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ויתקיים ביולי

כ"ק האדמו"ר מקאליב זצוק"ל

מה  "קדושים"  בפרשת  נסתלק  זי"ע  הרבי  כאשר  סנטימנטלי  כמה 

שמזכיר את מפעלותיו הכבירים כל ימיו של האדמו"ר זצ"ל בהנצחת זכרם 

ומורשתם הטהורה של הני קדושים מושלכים באש, ששת מיליון היהודים 

שנרצחו על קידוש השם יתברך באותן שנות אופל איומות.

וחידש  מעפרות  שננער  הזה  היחידי  האיש  את  לראות  היה  מדהים 

כנשר נעוריו ללא ייאוש וללא רפיון. הרבי אשר עבר סבל בל יתואר בשנות 

השואה כאשר הנאצים ימ"ש סרקו את בשרו במסרקות של ברזל ועינו אותו, 

הגיע לארץ הקודש, בנה והקים, ייסד והגה, הנציח ופעל בכל דרך להביא את 

דבר ה', מפעלותיו הכבירים שהגה הינם נכסי צאן ברזל עד היום הזה.

(המאמר המלא בעמוד 3)

הנר ה‡חרון כבה //

האברך 
ר' יצחק פקשר ז"ל

את מי מייעדים בש"ס לתיק השיכון? ועבור מי יבקש יו"ר התנועה את תיק הדתות? 

ומה צפויה לבקש יהדות התורה? כל הפרטים

צילום: שוקי לרר
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פרנו // „ו„ פרי„

טרור ה„ומינו 
עצמם  את  שמצאו  מהיהודים  אחד  אף 

השבת  צאת  עם  קטלני  טרור  אירוע  של  בלבו 

כי  דמיין  לא  שבקליפורניה,  דייגו  סן  בעיר 

לכן  קודם  ימים  מספר  שפקד  הטרור  לאירוע 

את סרי לנקה יש קשר אישי ישיר אליו. בימי־

נו, העולם כולו הינו כפר גלובלי קטן. התוצאה 

טובה ברובם של המקרים, אולם לפעמים היא 

עלולה להוביל דווקא לפיגועי טרור. בישראל 

מכירים זאת היטב. טרור הסכינים פרץ כיוזמה 

מצד  ברשת  לקריאות  שנענה  בודד  מחבל  של 

והלאה  ומשם  חמאס,  בארגון  בולטים  פעילים 

לאחר  שבאו  המחבלים  כל  התדרדר.  הכל 

שו־ עמו  בשב"כ  בכיר  לחקותו.  ביקשו  מכן 

כי  לי  אמר  הסכינאות  פיגועי  בתקופת  חחתי 

הפיגועים  את  מכנים  לא  הארגון  במסדרונות 

כפי  הסכינאות"  או  הדקירות  "פיגועי  הללו 

"טרור  דווקא  אלא  זאת,  כינתה  שהתקשורת 

מה  וזה  השני,  את  מחקה  "אחד  החקיינים". 

נמשכים  הללו  הטרור  שפיגועי  לכך  שמוביל 

ונמשכים", הוא אמר לי אז.

הפיגוע בארה"ב הינו חיקוי לפיגוע בסרי 

לנקה, אם כי נעשה מתוך מטרה שונה לחלוטין 

ועל ידי אדם שקשה מאוד לגלות את תכניותיו. 

נצרכה  שם  לנקה,  בסרי  לפיגוע  בניגוד  זאת 

תשומת לב מעטה כדי למנוע את התרחשותם.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

הל˜ח מהו‡ה   
האדמו"ר  מרן  כ"ק  מעמנו  נסתלק  אתמול 

את  בשרו  על  חווה  הרבי  זצוק"ל.  מקאליב 

מאורעות השואה, והקדיש את כל חייו להנציח 

את זכר השואה. 

הרבי היה אומר תמיד, כי הלקח שלו מה־

שואה הוא שעם ישראל חייב להישאר מלוכד. 

