7 יום שני י' ניסן תשע"ט 15/04/2019

סערה בארה"ב: 

חברת קונגרס דמוקרטית 
התייחסה בזלזול לפיגועי ה-11 

בספטמבר
הנשיא טראמפ תקף את חברת הקונגרס הדמוקרטית על דבריה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הדמוקרטית  הקונגרס  חברת 
גדולה  סערה  עוררה  עומאר  אליהן 
בזלזול  שהתייחסה  לאחר  בארה"ב 
אשר  בספטמבר  ה-11  לפיגועי  מה 
אלפי  כשלושת  של  חייהם  את  גבו 

בני אדם. עומאר אמרה במהלך ראיון 
שהעניקה לכלי תקשורת, כי פיגועי 
ה-11 בספטמבר זה "בסך הכול כמה 
יצא  בתגובה  משהו".  שעשו  אנשים 
העיתון "ניו יורק פוסט" המזוהה עם 
השמרנים בארה"ב בכותרת ענק על 
בוע־ התאומים  מגדלי  תמונת  רקע 

רים שם נכתב: "הנה המשהו שלך".
משני  לתגובות  הביאו  דבריה 
האמריקנית,  הפוליטית  הקשת  צדי 
כאשר גם הנשיא האמריקני התבטא 
חברת  את  תוקף  שהוא  תוך  בעניין, 
הקונגרס בחריפות על "דבריה הלא 

פטריוטים", כדבריו.

בשל סירובן של מדינות אירופה לקלוט פליטים: 

ספינה עמוסה במהגרים שטה במימי 
אירופה בלי אפשרות לעגון ביבשת

המהגרים כמעט מתו בטביעה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ספינה ועליה 64 מהגרים שטה 
של  לחופיה  סמוך  ימים  שבוע  זה 
המרכזיות  המדינות  כאשר  אירופה, 
הפ־ את  לקלוט  מסרבות  באירופה 

ליטים שעליה. איטליה ומלטה, שתי 
מדינות עם ערי חוף גדולות הודיעו 
כבר בתחילת השבוע כי לא יאפשרו 

לספינה לעגון בשטחן.
על  השוהים  של  דיווחם  לפי 
הספינה, המזון והשתיה שעל הספי־

נה צפוי לאזול בתוך זמן קצר בלבד. 
כמעט  הללו  הפליטים  של  מסעם 
לכך,  קודם  עוד  באסון  הסתיים 
כאשר ספינתם טבעה. הם ניצלו על 
במקום  שעברה  גרמנית  ספינה  ידי 

שקלטה אותם אליה.

נשיא סין בירך את מנהיג 
קוריאה הצפונית על 
"ניצחונו בבחירות"

הנשיא הסיני אמר לקים כי הבחירה בו מוכיחה את האמון הרב שהעם 
מעניק לו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לא רק בישראל, גם בצ־
פון קוריאה התקיימו בחירות, 
ודמוק־ פחות  דרמטיות  אמנם 
רטיות הרבה פחות, אבל עדיין 
קוריאה  צפון  מנהיג  בחירות. 

המ־ הנהגת  על  שוב  התמודד 
עצום  ברוב  כצפוי  וזכה  דינה 
אחוזים  מתשעים  למעלה  של 
אליו  צלצל  אתמול  מהקולות. 
ובירך  ג'ינפינג  שי  סין  נשיא 
בבחירות.  ניצחונו  על  אותו 

כמה  מראה  מחדש  "היבחרך 
והעם  המפלגה  ואמון  תמיכה 
של  העממית  הרפובליקה  של 
אמר  לך",  רוכשים  קוריאה 
הצפון  לעמיתו  הסיני  המנהיג 

קוריאני. 

משלחת ישראלית ביטלה ביקור 
בבחריין עקב חשש ביטחוני

משלחת אנשי העסקים לא תגיע לכנס בנסיכות מהמפרץ, עקב "דאגות 
בנושאי ביטחון" ◆ הביקור המתוכנן עורר מחאה בפרלמנט וברחובות

מ‡: מ. יו„
ביטחוני:  חשש  עקב 
עסקים  אנשי  של  משלחת 
השתתפותה  ביטלה  ישראלית 
הודעת  בבחריין.  כלכלי  בכנס 
פו־ הכנס  מארגני  של  הביטול 
הידי־ בסוכנות  אתמול  רסמה 
הדיווח,  פי  על  רויטרס.  עות 
להיפתח  אמור  שהיה  הביקור, 
מחר, בוטל עקב "דאגות ביט־

חוניות".
למשל־ שהודענו  "בעוד 
חת הישראלית שהם מוזמנים, 
הבוקר  הודיעו  העסקים  אנשי 
שהם לא יגיעו עקב דאגות בי־
טחוניות וכי הם לא מעוניינים 
הכנס  את  ישבש  שביקורם 
מדי־  180 של  בהשתתפותן 
אורטמנס,  ג'ונתן  מסר  נות", 
נשיא רשת היזמות הגלובלית, 

שארגנה את הכנס.
פורסמה  הביטול  הודעת 
במדי־ שהפרלמנט  לאחר 
את  המגנה  הודעה  הוציא  נה 
הביקור. כמו כן, התקיימו כמה 

הפגנות מחאה בבירה מנאמה. 
התק־ חלה  האחרונה  בתקופה 
רבות בין ישראל לכמה מדינות 

ערביות.
בין היתר, ראש הממשלה 
בעומאן,  ביקר  נתניהו  בנימין 
לראשונה זה 23 שנים. ההתק־
מדי־ לאותן  ישראל  בין  רבות 
החשש  בשל  בעיקר  חלה  נות 
מהתחזקותה של איראן. בכנס 
פברואר  בחודש  שנערך  ורשה 
האחרון אמרו שרי חוץ ערבים 
איראן  עם  שלנו  "הסכסוך  כי 

הישראלי־ מהסכסוך  חשוב 
פלשתיני".

הבחרייני,  החוץ  שר 
אל-חליפה,  אחמד  בן  חאלד 
את  האחרון  מאי  בחודש  גיבה 
לישראל  שיוחסו  המתקפות 
זכות  לה  כי "יש  וטען  בסוריה 
איראן".  מפני  עצמה  על  להגן 
התייחס  אל-חליפה  כן,  כמו 
ישראל  עם  היחסים  לשאלת 
באותו כנס בפולין ואמר כי זה 

"יקרה בסופו של דבר".



7 יום שני י' ניסן תשע"ט 15/04/2019

סערה בארה"ב: 

חברת קונגרס דמוקרטית 
התייחסה בזלזול לפיגועי ה-11 

בספטמבר
הנשיא טראמפ תקף את חברת הקונגרס הדמוקרטית על דבריה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הדמוקרטית  הקונגרס  חברת 
גדולה  סערה  עוררה  עומאר  אליהן 
בזלזול  שהתייחסה  לאחר  בארה"ב 
אשר  בספטמבר  ה-11  לפיגועי  מה 
אלפי  כשלושת  של  חייהם  את  גבו 

בני אדם. עומאר אמרה במהלך ראיון 
שהעניקה לכלי תקשורת, כי פיגועי 
ה-11 בספטמבר זה "בסך הכול כמה 
יצא  בתגובה  משהו".  שעשו  אנשים 
העיתון "ניו יורק פוסט" המזוהה עם 
השמרנים בארה"ב בכותרת ענק על 
בוע־ התאומים  מגדלי  תמונת  רקע 

רים שם נכתב: "הנה המשהו שלך".
משני  לתגובות  הביאו  דבריה 
האמריקנית,  הפוליטית  הקשת  צדי 
כאשר גם הנשיא האמריקני התבטא 
חברת  את  תוקף  שהוא  תוך  בעניין, 
הקונגרס בחריפות על "דבריה הלא 

פטריוטים", כדבריו.

בשל סירובן של מדינות אירופה לקלוט פליטים: 

ספינה עמוסה במהגרים שטה במימי 
אירופה בלי אפשרות לעגון ביבשת

המהגרים כמעט מתו בטביעה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ספינה ועליה 64 מהגרים שטה 
של  לחופיה  סמוך  ימים  שבוע  זה 
המרכזיות  המדינות  כאשר  אירופה, 
הפ־ את  לקלוט  מסרבות  באירופה 

ליטים שעליה. איטליה ומלטה, שתי 
מדינות עם ערי חוף גדולות הודיעו 
כבר בתחילת השבוע כי לא יאפשרו 

לספינה לעגון בשטחן.
על  השוהים  של  דיווחם  לפי 
הספינה, המזון והשתיה שעל הספי־

נה צפוי לאזול בתוך זמן קצר בלבד. 
כמעט  הללו  הפליטים  של  מסעם 
לכך,  קודם  עוד  באסון  הסתיים 
כאשר ספינתם טבעה. הם ניצלו על 
במקום  שעברה  גרמנית  ספינה  ידי 

שקלטה אותם אליה.

נשיא סין בירך את מנהיג 
קוריאה הצפונית על 
"ניצחונו בבחירות"

הנשיא הסיני אמר לקים כי הבחירה בו מוכיחה את האמון הרב שהעם 
מעניק לו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לא רק בישראל, גם בצ־
פון קוריאה התקיימו בחירות, 
ודמוק־ פחות  דרמטיות  אמנם 
רטיות הרבה פחות, אבל עדיין 
קוריאה  צפון  מנהיג  בחירות. 

המ־ הנהגת  על  שוב  התמודד 
עצום  ברוב  כצפוי  וזכה  דינה 
אחוזים  מתשעים  למעלה  של 
אליו  צלצל  אתמול  מהקולות. 
ובירך  ג'ינפינג  שי  סין  נשיא 
בבחירות.  ניצחונו  על  אותו 

כמה  מראה  מחדש  "היבחרך 
והעם  המפלגה  ואמון  תמיכה 
של  העממית  הרפובליקה  של 
אמר  לך",  רוכשים  קוריאה 
הצפון  לעמיתו  הסיני  המנהיג 

קוריאני. 

משלחת ישראלית ביטלה ביקור 
בבחריין עקב חשש ביטחוני

משלחת אנשי העסקים לא תגיע לכנס בנסיכות מהמפרץ, עקב "דאגות 
בנושאי ביטחון" ◆ הביקור המתוכנן עורר מחאה בפרלמנט וברחובות

מ‡: מ. יו„
ביטחוני:  חשש  עקב 
עסקים  אנשי  של  משלחת 
השתתפותה  ביטלה  ישראלית 
הודעת  בבחריין.  כלכלי  בכנס 
פו־ הכנס  מארגני  של  הביטול 
הידי־ בסוכנות  אתמול  רסמה 
הדיווח,  פי  על  רויטרס.  עות 
להיפתח  אמור  שהיה  הביקור, 
מחר, בוטל עקב "דאגות ביט־

חוניות".
למשל־ שהודענו  "בעוד 
חת הישראלית שהם מוזמנים, 
הבוקר  הודיעו  העסקים  אנשי 
שהם לא יגיעו עקב דאגות בי־
טחוניות וכי הם לא מעוניינים 
הכנס  את  ישבש  שביקורם 
מדי־  180 של  בהשתתפותן 
אורטמנס,  ג'ונתן  מסר  נות", 
נשיא רשת היזמות הגלובלית, 

שארגנה את הכנס.
פורסמה  הביטול  הודעת 
במדי־ שהפרלמנט  לאחר 
את  המגנה  הודעה  הוציא  נה 
הביקור. כמו כן, התקיימו כמה 

הפגנות מחאה בבירה מנאמה. 
התק־ חלה  האחרונה  בתקופה 
רבות בין ישראל לכמה מדינות 

ערביות.
בין היתר, ראש הממשלה 
בעומאן,  ביקר  נתניהו  בנימין 
לראשונה זה 23 שנים. ההתק־
מדי־ לאותן  ישראל  בין  רבות 
החשש  בשל  בעיקר  חלה  נות 
מהתחזקותה של איראן. בכנס 
פברואר  בחודש  שנערך  ורשה 
האחרון אמרו שרי חוץ ערבים 
איראן  עם  שלנו  "הסכסוך  כי 

הישראלי־ מהסכסוך  חשוב 
פלשתיני".

הבחרייני,  החוץ  שר 
אל-חליפה,  אחמד  בן  חאלד 
את  האחרון  מאי  בחודש  גיבה 
לישראל  שיוחסו  המתקפות 
זכות  לה  כי "יש  וטען  בסוריה 
איראן".  מפני  עצמה  על  להגן 
התייחס  אל-חליפה  כן,  כמו 
ישראל  עם  היחסים  לשאלת 
באותו כנס בפולין ואמר כי זה 

"יקרה בסופו של דבר".



יום שני י' ניסן תשע"ט 815/04/2019

ביטן קרא לרה"מ למנות את 
שקד וסער לשרים

על דרישותיו החצופות של אביגדור ליברמן אמר ביטן כי ליברמן תמיד ביקש 
הרבה, מעבר ליכולת שלו. זה מוגזם, יש גבול לדרישות

מ‡: יוני טיין
בראיון  ביטן  דוד  ח"כ 
התייחס  בקשת  הבוקר  לתוכנית 
לאופן הרכבת הממשלה החדשה 
הבטיח  הממשלה  ראש  כי  ואמר 
הימין  מפלגות  לאיחוד  שרים   2
והם קיבלו 5 מנדטים אז זה יהיה 
 2.5 כל  על  שר  לכולם.  המפתח 

חברי כנסת''.
ביטן קרא לראש הממשלה 
למנות את גדעון סער לשר בכיר 
ואמר  לשרה,  שקד  איילת  ואת 
כשר  לוין  ביריב  תומך  שהוא 
"לא  אמר-  עצמו  על  משפטים. 

אסתתר מאחורי החסינות.''
החצופות  דרישותיו  על 
ביטן  אמר  ליברמן  אביגדור  של 
הרבה,  ביקש  תמיד  "ליברמן  כי 
מעבר ליכולת שלו. זה מוגזם, יש 
דורש  הוא  אם  לדרישות.  גבול 
את תיק הביטחון, אין שום היגיון 
אמר  הפנים",  תיק  את  שידרוש 
אלוף,  הוא  ומתן  "במשא  ביטן. 
בו.  שפוגע  מה  וזה  גבול  יש  אבל 
אם ליברמן יבקש וילחץ, כנראה 
את  לו  יתנו  ברירה.  תהיה  שלא 

התיק, אבל לא בדרישות שלו".
בראיון  ביטן  הוסיף  עוד 
שנגיע  מאמין  אני  ברמה:  לקול 
יצטרף  והוא  ליברמן  עם  להבנות 
האלטרנטיבה  כי  לקואליציה, 
חוזרות.  לבחירות  ללכת  היא 
שינויים  מבקשים  לא  החרדים 
לא  אני  הגיוס,  בחוק  דרמטיים 
חושב שמערכת הביטחון תתנגד.

חוששים  בליכוד  כך,  בתוך 

כי שר הביטחון לשעבר אביגדור 
ליברמן ימנע הקמת ממשלת ימין 
לחוק  התנגדותו  בשל  חרדים   –
 ,2 בערוץ  הדיווח  פי  על  הגיוס. 
"יש־ יו"ר  כי  חוששים  בליכוד 
ראל ביתנו" יישאר נייטרלי ביום 
עמדתו  בשל  הממשלה,  השבעת 
את  הנוגדים  חוקים  של  בשורה 

עמדתו בנושאי דת ומדינה

אוחנה: "לא מסכים שכחלון 
יחבור לליכוד"

אוחנה: ''מתנגד לאיחוד עם כחלון, אם הוא רוצה - שיתפקד לליכוד''         

מ‡: יוני טיין
הגיב  אוחנה  אמיר  חה"כ 
כולנו.  עם  המיזוג  על  לדיווחים 
על הדיווחים על נקמה משפטית 
המשפ־ לשר  לוין  יריב  מינוי  על 
אילה  לעיתונאית  בראיון  טים. 

חסון ברדיו.
תפ־ לקבל  השאיפה  על 
"כן  אוחנה:  אמר  משמעותי  קיד 
הוכחתי  המיקום.  בגלל  רק  ולא 
לראש הממשלה שלי את יכולות 
הביצוע שלי במסגרת ועדת חוק 
לכלי  הרבים  ובראיונות  הלאום 
לתפקיד  שואף  ולכן  התקשורת 
שלי  העבר  מניסיון  משמעותי. 
ובי־ הפרטנרים  עם  דנים  קודם 
האחרו־ ובשעות  האחרונים  מים 

נות דנים עם הליכודניקים".
לה־ ביטן  דוד  קריאת  על 
כשרה  שקד  איילת  את  כניס 
זה  את  "שמעתי  אמר,  לליכוד. 
היא  ההתכנות  התקשורת,  בכלי 
לנו  יש  אפסית.  או  נמוכה  מאוד 
להיות  משלנו  טובים  מועמדים 
הח־ אחוז  את  עברו  שכן  שרים 
בקואליציה.  ונמצאים  סימה 
אך  גדול  עתיד  עוד  לאיילת  נכון 
ימצאו  עוד  אולי  הזו.  בכנסת  לא 

קולות.
"הלוואי. אני בעד, זה יגדיל 
את מחנה הימין ואת כוח המיקוח 
הליכוד מול המפלגות. אני מאחל 
יעברו".הסיכוי  עוד  שהם  להם 
הוא לא מאוד גדול אך יספרו את 
אמר  אברמוביץ'  אמנון  הקולות. 
ב'חדשות 12' בהומור שאם יריב 
לוין ימונה להיות שר המשפטים, 
שנת  עוד  יקבל  הממשלה  ראש 

מאסר.
אולי  הציבור  בפני  "חשפו 

בטעות או אולי בשגגה את האופן 
דבריו  מתנהלים.  הדברים  שבו 
גיא  עמיתו  לדברי  מצטרפים 
פלג שאמר שזה משול לאולמרט 
המ־ לשר  פרידמן  את  שמינה 
חוזרים  לא  טעות  ועל  שפטים 
אמורים  שאנחנו  מה  פעמיים. 
להבין, בהומור כמובן, שהמערכת 
שי־ פי  על  דנה  לא  המשפטית 
אלא  ומקצועיים  ענייניים  קולים 
שומרת על הגבינה שאף אחד לא 
אותה  יזיז  מישהו  אם  אותה.  יזיז 
שנת  לו  ויוסיפו  תיק  לו  יפתחו 
מאסר כי מינו שר משפטים שלא 
הזה  הדבר  המערכת.  של  לרוחה 
הסיפים  אמות  את  לזעזע  אמור 
של כל דמוקרט. של כל מי שדי־

בר על שלטון החוק".
הסי־ על  השיב  גם  אוחנה 
המ־ שר  יהיה  לוין  שיריב  כויים 
שלו  הסיכויים  לדבריו,  שפטים. 

להיות שר המשפטים הם טובים. 
הממשלה  שראש  מאמין  "אני 
יעשה את השיקולים המקצועיים 
משפטן  הוא  לוין  יריב  ביותר. 
הדמוקר־ בדרך  הולך  ובהחלט 
באמצעות  בחר  שהציבור  טית 

נבחריו".
הוא  האם  אוחנה  כשנשאל 
לליכוד,  כחלון  משה  צירוף  בעד 
מפלגות.  מיזוג  נגד  "אני  אמר: 
שהוכיח  חזק  מותג  הוא  הליכוד 
רצנו  עצמו,  בפני  עומד  שהוא 
נגד איחוד של כמה מפלגות יחד 
וניצחנו. אם כחלון ואנשיו רוצים 
להתפקד לליכוד אז שיהיה להם 
בהצלחה. כל מי שרוצה להתפקד 
לליכוד רשאי לכך ויכול להתמו־
דד בפריימריז. זה מה שיהיה גם 
במידה  ליברמן  ועם  כחלון  עם 

וירצו".

בועדת הבחירות זועמים על הימין 
החדש: "מפיצים מצג שוא"

מלצר, התיר באופן חריג ולפנים משורת הדין, לנציגי הימין החדש לעיין 
בחומרים מהקלפיות המיוחדות

מ‡: יוני טיין
המרכזית  הבחירות  ועדת 
רואה  היא  כי  להבהיר  מבקשת 
מצג  הפצת  את  רבה  בחומרה 
השווא על ידי הימין החדש, לפיו 
הקולות  בספירת  סדרים  אי  היו 

במעטפות הכפולות.
ה-  רביעי,  מיום  החל 
10.4.19, מיד לאחר יום הבחירות 
ביותר  הבכירים  הנציגים  החלו 
עם  בקשר  לעמוד  החדש  בימין 
המרכ־ הבחירות  בועדת  בכירים 

זית לצורך בירור טענותיהם.
המ־ הבחירות  ועדת  יו"ר 
המ־ בית  לנשיא  המשנה  רכזית, 
שפט העליון, השופט חנן מלצר, 
התיר באופן חריג ולפנים משורת 

לעיין  החדש  הימין  לנציגי  הדין, 
המיוחדות.  מהקלפיות  בחומרים 
נציגי  של  פניה  כל  ועוד,  זאת 
הימין החדש, בכל אמצעי שהוא, 
ומבלי  קבלתה  עם  מייד  נבדקה 
וטפ־ לפורמליסטיקה  להידרש 

סים.

הועדה  זאת,  כל  לנוכח 
הפצת  את  רבה  בחומרה  רואה 
מצג השווא על ידי הימין החדש, 
לפיו היו אי סדרים בספירת הקו־
ההכרה  אי  ואת  המיוחדים,  לות 
בניסיונותיה של הוועדה להעמיד 

לרשותם את המידע הנדרש.

לפרטים: 055-6743490

100% משי טהור | היחיד בארץ

בס�ד

דודודדדדד פ פפפססססחסחחחח ללכככבבב

מחירים מיוחדים לכמויות גדולות
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שוהה בלתי חוקי נאשם 
בהפעלת עגורן ללא רישיון

כתב אישום הוגש נגד שב"ח שהניף משאבת בטון לגובה של עשרות מטרים - 
ללא האישורים הנדרשים ◆ הוא מואשם בהתחזות כבעל תעודה ובשורה של 

עבירות בטיחות חמורות

מ‡: מ. יו„
אתמול  הוגש  אישום  כתב 
נגד שוהה בלתי חוקי בן 22 בגין 
הפעלת עגורן באתר בנייה בפתח 
המשטרה  רישיון.  ללא  תקווה 
עד  הנאשם  את  לעצור  ביקשה 
הש־ משפט  בבית  ההליכים  תום 

לום בראשון לציון.
הנא־ נעצר  שבועיים  לפני 
אם  בשכונת  שאותר  לאחר  שם 
כשהוא  תקווה  בפתח  המושבות 
אישו־ ללא  צריח  עגורן  מפעיל 
רים הנדרשים על פי חוק, ומבלי 

אותו  המסמיך  קורס  כל  שעבר 
שלא  החשוד,  בתחום.  לעסוק 
עסוק  והיה  בשוטרים  הבחין 
כשהוא  נצפה  העגורן,  בהפעלת 
של  לגובה  בטון  משאבת  מניף 
עשרות מטרים ופועל נוסף עומד 
המנו־ את  ומכוון  המשאבה  על 
פאי. בעקבות האירוע הוחלט על 
סגירת האתר והפסקת העבודות 
הבטי־ ליקויי  חקירת  לסיום  עד 

חות במקום.
לח־ מייחס  האישום  כתב 
בהן  עבירות  של  שורה  שוד 
לחוק,  בניגוד  בישראל  שהייה 

התחזות  במרמה,  דבר  קבלת 
במ־ ושימוש  זיוף  תעודה,  כבעל 
סמך מזויף, וביצוע שורה ארוכה 
חמורות  בטיחות  עבירות  של 
המסכנות חיי אדם, לרבות מעשי 
האישום  כתב  ורשלנות.  פזיזות 
מבצעית  פעילות  בעקבות  הוגש 
לחקירת  מפלג  של  וחקירתית 
תאונות עבודה "פלס" בלהב 433 
המשותפת למשטרת ישראל ומ־

שרד העבודה והרווחה וממוקמת 
בפשי־ למאבק  הארצית  ביחידה 

עה הכלכלית.

"אל קודס" מדווח:

 בעזה שוקלים לחזור לשגר 
בלוני נפץ

לפי פרסום ב"אל-קודס", ארגוני הטרור בעזה טוענים כי ישראל לא מגדילה 
את היקף הסחורות והמוצרים המותרים לכניסה לרצועה ◆ בעקבות כך, פורסם, 

מנסים ללחוץ עליה להגדיל את ההיקף

מ‡: מ. יו„
הטרור  וארגוני  חמאס 
שוקלים  עזה  ברצועת  האחרים 
לחזור לשיגור בלוני הנפץ וההפ־
דווחו  כך   - בגבול  הליליות  גנות 
"אל- הערבי  בעיתון  אתמול 

קודס".
בצ־ לנקוט  שוקל  חמאס 
קיום  לאי  בתגובה  אלה  עדים 
בג־ שקט  לבסס  שנועדו  ההבנות 
כבר  ישראל  כזכור,  לטענתו.  בול 
ל-15  הדייג  מרחב  את  הרחיבה 
מיילים ימיים מהחוף ופתחה את 
המעברים. זאת, ככל הנראה בת־

מורה לשקט בגבול. 
בחמאס  הדיווח,  פי  על 
מגדילה  לא  ישראל  כי  טוענים 
והמוצרים  הסחורות  היקף  את 
המותרים להעברה לרצועת עזה. 
החמושים  הפלגים  כי  נמסר  עוד 
המצריים  המתווכים  את  עדכנו 
הבטיחו  בתורם  ואלה  בעניין, 

ללחוץ על ישראל.
הוש־ ברמאללה  כך,  בתוך 
חדשה  פלשתינית  ממשלה  בעה 
מו־ הפת״ח  בכיר  של  בראשותו 
כרה"מ  שיכהן  א-שתאייה,  חמד 

במקומו של ראמי חמדאללה.

הפלשתינית  הממשלה 
אנשי  טהרת  על  תהיה  החדשה 
חמאס,  של  נציגים  ללא  הפת״ח 
הג‘יהאד האסלאמי והפלגים הפ־
לכך,  מעבר  האחרים.  לשתינים 
נשים  שלוש  תכלול  הממשלה 

שיכהנו כשרות בממשלה.
בעזה מתחו ביקורת חריפה 
וב־ החדשה  הממשלה  הרכב  על 
שה־ ״הממשלה  כי  טענו  חמאס 
שביע אבו מאזן רק מעמיקה את 
לגדה,  עזה  בין  והפיצול  הפילוג 
על  הגולל  את  סותמת  ולמעשה 

יישום הפיוס הפנים פלשתיני".

 בסמוך לצומת מבועים

ארבעה פצועים בתאונת דרכים 
תאונה עם מעורבות ארבעה כלי רכב אירעה בכביש 293 בסמוך לצומת מבועים 

◆ 4 נפצעו, אחת קשה

מ‡: מ. יו„
ארב־ מעורבות  עם  תאונה 
בכביש 293  אירעה  רכב  כלי  עה 
אילן  מבועים.   לצומת  בסמוך 
חובשים  הראל  ומנחם  חלילי 
"מדובר  סיפרו:  הצלה  באיחוד 
כלי  שני  מעורבות  עם  בתאונה 

טיפול  הענקנו  ומשאית.  רכב 
התאונה  בזירת  ראשוני  רפואי 
לפצועה בינוני עד קשה כבת 40 
במסוק  החולים  לבית  שפונתה 
לאחר  התאונה  בזירת  שנחת 
שחולצה מהרכב בו היתה לכודה 

ע"י צוותי כיבוי".

כמו כן הענקנו סיוע רפואי 
לפצו־ התאונה  בזירת  ראשוני 
ואשה  ולגבר  כבת 30,  בינוני  עה 
בינוני.  עד  קל  באורח  שנפצעו 
עקב  נוצרו  תנועה  עומסי  עומסי 

אופי התאונה.
 

ארגון 'בצלם' טוען:

 "תושבים יהודים ירו במחבל 
שניסה לעשות פיגוע דקירה 

בחווארה"
לפי תחקיר של הארגון, שני ישראלים תושבי יו"ש ירו שלא לצורך לעבר 
המחבל בשעה שכבר שכב פצוע ◆ לטענתם, לאחר האירוע מחקו חיילים 

תיעוד של הירי מבתי עסק סמוכים

מ‡: מ. יו„
פרסם  "בצלם"  ארגון 
כי  טוען  הוא  בה  הודעה  אתמול 
לצו־ שלא  ירו  ישראלים  שני 
יידוי  פיגוע  שביצע  במחבל  רך 
כשבו־ לפני  בחווארה  אבנים 

ירוי  שכב  שכבר  בשעה  עיים, 
על הקרקע. ההודעה של הארגון 
כוחות  לקביעת  מתייחסת  אינה 
ניסה  גם  הפלסטיני  כי  הביטחון 
לבצע פיגוע דקירה, וכי ברשותו 
נמצאה סכין.  עוד נטען בהודעת 
לבית  הגיעו  חיילים  כי  בצלם 
האירוע,  למקום  שסמוך  עסק 

ומחקו תיעוד וידאו המקרה.
רבי־ ביום  התרחש  הפיגוע 
עי לפני כעשרה ימים. לפי האר־
גון, מוחמד עבד אל-פתאח יידה 
ישראליות  מכוניות  על  אבנים 
לשכם.  שמדרום  חווארה  בכפר 
לטענת  פגעה,  האבנים  אחת 

יהושע  של  במכוניתו  הארגון, 
שרמן. בשלב זה, לטענת הארגון, 
ירד  ושרמן  יריות  שתי  נשמעו 

מהמכונית.
בהמשך, לפי גרסת הארגון, 
הפלסטי־ לעבר  התקרב  שרמן 
אשפה  פחי  בין  פצוע  ששכב  ני 
וירה לעברו כמה כדורים נוספים. 
נוסף,  ישראלי   - הארגון  לגרסת 
נעמד  סמוכה,  במשאית  שנהג 
יריות  כמה  ירו  והשניים   – לצדו 
שאל-פתאח  בשעה  נוספות 
לאחר  הקרקע.  על  פצוע  שוכב 
מכן, הוא מת מפצעיו בבית החו־

לים בילינסון.
אחרי  כי  בצלם  טוען  עוד 
לשני  נכנסו  צה"ל  חיילי  הירי, 
את  לבדוק  כדי  באזור  עסק  בתי 
פירקו  הם  האבטחה.  מצלמות 
באחד  שמותקן   DVR מכשיר 
דקות,  כ-20  כעבור  חזרו  מהם, 
צפו בצילומים – ומחקו את התי־

עוד מהמכשיר.
כוחות הביטחון הגדירו את 
דקירה,  פיגוע  כניסיון  התקרית 
נמצאה  אף  אל-פתאח  וברשות 
מתעלם  מהן  עובדות   - סכין 
הרכב  את  עצר  המחבל  הארגון. 
ול־ דלתותיו  את  לפתוח  וניסה 
דקור את יהושע שרמן ואת בתו 
משאית  ונהג  שרמן  ה-14.  בת 
אותו.  ונטרלו  במחבל  ירו  נוסף 
מצה"ל וממשטרת מחוז ש"י טרם 

נמסרה תגובה.
בתגו־ אמרו  צה״ל  בדובר 
בה: "בתאריך ה-3 באפריל 2019 
אירע ניסיון פיגוע דקירה בצומת 
המר־ החטיבה  שמרחב  הביתות 
על  נורה  המחבל  שומרון.  חבית 
שזרק  לאחר  ונוטרל  אזרחים  ידי 
ישראליות  מכוניות  על  אבנים 
המכו־ לאחת  התקרב  ובהמשך 
דקירה  פיגוע  לבצע  וניסה  ניות 

במרחב. האירוע מתוחקר".
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שוהה בלתי חוקי נאשם 
בהפעלת עגורן ללא רישיון

כתב אישום הוגש נגד שב"ח שהניף משאבת בטון לגובה של עשרות מטרים - 
ללא האישורים הנדרשים ◆ הוא מואשם בהתחזות כבעל תעודה ובשורה של 

עבירות בטיחות חמורות

מ‡: מ. יו„
אתמול  הוגש  אישום  כתב 
נגד שוהה בלתי חוקי בן 22 בגין 
הפעלת עגורן באתר בנייה בפתח 
המשטרה  רישיון.  ללא  תקווה 
עד  הנאשם  את  לעצור  ביקשה 
הש־ משפט  בבית  ההליכים  תום 

לום בראשון לציון.
הנא־ נעצר  שבועיים  לפני 
אם  בשכונת  שאותר  לאחר  שם 
כשהוא  תקווה  בפתח  המושבות 
אישו־ ללא  צריח  עגורן  מפעיל 
רים הנדרשים על פי חוק, ומבלי 

אותו  המסמיך  קורס  כל  שעבר 
שלא  החשוד,  בתחום.  לעסוק 
עסוק  והיה  בשוטרים  הבחין 
כשהוא  נצפה  העגורן,  בהפעלת 
של  לגובה  בטון  משאבת  מניף 
עשרות מטרים ופועל נוסף עומד 
המנו־ את  ומכוון  המשאבה  על 
פאי. בעקבות האירוע הוחלט על 
סגירת האתר והפסקת העבודות 
הבטי־ ליקויי  חקירת  לסיום  עד 

חות במקום.
לח־ מייחס  האישום  כתב 
בהן  עבירות  של  שורה  שוד 
לחוק,  בניגוד  בישראל  שהייה 

התחזות  במרמה,  דבר  קבלת 
במ־ ושימוש  זיוף  תעודה,  כבעל 
סמך מזויף, וביצוע שורה ארוכה 
חמורות  בטיחות  עבירות  של 
המסכנות חיי אדם, לרבות מעשי 
האישום  כתב  ורשלנות.  פזיזות 
מבצעית  פעילות  בעקבות  הוגש 
לחקירת  מפלג  של  וחקירתית 
תאונות עבודה "פלס" בלהב 433 
המשותפת למשטרת ישראל ומ־
שרד העבודה והרווחה וממוקמת 
בפשי־ למאבק  הארצית  ביחידה 

עה הכלכלית.

"אל קודס" מדווח:

 בעזה שוקלים לחזור לשגר 
בלוני נפץ

לפי פרסום ב"אל-קודס", ארגוני הטרור בעזה טוענים כי ישראל לא מגדילה 
את היקף הסחורות והמוצרים המותרים לכניסה לרצועה ◆ בעקבות כך, פורסם, 

מנסים ללחוץ עליה להגדיל את ההיקף

מ‡: מ. יו„
הטרור  וארגוני  חמאס 
שוקלים  עזה  ברצועת  האחרים 
לחזור לשיגור בלוני הנפץ וההפ־
דווחו  כך   - בגבול  הליליות  גנות 
"אל- הערבי  בעיתון  אתמול 

קודס".
בצ־ לנקוט  שוקל  חמאס 
קיום  לאי  בתגובה  אלה  עדים 
בג־ שקט  לבסס  שנועדו  ההבנות 
כבר  ישראל  כזכור,  לטענתו.  בול 
ל-15  הדייג  מרחב  את  הרחיבה 
מיילים ימיים מהחוף ופתחה את 
המעברים. זאת, ככל הנראה בת־

מורה לשקט בגבול. 
בחמאס  הדיווח,  פי  על 
מגדילה  לא  ישראל  כי  טוענים 
והמוצרים  הסחורות  היקף  את 
המותרים להעברה לרצועת עזה. 
החמושים  הפלגים  כי  נמסר  עוד 
המצריים  המתווכים  את  עדכנו 
הבטיחו  בתורם  ואלה  בעניין, 

ללחוץ על ישראל.
הוש־ ברמאללה  כך,  בתוך 
חדשה  פלשתינית  ממשלה  בעה 
מו־ הפת״ח  בכיר  של  בראשותו 
כרה"מ  שיכהן  א-שתאייה,  חמד 

במקומו של ראמי חמדאללה.

הפלשתינית  הממשלה 
אנשי  טהרת  על  תהיה  החדשה 
חמאס,  של  נציגים  ללא  הפת״ח 
הג‘יהאד האסלאמי והפלגים הפ־
לכך,  מעבר  האחרים.  לשתינים 
נשים  שלוש  תכלול  הממשלה 

שיכהנו כשרות בממשלה.
בעזה מתחו ביקורת חריפה 
וב־ החדשה  הממשלה  הרכב  על 
שה־ ״הממשלה  כי  טענו  חמאס 
שביע אבו מאזן רק מעמיקה את 
לגדה,  עזה  בין  והפיצול  הפילוג 
על  הגולל  את  סותמת  ולמעשה 

יישום הפיוס הפנים פלשתיני".

 בסמוך לצומת מבועים

ארבעה פצועים בתאונת דרכים 
תאונה עם מעורבות ארבעה כלי רכב אירעה בכביש 293 בסמוך לצומת מבועים 

◆ 4 נפצעו, אחת קשה

מ‡: מ. יו„
ארב־ מעורבות  עם  תאונה 
בכביש 293  אירעה  רכב  כלי  עה 
אילן  מבועים.   לצומת  בסמוך 
חובשים  הראל  ומנחם  חלילי 
"מדובר  סיפרו:  הצלה  באיחוד 
כלי  שני  מעורבות  עם  בתאונה 

טיפול  הענקנו  ומשאית.  רכב 
התאונה  בזירת  ראשוני  רפואי 
לפצועה בינוני עד קשה כבת 40 
במסוק  החולים  לבית  שפונתה 
לאחר  התאונה  בזירת  שנחת 
שחולצה מהרכב בו היתה לכודה 

ע"י צוותי כיבוי".

כמו כן הענקנו סיוע רפואי 
לפצו־ התאונה  בזירת  ראשוני 
ואשה  ולגבר  כבת 30,  בינוני  עה 
בינוני.  עד  קל  באורח  שנפצעו 
עקב  נוצרו  תנועה  עומסי  עומסי 

אופי התאונה.
 

ארגון 'בצלם' טוען:

 "תושבים יהודים ירו במחבל 
שניסה לעשות פיגוע דקירה 

בחווארה"
לפי תחקיר של הארגון, שני ישראלים תושבי יו"ש ירו שלא לצורך לעבר 
המחבל בשעה שכבר שכב פצוע ◆ לטענתם, לאחר האירוע מחקו חיילים 

תיעוד של הירי מבתי עסק סמוכים

מ‡: מ. יו„
פרסם  "בצלם"  ארגון 
כי  טוען  הוא  בה  הודעה  אתמול 
לצו־ שלא  ירו  ישראלים  שני 
יידוי  פיגוע  שביצע  במחבל  רך 
כשבו־ לפני  בחווארה  אבנים 
ירוי  שכב  שכבר  בשעה  עיים, 
על הקרקע. ההודעה של הארגון 
כוחות  לקביעת  מתייחסת  אינה 
ניסה  גם  הפלסטיני  כי  הביטחון 
לבצע פיגוע דקירה, וכי ברשותו 
נמצאה סכין.  עוד נטען בהודעת 
לבית  הגיעו  חיילים  כי  בצלם 
האירוע,  למקום  שסמוך  עסק 

ומחקו תיעוד וידאו המקרה.
רבי־ ביום  התרחש  הפיגוע 
עי לפני כעשרה ימים. לפי האר־
גון, מוחמד עבד אל-פתאח יידה 
ישראליות  מכוניות  על  אבנים 
לשכם.  שמדרום  חווארה  בכפר 
לטענת  פגעה,  האבנים  אחת 

יהושע  של  במכוניתו  הארגון, 
שרמן. בשלב זה, לטענת הארגון, 
ירד  ושרמן  יריות  שתי  נשמעו 

מהמכונית.
בהמשך, לפי גרסת הארגון, 
הפלסטי־ לעבר  התקרב  שרמן 
אשפה  פחי  בין  פצוע  ששכב  ני 
וירה לעברו כמה כדורים נוספים. 
נוסף,  ישראלי   - הארגון  לגרסת 
נעמד  סמוכה,  במשאית  שנהג 
יריות  כמה  ירו  והשניים   – לצדו 
שאל-פתאח  בשעה  נוספות 
לאחר  הקרקע.  על  פצוע  שוכב 
מכן, הוא מת מפצעיו בבית החו־

לים בילינסון.
אחרי  כי  בצלם  טוען  עוד 
לשני  נכנסו  צה"ל  חיילי  הירי, 
את  לבדוק  כדי  באזור  עסק  בתי 
פירקו  הם  האבטחה.  מצלמות 
באחד  שמותקן   DVR מכשיר 
דקות,  כ-20  כעבור  חזרו  מהם, 
צפו בצילומים – ומחקו את התי־

עוד מהמכשיר.
כוחות הביטחון הגדירו את 
דקירה,  פיגוע  כניסיון  התקרית 
נמצאה  אף  אל-פתאח  וברשות 
מתעלם  מהן  עובדות   - סכין 
הרכב  את  עצר  המחבל  הארגון. 
ול־ דלתותיו  את  לפתוח  וניסה 
דקור את יהושע שרמן ואת בתו 
משאית  ונהג  שרמן  ה-14.  בת 
אותו.  ונטרלו  במחבל  ירו  נוסף 
מצה"ל וממשטרת מחוז ש"י טרם 

נמסרה תגובה.
בתגו־ אמרו  צה״ל  בדובר 
בה: "בתאריך ה-3 באפריל 2019 
אירע ניסיון פיגוע דקירה בצומת 
המר־ החטיבה  שמרחב  הביתות 
על  נורה  המחבל  שומרון.  חבית 
שזרק  לאחר  ונוטרל  אזרחים  ידי 
ישראליות  מכוניות  על  אבנים 
המכו־ לאחת  התקרב  ובהמשך 
דקירה  פיגוע  לבצע  וניסה  ניות 

במרחב. האירוע מתוחקר".
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עונת הרחצה נפתחת מוקדם מהרגיל
החופים נפתחו באופן רשמי לקראת יום הבחירות ◆ במהלך העונה יהיו פתוחים לציבור 154 חופים בהם יפעלו שירותי הצלה

מ‡: יר‡ל לבי‡
שר  קבע  השנה  לראשונה, 
עונת  כי  דרעי,  אריה  הרב  הפנים, 
יותר  מוקדם  במועד  תפתח  הרחצה 
מבשנים קודמות -  ז' בניסן תשע"ט,  
12.4.2019. גם השנה, קבע השר כי 
חינם,  תהיה  הרחצה  לחופי  הכניסה 
יהנו  ישראל  תושבי  כל  עלות.  ללא 

ממשאב ציבורי זה ללא תשלום.
נפתחים  שנה  בכל  כזכור,  
מהחו־ כמחצית  הפסח  בחופשת 
ישראל  וילדי  הציבור  לטובת  פים 
החלטתו  הפסח.  לחופשת  היוצאים 
של השר להקדים את פתיחת עונת 
הרחצה התקבלה כבר בשנה שעברה 
בחוק  נקבע  השינוי  והשנה   (2018)
כבר  תפתח  הרחצה  עונת  ומעתה 
לחופשת  הילדים  יציאת  בתאריך 
באפריל  בניסן, 12  ז'  דהיינו  הפסח, 