"ראיתי אנשים

סבל,  רעב,  של  במצבים  לאחרים  שעזרו 

כאב. נתנו את פרוסת הלחם האחרונה שהיתה 

להם. אם נשכיל להישאר עם אחד, בלי שנאה 

בין איש לרעהו, נוכל להפוך כל אבן בארץ הזו 

והקנאה  השנאה  את  לעקור  חייבים  ליהלום. 

השוררים בעם. אחד הדברים החשובים ביותר 

שאנו צריכים לעשות בכל יום, הוא לחקות את 

משה רבנו. לרדת אל העם ולשמוע את סבלו־

תם. זו המסקנה שלי מהסבל שראיתי".

// כל המפלגות יצטרכו לחתום „בר המערכ
על הסכמה לתקציב דו שנתי

רה"מ רוצה להבטיח לעצמו שקט סביב התקציב עד מרץ 2022 באמצעות 
אישור תקציב דו־שנתי בנובמבר, ועל הדרך לסנדל את השותפות בקואליציה 

מ‡: יוני טיין
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
שיהיו  המפלגות  מכל  דורש  ניהו 
שירכיב  בקואליציה  שותפות 
דו־ תקציב  של  בהנהגתו  לתמוך 
שנתי לשנים 2020–2021, כך מד־

ווח "כלכליסט".
להיראות,  עומד  זה  כך 
הכנסת  שולחן  על  תונח  ההצעה 
בקריאה  ותתקבל  יולי,  לסוף  עד 
הכנסת  תצא  בטרם  הראשונה 

לפגרת הקיץ. הכוונה היא לאשר 
וש־ שנייה  בקריאה  התקציב  את 
בתחילתו  בנובמבר,  כבר  לישית 

של כנס החורף של הכנסת.
מפלגות הקואליציה העתי־

דית יצטרכו לחתום על הסכמתן 
הקואליציוניים.  בהסכמים  לכך 
לאשר  היא  הזו  הדרישה  מטרת 
במהירות את תקציב 2020–2021 
שצפוי לכלול גזירות קשות, ובהן 
בניסיון   - עמוק  רוחבי  קיצוץ 
לסחוט  למפלגות  לאפשר  שלא 

ביוני,  לכן,  קודם  התקציב.  את 
תו־ להציג  האוצר  משרד  צפוי 
לנוכח  בתקציב  לקיצוצים  כנית 

החריגה מיעד הגירעון.
שקט  יבטיח  כזה  אישור 
עד  התקציב  רקע  על  תעשייתי 
תקציב  (אי־אישור   2022 למרץ 
עד  והשלישית  השנייה  בקריאה 
סוף מרץ בשנת התקציב החדשה 
בפרט  הממשלה).  לנפילת  גורם 
עם ממשלה צרה שאמורה להיות 

בה 65 חברי כנסת.

‡ב„ו פילין לפני בערך בועיים ב˜ו 5 בביר ע" ברנ„וויין

050-4175593 ב‡ין מענה בב˜ה לה‡יר הו„עה
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אבל גדול ירד אתמול לפני הצהריים על עולם התורה והחסידות 

בהסתלקותו של זקן האדמורי"ם שריד לדור דעה משיירי כנסת הגדולה 

רק  לא  אולם  זצ"ל.  מקאליב  האדמו"ר  כ"ק  הכבשנים,  מאש  מוצל  ואוד 

פטירתו של צדיק כאן כי אם סיומו של פרק מזהיר נוסף מקורות ימי עולם 

מאותן שנות השואה האיומה.

מה  "קדושים"  בפרשת  נסתלק  זי"ע  הרבי  כאשר  סנטימנטלי  כמה 

בהנצחת  זצ"ל  האדמו"ר  של  ימיו  כל  הכבירים  מפעלותיו  את  שמזכיר 

מיליון  ששת  באש,  מושלכים  קדושים  הני  של  הטהורה  ומורשתם  זכרם 

היהודים שנרצחו על קידוש השם יתברך באותן שנות אופל איומות.