.2019
בישראל  הרחצה  מחופי  חלק 
נפתחו כבר ביום ג' , 9.4.2019, יום 
פתי־ לפני  עוד  הכלליות,  הבחירות 

חת עונת הרחצה הרשמית.  
פתוחים  יהיו  העונה  במהלך 
לציבור הרחב 154 חופי רחצה בהם 
לאורך   103 הצלה,  שירותי  פועלים 
הים התיכון,31 חופים סביב הכנרת, 
16 חופים לאורך ים המלח וארבעה 

חופים לאורך ים סוף.
בשל אי תשלום הכניסה לחו־
האחזקה  עלות  כי  הבנה  ומתוך  פים 
הינם  הרחצה  חופי  של  והפיתוח 
נופל  זה  נטל  וכי  ביותר,  גבוהים 
החוף,  רשויות  תושבי  על  בעיקר 
התקציב  דיוני  במהלך  השר  דרש 
להגדיל את תקציב- אחזקה ופיתוח 
חופי הרחצה- בסך של עשרות מי־

ליוני שקלים.
בהתאם לכך, המשרד מתקצב 
את הרשויות בשבעה וחצי מיליון ₪ 
קרי־ פי  על  מחולקים  אשר  נוספים 

טריונים קבועים מראש המתעדפים 
פריפריאליות,  מוחלשות,  רשויות 
החופים  ומספר  החוף,  קן  אורך 

המוכרזים בכל רשות.
בנוסף, בכל שנה מכניסתו של 
הפנים  משרד  מקצה  לתפקיד  השר 
כ-7.5 מלש"ח  לרכישת ציוד, הצלה 
כ-14  של  תקציב  וכן  ובטיחות   
רחצה  חופי  פיתוח  לטובת  מלש"ח 
חדשים, שדרוג חופי רחצה קיימים 
באמצעות  בטיחות  במפגעי  וטיפול 

קול קורא
עולה  הפנים  משרד  מנתוני 
שכ- 90% ממקרי הטביעה בחופים 
התרחשו בהעדר מציל, בחוף אסור 

שי־ שעות  סיום  לאחר  או  לרחצה 
כניסה  בעקבות  וכן  ההצלה,  רותי 

במצב שיכרות לים.
משרד הפנים שב וקורא לצי־
בור לשמור על כללי זהירות ברחצה 
אסור  מציל   ללא  כי  ומתריע  בים 

להיכנס לים!
אריה  הרב  הרב  הפנים  שר 
היא  הרחצה  עונת  "הקדמת  דרעי: 
והתלמידים  הנופשים  בטחון  למען 
אשר יוצאים לחופשת הפסח ויוכלו 
המוכרזים.  בחופים  בהנאה  לרחוץ 
תוכלו  הנוכחית  הרחצה  בעונת  גם 
אני  תשלום.  ללא  לחופים  להיכנס 
ללא  בחוף  שוחים  לא  ומזכיר,  שב 
וביט־ חייכם  על  תשמרו  כך  מציל. 
ישראל  עם  לכל  מאחל  אני  חונכם. 
וחג  ובטוחה  מהנה  רחצה  עונת 

שמח".

בני ברק: אצבעו של 
בן 8 נקטעה מדלת 

שנטרקה עליה
הציבור נקרא להפיק לקחים עקב הישנות מקרים 

מצערים מעין אלו 

מ‡: יר‡ל 
לבי‡

אצבע של ילד 
כבן 8 נקטעה לאחר 
שדלת נסגרה על ידו 

בביתו שבבני ברק.
גריינמן  בני 
חובש באיחוד הצלה 
"למרבה  סיפר: 
הצער חלק מהאצבע 
של הילד נקטע במ־
לואו כתוצאה מדלת 
ידו.  על  שנטרקה 

וחבי־ טיפול  לאחר 
שה־ ראשונית  שה 
פונה  הוא  לו  ענקתי 
שם  החולים  לבית 
לנ־ הרופאים  ינסו 
ולאחות  להציל  סות 

את האצבע".
דוברות  באגף 
איחוד  של  והסברה 
קוראים  הצלה 
להפיק  וממליצים 
היש־ עקב  לקחים 
נות מקרים מצערים 

מעין אלו.

לנקוט  ראוי 
הבטיחות  בכללי 
ובמידת  והזהירות, 
להתקין  האפשר 
שימנעו  אמצעים 
טרי־ של  אפשרות 
בפרט  הדלת,  קת 
מוסדות  או  בבתים 
ילדים  נמצאים  בהם 
זהירות  ופעוטות. 
הב־ בכללי  ונקיטה 
אסו־ ימנעו  טיחות 

נות מיותרים.

גבעת זאב: בית 
כנסת קבוע ראשון 

באגן האיילות 
במעמד השתתפו רבנים וראשי ישיבות ◆ במעמד 
הוקרא מכתבו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי 

גרשון אדלשטיין שליט"א

 מ‡: יר‡ל 
לבי‡   

אגן  בשכונת 
בגבעת  האיילות 
זאב, התקיים מעמד 
הפינה  אבן  הנחת 
'בני  המדרש  לבית 
ברא־ הישיבות', 
דאתרא  המרא  שות 
זי־ אריה  רבי  הגאון 
לברשטיין שליט"א.
המד־ בית  זהו 

שמיועד  ראשון  רש 
בעז"ה  להיבנות 
בשכונה  קבע  כבניין 
שהתו־ לאחר  וזאת 
והמתפללים  שבים 
התכנסו והחליטו על 

ההקמה.
הש־ במעמד 
מועצת  חברי  תתפו 
הגאון  התורה  גדולי 
מרד־ ברוך  רבי 
שליט"א  אזרחי  כי 
'עטרת  ישיבת  ראש 

רבי  והגאון  ישראל', 
שליט"א  כהן  דוד 
חב־ ישיבת  ראש 
רבי  הגאון  וכן  רון, 
אייכנשטיין  יהושע 
ישי־ ראש  שליט"א 

בת 'יד אהרן'. 
ד  מ ע מ ב
מכ־ הוקרא  המיוחד 
ראש  מרן  של  תבו 
רבי  הגאון  הישיבה 
אדלשטיין  גרשון 

שליט"א.   
03-3062002

יש מישהו בביתר שמחכה לתרומה שלך... אם אין קמחא אין פסחא! 
כבר דפסחא׳  ׳קמחא  מחלקת  שלום  חסדי  אגודת 

בשנה   רק  עילית.  ביתר  לתושבי  ברציפות  שנה   23
את  לעבור  בעיר  משפחות  לכ-1000  עזרנו  האחרונה 
הפסח בכבוד. בזכותך נמשיך לתמוך במשפחות האלה. 

לחץ כאןלהשתתפות בהגרלה

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

פרס שלישי: 1000 ₪ (2 זוכים) פרס רביעי: 500 ₪ (5 זוכים) 
 לתורמים x 12 ₪ 10 חודשים 
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רוסיה: נשלמו ההכנות לקראת חג הפסח
הופצו טונות רבות של מצות בהכשר המהודר של רבה הראשי של רוסיה ◆ 

מאות מוצרים כשרים לפסח יוצרו ברוסיה

מ‡: יר‡ל לבי‡
לקראת חג הפסח הבעל״ט, 
במדינת  הרבות  ההכנות  הושלמו 
מוסקבה  ובבירת  בכלל  רוסיה 
וש־ הרבנים  מאות  בידי  בפרט, 
וב־ בערים  הפזורים  חב״ד  לוחי 
הגדולה  במדינה  השונים  מחוזות 
שקדו  עליהן  הכנות   - בעולם 
מספר  מזה  רבה  באינטנסיביות 
הברוכות  ותוצאותיה  חודשים 
ניכרות בכל תחום, למען הצלחת 

החג אצל יהודי המקום.
מצות  של  רבות  טונות 
מאפיות  במספר  נאפו  שמורה 
ההשגחה  תחת  וברוסיה,  באה״ק 
של  הכשרות  ועד  של  המהודרת 
העו־ לרוסיה,  הראשית  הרבנות 
הראשי  רבה  נשיאות  תחת  מדת 
לא־ בערל  רבי  הגאון  רוסיה  של 
אל  אישית  שהגיע  שליט״א,  זאר 
הקפ־ אחר  לעקוב  כדי  המאפייה 
דות הכשרות ועל הפצת המצות, 
שיהודים  מקום  לכל  להגיע  בכדי 
נמצאים ברוסיה; בקהילות, בבתי 
הכנסת, בתי חב״ד ומוסדות החי־
באופן  והן  ברוסיה,  הפרוסים  נוך 

אישי - ע״י ביקורי בית.
מספר  לאור  יצאו  השנה 
פסח״  של  ״הגדה  של  מהדורות 
בשי־ לרוסית,  מלא  בתרגום 
ובתמו־ נעים  הסברים  לוב 
הדרכה  חוברות  מרהיבות,  נות 
לחגים  המדריך  וכן  מיוחדות, 
כל  לקראת  בקביעות  המפורסם 
חג בידי גבאי בית הכנסת המרכזי 

מוסק־ במרכז  רושצ׳ה״  ״מארינה 
בה – מדריך שקנה את שמו הטוב, 
כל  על  מסייע  הוא  מאוד  ולרבים 

צעד של הלכה ומנהג בחג.
הוא  השנה,  גדול  חידוש 
הכש־ ״מדריך  של  לאור  הוצאתו 
לרא־ לאור  היוצא  ברוסיה״  רות 
שונה, ובו מרוכזים מאות מפעלים 
כש־ מוצרים  מ 1,500(!)  ולמעלה 
בהשגחת  ברוסיה  המיוצרים  רים 
הרא־ הרבנות  של  הכשרות  ועד 
שית לרוסיה, העומד היום בראש 
המו־ הכשרויות  ועדי  רשימת 
ומוצרים  היהודי,  בעולם  בילות 
במקומות  היום  משווקים  רבים 

רבים בעולם.
בדברי  הנפתח  במדריך, 
הסברים  מובאים  לאזאר,  הרב 
הכשרות  נושא  על  מיוחדים 
תמונות  בפרט,  וברוסיה  בכלל 
העסק,  בתי  רשימת  המוצרים, 
מזון  וחנויות  קפה  בתי  מסעדות, 
עם  הכשרות  תחת  העומדת   -
וכמובן  צמודים,  כשרות  משגיחי 

לפסח  הכשרים  מוצרים  רשימת 
- רשימה שהשנה כמעט הוכפלה, 
מו־ לייצור  רבים  מאמצים  לאחר 
צרים כשרים לפסח ברוסיה, ובכך 
לחסוך עליות מיותרות על ייבוא 

מחו״ל.
השקעה רבה נעשתה השנה 
גם  ציבוריים,  סדרים  לעריכת 
ושליח  רב  בהם  שאין  במקומות 
ועש־ השנה,  כל  במשך  קבוע 
הישיבות  תלמידי  של  רבות  רות 
הרבנים  בני  עם  יחד  במוסקבה, 
מועד  מבעוד  יוצאים  במוסקבה 
אלו,  לערים  וברכבות  בטיסות 
״איגוד  של  המוצלח  בארגון 
ברוסיה״,  היהודיות  הקהילות 
הבי־ פיקוח  המטבחים,  להכשרת 
שולים והאפייה, עריכת הסדרים, 
ה״בן  עם  והשיעורים  התפילות 
החמישי״ שבכל מצב ומקום ברו־
סיה, כמצוות הרבי מליובאוויטש 
שלוחיו  עומדים  שבברכתו  זי״ע, 
המסורים בחזית בכל השנה כולה, 

ובחגי ישראל ומועדיו בפרט.

רחובות: הגר"מ שטרנבוך 
בפתיחת ימי בין הזמנים

בישיבת מאור התלמוד מסר הגר"מ שיעור כללי ושיחת חיזוק – במעמד ראשי 
הישיבה, רבני העיר ואלפי תושבים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
שערך  מיוחד  חיזוק  במסע 
לעיר  שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ 
רחובות, נשא דברים בהיכל ישי־
פתיחת  לרגל  התלמוד  מאור  בת 
לעיר  בכניסה  הזמנים.  בין  ימי 
כש־ ילדים  מאות  לבואו  המתינו 

דגלים בידיהם לכבוד התורה.
הש־ ההיסטורי  במעמד 
ראשי  העיר,  רבני  כלל  תתפו 
ובראשם  והאדמורי"ם,  הישיבות 
הגאון ר' שמחה קוק שליט"א רב 

העיר רחובות.
בתחילת דבריו אמר  "כש־
באתי לארץ הייתה העיר רחובות 
רוחנית,  מבחינה  לגמרי  שוממת 
ידעו שרחובות זה "טרייף", אבל 
גמור  מהפך  נעשה  ב"ה  היום 
הרבה  ה'  ברוך  כאן  ויש  בעיר, 
הר־ "כי  וחסידות,  ועבודה  תורה 

חיב ה' לנו ופרינו בארץ".
"אנו נמצאים עכשיו בתקו־
וידוע  הזמנים",  "בין  שנקרא  פה 
פרק  (שבועות  הקדוש  שהשל"ה 

"בין  השם  על  מתפלא  מצוה)  נר 
כתוב  בתורה  שהלא  הזמנים", 
ואמ־ ולילה",  יומם  בו  "והגית 
צא   " ע"ב)  צ"ט  (מנחות  בגמ'  רו 
היום  מן  לא  שאינה  שעה  ובדוק 
חכמה  בה  ולמוד  הלילה  מן  ולא 
בשבת  בגמ'  אמרו  וכן  יוונית", 
נעשה  אדם  שמת  "כיון  ע"א)  (ל' 
המצות",  ומן  התורה  מן  חפשי 
חיותו  חיי  זמן  שכל  מבואר  והרי 
של האדם בעולם הזה, אין מושג 
שם  וכתב  כלל,  "חופש"  של 
נעקר  "יהיה  הקדוש:  השל"ה 
'בין  של  השם  העולם  מן  ונשרש 

הזמנים', לא ייזכר ולא יפקד".
"מורי ורבי, הגאון רבי משה 
ואומר  בוכה  היה  זצ"ל  שניידר 
סטודנטים  רוצה  שאינו  תמיד, 
שבאים  בחורים  והיינו  בישיבה, 
רוצה "בני  אלא  תורה  ללמוד  רק 
תורה" שבאים לבנות עצמם ברו־
חניות בישיבה גם ביראת שמים, 
לבדוק  רוצים  שאם  אומר  והיה 
בחור אם הוא בן תורה או סטוד־
נט לתורה רח"ל, אפשר לבדוק כן 

שבתות,  בערבי  או  הזמנים  בבין 
הללו  בזמנים  לומד  אינו  שאם 
 – לתורה  כ"סטודנט"  הוא  הרי   –
ללימוד  קבועים  זמנים  לו  שיש 
התורה כמו סטודנטים שיש להם 
זמן קבוע ללימודם,  ורק מי שמ־
חובר לתורה בכל עת - וגם בבין 
הוא  ובלילות,  וערש"ק  הזמנים 
שהרי  תורה",  "בן  בתואר  קרוי 
בכל  ממהותו  חלק  היא  התורה 

זמן".
חובת  על  גם  עורר  בדבריו 
צדקנו:  משיח  לביאת  הצפייה 
"אני זוכר אצל אמי ע"ה שקנתה 
אלא  ללבשו  רצתה  ולא  יפה  בגד 
הכינה אותו שיהיה שמור ומיועד 
משיח  בביאת  הגדולה  לשמחה 
צדקנו, וכך היה הדבר פשוט אצל 
ולצער־ משיח,  על  לדבר  כולם 
לדבר  לגמרי  שכחו  כבר  היום  נו 
כאלו  ישנם  ובעוה"ר  משיח,  על 
המדמים שאנחנו גוי ככל הגויים, 
וכאילו השיגו כבר גאולה או איזה 
אתחלתא דגאולה בדרכי הטבע".

'ועידת רבני אירופה' קוראת 
ליוצאים לאירופה להתחסן 

מפני חצבת
בהודעה שפרסמה הועידה נאמר: 'עפ"י התורה מצווים אנו על 'ונשמרתם מאוד 
לנפשותיכם' ואנו מאוד מבקשים מכל הציבור הרחב להישמע להוראות ולבוא 

כשכל בני המשפחה מחוסנים לחג כשר ושמח'

מ‡: יר‡ל לבי‡
קו־ אירופה'  רבני  "ועידת 
ראת ליוצאים לאירופה לחבילות 
משפחה  לבני  והיוצאים  הנופש 
או באופן פרטי לקראת חג הפסח 

לאירופה להתחסן מפני חצבת.
בעקבות הודעת משרד הב־
ריאות בארה"ב על אזור ברוקלין 
ומונסי והכרזתם על אזורים אלה 
ארגונים  ולבקשת  חצבת,  כמוכי 
הועי־ מנשיא  שביקשו  אירופים 
לפרסם  גולדשמידט  הגר"פ  דה 
את הקריאה בכל כלי התקשורת, 
ההודעה  את  הועידה  מפרסמת 
המ־ בני  שכל  לדאוג  יש  ולפיה 
שיוצאים  לפני  מחוסנים  שפחה 
מה־  40% כ  כי  יצוין,  לאירופה. 
באירופה  הפסח  חג  את  עושים 
פרסמה  שם  מארה"ב.  מגיעים 
דאמריקה  התורה  גדולי  מועצת 
הנ־ כפי  להתחסן  לציבור  קריאה 

חיות משרד הבריאות האמריקני.
כי  נאמר  הועידה  בהודעת 
בשמחה  יחדיו  לחוג  שנוכל  'כדי 
את חג הפסח – אנו שמחים מאוד 
את  לחוג  המבקש  יהודי  כל  על 
משעבוד  והיציאה  החירות  חג 
וחי־ ביטחון  חשים  והם  לגאולה 
מאוד  אך  באירופה,  אצלנו  רות 
בבריאות  יבואו  שכולם  מבקשים 

תקינה ומחוסנים כהלכה'.
הישרא־ הבריאות  משרד 
המלצותיו  את  הוא  אף  פרסם  לי 

ליוצאים לחו"ל להתחסן.
הב־ משרד  הנחיות  פי  על 
עד 11  חודשים   6 בני  על  ריאות 
אחת  במנה  חיסון  לקבל  חודשים 
תיספר  לא  זו  מנה  חלב.  בטיפת 
כמנה תקפה, ויש לחזור על החי־

סון לאחר גיל 12 חודשים.
על בני 12 חודשים ועד 17 
החי־ של  מנות  שתי  לקבל  שנים 

לפ־ שבועות   4 של  בהפרש  סון, 
חות בין המנות. המנה השנייה, כך 
הבריאות,  משרד  הנחיות  פי  על 
תחשב כמנה תקפה גם אם ניתנה 
ששתי  ובתנאי  שנים   6 גיל  לפני 
 4 של  זמן  ברווח  ניתנו  המנות 
חד־  12 ומגיל  יותר  או  שבועות 

שים ואילך.
הבריאות  משרד  המלצות 
קובעות  ומעלה  שנים   18 לבני 
כי ילידי 1957 ואילך יקבלו שתי 
של  זמן  ברווח  החיסון  של  מנות 
4 שבועות לפחות בין המנות. מי 
מחוסן.  נחשב   1957 לפני  שנולד 
חצבת,  נגד  מחוסן  נחשב  כן,  כמו 
חזרת ואדמת בכל גיל מי שחוסן 
החיסון  של  מנות  בשתי  בעבר 
בעבר  שקיבל  מי  שנה.  גיל  אחרי 
רק מנה אחת של החיסון – מומלץ 

שיתחסן במנה.

http://bit.ly/2OvBypg-chasdei-shalom
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רוסיה: נשלמו ההכנות לקראת חג הפסח
הופצו טונות רבות של מצות בהכשר המהודר של רבה הראשי של רוסיה ◆ 

מאות מוצרים כשרים לפסח יוצרו ברוסיה

מ‡: יר‡ל לבי‡
לקראת חג הפסח הבעל״ט, 
במדינת  הרבות  ההכנות  הושלמו 
מוסקבה  ובבירת  בכלל  רוסיה 
וש־ הרבנים  מאות  בידי  בפרט, 
וב־ בערים  הפזורים  חב״ד  לוחי 
הגדולה  במדינה  השונים  מחוזות 
שקדו  עליהן  הכנות   - בעולם 
מספר  מזה  רבה  באינטנסיביות 
הברוכות  ותוצאותיה  חודשים 
ניכרות בכל תחום, למען הצלחת 

החג אצל יהודי המקום.
מצות  של  רבות  טונות 
מאפיות  במספר  נאפו  שמורה 
ההשגחה  תחת  וברוסיה,  באה״ק 
של  הכשרות  ועד  של  המהודרת 
העו־ לרוסיה,  הראשית  הרבנות 
הראשי  רבה  נשיאות  תחת  מדת 
לא־ בערל  רבי  הגאון  רוסיה  של 
אל  אישית  שהגיע  שליט״א,  זאר 
הקפ־ אחר  לעקוב  כדי  המאפייה 
דות הכשרות ועל הפצת המצות, 
שיהודים  מקום  לכל  להגיע  בכדי 
נמצאים ברוסיה; בקהילות, בבתי 
הכנסת, בתי חב״ד ומוסדות החי־
באופן  והן  ברוסיה,  הפרוסים  נוך 

אישי - ע״י ביקורי בית.
מספר  לאור  יצאו  השנה 
פסח״  של  ״הגדה  של  מהדורות 
בשי־ לרוסית,  מלא  בתרגום 
ובתמו־ נעים  הסברים  לוב 
הדרכה  חוברות  מרהיבות,  נות 
לחגים  המדריך  וכן  מיוחדות, 
כל  לקראת  בקביעות  המפורסם 
חג בידי גבאי בית הכנסת המרכזי 

מוסק־ במרכז  רושצ׳ה״  ״מארינה 
בה – מדריך שקנה את שמו הטוב, 
כל  על  מסייע  הוא  מאוד  ולרבים 

צעד של הלכה ומנהג בחג.
הוא  השנה,  גדול  חידוש 
הכש־ ״מדריך  של  לאור  הוצאתו 
לרא־ לאור  היוצא  ברוסיה״  רות 
שונה, ובו מרוכזים מאות מפעלים 
כש־ מוצרים  מ 1,500(!)  ולמעלה 
בהשגחת  ברוסיה  המיוצרים  רים 
הרא־ הרבנות  של  הכשרות  ועד 

שית לרוסיה, העומד היום בראש 
המו־ הכשרויות  ועדי  רשימת 
ומוצרים  היהודי,  בעולם  בילות 
במקומות  היום  משווקים  רבים 

רבים בעולם.
בדברי  הנפתח  במדריך, 
הסברים  מובאים  לאזאר,  הרב 
הכשרות  נושא  על  מיוחדים 
תמונות  בפרט,  וברוסיה  בכלל 
העסק,  בתי  רשימת  המוצרים, 
מזון  וחנויות  קפה  בתי  מסעדות, 
עם  הכשרות  תחת  העומדת   -
וכמובן  צמודים,  כשרות  משגיחי 

לפסח  הכשרים  מוצרים  רשימת 
- רשימה שהשנה כמעט הוכפלה, 
מו־ לייצור  רבים  מאמצים  לאחר 
צרים כשרים לפסח ברוסיה, ובכך 
לחסוך עליות מיותרות על ייבוא 

מחו״ל.
השקעה רבה נעשתה השנה 
גם  ציבוריים,  סדרים  לעריכת 
ושליח  רב  בהם  שאין  במקומות 
ועש־ השנה,  כל  במשך  קבוע 
הישיבות  תלמידי  של  רבות  רות 
הרבנים  בני  עם  יחד  במוסקבה, 
מועד  מבעוד  יוצאים  במוסקבה 
אלו,  לערים  וברכבות  בטיסות 
״איגוד  של  המוצלח  בארגון 
ברוסיה״,  היהודיות  הקהילות 
הבי־ פיקוח  המטבחים,  להכשרת 
שולים והאפייה, עריכת הסדרים, 
ה״בן  עם  והשיעורים  התפילות 
החמישי״ שבכל מצב ומקום ברו־
סיה, כמצוות הרבי מליובאוויטש 
שלוחיו  עומדים  שבברכתו  זי״ע, 
המסורים בחזית בכל השנה כולה, 

ובחגי ישראל ומועדיו בפרט.

רחובות: הגר"מ שטרנבוך 
בפתיחת ימי בין הזמנים

בישיבת מאור התלמוד מסר הגר"מ שיעור כללי ושיחת חיזוק – במעמד ראשי 
הישיבה, רבני העיר ואלפי תושבים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
שערך  מיוחד  חיזוק  במסע 
לעיר  שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ 
רחובות, נשא דברים בהיכל ישי־
פתיחת  לרגל  התלמוד  מאור  בת 
לעיר  בכניסה  הזמנים.  בין  ימי 
כש־ ילדים  מאות  לבואו  המתינו 

דגלים בידיהם לכבוד התורה.
הש־ ההיסטורי  במעמד 
ראשי  העיר,  רבני  כלל  תתפו 
ובראשם  והאדמורי"ם,  הישיבות 
הגאון ר' שמחה קוק שליט"א רב 

העיר רחובות.
בתחילת דבריו אמר  "כש־
באתי לארץ הייתה העיר רחובות 
רוחנית,  מבחינה  לגמרי  שוממת 
ידעו שרחובות זה "טרייף", אבל 
גמור  מהפך  נעשה  ב"ה  היום 
הרבה  ה'  ברוך  כאן  ויש  בעיר, 
הר־ "כי  וחסידות,  ועבודה  תורה 

חיב ה' לנו ופרינו בארץ".
"אנו נמצאים עכשיו בתקו־
וידוע  הזמנים",  "בין  שנקרא  פה 
פרק  (שבועות  הקדוש  שהשל"ה 

"בין  השם  על  מתפלא  מצוה)  נר 
כתוב  בתורה  שהלא  הזמנים", 
ואמ־ ולילה",  יומם  בו  "והגית 
צא   " ע"ב)  צ"ט  (מנחות  בגמ'  רו 
היום  מן  לא  שאינה  שעה  ובדוק 
חכמה  בה  ולמוד  הלילה  מן  ולא 
בשבת  בגמ'  אמרו  וכן  יוונית", 
נעשה  אדם  שמת  "כיון  ע"א)  (ל' 
המצות",  ומן  התורה  מן  חפשי 
חיותו  חיי  זמן  שכל  מבואר  והרי 
של האדם בעולם הזה, אין מושג 
שם  וכתב  כלל,  "חופש"  של 
נעקר  "יהיה  הקדוש:  השל"ה 
'בין  של  השם  העולם  מן  ונשרש 

הזמנים', לא ייזכר ולא יפקד".
"מורי ורבי, הגאון רבי משה 
ואומר  בוכה  היה  זצ"ל  שניידר 
סטודנטים  רוצה  שאינו  תמיד, 
שבאים  בחורים  והיינו  בישיבה, 
רוצה "בני  אלא  תורה  ללמוד  רק 
תורה" שבאים לבנות עצמם ברו־
חניות בישיבה גם ביראת שמים, 
לבדוק  רוצים  שאם  אומר  והיה 
בחור אם הוא בן תורה או סטוד־
נט לתורה רח"ל, אפשר לבדוק כן 

שבתות,  בערבי  או  הזמנים  בבין 
הללו  בזמנים  לומד  אינו  שאם 
 – לתורה  כ"סטודנט"  הוא  הרי   –
ללימוד  קבועים  זמנים  לו  שיש 
התורה כמו סטודנטים שיש להם 
זמן קבוע ללימודם,  ורק מי שמ־
חובר לתורה בכל עת - וגם בבין 
הוא  ובלילות,  וערש"ק  הזמנים 
שהרי  תורה",  "בן  בתואר  קרוי 
בכל  ממהותו  חלק  היא  התורה 

זמן".
חובת  על  גם  עורר  בדבריו 
צדקנו:  משיח  לביאת  הצפייה 
"אני זוכר אצל אמי ע"ה שקנתה 
אלא  ללבשו  רצתה  ולא  יפה  בגד 
הכינה אותו שיהיה שמור ומיועד 
משיח  בביאת  הגדולה  לשמחה 
צדקנו, וכך היה הדבר פשוט אצל 
ולצער־ משיח,  על  לדבר  כולם 
לדבר  לגמרי  שכחו  כבר  היום  נו 
כאלו  ישנם  ובעוה"ר  משיח,  על 
המדמים שאנחנו גוי ככל הגויים, 
וכאילו השיגו כבר גאולה או איזה 
אתחלתא דגאולה בדרכי הטבע".

'ועידת רבני אירופה' קוראת 
ליוצאים לאירופה להתחסן 

מפני חצבת
בהודעה שפרסמה הועידה נאמר: 'עפ"י התורה מצווים אנו על 'ונשמרתם מאוד 
לנפשותיכם' ואנו מאוד מבקשים מכל הציבור הרחב להישמע להוראות ולבוא 

כשכל בני המשפחה מחוסנים לחג כשר ושמח'

מ‡: יר‡ל לבי‡
קו־ אירופה'  רבני  "ועידת 
ראת ליוצאים לאירופה לחבילות 
משפחה  לבני  והיוצאים  הנופש 
או באופן פרטי לקראת חג הפסח 

לאירופה להתחסן מפני חצבת.
בעקבות הודעת משרד הב־
ריאות בארה"ב על אזור ברוקלין 
ומונסי והכרזתם על אזורים אלה 
ארגונים  ולבקשת  חצבת,  כמוכי 
הועי־ מנשיא  שביקשו  אירופים 
לפרסם  גולדשמידט  הגר"פ  דה 
את הקריאה בכל כלי התקשורת, 
ההודעה  את  הועידה  מפרסמת 
המ־ בני  שכל  לדאוג  יש  ולפיה 
שיוצאים  לפני  מחוסנים  שפחה 
מה־  40% כ  כי  יצוין,  לאירופה. 
באירופה  הפסח  חג  את  עושים 
פרסמה  שם  מארה"ב.  מגיעים 
דאמריקה  התורה  גדולי  מועצת 
הנ־ כפי  להתחסן  לציבור  קריאה 

חיות משרד הבריאות האמריקני.
כי  נאמר  הועידה  בהודעת 
בשמחה  יחדיו  לחוג  שנוכל  'כדי 
את חג הפסח – אנו שמחים מאוד 
את  לחוג  המבקש  יהודי  כל  על 
משעבוד  והיציאה  החירות  חג 
וחי־ ביטחון  חשים  והם  לגאולה 
מאוד  אך  באירופה,  אצלנו  רות 
בבריאות  יבואו  שכולם  מבקשים 

תקינה ומחוסנים כהלכה'.
הישרא־ הבריאות  משרד 
המלצותיו  את  הוא  אף  פרסם  לי 

ליוצאים לחו"ל להתחסן.
הב־ משרד  הנחיות  פי  על 
עד 11  חודשים   6 בני  על  ריאות 
אחת  במנה  חיסון  לקבל  חודשים 
תיספר  לא  זו  מנה  חלב.  בטיפת 
כמנה תקפה, ויש לחזור על החי־

סון לאחר גיל 12 חודשים.
על בני 12 חודשים ועד 17 
החי־ של  מנות  שתי  לקבל  שנים 

לפ־ שבועות   4 של  בהפרש  סון, 
חות בין המנות. המנה השנייה, כך 
הבריאות,  משרד  הנחיות  פי  על 
תחשב כמנה תקפה גם אם ניתנה 
ששתי  ובתנאי  שנים   6 גיל  לפני 
 4 של  זמן  ברווח  ניתנו  המנות 
חד־  12 ומגיל  יותר  או  שבועות 

שים ואילך.
הבריאות  משרד  המלצות 
קובעות  ומעלה  שנים   18 לבני 
כי ילידי 1957 ואילך יקבלו שתי 
של  זמן  ברווח  החיסון  של  מנות 
4 שבועות לפחות בין המנות. מי 
מחוסן.  נחשב   1957 לפני  שנולד 
חצבת,  נגד  מחוסן  נחשב  כן,  כמו 
חזרת ואדמת בכל גיל מי שחוסן 
החיסון  של  מנות  בשתי  בעבר 
בעבר  שקיבל  מי  שנה.  גיל  אחרי 
רק מנה אחת של החיסון – מומלץ 

שיתחסן במנה.
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 חר„י חריו‡
מצבורי דיו נכתבו על מצב המפלגות החרדיות. אודות "שינוי ותהליך 

מורכב ועמוק שקורה ממש מתחת לפני השטח בקרב הציבור החרדי". מלאי 

ועד  פנימיים,  עומק  תהליכי  שאחרי,  העידן  התרסקות,  נאמרו:  מילים  של 

ולא  תהליכים  לא  רבותי:  אז  המגזר.  את  הפוקדת  הפקרות  של  לנוסחאות 

התרסקות. לא העידן שאחרי וגם לא תקופת משבר. ברגע האמת הוכחנו 

התעלות מרוממת, התעלות שגברה על כל רגש יצרי כזה או אחר, הציות 

לגדולי הדור. אשרי העם שככה לו. 

הכללית  מהתקשורת  בכירים  ופרשנים  כתבים  מתנצלים  במהרה  לא 

אודות הדברים שאמרו. לעיתים, אותם כתבים ופרשנים בכירים מתקשים 

הפעם  הפוליטית.  במערכת  החברים  מאשר  יותר  טעויותיהם  על  להודות 

בקול  התנצלו  תקשורת  בכירי  אותם  שונה.  משהו  כאן  היה  חומות,  נשברו 

ברור, הם אמרו: טעינו ובגדול. ורבותי, זה בזכותכם.

מסע הבחירות האחרון היה מסע של אמונה בדרך הנהגת והשפעת רבו־

תינו. כלל החוגים והמגזרים. חסידים ליטאים וספרדים הוכיחו ציות מוחלט 

ונגד  לתמיכה,  הראוי  הוא  מי  הוויכוח  הולכים.  אנו  שלאורם  הדור  לגדולי 

איזה מועמד מנהלים מערכה הוכח כלא לגיטימי. השאלה של מי ביצע יותר 

או פחות למען התושב ע"מ שיהיה ראוי לתמיכה מצד זה או אחר הפכה ללא 

רלוונטית. השקפת רבותינו היא זו שקובעת. 

מת־ היא  ולמזלנו  ואמוציונלית,  סוערת  היא  בחירות  מערכת  בכל  כמו 

רחשת אחת לארבע שנים. דווקא שם בסערה שכזו, ובפרט בתקופה שיש 

החרדי  הציבור  הוצג  שבה  תקשורתית,  שפל  בתקופת  שנמצאנו  שיאמרו 

בתקופת משבר. דווקא כעת הוכח מעל לכל מאמר, ספר או כתבה כזו או 

אחרת, הציבור החרדי שומר על סולם הערכים יותר מכל. ובעיקר, הציות 

לגדולי דור, במסורת ובדביקות הראויה להערכה גם כשדברים לא מבוארים 

בתמונה נכוחה, או לחילופין קשים לביצוע.

המ־ אנשי  המתמטיקה.  עונת  מתחילה  הבחירות,  עונת  לה  כשחולפת 

שאלת  שאירע.  את  ומנתחים  מחשבונים  שולפים  המפלגות  מכלל  ספרים 

השאלות כמה קולות קיבלה כל אחת מהמפלגות. נראה שאין מחלוקת על 

כמות הקולות, תזוזה קלה לפה ולשם של מאות קולות בודדים- לא משמ־

בא־ בזה בוודאי ישנה הסכמה מוחצת:  אך  לא שובר שוויון.  עותי. בוודאי 

חדות והתגייסות כוללת ניתן להרחיב את השורות, ולרענן את המסדרונות 

במספר נוסף של נציגי גדוה"ת. התוצאות הכלליות ברחבי הארץ הוכיחו כי 

כח שילוב הזרוע החרדית חזקה מאי פעם. האחריות היא של כולנו, לקיים 

את הוראת רבותינו. ממש כך – אחריות חרדית.

טור פוליטי // יע˜ב ‡ול  

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

- מ‡מר ליי בס„רה -

ההבנה והכנון ח"‡
חייבים לדעת לשלב בין השנים. מצד אחד להבין שהילד נמצא 

כעת בימי בין הזמנים ולתת לו להשתחרר ומצד שני הבית נשאר 

בית עם סדרים וגבולות ! כשהדברים ברורים לנו על מה אנו מוות־

רים ועל מה לא..

נבקש  אם  תחילה.  במחשבה  מעשה  סוף   ! בתכנון  טמון  הסוד 

לתכ־ הביתה  בהגיעו  הפחות  לכל  או  בישיבה  בהיותו  עוד  מהבן 

זמני  כמו  היום  סדר  את  הקובע  זה  כשהוא  שלו  היום  סדר  את  נן 

קימה [אין צורך לקום בנץ, אבל יש לזכור שזמן ק"ש ותפלה נוהג 

בבין הזמנים כבתוך הזמן], זמני שכיבה [אין שום ענין להפוך יום 

ללילה ולילה ליום, ועל הבחור לזכור שלבית יש כללים משלו, וזה 

עכשיו  עובד  הבית  שכל  אומר  לא  הזמנים  בין  בימי  נמצא  שהוא 

במשמרת לילה, יש את האחים והאחיות שצריכים לישון בזמן, יש 

את השעה בו מתחילים בעבודת הפסח ואין הצדקה להשבית הכל 

בגלל שהבחורצ'יק עוד לא מתכונן לקום].

מתחיל  כשבחור   ,! מראש  התכנון  זה  שהעיקר  לזכור  חשוב 

כמה  אחרי  לימוד  ומקומות  חברותות,  לחפש  הזמנים  בין  באמצע 

ימים של מריבות וחיכוכים הוא יעשה זאת בצורה מרירה וכעוסה 

וחבל!..., 

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

מאת 'מאירים', מאמרי הדרכה לעריכת ליל הסדר 

כראוי וכיאות בסימן 'והגדת לבנך', מאת המחנך 

הדגול הרב פנחס ברייער שליט"א

מ‡ירים // הרב פנחס ברייער   

לתגובות:
kobi8201@gmail.com

הירשמו ע"י שליחת מייל לכתובת 

m035787890@gmail.com
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הרב לאזאר 
על נצחון 

נתניהו: "קשרי 
פוטין ורה"מ 
יתחזקו עוד 

יותר"
רבה של רוסיה התבטא על תוצאות 
הבחירות: כולם ראו איך פוטין קיבל 

את נתניהו

מ‡: יר‡ל לבי‡
בערל  רבי  הגאון 
בכנס  התייחס  לאזר 
 Limmud' השנתי של
במוסקבה   'FSU
בישראל:  לבחירות 
באופטימיות  "רואים 
את התוצאות, ומקווים 
שתי  בין  הקשרים  כי 
לחז־ יהפכו  המדינות 

קים עוד יותר"
חושב  ”אני   
במהלך  זאת  שראו 
בנימין  של  הביקור 
 – במוסקבה  נתניהו 
פוטין  בה  הצורה  את 
שנתנה  אותו,  קיבל 
הכללית  ההרגשה  את 
הטוב  הקשר  שבאמת 
לישראל  רוסיה  בין 

הוא הרבה בזכות היח־
סים שבין הנשיא פוטין 

לנתניהו“.
הראשי  הרב 
הפומבי  בראיון  הרחיב 
 2,000 בפני  שהעניק 
צעירים יהודים, ואמר: 
רואים  דווקא  ”אנחנו 
את  באופטימיות 
כי  ומקווים  התוצאות, 
המ־ שתי  בין  הקשרים 
לחזקים  יהפכו  דינות 

עוד יותר“.
הוסיף:  הוא 
שרוסיה  תקווה  ”כולי 
לע־ כדי  הכול  תעשה 
ישראל,  למדינת  זור 
תנסה  בתורה  וישראל 
לעזור לרוסיה בכל מה 

שהיא צריכה“.

הולכים על זה:

נעלי צעד ראשון זה 'האש פאפיס'
צע־ את  עושים  שהפעוטות  בזמן 
על  רב  דגש  לתת  חשוב  הראשונים,  דיהם 
הצעירה,  הרגל  לכף  הנעל  מידת  התאמת 
לגמישות הסוליה, למבנה הנעל ולרפידות. 
צעידה  הרגלי  שרכישת  מכיוון  זאת,  כל 
על  רבות  משפיעה  הינקות,  בגיל  נכונים 

יציבה בריאה גם בגיל הבוגר. 
נעלי צעד ראשון של 'האש 
פאפיס' מהווים את הבחירה הב־
הנעליים  לילדכם.  ביותר  טוחה 
הינם רכות, מתאימות למבנה כף 
הרגל של הפעוט, וכוללות רפידה 

מגיעה  ראשון'  'צעד  קולקציית  אנטומית. 
ממידה 19 ועד 22, והיא כוללת מגוון רחב 
המ־ ובנות,  לבנים  מעוצבות  נעליים  של 

תאימות לכל יום וסגנון. 
את כל קולקציות 'האש פאפיס' ניתן 

לרכוש בחנויות ההנעלה המובחרות.

mailto:kobi8201@gmail.com
mailto:m035787890@gmail.com
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יוקם כביש חשמלי בשבדיה
הכביש יאפשר טעינה אלחוטית ◆ אורך הכביש החשמלי יהיה 1.6 ק"מ 

מ‡ פ. יוחנן
זכתה  אלקטריאון  חברת 
חשמ־ כביש  להקמת  במכרז 
פי  על  כך  בשבדיה.  "חכם"  לי 

דיווחים.
 הכביש החשמלי בשבדיה, 
על טכנולוגיית הטעינה  המבוסס 
שפותחה  הדינמית  האלחוטית 
בחברה, אמור לאפשר טעינה של 
חשמליים  ואוטובוסים  משאיות 

תוך כדי נסיעה. 
ייבנה  הפרויקט  במסגרת 
כביש חשמלי באורך של 1.6 ק"מ 
כחלק ממסלול כולל של 4.1 ק"מ 
בין שדה התעופה לעיר ויסבי על 
האוטובוס  בשבדיה.  גוטלנד  האי 

ציבורי  כשאטל  ישמש  החשמלי 
על  תיבחן  החשמלית  והמשאית 
לוודא  מנת  על  מקצועי  נהג  ידי 
לפרויקט  המערכת  מוכנות  את 
בהיקף גדול על כבישים מהירים. 
בכ-45  מוערכת  הפרויקט  עלות 
שבדיה  כשממשלת  שקל,  מיליון 
ויתר  שקל,  מיליון  כ-35  תממן 
החברות  ידי  על  ימומן  הפרויקט 

בקונסורציום.
התו־ מנהל  פטרסון,  יאן   
התחבורה  מינהל  מטעם  כנית 
לה־ כי  באומרו  צוטט  בשבדיה, 
פעלת מערך רכב חשמלי תרומה 
הזיהום.  להפחתת  משמעותית 
מתו־ בחלק  מדובר  כי  ציין  הוא 

כנית ארוכת טווח שמטרתה לה־
קים רשת דרכים ייעודיות לרכב 
ההשקעה  היקף  במדינה.  חשמלי 
מיליון  בכ-116  נאמד  בפרויקט 
מיליון   12.5) שבדיות  קרונות 

דולר).