וחידש  מעפרות  שננער  הזה  היחידי  האיש  את  לראות  היה  מדהים 

יתואר  בל  סבל  עבר  אשר  הרבי  רפיון.  וללא  ייאוש  ללא  נעוריו  כנשר 

בשנות השואה כאשר הנאצים ימ"ש סרקו את בשרו במסרקות של ברזל 

ועינו אותו, הגיע לארץ הקודש, בנה והקים, ייסד והגה, הנציח ופעל בכל 

דרך להביא את דבר ה', מפעלותיו הכבירים שהגה הינם נכסי צאן ברזל 

עד היום הזה.

לבין  בינו  היה  וכפסע  הקרימטוריום  בפתח  כבר  שעמד  האיש  זה 

וזכה  מאורעות  אותן  את  שעבר  הוא  יתברך,  השם  קידוש  עד  עקידתו 

להינצל בעור שיניו, עלה לארץ הקודש והתחיל להחיות עצמות יבשות. 

להבקיע  הצליח  למדינה,  וממדינה  לעיר  למקום, מעיר  ממקום  נדד  הוא 

ושם  הבטחון,  במערכת  שמורים  אגפים  תוך  אל  ולחדור  רבים  חומות 

להאיר את אלומות העיר בדמותם של ה"בר בי רב דחד יומא".

אותם  של  מזכרונם  שכבה  האחרון  הנר  אולי  זהו   – לומר  תמצי  אם 

ימים. זכה דורינו – אשר מעטים מניצולי השואה עדיין עמנו – לחיות בצילו 

של צדיק זה שהיה גשר של דורות ולשהות בצילו של הרבי זי"ע שהקדיש 

כל ימיו להעלות את זכרם של אותם קדושים שנתעלו בלהב אש. הצדיק 

אבד וגדולה האבידה, אך שבעתיים גדולה היא אבדת הדור ממי שחיבר 

בין דורנו אנו לדור השואה. 

זכרוננו מעורר נשכחות, כאשר לפני כשני עשורים זכינו להסב אצל 

שולחנו בסעודה שלישית של שב"ק – משך תקופה ארוכה – בבית מדרשו 

ששכן ברח' השומר בבני ברק. כמה מתק וחן היו בשולחנות אלו כאשר 

הרבי זי"ע היה עורך את שולחנו כמלך בראש צבא עם.

אפיקי  על  תערוג  "כאיל  מזמר  היה  תורה  בדברי  פיו  שפתח  לפני 

מים כן נפשי תערוג" וכו', וניכר היה כיסופיו לעבודת הקודש. בעת שהיה 

פותח בדברי תורה היה מזכיר באופן קבוע בין דבריו על הפרשה את דברי 

תורתו של בעל ה"מגלה עמוקות" זיעוכי"א, היה לו קשר מיוחד ותמיר עם 

הצדיק הזה אשר אין לנו עסק בנסתרותיו.

הראשון  חג  במוצאי  השואבה  בית  שמחת  עורך  היה  רבות  שנים 

של סוכות – אישפוזא דיצחק, של סביו הרה"ק ר' יצחק אייזיק מקאליב 

קודמות  בשנים  השואבה,  בית  שמחות  אותם  את  שזוכר  ולמי  זיעוכי"א, 

מלפנים בבית מדרשו ברחוב חגי ולאחמ"כ ברחוב השומר, היו אלו שמחת 

בית השואבה שכל צורב בני ברקי לא ישכחהו, הרבי זי"ע עמד ופיזז על יד 

ארון הקודש בשמחה ובגיל לכבוד החג.

הרבי זי"ע היה מקרב על מי שנכנס לבית מדרשו, אם הבחין באורח 

בעליה  מכבדו  היה  שאת  וביתר  ישיבה  מקום  עבורו  להמציא  מיד  דאג 

לתורה, כאשר נוהג היה להגביה בעצמו את ספר התורה בכל שב"ק בת־

פילת מנחה.