רמי לוי בונה מלון חדש בירושלים
המלון שיכלול 180 חדרים ייבנה בשותפות עם הקבלן אבי מורדוך, בהשקעה 

של 150 מיליון שקל 

מ‡ פ. יוחנן
המ־ לתחום  נכנס  לוי  רמי 
הקבלן  עם  בשותפות  לונאות 
הפ־ מורדוך.  אבי  הירושלמי 
רויקט הראשון יהיה מלון שיוקם 
בטיילת ארמון הנציב בירושלים, 

בהשקעה של 150 מיליון שקל.
קרקע  על  המלון  בניית 
כחו־ בתוך  תחל  השניים  שרכשו 
ההית־ שכל  לאחר  זאת  דשיים, 
רים לבנייה כבר הוסדרו. הבנייה 
שנתיים-שלוש.  להימשך  צפויה 
ויהיה  חדרים   180 ימנה  המלון 
שיכיל  מלונאי  ממתחם  חלק 

כ-800 חדרים.
לפי לוי, המלון מתוכנן לד־
רגת אירוח של 3-4 כוכבים, במ־
טרה לתת מענה לאלה המחפשים 
סבי־ מחירים  עם  לינה  מקומות 
אמר  הוא  בירושלים.  יותר  רים 
לתת  האם  הוחלט  לא  עדיין  כי 

את  לנהל  ארצית  מלונות  לרשת 
המלון, או לנהל אותו עצמאית.

גם  מאפשרים  ההיתרים 
בשטח  מגורים  דירות  של  בנייה 

ששטחה  מהקרקע   20% של 
כ-2,500 מ"ר. לוי ומורדוך, בעלי 
שות־ בירושלים,  התחנה  מתחם 

פים בקרקעות נוספות בעיר.

פניה לחברי הקונגרס - 
לא להשתמש בביטויים 

אנטישמיים
20 ארגונים יהודים מרחבי ארה"ב דורשים מחברי הקונגרס לא להשתמש 

בביטויים אנטישמיים כ"נשק פוליטי"

מ‡ פ. יוחנן
יהודיים  ארגונים  עשרים 
האמריקני  הקונגרס  לחברי  פנו 
בא־ להשתמש  להפסיק  בבקשה 

נטישמיות כ"נשק פוליטי".
לחב־ ששלחו  במכתב 
בסוכנות  ופורסם  הקונגרס  רי 
"אנחנו  נכתב,   JTA הידיעות 
בא־ בשיח  מהשימוש  מודאגים 
הק־ בהשוואות  או  נטישמיות 
לימים  ולנאצים  לשואה  שורות 

אלה, לשם זלזול או התרסה כלפי 
יריבים פוליטיים".

תקרית  מזכיר  המכתב 
כאשר  שעבר  בחודש  שאירעה 
מו  הרפובליקני,  הקונגרס  חבר 
ברוקס, ציטט מספרו של אדולף 
חברי  בין  השוואה  וערך  היטלר, 
לחברי  הדמוקרטית  המפלגה 

המפלגה הנאצית.
"אנחנו מקדמים בברכה כל 
מאמץ, ויש כאלה, למלחמה בא־
נטישמיות, אך נראה שבבית המ־

אזכורים  שמנצל  מי  יש  חוקקים 
אנטישמיים לתמרונים פוליטיים 
שלמפלגה  להראות  כדי  ציניים, 
מהיהודים,  אכפת  כביכול,  אחת 

יותר מהשנייה".
"הטבח הנורא בבית הכנסת 
'עץ החיים', צריך להוות תזכורת 
אחד  אף  אמריקני.  מנהיג  לכל 
מה־ יותר  טוב  להיות  צריך  לא 
כולם  באנטישמיות.  במאבק  שני 
צריכים להתאחד יחד נגדה", סי־

כמו הארגונים את מכתבם.

לרגל יומא דהילולא:

החל מהערב עליה לציון השל"ה 
הקדוש זי"ע בעיה"ק טבריה 

מ‡: מ. מון
יום  ומחר  מהערב  החל 
שלישי י"א בניסן הילולת השל"ה 
ישראל  בית  המוני  יעלו  הקדוש, 
יד  על  טבריה  בעיה"ק  לציונו 
קברם של התנאים הקדושים רבי 
יוחנן בן זכאי הרמב"ם, ותלמידיו, 
רבי־ הרמב"ם.  של  לקברו  סמוך 
ספרים  ברכה,  אחריו  השאיר  נו 
קצוי  בכל  המפורסמים  קדושים 
הת־ אשר  העיקרי,  חיבורו  תבל. 
פרסם על ידי בנו רק לאחר פטי־
הברית",  לוחות  "שני  הינו  רתו, 
בואו  לאחר  כשנתיים  שחובר 
מש־ לבני  כצוואה  ישראל,  לארץ 
פחתו. ועל שם הספר נקרא רבינו 
ונודע  הקדוש"'  "השל"ה  כל  בפי 
(לסידור  בהסכמתו  שהב"ח  מה 
ספרי  אודות  כותב  השמים)  שער 
אחריו  והניח  וז"ל:  הק'  השל"ה 
וכא־ הקדושים:  בחבוריו  ברכה 
הרגשנו  בהם,  וקראנו  ראינו  שר 
המעלות  מרום  הקדושה  השפעת 
שחבוריו  האות  וזה  אברינו,  בכל 
המה מחוברים לשם שמים, לתקן 

הדורות הבאים אחריו...
תלפיות  כתל  נודע  קברו 
התפילות  לקבלת  מסוגל  ומקום 
מדרך  למעלה  בישועות  ולהוושע 
כמסוגל  נודע  קברו  מקום  הטבע, 
קדוש  אותו  של  בזכותו  לישועות 
עליון, הרה"ק רבי ישעיהו בן רבי 
יגן  זכותו  זיע"א,  הלוי  אברהם 

עלינו ועל כל ישראל.
מתולדותיו

הלוי  ישעיה  רבי  הקדוש 
לאביו  שי"ח,  בשנת  נולד  זי"ע 
איש  הלוי  אברהם  רבי  הגה"ק 
ומח־ נודע  גאון  שהיה  הורוביץ 
ביניהם:  ספרים,  מספר  של  ברם 
אב־ חסד  ברכה,  עמק  נוחלין,  יש 

רהם ובית אברהם, בנו של הגאון 
מעיר  זי"ע  שעפסיל  שבתי  רבי 
רבי  הגאון  של  חתנו  הורוביץ, 
הרמ"א  ותלמיד  מאובן  עקיבא 
והמהרש"ל. משפחת רבינו הייתה 
מצד  הן  בישראל,  המיוחסות  מן 
לא  ותורה  אמו,  מצד  והן  אביו 
מע־ רבים.  דורות  מפיהם  פסקה 
מאביו  תורה  קנה  כבר  ריסתו 
דברי  את  בצמא  ושתה  הגאון, 
תורתו בהתמדה נפלאה וחריפות 
רבה. אחר שהתגדל הנער קמעא, 

החל ללמוד תורה מפי הגאון רבי 
אב"ד  לייב,  יהודה  ברבי  שלמה 
ועשה  וקראקא,  לובלין  פולנאה 
תורה  קיבל  כן  בתלמודו.  רב  חיל 
המהר"ם  מרבותיו  אף  והוראה 
כ"ץ  וולק  יהושע  ורבי  מלובלין 
גילו  למרות  זי"ע.  הסמ"ע  בעל 
בין  מונח  כסאו  היה  כבר  הצעיר 
ומ־ ובאיגרות  דורו,  רבני  גדולי 

חתימתו  מתנוססת  הלכה  כתבי 
יחד עם שמם של כל גדולי דורו. 
של  בתו  את  נשא  ש"נ  בשנת 
מויל,  אברהם  רבי  השלם  החכם 
והייתה  בווינה,  העדה  מראשי 
בצד־ מצוינת  בקודש  מחברתו 
הת־ ומידותיה  המופלגת  קותה 
נפרץ  רבינו  של  שמעו  רומיות. 
על פני תבל ומלואו כחכם הרזים 
התורה,  מכמני  בכל  עצום  וכבקי 
המפוארות  ישראל  קהילות  וכל 
פרנקפו־ ק"ק  ביניהם  והגדולות, 
פנו  וקראקא,  פוזנא  פראג,  רט, 
להתעטר  יואיל  כי  בבקשה  אליו 

בכתר הרבנות בעירם.
וכאב  ברבנות,  כיהן  רבינו 
בפולין,  רבים  במקומות  דין  בית 
ליטא, גליציה, אוסטריה וגרמניה 
ופרנקפורט  מץ  פוזנן,  בקהילות 
הוא  הללו  המקומות  בכל  דמיין. 
גדולה  ישיבה  בראש  גם  עמד 
לתו־ רבים  תלמידים  והעמיד 
על  רבינו  השפעת  ולתעודה.  רה 
הייתה  ופעל  חי  בהן  הקהילות 
תל־ אלפי  העמיד  הוא  גדולה. 
לבני  הרבה  תורה  והרביץ  מידים 
פרנ־ יהודי  גורשו  כאשר  דורו. 
רבינו  נטל  ה'שעה,  בשנת  קפורט 
מקל נדודים והלך לגולה יחד עם 
באותה  יותר,  מאוחר  קהילתו. 
שנה, הוא נתקבל כרב ראשי בפ־
ראג, שם כיהן במשך שבע שנים. 
ב'  ביום  ישראל  לארץ  שעלה  עד 
כסליו שנת שפ"ב מילא רבינו את 
לע־ וזכה  הטהורה,  חייו  שאיפת 
לות ולחון את עפר ארץ הקודש. 
את  להשלים  זכה  בארה"ק  שם 
הב־ לוחות  "שני  הגדול  חיבורו 
נלווים  רבים  חיבורים  ועוד  רית" 
אליו, וישב כל הימים לרבות הלי־
לות על התורה ועבודת ה'. רבינו 
קבע את מושבו בירושלים וביקש 
לישב בה בשלווה, קפץ עליו רוגזו 
של המושל העריץ הפחה מוחמד 

אותה  שמשל  הרשע,  פארוק  אבן 
אחד  ויום  הקודש,  בארץ  עת 
פשטו חילותיו על בית הכנסת בו 
והש־ הלומדים,  עם  רבינו  שוהה 
את  קיבל  רבינו  למאסר.  ליכוהו 
ייסורי ארץ ישראל באהבה, ואחר 
לחופ־ שוחרר  רבות  שתדלנויות 
שי ונאלץ לנוס מירושלים צפונה. 
ואח־ בצפת"ו,  התיישב  תחילה 
בה,  והשתכן  לטבריא  ירד  כן  רי 
ביום  ימיו.  אחרון  עד  ישב  ושם 
י"א ניסן ש"צ נתעלה לשמי רום, 
ומנוחתו כבוד בטבריה עיה"ק, על 
הקדושים  התנאים  של  קברם  יד 
ריב"ז ותלמידיו, סמוך לקברו של 
אחריו  השאיר  רבינו  הרמב"ם. 
ברכה, ספרים קדושים וחשובים. 
התפרסם  אשר  העיקרי,  חיבורו 
פטירתו,  לאחר  רק  בנו  ידי  על 
שחו־ הברית",  לוחות  "שני  הינו 
לארץ  בואו  לאחר  כשנתיים  בר 
משפח־ לבני  כצוואה  ישראל, 
רבינו  נקרא  הספר  שם  ועל  תו. 
ונודע  הקדוש"'  "השל"ה  כל  בפי 
(לסידור  בהסכמתו  שהב"ח  מה 
ספרי  אודות  כותב  השמים)  שער 
אחריו  והניח  וז"ל:  הק'  השל"ה 
וכא־ הקדושים:  בחבוריו  ברכה 
הרגשנו  בהם,  וקראנו  ראינו  שר 
המעלות  מרום  הקדושה  השפעת 
שחבוריו  האות  וזה  אברינו,  בכל 
המה מחוברים לשם שמים, לתקן 
בספר  אחריו...  הבאים  הדורות 
שבעל  מסופר  עבודה  עבודת 
לומר,  רגיל  היה  הש"ס  מסורת 
שרצונו ומגמתו להיות אחר פטי־
זמן  הקדוש,  השל"ה  בהיכל  רתו 
לתל־ נתגלה  פטירתו  אחר  קצר 
בע־ להם,  ואמר  בביהמ"ד  מידיו 
להיכל  ליכנס  רציתי  למרום  לותי 
השל"ה הק', אך הבי"ד של מעלה 
שהיות  באמרם,  לי  הניחו  לא 
גדול  ספר  חיבר  הק'  שהשל"ה 
ותוכחה,  מוסר  דברי  על  המיוסד 
ואני כשלמדתי שיעורי ברבים לא 
איני  כן  על  מוסר,  ספרי  למדתי 
יכול להיכנס להיכל השל"ה, אבל 
עכ־ שאתגלה  לי  נתנו  אחת  עצה 
שיו לתלמידיי, ואזהירם על להבא 
בספרי  ללמוד  יקפידו  שלעולם 
להיכל  ליכנס  אוכל  אז  מוסר, 
להזהירכם  באתי  כן  על  השל"ה, 

שתלמדו מוסר בכל יום.

15 יום שני י' ניסן תשע"ט 15/04/2019

רשויות ניו יורק ליהודים: 
התחסנו נגד חצבת

רשויות הבריאות במדינת ניו יורק דורשים מתושבי ברוקלין להתחסן ומאיימות 
בקנס של 1,000 דולרים על הסרבנים

מ‡ פ. יוחנן
נרשמה  האחרונה  בעת 
החצ־ מחלת  של  התפרצות 
ניו  ברחבי  מקומות  במספר  בת 
בשכונות  מרוכזים  רובם  יורק, 
ויליאמסבורג  כדוגמת  יהודיות 
הבריאות  רשויות  שבברוקלין. 
מיעוט  יש  כי  הבינו  יורק,  בניו 
של הורים שמסרב לחסן את יל־
המח־ מיגור  נמנע  ובגללו  דיהם 
לה, והחליטו לשנות את השיטה.
נש־ העיר  ראש  בהוראת 

כ-20  החרדיות  לקהילות  לחו 
שסירוב  להבהיר  כדי  נציגים, 
תקיפה  ביד  ייענה  להתחסן 
דה  העיר  ראש  הרשויות.  מצד 
בלזיו אף הורה לקנוס משפחות 
ילד  כל  על  דולרים  ב-1,000 

שאינו מחוסן.
מי  את  לאלץ  היא  המטרה 
לעשות  מלהתחסן  שהתחמקו 
רישו־ כל  נבדקו  כך  לשם  זאת. 
האזור  תושבי  של  החיסונים  מי 
יהודיים  שבריכוזים  והתברר 

בכל  אדם  בני  לפחות 1,800  יש 
נגד  מחוסנים  שאינם  הגילאים, 

חצבת.
טוע־ היהודיות  בקהילות 
ובאחוזים  במיעוט  שמדובר  נים 
אבל  מתחסנים,  שלא  בודדים 
ראש מרכז רפואת החירום בבית 
החולים המרכזי באזור ברוקלין, 
ג'ון מרשל, אומר כי אם אכן היה 
הנגיף  בודדים,  באחוזים  מדובר 

לא היה מתפשט בעוצמה.

מדענים פיתחו מנוע מטוס 
נוסעים למהירות על-קולית

מתקן קירור ימנע מהחום שנוצר להתיך את המנועים ◆ יאפשר בעתיד לחצות 
את האוקיינוס בפחות משעה

מ‡ פ. יוחנן
המטו־ יצרנית  של  מדענים 
סים הבריטית "ריאקשן אנג'ינס" 
קירור  למתקן  לגרום  הצליחו 
מקדים לפעול בהצלחה במהירות 
 4,023  - מאך   3.3 של  מדומה 
היא  הדבר  משמעות  קמ"ש. 
מנו־ התקנת  של  שהאפשרות 
במטוסי  גדולים  על-קוליים  עים 
יותר  קרובה  סילוניים  נוסעים 

להיהפך למציאות.
שפית־ הניסיוני  המנוע 
סוכנות  עם  ביחד  החברה  חה 
לציבור  ונחשף  האירופית,  החלל 

באט־ לתפקד  מסוגל  ב-2012, 
החיצון  החלל  ובגבול  מוספירה 

בצורה פשוטה וחסכונית. 
המקדים  הקירור  מתקן 
במהירות  לטוס  למטוס  מאפשר 
גבוהה בלי שאוויר חם ייכנס אליו 
נבדק  והוא  להתכה,  לו  ויגרום 
במהירויות מדומות של יותר מפי 
השלב  הקול.  ממהירות  שלושה 
הבא של הניסוי הוא בדיקת הט־
מאך   5.5 של  במהירות  כנולוגיה 

(6,800 קמ"ש).
מא־ המטוסים  ביצרנית 

עם מנוע מסוג זה  מינים שמטוס 

יהיה מסוגל בעתיד לטוס מלונדון 
לניו יורק בפחות משעה. עם זאת, 
שימוש  כי  אמר  החברה  דובר 
אפשרי  יהיה  בטכנולוגיה  שכזה 

רק עוד כמה עשרות שנים.
אמו־ הצינון  טכנולוגיית 
הטמפרטורה  את  להפחית  רה 
מיותר  למנוע  שנכנס  האוויר  של 
לטמ־ צלסיוס  מעלות  מ-1,000 
שניות.  ב-0.05  החדר  פרטורת 
כדי לעשות זאת, צוות המדענים 
להתמו־ שיוכל  חום  מחלף  פיתח 
הגבוהות  הטמפרטורות  עם  דד 

של האוויר.



15 יום שני י' ניסן תשע"ט 15/04/2019

רשויות ניו יורק ליהודים: 
התחסנו נגד חצבת

רשויות הבריאות במדינת ניו יורק דורשים מתושבי ברוקלין להתחסן ומאיימות 
בקנס של 1,000 דולרים על הסרבנים

מ‡ פ. יוחנן
נרשמה  האחרונה  בעת 
החצ־ מחלת  של  התפרצות 
ניו  ברחבי  מקומות  במספר  בת 
בשכונות  מרוכזים  רובם  יורק, 
ויליאמסבורג  כדוגמת  יהודיות 
הבריאות  רשויות  שבברוקלין. 
מיעוט  יש  כי  הבינו  יורק,  בניו 
של הורים שמסרב לחסן את יל־
המח־ מיגור  נמנע  ובגללו  דיהם 
לה, והחליטו לשנות את השיטה.
נש־ העיר  ראש  בהוראת 

כ-20  החרדיות  לקהילות  לחו 
שסירוב  להבהיר  כדי  נציגים, 
תקיפה  ביד  ייענה  להתחסן 
דה  העיר  ראש  הרשויות.  מצד 
בלזיו אף הורה לקנוס משפחות 
ילד  כל  על  דולרים  ב-1,000 

שאינו מחוסן.
מי  את  לאלץ  היא  המטרה 
לעשות  מלהתחסן  שהתחמקו 
רישו־ כל  נבדקו  כך  לשם  זאת. 
האזור  תושבי  של  החיסונים  מי 
יהודיים  שבריכוזים  והתברר 

בכל  אדם  בני  לפחות 1,800  יש 
נגד  מחוסנים  שאינם  הגילאים, 

חצבת.
טוע־ היהודיות  בקהילות 
ובאחוזים  במיעוט  שמדובר  נים 
אבל  מתחסנים,  שלא  בודדים 
ראש מרכז רפואת החירום בבית 
החולים המרכזי באזור ברוקלין, 
ג'ון מרשל, אומר כי אם אכן היה 
הנגיף  בודדים,  באחוזים  מדובר 

לא היה מתפשט בעוצמה.

מדענים פיתחו מנוע מטוס 
נוסעים למהירות על-קולית

מתקן קירור ימנע מהחום שנוצר להתיך את המנועים ◆ יאפשר בעתיד לחצות 
את האוקיינוס בפחות משעה

מ‡ פ. יוחנן
המטו־ יצרנית  של  מדענים 
סים הבריטית "ריאקשן אנג'ינס" 
קירור  למתקן  לגרום  הצליחו 
מקדים לפעול בהצלחה במהירות 
 4,023  - מאך   3.3 של  מדומה 
היא  הדבר  משמעות  קמ"ש. 
מנו־ התקנת  של  שהאפשרות 
במטוסי  גדולים  על-קוליים  עים 
יותר  קרובה  סילוניים  נוסעים 

להיהפך למציאות.
שפית־ הניסיוני  המנוע 
סוכנות  עם  ביחד  החברה  חה 
לציבור  ונחשף  האירופית,  החלל 

באט־ לתפקד  מסוגל  ב-2012, 
החיצון  החלל  ובגבול  מוספירה 

בצורה פשוטה וחסכונית. 
המקדים  הקירור  מתקן 
במהירות  לטוס  למטוס  מאפשר 
גבוהה בלי שאוויר חם ייכנס אליו 
נבדק  והוא  להתכה,  לו  ויגרום 
במהירויות מדומות של יותר מפי 
השלב  הקול.  ממהירות  שלושה 
הבא של הניסוי הוא בדיקת הט־
מאך   5.5 של  במהירות  כנולוגיה 

(6,800 קמ"ש).
מא־ המטוסים  ביצרנית 

עם מנוע מסוג זה  מינים שמטוס 

יהיה מסוגל בעתיד לטוס מלונדון 
לניו יורק בפחות משעה. עם זאת, 
שימוש  כי  אמר  החברה  דובר 
אפשרי  יהיה  בטכנולוגיה  שכזה 

רק עוד כמה עשרות שנים.
אמו־ הצינון  טכנולוגיית 
הטמפרטורה  את  להפחית  רה 
מיותר  למנוע  שנכנס  האוויר  של 
לטמ־ צלסיוס  מעלות  מ-1,000 
שניות.  ב-0.05  החדר  פרטורת 
כדי לעשות זאת, צוות המדענים 
להתמו־ שיוכל  חום  מחלף  פיתח 
הגבוהות  הטמפרטורות  עם  דד 

של האוויר.

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


יום שני י' ניסן תשע"ט 1615/04/2019

נשיא סיישל נאם מצוללת 
וקרא להגן על הימים

הנשיא דני פאורה נאם מצוללת בעומק הים וקרא להגן על "הלב הכחול הפועם 
של כדור הארץ" ◆ סיישל היא בין הפגיעות ביותר לעליית פני הים

מ‡ פ. יוחנן
פאורה,  דני  סיישל,  נשיא 
ממעמקי  דברים  לשאת  החליט 
את  יותר  עוד  לחזק  כדי  הים 

קריאתו להגן על האוקיינוס. 
למשלחת  הצטרף  הנשיא 
שמ־ בריטניה  בראשות  מדעית 
במ־ החלים  השינויים  את  תעדת 
עמקי האוקיינוס ההודי ומבצעת 
את המחקר שלה מול חופי ארצו. 
צוות המדענים אוסף נתונים שי־
בעולם  החלטות  למקבלי  עזרו 
לקבוע מסגרת הגנה ואמצעי שי־
מור. פאורה אמר שהאוקיינוסים 
מכסים יותר משני שליש משטח 
הגדול  רובם  אולם  הארץ,  כדור 

אינם ממופים. 
יותר  גדולה  "הבעיה 
לה־ יכולים  לא  ואנחנו  מאיתנו 
אותה.  יפתור  הבא  שהדור  מתין 
לנקוט  התירוצים  לנו  נגמרים 
אמר  הזמן",  לנו  ונגמר  פעולה, 
נשיא סיישל מצוללת בעומק של 
121 מטרים. אנחנו פשוט צריכים 
לעשות.  שצריך  מה  את  לעשות 

המדענים אמרו את דברם".
עולם  על  ידוע  מאוד  מעט 
המים מתחת לעומק של 30 מט־
להגיע  יכול  שאליו  הגבול  רים, 
צוללן ממוצע. בעומק של מתחת 
ל-500 מטרים היו המדענים הב־
ריטים הראשונים לחקור אזורים 
עם מגוון גדול של צמחים ובעלי 
קרני  מגיעות  לא  שאליהם  חיים 

השמש ומעמקי הים מתחילים.
טוענים  סביבה  ארגוני 
נדרשת  בינלאומית  שאמנה 
משום ששינויי האקלים, דיג יתר 
הים  בקרקעית  לכרות  ומאמצים 
יקרים  מינרלים  אחר  בחיפוש 
מפעילים לחץ בלתי נסבל שעלול 
להיות בעל השלכות הרסניות גם 

על היצורים ביבשה.

קים ג'ונג און: מוכן לשקול 
פסגה נוספת עם טראמפ

זאת "אם ארה"ב תשנה את גישתה" שלדבריו אשמה בכישלון הפגישה 
הקודמת ◆  הוא הוסיף כי ימתין עד לסוף השנה לראות אם יהיה שינוי

מ‡ פ. יוחנן
קים  קוריאה  צפון  שליט 
לש־ מוכן  הוא  כי  אמר  און  ג'ונג 
פסגה  קיום  של  אפשרות  קול 
משותפת נוספת עם נשיא ארה"ב 
שפגישתם  אחרי  טראמפ,  דונלד 
וייטנאם  בירת  בהאנוי  השנייה 
נכשלה. קים הוסיף כי הוא מצפה 
שוושינגטון תציג עד לסוף השנה 
לחי־ מסגרת  הסכם  הנוכחית 
תוכנית  פירוק  על  השיחות  דוש 
יהיו  שתנאיו  ארצו,  של  הגרעין 
מקובלים על שני הצדדים. בתגו־

מאמין  הוא  כי  טראמפ  צייץ  בה, 
הש־ בין  שלישית  פסגה  שקיום 
ניים יהיה טוב עבור שני הצדדים.
קו־ צפון  שליט  לדברי 
על  לוותר  מסרבת  ארה"ב  ריאה, 
"דבקה  ואף  העוינת"  "מדיניותה 
להפ־ נכנע  כי  המוטעית  בהנחה 
הוסיף  קים  המרבי".  הלחץ  עלת 
בהאנוי  לפסגה  הגיע  טראמפ  כי 
למי־ ניתנת  בלתי  "תוכנית  עם 
מוש לחלוטין". בוושינגטון אמרו 
לאחר אותה פסגה כי עמדתו של 
בסנ־ נרחבת  הקלה  שדרש  קים, 
מצומ־ לצעדים  בתמורה  קציות 

שה־ היא  מגרעין,  לפירוק  צמים 
ביאה להפסקתה מוקדם מהצפוי.
גישה  תנקוט  ארה"ב  "אם 
משותפת  פסגה  ותציע  נכונה 
בפתרו־ שתעסוק  כזו  שלישית, 
נהיה  הדדי,  באופן  מקובלים  נות 
מוכנים לנסות פעם נוספת", אמר 
לסוף  עד  בסבלנות  "נמתין  קים. 
ארה"ב  אם  לראות  כדי  השנה 
אבל  אמיצה.  החלטה  מקבלת 
יהיה קשה להגיע לתנאים טובים 
כמו אלה שעלו בפעם הקודמת".

מטרנה למהדרין מן 
המהדרין- גם בפסח

בפסח הקרוב, כבכל שנה, תוכלו למצוא על המדפים את מגוון מוצרי מטרנה 
האיכותיים בכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית. אל הנבחרת מצטרפת 

השנה גם סדרת אקסטרה קר מהדרין!

חלה  בו  חג  הוא  הפסח  חג 
הכשרות.  בנושא  יתרה  הקפדה 
חברת מטרנה, המלווה את הציבור 
החרדי כבר שנים רבות, מבינה את 
לכשרות  שיש  והחשיבות  המהות 

מהודרת לפסח. 
משקיעה  השנה  כל  במשך 
מטרנה מאמצים רבים ומקפידה על 
נע־ הפסח  בחג  למהדרין.  כשרות 
מבחינת  דופן  יוצאי  מאמצים  שים 
מורכבות והשקעה על מנת שצרכני 
מכש־ ליהנות  יוכלו  החרדי  המגזר 
רות למהדרין, החשובה כל כך, בכל 

ימות השנה. 
המוצ־ כי  להדגיש  חשוב 
ייחודי  שילוב  באותו  הינם  רים 

של רכיבים החשוב כל כך לגדילה 
ולהתפתחות של התינוק, גם לאחר 
כל  ללא  לפסח  לכשרות  התאמתם 
שינוי בהרכב או הוצאה של רכיבים 

חשובים, וכאמור, בהכשר מהודר.
הצטרפה  החולפת  בשנה 
מטר־ של  החלב  תחליפי  לנבחרת 
תחליפי  של  האקסטרה  סדרת  נה 
מה־ קר  אקסטרה  מטרנה   – החלב 
בעלת  החלב  תחליפי  סדרת  דרין, 
שילוב  המכיל  המשולש  היתרון 
רכיבים ייחודי לעיכול קל. גם מט־

רנה אקסטרה קר מהדרין
עברה תהליך הכשרה קפדני 
לפסח וזמינה על המדפים בכשרות 
החרדית  העדה  בד"צ  של  מהודרת 

לפסח.

הכשרים  מטרנה  מוצרי 
הח־ העדה  הבד"ץ  בכשרות  לפסח 
רדית (לאוכלי קטניות)  זמינים במ־

בחר רשתות המזון והפארם: 
למהדרין:  מטרנה  תמ"ל 
סדרת מטרנה מהדרין, מטרנה מה־
דרין ספיישל וסדרת מטרנה אקס־

טרה קר מהדרין.
מטרנה:  ומחיות  דייסות 
אורז,  דייסת  וגם,  גם  וניל  דייסת 
ומ־ וניל,  דייסת  קורנפלור,  דייסת 

חית תפוח.
בית  לכל  מאחלת  מטרנה 

ישראל חג פסח כשר ושמח!
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הגרחי"א לנדא בביקור אצל 
הגרש"א שטרן

הרב לנדא ביקש שרבני העיר יעמדו לעזרת הרבנים החדשים בבני ברק

מ‡: יר‡ל לבי‡
בני-ברק  של  החדש  רבה 
אייזיק  יצחק  חיים  הרב  הגאון 
לנדא שליט"א ביקר אצל הגאון 
שטרן  אליעזר  שמואל  רבי 
ברק.  בני  מערב  רב  שליט"א 
השניים דנו במשך שעה ארוכה 

בנושאי הלכה שונים ובהם בנו־
שא מכירת חמץ ו'ערב קבלן'.

את  העלו  השיחה  במשך 
ענין האחדות בין הרבנים בעיר 
של  למצב  שיגיע  האמינו  שלא 
הקשר  על  כמו"כ  כזו,  אחדות 
המיוחד בין אביו זצ"ל לגרש"א 
שליט"א, ועל סדר מכירת חמץ 

שערי  ההוראה  בבית  הנהוג 
הוראה ודיני והל' פסח.

הרב  ביקש  ביקורו  בסיום 
שהוא  שטרן  מהגרש"א  לנדא 
ושאר רבני העיר יעמדו לעזרת 
לע־ להמשיך  שליט"א  הרבנים 

מוד על המשמר.
 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
̂ירל בלומה  ביה ב סעי„ה, ˆבי בן ל‡ה, 
ה„סה ב פרה מרים, חנה ב ל‡ה, הרך 

הנול„ בן מוריה מימה
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו

כרמיאל: הוחרמו 6 טון בשר 
שאינו ראוי למאכל 

הבשר נתפס בתנאי תברואה לא הולמים של איחסון וקירור

מ‡: יר‡ל לבי‡  
לפירוק  מפעל  בבדיקת 
כ-6  נתפס  כרמיאל,  בעיר  בשר 

אדם.  למאכל  ראוי  שאינו  טון 
הבשר נתפס בתנאי תברואה לא 

הולמים של  איחסון וקירור.
יח'  ידי  על  הוחרם  הבשר 

ובעל  להשמדה  ונשלח  הפיצו"ח 
העסק בשנות ה-30 לחייו (תושב 
על  לחקירה  עוכב  אסד)  אל  דיר 

ידי יחידת הפיצו"ח.

ני‚ון: "בˆ‡ יר‡ל" 
חובר ע"י כ"˜ מרן 
 ה‡„מו"ר ממו„ז'י

ליט"‡ בח‚ הפסח 
ע"‚

http://bit.ly/2UXUSxE
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
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http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/07%20-%20Betzet%20Israel.mp3
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=41474148546B5A6D346A76464B3342347436653838673D3D
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בולגריה: על אנדרטה צוירו כתובות אנטישמיות
מנכ“ל הקונגרס היהודי העולמי: "מעשה נורא אשר מחלל את כבודם של הנספים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
זאגורה  סטארה  בעיר 
קרס  צלבי  התגלו  שבבולגריה 
וכתובות אנטישמיות שרוססו על 

גבי אנדרטה.
אשר  זיכרון  במצבת  מדובר 
האנטי־ הלוחמים  את  מנציחה 
השנים  בין  שנהרגו  פשיסטים 
היהודי  הקונגרס   .1923-1944
העולמי והקהילה היהודית המקו־

מית גינו את המעשה.
היהודי  הקונגרס  מנכ“ל 

כי  אמר  זינגר  רוברט  העולמי 
”מדובר במעשה נורא אשר מחלל 
אשר  הנספים  של  כבודם  את 
והדו- הסובלנות  ערכי  על  שמרו 
שנאת  מול  בולגריה  של  קיום 

הנאצים“.
הבהירה  בולגריה  ”ממשלת 
ניצבת  היא  כי  האחרונות  בשנים 
והאנטיש־ השנאה  כנגד  בחוזקה 
הממשלה  על  סומכים  אנו  מיות. 
מנת  על  שביכולתה  ככל  שתעשה 
להעמידם  הפושעים  את  לאתר 

לדין“, הוסיף זינגר.

התעניינות שיא בפרויקט החדש של "נתיב פיתוח" ברמת בית שמש ד'
מאות משפחות הגיעו לביקור ב'צמרות נתיב' – הפרויקט החדש של בית שמש שיכיל כ-930 יח"ד

ההע־ גוברת  הנדל"ן  בשוק 
הבחי־ תוצאות  רקע  על  רכה 
המשך  סביב  השאלה  וסימן  רות 
כחלון,  האוצר  שר  של  כהונתו 
למ־ מחיר  תוכניות  את  שמסכנת 
שתכן, המחירים באזורי הביקוש 
ההשקה  לרגל   * לעלות  עלולים 
אטרקטיביים  הדירות  מחירי 
מ-1,180,000  החל   - במיוחד 

שקל בלבד
החדש  המגורים  פרויקט 
והיוקרתי בבית שמש שכבר יצא 
בקרב  היום  לשיחת  הפך  לדרך, 
משפחות רבות הרואות בפרויקט 
למצוקת  מבורך  פתרון  החדש 
חברת  החרדי.  בציבור  הדיור 
לא  השיקה  נדל"ן  פיתוח  נתיב 
מכבר את 'צמרות נתיב' – פרויקט 
בית  רמת  של  החדש  המגורים 

שמש ד'.
נתיב'  'צמרות  פרויקט 
המבו־ הפרויקטים  לאחד  נחשב 
מתחם  שמש.  בית  בעיר  קשים 
שייבנה  בניינים,   21 של  מגורים 
ביותר  הגבוהים  בסטנדרטים 
פי־ 'נתיב  של  המסורת  כמיטב 
דיור  יחידות  כ-930  עם  תוח', 
'צמ־ פרויקט  את  הפכו  בשכונה, 
המבוקשים  לאחד  נתיב'  רות 
נפתחה  מאז  שמש.  בית  בעיר 
אחדים,  שבועת  לפני  ההרשמה 
של  מוגברת  התעניינות  קיימת 
באתר  לבקר  המבקשים  רבים 
את  מקרוב  לראות  כדי  הבניה 
הפרויקט החדש. רבים מהם כבר 

דירה  לרכישת  חוזה  על  חתמו 
בשלבים  נמצאים  אחרים  ורבים 
דירה  לרכישת  בדרך  מתקדמים 

בפרויקט החדש. 
נתיב'  'צמרות  פרויקט 
פנ־ חדרים,   5-6 דירות  מציע 
פנטהאוז  מיני  ודירות  טהאוזים 
במחי־ ענקית,  מרפסת   + חד'   3

רים אטרקטיביים. לרגל התחלת 
הבניה, יוצאים בנתיב פיתוח עם 

של  אטרקטיביים  השקה  מחירי 
ש"ח.  מ-1,180,000  החל  דירות 
עניין  מעורר  החדש  הפרויקט 
המגי־ משפחות  מאות  בקרב  רב 
עות לראות ולהתרשם מהשכונה 
החדשה הממוקמת במעלה הרכס 
מושלם  ובמיקום  מרהיב  נוף  מול 
העיר  ונופי  הטבע  נופי  כאשר 

מתמזגים יחדיו. 
המעוניינים  רבים,  לקוחות 

שלהם,  המגורים  איכות  בשיפור 
בר־ המכירות  למשרד  הגיעו 
שמש.  בבית  הירקון 13  שד'  חוב 
חלקם כבר רכשו דירה בפרויקט 
האטרק־ ההשקה  מחירי  בשל 
הנוחים  התנאים  ובשל  טיביים 
בפרויקט  חדשה  דירה  לרכישת 
איכותי. תושבים נוספים נמצאים 
בימים אלה בהליכי רכישת דירה 

בפרויקט.

חברת  בונה  הפרויקט  את 
ר'  של  בבעלותו  פיתוח"  "נתיב 
היטב  המכיר  גריידינגר  שמחה 
צרכי  ואת  מחד  הנדל"ן  שוק  את 
ל"נתיב  מאידך.  החרדי  הציבור 
פיתוח" ניסיון ואמינות של כ-30 
שנה בבניית שורה של פרויקטים 
בית  ובעיר  בכלל  הארץ  ברחבי 
פי־ נתיב  למעשה,  בפרט.  שמש 
הגדול  הקבלן  למעשה  היא  תוח 

שמש.  בית  בעיר  היום  ביותר 
כללי  כל  פי  על  מתנהלת  החברה 
חוק המכר בשקיפות מלאה. הפ־
מלא  בנקאי  בליווי  מלווה  רויקט 
מלא  ביטחון  לרוכשים  המבטיח 
ושקט כלכלי מרגע הרכישה ועד 

לקבלת המפתח לדירה החדשה.
בעלי  גריידינגר,  שמחה  ר' 
חברת "נתיב פיתוח נדל"ן" מספר 
"לח־ המדובר:  הפרויקט  אודות 

לקוחות  אלפי  פיתוח  נתיב  ברת 
שאנחנו  שנה   30 כבר  מרוצים, 
הפ־ ואת  הארץ  בכל רחבי  בונים 

רוייקט הראשון בבית שמש בנינו 
לפני 25 שנים. מסתבר שמצוקת 
שמאז  גדולה  כה  החרדית  הדיור 
אנחנו  ההרשמה,  את  פתחנו 
רואים התעניינות גדולה וביקושי 
פרויקט  בפרויקט.  לדירות  שיא 
של  הדגל  מספינות  אחד  הוא  זה 
החברה ואני בהחלט מאמין שזהו 
הדיור  למצוקת  מהפתרון  חלק 
אני  החרדי.  הציבור  של  הגדולה 
לאתר  להגיע  הציבור  את  מזמין 
מק־ ולראות  להתרשם  הבניה, 
רוב, זהו בהחלט פרויקט שיהפוך 
לאחת השכונות האיכותיות בעיר 
בית שמש. כמו בכל פרויקט בניה 
בסדר גודל הזה, הראשונים שיר־
הדירה  מבחירת  ייהנו  דירה  כשו 
גודל  מבחינת  אליהם  המועדפת 
הנכס ומבחינת המיקום. זה הזמן 
יר־ בהחלט  הראשונים  לקנות. 
ומקניית  נבונה  מהשקעה  וויחו 

נכס במיקום אסטרטגי". 
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בתום חיפושים:

 שלושה מטיילים שנעדרו בנחל דרג'ה 
אותרו בריאים ושלמים 

שלושה בני אדם נכנסו לנחל במדבר יהודה בשעות הבוקר, ומאז לא יצרו קשר ◆ כוחות חילוץ שהגיעו 
למקום פתחו בסריקות אחריהם, בסיומן אותרו ויצאו מהמים

מ‡: מ. יו„
בש־ אתמול  נכנסו  מטיילים  שלושה 
עות הבוקר לנחל דרג'ה, ולא יצרו קשר עד 
שעות הערב עם מכריהם. לאור זאת, החלו 
מאמצי חיפוש רחבים בנחל שבאזור מדבר 
הנעדרים  שלושת  אותרו  בסיומם  יהודה, 
מהנחל.  והוצאו  ושלמים  בריאים  כשהם 
הייתה  קשר  יצרו  שלא  הסיבה  לדבריהם, 

שלא היה להם קליטה באזור.
נחל  נסגר  האחרון,  החורף  לאורך 
דרגה מספר פעמים בעקבות חשש לשיט־
פונות בנחלי מדבר יהודה. למרות זאת, אין 

נעדרים  של  השנה  ראשון  באירוע  מדובר 
חי־ מבצעי  מספר  ולמעשה  דרגה,  בנחל 

פוש אחר נעדרים התנהלו בנחל בחודשים 
האחרונים.

אלעד:  בן 3 נכווה ממרק רותח שנשפך עליו
מ‡: מ. יו„

ילד כבן 3 נכווה בינוני כתוצאה מסיר 
מרק רותח שנשפך עליו באלעד.

יאיר פרוש חובש באיחוד הצלה מסר: 
"הילד סובל מכוויות בגפיים כתוצאה מסיר 

שנשפך עליו. הוא פונה להמשך קבלת טיפול 
רפואי בבית החולים".

איחוד  של  והסברה  דוברות  באגף 
לנקוט  ולמבוגרים  להורים  קוראים  הצלה 
הבישולים  בעת  והזהירות  הבטיחות  בכללי 

למנוע  האפשר  ובמידת  במטבח.  והעבודה 
הבי־ בזמן  במטבח  שהייה  ופעוטות  מילדים 

מעין  ואסונות  כוויות  למנוע  בכדי  שולים 
אלו.