עוד רבות יסופר וייכתב לדור אחרון על צדיק זה אשר הנחיל לדו־

עולם  בבורא  הבטחון  והתעצמות  וחיזוק  השואה  זכרון  את  הבאים  רות 

וכפי השיר הנודע שהלחין "טייערע ברודער... נאר אמונה און בורא כל 

עולמים".

מ. הורובי :‡כבה // מ נצחו אראלים את המצוקים:הנר ה‡חרון

כ"ק מרן האדמו"ר מקאליב 
רבי מנחם מנדל טאוב זצוק"ל

בגיל 96 נפטר זקן האדמו"רים בישראל, אוד מוצל מאש - רבי מנחם מנדל טאוב - האדמו"ר 
מקאליב זצוק"ל 

מ‡: יר‡ל לבי‡
האדמו"רים  זקן  נסתלק  אתמול 
זצוק"ל,  מקאליב  האדמו"ר  מרן  כ"ק 

והוא בן צ"ו שנים.
חלה  האחרון  החודש  במהלך 
האדמו“ר  של  בריאותו  במצב  הרעה 

והוא היה שרוי במצב קשה.
כוחות  הכרתו,  את  איבד  אתמול 
הצלה ביצעו בו החייאה למעלה משעה 
אך ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה 

ארון הקודש.
מבית  אתמול  יצא  ההלוויה  מסע 
הגדול  ביהמ"ד  דרך  חנה,  ברח'  מדרשו 
בהר  הרבנים  לחלקת  בעלזא  בקרית 
לציון  ונראה  סמוך  נטמן  שם  המנוחות 

הרה"ק מרן מהר"א זי"ע מבעלזא.

מתולדותיו
במרגי־ נולד  מקאליב  האדמו"ר 
דור  תרפ"ג,  בשנת  שבטרנסילבניה  טה 

שישי לרבי יצחק אייזיק מקאליב. 
לאחר כיבוש הונגריה על ידי הג־
רמנים בשנת תש"ד, נשלח הרבי עם כל 
אחיו ואחיותיו לאושוויץ וכל אחיו נספו 

שם. הוא שרד אך עבר עינויים קשים.
לאחר השואה עבר לשוודיה, שם 
ע"ה.  שפרה  הרבנית  רעייתו  את  פגש 
לאחר מכן עבר לארצות הברית. בשנת 
קרית  את  והקים  לארץ  עלה  תשכ"ג 
קאליב בראשון לציון. בשנת תש"מ עבר 
לבני ברק, שם הקים את מרכז חסידות 
ברחוב  מכן  ולאחר  חגי  ברחוב  קאליב 
בשיכון  חנך  תשס"ב  בשנת  אהרונוביץ. 
חב"ד בירושלים בית מדרש חדש ועבר 

להתגורר על ידו.

מגדולי מנציחי השואה
מג־ אחד  היה  מקאליב  האדמו"ר 
האחרו־ בדורות  השואה  מנציחי  דולי 
נים. לאחר שכבר עמד בפני המשרפות 
וקרא "שמע ישראל" ניצל באורח ניסי. 
מאז קיבל עליו להפיץ את אמירת שמע 
ולהקים  שמים,  ומלכות  יהדות  ישראל, 
בסיום  השואה  נרצחי  מליוני  זכר 6  את 

עצרות המוניות בציבור הדתי והחרדי.
ישראל  שמע  אמירת  תיקן  הוא 
וכמו  הנספים,  לזכר  תפילה  כל  בסיום 
כזכר  ישראל"  "שמע  אמירת  עודד  כן 

לקדושי השואה.
של  האחרונה  הציבורית  הופעתו 
היתה  זצוק“ל  מקאליב  האדמו“ר  כ“ק 
'בעד עמך' שבוע לפני הב־ בכנס אגו“י 