דיווח ערבי:

'מושל ירושלים' נעצר
על פי סוכנות הידיעות הפלשתינית מען עדנאן רית' 
נעצר בפעם השלישית בחודשים האחרונים על ידי 

כוחות הביטחון ◆ 14 פלשתינים נעצרו בביר זית

מ‡: מ. יו„
הביט־ כוחות 
את  אתמול  עצרו  חון 
עד־ ירושלים,  מושל 
סוכ־ פי  על  ר'ית.  נאן 
הפלשתינית,  מען  נות 
פרצו  הביטחון  כוחות 
שב־ רית'  של  לביתו 
שכונת סילוואן. על פי 
הועבר  הוא  הפרסום, 
המ־ בתחנת  לחקירה 
דווח  כן,  כמו  שטרה. 

שגם בנו, זייא, נעצר.
נעצר  המושל 
בעבר  פעמים  כמה 
הבי־ כוחות  ידי  על 
הישראליים.  טחון 
האחרון  בפברואר 

עם 21  יחד  הוא נעצר 
במ־ נוספים  אדם  בני 
במזרח  פשיטה  סגרת 
נעצר  הוא  ירושלים. 
לה־ בחשד  היתר  בין 
בנוגע  החוקים  פרת 
הפלשתינית  לפעילות 
בחשד  וכן  בירושלים 

להונאה.
גם  נעצר  ר'ית 
בחשד  בנובמבר 2018 
בחטיפתו  למעורבות 
ירו־ מזרח  תושב  של 
הביט־ גורמי  שלים. 
מכלול  את  בחנו  חון 
משרד  של  פעילותו 
ירו־ לענייני  המושל 

הרשות  מטעם  שלים 

שברא־ הפלשתינית, 
רית',  עדנאן  עומד  שו 
בתוך  פעילותו  ואת 
בניגוד  העיר  גבולות 
לחוק ולהסכמי אוסלו, 
אותו  עצרו  וכאמור 

הלילה.
דווח  בנוסף, 
עוד  של  מעצרם  על 
פלשתינים  חמישה 
במה־ עיסאוויה  בכפר 
במקביל,  הלילה.  לך 
לא  נעצרו  כי  פורסם 
פלשתי־ מ-14  פחות 
פשיטה  במסגרת  נים 
זית,  בביר  דירות  על 

סמוך לאוניברסיטה. 
 

התובע הכללי בארה''ב: 
"משרד המשפטים 

האמריקני ריגל אחר 
קמפיין טראמפ"

 התובע האמריקני אמר כי צריך לחקור את הדבר

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הכללי  התובע 
ויליאם  ארה"ב,  של 
אתמול  האשים  בר, 
המשפ־ משרד  את 
בכך  האמריקני  טים 
אחר  לדבריו,  שריגל, 
טראמפ,  קמפיין 
של  הישירה  בהוראתו 

לשעבר  ארה"ב  נשיא 
של  הפוליטי  ויריבו 
אובמה.  ברק  טראמפ, 
בתקשו־ דיווחים  לפי 
בר  האמריקנית,  רת 
מעריך  הוא  כי  אמר 
ריגול  התבצע  שאכן 
הקמפיין  אנשי  אחר 
טראמפ  את  שסבבו 
שלו  המרוץ  במהלך 

לנשיאות.
אחרי  "ריגול 
הוא  פוליטי  קמפיין 
עניין רציני. אני חושב 
התר־ אכן  שריגול 
אם  היא  השאלה  חש, 
הצדקה.  לכך  הייתה 
זה",  את  לחקור  צריך 

אמר בר. 

מצרים פרשה מקואליציית מדינות ערב 
שנועדה להתמודד מול איראן

הסיבה: מצרים ביקשה להימנע מהעלאת המתיחות מול איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
על  האחרונים  בימים  הודיעה  מצרים 
הע־ הצבאית  מהקואליציה  לפרוש  כוונתה 
במטרה  אמריקנית  בתמיכה  שנבנתה  רבית, 
בקואליציה  האיראני.  האיום  מול  להתמודד 

כדו־ הסוני  בעולם  מרכזיות  מדינות  חברות 
לאחרונה  ביצעה  והיא  וירדן,  סעודיה  גמת 
ארה"ב.  כוחות  עם  משותף  ראשון  תמרון 
של  "נאט"ו  כונתה  הערבית  הקואליציה 
מה־ המצרית  הפרישה  אולם  ערב",  מדינות 

לע־ בנוגע  שאלה  סימני  מעוררת  קואליציה 
תיד הקואליציה.

הידי־ לסוכנות  מסרו  מצריים  גורמים 
עות רויטרס, כי מצרים ביקשה להימנע מה־

עלאת המתיחות מול איראן. 

https://www.prog-school.co.il/course/advertising/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=advertising_shacharit_email
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בתום חיפושים:

 שלושה מטיילים שנעדרו בנחל דרג'ה 
אותרו בריאים ושלמים 

שלושה בני אדם נכנסו לנחל במדבר יהודה בשעות הבוקר, ומאז לא יצרו קשר ◆ כוחות חילוץ שהגיעו 
למקום פתחו בסריקות אחריהם, בסיומן אותרו ויצאו מהמים

מ‡: מ. יו„
בש־ אתמול  נכנסו  מטיילים  שלושה 
עות הבוקר לנחל דרג'ה, ולא יצרו קשר עד 
שעות הערב עם מכריהם. לאור זאת, החלו 
מאמצי חיפוש רחבים בנחל שבאזור מדבר 
הנעדרים  שלושת  אותרו  בסיומם  יהודה, 
מהנחל.  והוצאו  ושלמים  בריאים  כשהם 
הייתה  קשר  יצרו  שלא  הסיבה  לדבריהם, 

שלא היה להם קליטה באזור.
נחל  נסגר  האחרון,  החורף  לאורך 
דרגה מספר פעמים בעקבות חשש לשיט־
פונות בנחלי מדבר יהודה. למרות זאת, אין 

נעדרים  של  השנה  ראשון  באירוע  מדובר 
חי־ מבצעי  מספר  ולמעשה  דרגה,  בנחל 

פוש אחר נעדרים התנהלו בנחל בחודשים 
האחרונים.

אלעד:  בן 3 נכווה ממרק רותח שנשפך עליו
מ‡: מ. יו„

ילד כבן 3 נכווה בינוני כתוצאה מסיר 
מרק רותח שנשפך עליו באלעד.

יאיר פרוש חובש באיחוד הצלה מסר: 
"הילד סובל מכוויות בגפיים כתוצאה מסיר 

שנשפך עליו. הוא פונה להמשך קבלת טיפול 
רפואי בבית החולים".

איחוד  של  והסברה  דוברות  באגף 
לנקוט  ולמבוגרים  להורים  קוראים  הצלה 
הבישולים  בעת  והזהירות  הבטיחות  בכללי 

למנוע  האפשר  ובמידת  במטבח.  והעבודה 
הבי־ בזמן  במטבח  שהייה  ופעוטות  מילדים 
מעין  ואסונות  כוויות  למנוע  בכדי  שולים 

אלו.

דיווח ערבי:

'מושל ירושלים' נעצר
על פי סוכנות הידיעות הפלשתינית מען עדנאן רית' 
נעצר בפעם השלישית בחודשים האחרונים על ידי 

כוחות הביטחון ◆ 14 פלשתינים נעצרו בביר זית

מ‡: מ. יו„
הביט־ כוחות 
את  אתמול  עצרו  חון 
עד־ ירושלים,  מושל 
סוכ־ פי  על  ר'ית.  נאן 
הפלשתינית,  מען  נות 
פרצו  הביטחון  כוחות 
שב־ רית'  של  לביתו 
שכונת סילוואן. על פי 
הועבר  הוא  הפרסום, 
המ־ בתחנת  לחקירה 
דווח  כן,  כמו  שטרה. 

שגם בנו, זייא, נעצר.
נעצר  המושל 
בעבר  פעמים  כמה 
הבי־ כוחות  ידי  על 
הישראליים.  טחון 
האחרון  בפברואר 

עם 21  יחד  הוא נעצר 
במ־ נוספים  אדם  בני 
במזרח  פשיטה  סגרת 
נעצר  הוא  ירושלים. 
לה־ בחשד  היתר  בין 
בנוגע  החוקים  פרת 
הפלשתינית  לפעילות 
בחשד  וכן  בירושלים 

להונאה.
גם  נעצר  ר'ית 
בחשד  בנובמבר 2018 
בחטיפתו  למעורבות 
ירו־ מזרח  תושב  של 
הביט־ גורמי  שלים. 
מכלול  את  בחנו  חון 
משרד  של  פעילותו 
ירו־ לענייני  המושל 
הרשות  מטעם  שלים 

שברא־ הפלשתינית, 
רית',  עדנאן  עומד  שו 
בתוך  פעילותו  ואת 
בניגוד  העיר  גבולות 
לחוק ולהסכמי אוסלו, 
אותו  עצרו  וכאמור 

הלילה.
דווח  בנוסף, 
עוד  של  מעצרם  על 
פלשתינים  חמישה 
במה־ עיסאוויה  בכפר 
במקביל,  הלילה.  לך 
לא  נעצרו  כי  פורסם 
פלשתי־ מ-14  פחות 
פשיטה  במסגרת  נים 
זית,  בביר  דירות  על 

סמוך לאוניברסיטה. 
 

התובע הכללי בארה''ב: 
"משרד המשפטים 

האמריקני ריגל אחר 
קמפיין טראמפ"

 התובע האמריקני אמר כי צריך לחקור את הדבר

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הכללי  התובע 
ויליאם  ארה"ב,  של 
אתמול  האשים  בר, 
המשפ־ משרד  את 
בכך  האמריקני  טים 
אחר  לדבריו,  שריגל, 
טראמפ,  קמפיין 
של  הישירה  בהוראתו 

לשעבר  ארה"ב  נשיא 
של  הפוליטי  ויריבו 
אובמה.  ברק  טראמפ, 
בתקשו־ דיווחים  לפי 
בר  האמריקנית,  רת 
מעריך  הוא  כי  אמר 
ריגול  התבצע  שאכן 
הקמפיין  אנשי  אחר 
טראמפ  את  שסבבו 
שלו  המרוץ  במהלך 

לנשיאות.
אחרי  "ריגול 
הוא  פוליטי  קמפיין 
עניין רציני. אני חושב 
התר־ אכן  שריגול 
אם  היא  השאלה  חש, 
הצדקה.  לכך  הייתה 
זה",  את  לחקור  צריך 

אמר בר. 

מצרים פרשה מקואליציית מדינות ערב 
שנועדה להתמודד מול איראן

הסיבה: מצרים ביקשה להימנע מהעלאת המתיחות מול איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
על  האחרונים  בימים  הודיעה  מצרים 
הע־ הצבאית  מהקואליציה  לפרוש  כוונתה 
במטרה  אמריקנית  בתמיכה  שנבנתה  רבית, 
בקואליציה  האיראני.  האיום  מול  להתמודד 

כדו־ הסוני  בעולם  מרכזיות  מדינות  חברות 
לאחרונה  ביצעה  והיא  וירדן,  סעודיה  גמת 
ארה"ב.  כוחות  עם  משותף  ראשון  תמרון 
של  "נאט"ו  כונתה  הערבית  הקואליציה 
מה־ המצרית  הפרישה  אולם  ערב",  מדינות 

לע־ בנוגע  שאלה  סימני  מעוררת  קואליציה 
תיד הקואליציה.

הידי־ לסוכנות  מסרו  מצריים  גורמים 
עות רויטרס, כי מצרים ביקשה להימנע מה־

עלאת המתיחות מול איראן. 
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אולטרסול SPECTRUM של ד"ר פישר -
זוכה פרס מוצר השנה בקטגוריית הגנה מהשמש לשנת 2019!

בוחרים  השנה  מוצר  פרס  במסגרת 
הטובים  והשירותים  המוצרים  את  הצרכנים 
על  השונות  בקטגוריות  ביותר  והחדשניים 
אטרק־ עיקריים:  פרמטרים  שלושה  סמך 
משימוש  רצון  ושביעות  חדשנות  טיביות, 
בפועל. אולטרסול SPECTRUM, סדרת 
תכשירי הגנה מהשמש מבית ד"ר פישר, היא 
הזוכה במוצר השנה 2019 בקטגוריית הגנה 

מהשמש!
 SPECTRUM אולטרסול  סדרת 
טכ־ על  המבוססת  דרך  פורצת  סדרה  הינה 
גם  לראשונה  המסייעת  ייחודית,  נולוגיה 
 HEV (High Energy בהגנה מפני קרינת
Visible light) - קרינת האור הנראה בא־
להגנה  מסייעת  הטכנולוגיה  גבוהה.  נרגיה 
השמש  קרני  של  במיוחד  רחב  מספקטרום 
מח־  .UVA+UVB+IR+HEV המזיקות 
קרים שפורסמו לאחרונה מעידים על נזקים 
 HEV הנגרמים לעור גם מחשיפה לקרינת
מזי־ חופשיים  רדיקלים  יצירת  המעודדת 
קים הגורמים להזדקנות מוקדמת של העור, 

להיווצרות קמטים ולרפיון עור.
בעלי  תכשירים   4 כוללת  הסדרה 
ספריי  שקוף,  ספריי   :SPF50 הגנה  מקדם 
תחליבי, תחליב הגנה וקרם פנים. כל מוצרי 
בהצלחה  ועברו  היפואלרגנים  הינם  הסדרה 

סנסיטיב  מבדקי  את 
- המעידים על התא־
רגיש.  לעור  מתם 
מועשרים  המוצרים 
בלחות ל- 24 שעות, 
במים  מאוד  עמידים 

וללא פראבנים.
פישר  מד"ר 
גאים  "אנו  נמסר: 
מוצר  בפרס  בזכייה 
לאל־ ומודים  השנה 
שבחרו  הצרכנים  פי 
באולטרסול  ובוחרים 
הם  כי  שנה,  מדי 
בריאות  שעל  מבינים 
מתפשרים.  לא 
כמותג  באולטרסול, 
מס' 1 בהגנה משמש, 
העת  כל  פועלים  אנו 
להביא את החדשנות 
המתקדמת  וההגנה 

העולם  וברחבי  בישראל  ללקוחותינו  ביותר 
שהצרכנים  לכך  נוספת  הוכחה  היא  והזכייה 
ידע  על  המבוססת  איכות  להעריך  יודעים 

מדעי, מחקרי, מוכח ובדוק". 
תח־ תחליבי/  או  שקוף  ספריי  מחיר: 

פנים  קרם  מ"ל),   200)  ₪  69.90 הגנה  ליב 
59.90 ₪ (50 מ"ל).

ברשתות  בפארמים,  להשיג  ניתן 
השיווק ובחנויות הנבחרות

מאות פונים למוקד הטלפוני 
המשותף של 'לאומית' וועד 
הכשרות שע"י בד"ץ העדה 

החרדית שנפתח לקראת חג הפסח
המוקד יפעל גם היום ובימים שלישי ורביעי במטרה 
לתת מענה מקיף ואופרטיבי בכל הקשור לכשרות 

התרופות בחג הפסח

ת  ו נ כ ה ה
נכנסו  הפסח  לחג 
שירותי  ב'לאומית 
לישורת  בריאות, 
אתמול  האחרונה: 
מוקד  לפעול  החל 
רופאי  של  משותף 
עם  'לאומית'  ורוקחי 
הכשרות  ועד  רבני 
הח־ העדה  בד"ץ  של 
יוש־ במוקד  רדית. 
הגאונים  הרבנים  בים 
הרב  הגאון  שליט"א: 
רב  כהן  יהודה  חיים 
העדה  בבד"ץ  ומו"ץ 
החרדית, הרב גבריאל 
ומו"ץ  רב  נויפלד 
החר־ העדה  בבד"ץ 
בי־ פנחס  הרב  דית, 
שם  בעל  מומחה  נדר 
וכן  הכשרות  מוועד 
ד"ר  ליבמן,  יוסף  ד"ר 
יעקב  ד"ר  עטיה,  גיל 
לרפואת  מומחים  לוי 
בלאומית,  משפחה 
ומר אריה בכרך רוקח 
שי־ בלאומית  ראשי 
הקו  בריאות.  רותי 
יפעל גם היום ובימים 
 – י'  ורביעי,   שלישי 
י"ב בניסן בין השעות 
מס'   ,11.00-17.00
הטלפון רב קווי- -02

6-700-200
 ' ת י מ ו א ל ' ב
מספר  על  מספרים 
פו־ של  תקדים  חסר 
כאשר  למוקד,  נים 
בו  נעזרו  אתמול  רק 
מספר  פונים,  מאות 
עוד  לגדול  שצפוי 
יותר בימים הקרובים. 

יצוין כי הפעלת 
היא  הטלפוני  המוקד 
מההיערכות  חלק  רק 
המקיפה של 'לאומית 
לחג  בריאות'  שירותי 
שק־ מה  בכל  הפסח 

הכשרות  לנושא  שור 
בתרופות. 

השבוע  בסוף 
עשרות  הופצו  שעבר 
של  עותקים  אלפי 
המכילות  חוברות 
התרו־ רשימת  את 
לפסח  הכשרות  פות 
וב־ המרקחת  בבתי 
הרפואיים  מרכזים 
בריכו־ לאומית  של 
ברח־ החרדיים  זים 
החוברות  הארץ.  בי 
פעולה  בשיתוף  יצאו 
הרו־ אגף  של  מיוחד 
עם  ב'לאומית'  קחות 
של  הכשרות  וועד 
בד"ץ העדה החרדית.

ב'לאומית' החלו 
הדקדק־ ההכנות  את 
לק־ והפרטניות   ניות 
ראת חג הפסח, במשך 
חודשים ארוכים, זאת 
על מנת  לספק לקהל 
מלוא  את  הלקוחות 
בימי  הדרוש  השירות 
ובכשרות  הפסח  חג 
והמחמירה  המהודרת 
ביותר. רבני המרכזים 
וליוו  הנחו  הרפואיים 
'לאומית'  הנהלת  את 
תהליך  כל  לאורך 
וההכ־ ההכשרה 
לאפשר  במטרה  נה, 
של  רציפה  פעילות 
הרפואיים  המרכזים 

גם   הלקוחות  לטובת 
במהלך ימי חג הפסח. 
לאומית  מנכ"ל 
אלון  ניסים  מר 
בבית  אצל  הופיע 
רבי  הגאון  הגאב"ד 
שמואל אליעזר שטרן 
מערב  רב  שליט"א 
את  וסידר  ברק  בני 
של  החמץ  מכירת 
שטרן  הרב  הקופה. 
והודה  בירך  שליט"א 
'לאומית'  למנהלי 
הרבה  מצוינותם  על 
למג־ בשירות 
ועל  החרדי,  זר 
שיש  המיוחד  הקשר 
הר־ עם  ל'לאומית' 
ההוראה  ומורי  בנים 
מב־ שהם  וההקפדה 
כבחמורה  קלה  צעים 
הצניעות  נושאי  בכל 
במרכזים  וההלכה 
וב־ בערים  הרפואיים 

ריכוזים החרדים. 
המרכ־ מנהלי 
ברחבי  הרפואיים  זים 
קשרי  ומנהלי  הארץ 
הח־ במגזר  הקהילה 
רדי הביעו בימים אלו 
הרא־ ההנהלה  בפני 
'לאומית'  של  שית 
רבה  רצון  שביעות 
המוקדם  מהתכנון 
בכל הנוגע לחג הפסח 
הרבה  מההיענות  וכן 
בשיתוף  זכו  הם  לה 
רבני  עם  הפעולה 
השונים  הקהילות 
לקראת  הארץ  ברחבי 

חג הפסח הבעל"ט.
  

חג כשר ונוח:

מבחר מוצרי 'חד פעמית' בכשרות מהודרת 
לפסח של בד"צ העדה החרדית

חג פסח מתאפיין בשפע של הזדמנויות אירוח נהדרות, החל מליל הסדר, דרך חול המועד, ועד סעודות 
השבת המשפחתיות. בכולן, חשוב לנו לארח בשמחה, עם חיוך וטעם של עוד. אופציה נהדרת ונוחה 

להיערכות חכמה לחג, היא רכישת כלי חד פעמי איכותיים ומעוצבים מבעוד מועד.

המענה  את  מהווה  פעמית'  'חד  רשת 
מו־ של  ומשתלמת  נינוחה  לקנייה  המושלם 
צרי חד פעמי, בכשרות מהודרת לפסח של 
בד"צ העדה החרדית. קולקציית החג כוללת 
ביניהם  מעוצבים,  ואביזרים  כלים  של  שפע 
וכלי  קערות  סכו"ם,  צלחות,  למצוא:  ניתן 
מפיות  וחמה,  קרה  לשתייה  כוסות  הגשה, 
ואביזרי עיצוב משלימים. הרשת שמה דגש 
מיוחד על סגנון מוקפד, אך מגוון, המתאים 
בנוסף  זאת  כל  אישי.  וטעם  אירוע,  לכל 
את  לכם  המעניק  ומשתלם,  נוח  לתמחור 
ובתקציב  שקט  בראש  לרכוש  האפשרות 

המתאים לכם.
את שפע המוצרים בכשרות המהודרת 
בחנויות  וכן  הרשת,  בסניפי  למצוא  תוכלו 

'עולם האירוח':
רחוב  בירושלים:  פעמית'  'חד  סניפי 
גבעת שאול 23, גבעת שאול. רחוב שמואל 

הנביא 97, צומת סנהדריה.
חנויות 'עולם האירוח':רח' יוני נתניהו 
29, גבעת שמואל. רחוב העצמאות 65, פתח 
להתק־ מוזמנים  אתם  שאלה  לכל  תקווה. 

שר:1599-561-777.

תוקם ועדה לבדיקת התנהלות 
פקדי הרכבת

הוועדה תבדוק את שביתת פקדי הרכבת 

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  להנחייתו  בהמשך 
בר-דוד  ארנון  ההסתדרות  יו"ר 
שתבדוק  מיוחדת  ועדה  להקים 
האחרונים  האירועים  נושא  את 
בר-דוד  פנה  ישראל,  ברכבת 
סטר־ אמנון  בדימוס  לשופט 

בראש  שיעמוד  בבקשה  שנוב 
הוועדה.

קיבל  סטרשנוב  השופט 
את בקשתו של יו"ר ההסתדרות 
הוועדה.  בראש  לעמוד  והסכים 
הוועדה תתכנס עוד השבוע ות־
והמלצותיה  מסקנותיה  את  גיש 
מיד  בר-דוד  ההסתדרות  ליו"ר 

לאחר חג הפסח.
כזכור, ביום שישי האחרון 
פקדים  מספר  במפתיע  הכריזו 
הגעה  אי  על  ישראל  ברכבת 
לעבודתם. שביתתם הפתאומית 
גרמה לעומס רב במספר תחנות 

מרכזיות.

משלחת ישראלית תסייע 
בשריפות היער באתיופיה

אין זו הפעם הראשונה שכבאות והצלה לישראל מסייעת למדינות בעולם בחילוץ והצלה

מ‡: יר‡ל לבי‡
לישראל  והצלה  כבאות 
מפ־ אש,  לוחמי  משלחת  תשגר 
מקצועיים  תוכן  ומומחי  קדים 
לסיוע  אווירי  סיוע  קצין  לרבות 
היער  שריפות  עם  בהתמודדות 
בפארק  המתחוללות  הגדולות 
בא־ גונדר  ליד  סאמיאן  הרי 

תיופיה.
המשלחת שמונה 9 קצינים 
ראש  בהנחיית  יוצאת  ולוחמים, 
הפנים  לביטחון  והשר  הממשלה 
משרד  עם  ובתאום  ארדן  גלעד 
הכיבוי  ושירותי  הישראלי  החוץ 

המקומיים.
נציב הכבאות רב טפסר דדי 
המשלחת  חברי  את  תדרך  שמחי 

ובראשם סגן מפקד המחוז הדרו־
מי, תת טפסר ציון שנקור שהינו 

יליד אתיופיה.
אין  כי  ציין  הכבאות  נציב 
שכבאות  הראשונה  הפעם  זאת 
למדי־ מסייעת  לישראל  והצלה 
חיי  והצלת  בחילוץ  בעולם  נות 
אדם ותמשיך לפעול כך בכל עת 

שתידרש.
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מכונת הכביסה של קונסטרוקטה: 

באה לעבוד. בשקט!
למשפחה ברוכת הילדים כמו שלכם בלעה"ר, עם ערימות של כביסות, אתם 

צריכים מכונה שתוכלו לסמוך עליה למשך שנים. כזו שפשוט תעשה את העבודה 
ביום ובלילה, כמובן בלי יותר מידי רעש. אז תדרשו יותר, כמו למשל מנוע חדשני 

ושקט ללא פחמים – בדיוק כמו מכונת הכביסה של קונסטרוקטה! כך תוכלו 
ליהנות מכביסה נקייה ובראש שקט, אבל ממש שקט!

הכביסה  מכונת  את  הכירו 
 CWF14W43IL קונסטרוקטה 
עם קיבולת של 9 ק"ג, פתח קדמי, 
מהירות סחיטה מרבית של 1,400 
סל"ד, בעלת דירוג אנרגיה A. למ־
ומהירה  אינטנסיבית  תכנית  כונה 
ב-15  מהירה  תכנית  דקות,  ב-60 
לכיבוס  האידיאלית  בלבד,  דקות 

ובקלות  במהירות  לבוש  פריטי 
בגדים  לרענון  מהיר  מענה  ונותנת 
זמן...)  הרבה  בארון  שהו  אם  (גם 
ו-VarioPerfect – לחיסכון בזמן 
או באנרגיה באמצעות בחירה בל־
חצנים, אפשרות להוספת פריטים 
תוך  המכונה  את  ולעצור  ששכחת 
ללא   BLDC מנוע  פעולה.  כדי 

וכל  ואמין  חסכוני  שקט,  פחמים – 
זה תוצרת גרמניה.

מיוחדת  הטבה  עם  ועכשיו 
בתוספת  אחריות  שנות   5 לחג: 
אצל  ברכישה  בלבד.  שקלים   99
החרדי  במגזר  מורשים  משווקים 
עד  בתוקף  בהטבה.  המשתתפים 

.30.4.19

גם השנה: קרקר לפסח בהשגחת 
בד"ץ העדה החרדית

גם השנה הקרקר של פסח מבית 'כרמל רקיקים' חוזר: קרקר תפוח אדמה 
פריך וטעים בכשרות מהדרין לפסח של בד"ץ העדה החרדית ירושלים. 

מדובר בחטיף פריך ומלוח, שמורכב מקמח תפוחי אדמה וברכתו 'שהכל'. 
המוצר החדש מושק בשני טעמים: טבעי ובצל.

הידועה  רקיקים'  'כרמל 
כשרות  מכונה  מצות  כיצרנית 
לפסח, עמלה רבות על פיתוח 
משאבים  והשקיעה  המוצר 
קרקר  ייצורו.  במהלך  רבים 
עמילן  מכיל  אדמה  תפוח 
תפוח  עמילני  מים,  טפיוקה, 
אדמה,  תפוחי  קמח  אדמה, 
טבעי,  חומץ  דקלים,  שמן 
ובי־ מלח  דבש,  חלמון,  אבקת 
או  קטניות  חשש  ללא  צים. 
שרויה ומתאים (אף בכל ימות 
לג־ הרגישים  לצרכנים  השנה) 

לוטן.
מומלץ  החדש  המוצר 
שהוא  כפי  ולנשנוש  לצריכה 
ומ־ ידיים,  בנטילת  צורך  ללא 
לנסי־ או  לאירוח  מאוד  תאים 
עות. כמו כן הוא משתלב נפלא 
סלטים,  של  וניגוב  מריחה  עם 

ומ־ שונים  ומטבלים  ממרחים 
גוונים בכל ארוחה. 

בישראל  מיוצר  המוצר 
ומשווק באריזת 150 גר' ונמכר 
העו־ רחבי  בכל  פסח  לקראת 
מתאים  בתפוצות.  היהודי  לם 

להעשרת  לנשנוש,  לאירוח, 
ולי־ ביניים  לארוחת  הארוחה, 

ציאה לטיול.
ממכר  לפסח  הקרקר 
לנשנש.  להפסיק  יהיה  וקשה 

ראו הוזהרתם...

שלושת הטיפות של מי פה 
תיאדנט לשיניים בריאות ונקיות – 
גם בשבת וחג ובכשרות מהודרת 

לפסח 
כבר עשרות שנים שמי הפה של תיאדנט הם הבשורה המרעננת לשומרי 

השבת והכשרות. מי פה של תיאדנט מותרים לשימוש בשבת וחג. 
המשתמשים בהם נהנים מאפקט יעיל אף יותר ממשחת שיניים: תיאדנט 

מונע עששת ופלאק, מרענן נשימה ועוזר לשמור על היגיינת הפה והשיניים, 
מונע הצטברות חיידקים ומנטרל ריחות רעים מהפה.

תיאדנט  טיפות  שלוש 
מה  כל  הן   – מים!  בכוס  בלבד 
שצריך בשביל לנקות את רובד 
את  לחטא  מהשיניים,  הפלאק 
תחושת  ולהעניק  הפה  חלל 

רבות.  שעות  לאורך  רעננות 
מי  מתיאדנט:  חדש  ועכשיו 
פה לילדים, בטעם ענבים וללא 

סוכר!
כש־ פה  מי  תיאדנט 

למהדרין  תשע"ט  לפסח  רים 
הדת  מחזיקי  בד"ץ  בהשגחת 
וחג  בשבת  לשימוש  ומאושרים 
חילול  חשש  וללא  פקפוק  ללא 

שבת.
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מכונת הכביסה של קונסטרוקטה: 

באה לעבוד. בשקט!
למשפחה ברוכת הילדים כמו שלכם בלעה"ר, עם ערימות של כביסות, אתם 

צריכים מכונה שתוכלו לסמוך עליה למשך שנים. כזו שפשוט תעשה את העבודה 
ביום ובלילה, כמובן בלי יותר מידי רעש. אז תדרשו יותר, כמו למשל מנוע חדשני 

ושקט ללא פחמים – בדיוק כמו מכונת הכביסה של קונסטרוקטה! כך תוכלו 
ליהנות מכביסה נקייה ובראש שקט, אבל ממש שקט!

הכביסה  מכונת  את  הכירו 
 CWF14W43IL קונסטרוקטה 
עם קיבולת של 9 ק"ג, פתח קדמי, 
מהירות סחיטה מרבית של 1,400 
סל"ד, בעלת דירוג אנרגיה A. למ־
ומהירה  אינטנסיבית  תכנית  כונה 
ב-15  מהירה  תכנית  דקות,  ב-60 
לכיבוס  האידיאלית  בלבד,  דקות 

ובקלות  במהירות  לבוש  פריטי 
בגדים  לרענון  מהיר  מענה  ונותנת 
זמן...)  הרבה  בארון  שהו  אם  (גם 
ו-VarioPerfect – לחיסכון בזמן 
או באנרגיה באמצעות בחירה בל־
חצנים, אפשרות להוספת פריטים 
תוך  המכונה  את  ולעצור  ששכחת 
ללא   BLDC מנוע  פעולה.  כדי 

וכל  ואמין  חסכוני  שקט,  פחמים – 
זה תוצרת גרמניה.

מיוחדת  הטבה  עם  ועכשיו 
בתוספת  אחריות  שנות   5 לחג: 
אצל  ברכישה  בלבד.  שקלים   99
החרדי  במגזר  מורשים  משווקים 
עד  בתוקף  בהטבה.  המשתתפים 

.30.4.19

גם השנה: קרקר לפסח בהשגחת 
בד"ץ העדה החרדית

גם השנה הקרקר של פסח מבית 'כרמל רקיקים' חוזר: קרקר תפוח אדמה 
פריך וטעים בכשרות מהדרין לפסח של בד"ץ העדה החרדית ירושלים. 

מדובר בחטיף פריך ומלוח, שמורכב מקמח תפוחי אדמה וברכתו 'שהכל'. 
המוצר החדש מושק בשני טעמים: טבעי ובצל.

הידועה  רקיקים'  'כרמל 
כשרות  מכונה  מצות  כיצרנית 
לפסח, עמלה רבות על פיתוח 
משאבים  והשקיעה  המוצר 
קרקר  ייצורו.  במהלך  רבים 
עמילן  מכיל  אדמה  תפוח 
תפוח  עמילני  מים,  טפיוקה, 
אדמה,  תפוחי  קמח  אדמה, 
טבעי,  חומץ  דקלים,  שמן 
ובי־ מלח  דבש,  חלמון,  אבקת 
או  קטניות  חשש  ללא  צים. 
שרויה ומתאים (אף בכל ימות 
לג־ הרגישים  לצרכנים  השנה) 

לוטן.
מומלץ  החדש  המוצר 
שהוא  כפי  ולנשנוש  לצריכה 
ומ־ ידיים,  בנטילת  צורך  ללא 
לנסי־ או  לאירוח  מאוד  תאים 
עות. כמו כן הוא משתלב נפלא 
סלטים,  של  וניגוב  מריחה  עם 

ומ־ שונים  ומטבלים  ממרחים 
גוונים בכל ארוחה. 

בישראל  מיוצר  המוצר 
ומשווק באריזת 150 גר' ונמכר 
העו־ רחבי  בכל  פסח  לקראת 
מתאים  בתפוצות.  היהודי  לם 

להעשרת  לנשנוש,  לאירוח, 
ולי־ ביניים  לארוחת  הארוחה, 

ציאה לטיול.
ממכר  לפסח  הקרקר 
לנשנש.  להפסיק  יהיה  וקשה 

ראו הוזהרתם...

שלושת הטיפות של מי פה 
תיאדנט לשיניים בריאות ונקיות – 
גם בשבת וחג ובכשרות מהודרת 

לפסח 
כבר עשרות שנים שמי הפה של תיאדנט הם הבשורה המרעננת לשומרי 

השבת והכשרות. מי פה של תיאדנט מותרים לשימוש בשבת וחג. 
המשתמשים בהם נהנים מאפקט יעיל אף יותר ממשחת שיניים: תיאדנט 

מונע עששת ופלאק, מרענן נשימה ועוזר לשמור על היגיינת הפה והשיניים, 
מונע הצטברות חיידקים ומנטרל ריחות רעים מהפה.

תיאדנט  טיפות  שלוש 
מה  כל  הן   – מים!  בכוס  בלבד 
שצריך בשביל לנקות את רובד 
את  לחטא  מהשיניים,  הפלאק 
תחושת  ולהעניק  הפה  חלל 

רבות.  שעות  לאורך  רעננות 
מי  מתיאדנט:  חדש  ועכשיו 
פה לילדים, בטעם ענבים וללא 

סוכר!
כש־ פה  מי  תיאדנט 

למהדרין  תשע"ט  לפסח  רים 
הדת  מחזיקי  בד"ץ  בהשגחת 
וחג  בשבת  לשימוש  ומאושרים 
חילול  חשש  וללא  פקפוק  ללא 

שבת.

http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
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מעבדי המזון של BOSCH מסדרת 
MultiTalent 8 – עוצמתיים עם מגוון 

אפשרויות שיעשו לכם פסח קליל ושמח
פסח במטבח עם מעבדי המזון של BOSCH הופך את הסעודות והאירוח בחג למושלמים. 
הכירו את סדרת מעבדי המזון המתקדמת של בוש MultiTalent 8 – חזקה, עוצמתית ועם 

מגוון אפשרויות ואביזרים שיעשו לכם פסח קליל ושמח!

 MC812M865 מעבד המזון בוש
מהירות  הקובע  החכם  הזיהוי  עם 
הוא  מושלמות,  לתוצאות  אוטומטית 
מנוע  עם  חזק,  גם  אלא  חכם  רק  לא 
ענקית  קערה   ,1250W של  עוצמתי 
 1.5 עד  לעבד  מאפשרת  ליטר,   3.9
ומ־ ליטר   1.5 בנפח  בלנדר  בצק,  ק"ג 
גוון אביזרים עצום כולל אביזר ייחודי 
לחיתוך קוביות ודיסקיות המאפשרות 
ללוש,  לפרוס,  להקציף,  סלט,  לקצוץ 

לערבב ועוד מגוון יתרונות.
רוכשים  לחג:  במבצע  ועכשיו 
ומ־  MC812M865 בוש  מזון  מעבד 
 MSM2410PW מוט  בלנדר  קבלים 
ניסן  כ"ה  עד  בתוקף  המבצע  במתנה! 
תשע"ט (30.04.2019). בסדרה תמצאו 

עוצמ־ איכותיים,  מזון  מעבדי  מגוון 
אחריות  שנתיים  עם  ומתקדמים  תיים 
על  מוגבלת  נוספת  אחריות  שנת   +

משווק  אצל  ברכישה  במתנה,  המנוע 
המשתתף בהטבה.

המומלצים של טפרברג לליל 
הסדר ולכל סעודות חג הפסח

 :2016 אסנס  מלבק 
שנבצרו  מלבק,  ענבי  מ-100% 
בכרמים  איכותיות  מחלקות 
הכנה  שילוב  איילון.  בעמק 
של  האקלים  בתנאי  והרוכב 
עמק אילון הינו שילוב המבטיח 
גבוה  ריכוז  בעלי  איכות,  ענבי 
ענבי  וטעמים.  ארומות  של 
אל־ בתסיסה  קוררו  המלבק 
כוהולית במיכל נירוסטה במשך 
נוספים  ימים  שלושה  יומיים, 
סחיטה  ולאחר  הקליפות  עם 
חו־  18 להתיישן  החלו  איטית 
צרפ־ אלון  עץ  בחביות  דשים 
בקבוקו,  לאחר  חדשות.  תיות 
בבקבוק  להתבגר  המשיך  היין 
נוספים  חודשים  כ-6  למשך 
בעל  היין  לשוק.  שחרורו  לפני 
עם  ועמוק,  עוצמתי  מלא  צבע 
ארומות מורכבות ועשירות של 
פירות אדומים בשלים, נגיעות 
אלון  ועץ  ובשר  ושוקולד  טבק 
צרפתי. היין רך, בעל גוף מלא, 
וסיומת  איזון  בשלים,  טנינים 

ארוכה וטובה.
אינספייר  דבוטאז' 
מלבק  ענבי  מ-55%   :2017
שנבצרו  מרסלן,  ענבי  ו-45% 
בכרמים  איכותיות  מחלקות 
ריסוק  לאחר  איילון.  בעמק 
עדין הותססו הענבים משך של 

כשבעה ימים בטמפרטורה של 
28 מעלות לצורך מצוי טעמים, 
הענבים.  מזגי  וצבע  ארומות 
בסיום התסיסה עבר היין סחי־
ללא הקליפות  עדינה והיין  טה 
והועבר למיכל נירוסטה מבודד 
על מנת לייצב ולרכך את היין. 
מאוחר  שנבצרו  המרסלן  ענבי 
במ־ דומה  תהליך  עברו  יותר 
למיצוי  שונים  המטרה  שטרי 
שונים  וצבע  ארומות  טעמים, 
סיום  לאחר  למלבק  בהשוואה 
את  היינות  החלו  התסיסה 
בחביות  ההתבגרות  תהליכי 
עץ אלון צרפתיות למשך כ- 8 
חודשים, ולאחר התבגרות היין 
היין  הסופי.  הבלנד  על  הוחלט 
עוצמתי בצבעו המלא והעמוק, 
ארומות  של  רחב  מגוון  וכולל 
ופטל  דובדבן  אדומים,  פרות 
עם  משתלבות  מלאה  בבשלות 
בעטיפה  האלון  עץ  ניחוחות 
משלימה. בעל גוף מלא ומרוכז 
את  המעצימה  עדינה  ועפיצות 
מבנה היין המבטיח הנאה כעת 

אולם היין ימשיך ויתפתח בש־
נים הקרובות.

 :2018 רוזה  אימפרשין 
ו-60%  גראנש  ענבי  מ-40% 
מחל־ שנבצרו  ברברה,  ענבי 
בעמק  בכרמים  איכותיות  קות 
איילון. עם הגעתם של הענבים 
הענבים  הועברו  ליקב,  זן  מכל 
להשריה קצרה על מנת  למצות 
ארומה וצבע עדין מהזגים. עם 
סיום ההשריה הקצרה הענבים 
נסחטו בסחיטה עדינה ואיטית 
ענבים  תירוש  לקבל  מנת  על 
המיץ  ועשיר.  אדמדם  מעט 
למי־ והועבר  קורר  שנסחט 
ומבודד  מקורר  נירוסטה  כל 
לש־ שעות  כ-24  של  לשהייה 
ולאחר  המשקעים,  של  קיעה 
מכן הועברו לתסיסה במשך 22 
נירוסטה  במיכל  נוספים  ימים 
הב־ נבחר  ייצובו,  לאחר  נוסף. 
ומלא  ססגוני  היין  הסופי.  לנד 
חן, מלווה בפרי הדר ופרחוניות 
יבש,  היין  עדין.  ותיבול  יפה 
ורעננה  צעירה  חמיצות  בעל 

ונוכחות פרי צעיר .
פסח  חג  לכם  שיהיה  אז 

כשר ושמח ולחיים!
העדה  בד"ץ  בהשגחת 
החרדית, ללא חשש ערלה טבל 

ושביעית.

מצוחצחים כהלכה: כל המשפחה 

 ORBITOL מהדרת לפסח עם
כולנו מעוניינים לשמור על בריאות והגיינית השיניים ללא פשרות, גם במהלך חג הפסח. 
 "Orbitol" כדי לצחצח כהלכה, הכירו את סדרת מוצרי בריאות והגיינית השיניים של

הידועים ביעילותם, כמו תמיד בכשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית לפסח!

שי־ מברשות  כוללת  הסדרה 
ומ־ פלואוריד  שיניים  משחת  ניים, 
ולהרגשת  עששת  למניעת   – נטה 
שיניים  משחת  זמן,  לאורך  רעננות 
ומניעת  להלבנה   – וסודה  פלואוריד 
פה  שטיפת  השן,  ובריאות  עששת 
להלבנת   –  Whitening דנטאלית 
עששת,  מניעת  ולהברקה,  שיניים 
ולרענון  השיניים  לחיזוק  פלואוריד 

הנשימה.

מו־ זוכים  הפסח  חג  לקראת 
והגיינית  השיניים  צחצוח  צרי 
החרדי,  במגזר  רב  לביקוש  הפה 
בכ־ המחזיקים  במותגים  בייחוד 
סדרת  לפסח.  מהודרות  שרויות 
של  הפה  והגיינית  בריאות  מוצרי 
הפופולריות,  אחת  היא   "Orbitol"
החרדי  בשוק  והוותיקות  האהובות 

לפסח ולכל השנה!
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http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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mailto:hillel@lehmaaseh.com
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רובח

ומפייברןבמעב

נויבברכבורנמנרמו
יוםוירר
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רובח

מורמרחמסטריוובביורבביורמורמנז

טממונרמונכיםנמח



25 יום שני י' ניסן תשע"ט 15/04/2019

רובח

מורמרחמסטריוובביורבביורמורמנז

טממונרמונכיםנמח