חירות בו קרא שמע ישראל ברבים.
בשנים האחרונות הוא החל במפ־
על אנציקלופדיה לשואה לציבור החר־
די ופועל להקמת מוזיאון לשואה עבור 
משלים  מוזיאון  שיהיה  החרדי,  הציבור 
מנצי־ לא  שלדבריו  לאחר  ושם,  ליד 

של  הרוחנית  גבורתם  את  מספיק  חים 
מצוות  לקיים  נפשם  שמסרו  היהודים 
גם בשנים ההן. הוא חזר שלוש פעמים 

לגיא ההריגה.
מפעל נוסף של האדמו"ר מקאליב 
הוא תוכנית בשם "בר בי רב דחד יומא" 
ברח־ רבים  במקומות  בעבר  שפעלה 
מדי  קובעים  היו  במסגרתה  הארץ,  בי 

תקופה יום עיון ("יום שכולו תורה") ובו 
הצי־ עבור  ודרשות  שיעורים  של  רצף 
בור הרחב שאין תורתו אומנותו. כמו כן, 
מדי שנה, לקראת כ"ד באלול, יום פטי־
רתו של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין 
לציבור  בקריאה  יצא  חיים",  ה"חפץ 
הרחב ולתלמידי מוסדות החינוך לערוך 

בו תענית דיבור.

בפורים האחרון

https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
http://s@shaharit.com
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אבל גדול ירד אתמול לפני הצהריים על עולם התורה והחסידות 

בהסתלקותו של זקן האדמורי"ם שריד לדור דעה משיירי כנסת הגדולה 

רק  לא  אולם  זצ"ל.  מקאליב  האדמו"ר  כ"ק  הכבשנים,  מאש  מוצל  ואוד 

פטירתו של צדיק כאן כי אם סיומו של פרק מזהיר נוסף מקורות ימי עולם 

מאותן שנות השואה האיומה.

מה  "קדושים"  בפרשת  נסתלק  זי"ע  הרבי  כאשר  סנטימנטלי  כמה 

בהנצחת  זצ"ל  האדמו"ר  של  ימיו  כל  הכבירים  מפעלותיו  את  שמזכיר 

מיליון  ששת  באש,  מושלכים  קדושים  הני  של  הטהורה  ומורשתם  זכרם 

היהודים שנרצחו על קידוש השם יתברך באותן שנות אופל איומות.

וחידש  מעפרות  שננער  הזה  היחידי  האיש  את  לראות  היה  מדהים 

יתואר  בל  סבל  עבר  אשר  הרבי  רפיון.  וללא  ייאוש  ללא  נעוריו  כנשר 

בשנות השואה כאשר הנאצים ימ"ש סרקו את בשרו במסרקות של ברזל 

ועינו אותו, הגיע לארץ הקודש, בנה והקים, ייסד והגה, הנציח ופעל בכל 

דרך להביא את דבר ה', מפעלותיו הכבירים שהגה הינם נכסי צאן ברזל 

עד היום הזה.

לבין  בינו  היה  וכפסע  הקרימטוריום  בפתח  כבר  שעמד  האיש  זה 

וזכה  מאורעות  אותן  את  שעבר  הוא  יתברך,  השם  קידוש  עד  עקידתו 

להינצל בעור שיניו, עלה לארץ הקודש והתחיל להחיות עצמות יבשות. 

להבקיע  הצליח  למדינה,  וממדינה  לעיר  מעיר  למקום,  ממקום  נדד  הוא 

ושם  הבטחון,  במערכת  שמורים  אגפים  תוך  אל  ולחדור  רבים  חומות 

להאיר את אלומות העיר בדמותם של ה"בר בי רב דחד יומא".

אותם  של  מזכרונם  שכבה  האחרון  הנר  אולי  זהו   – לומר  תמצי  אם 

ימים. זכה דורינו – אשר מעטים מניצולי השואה עדיין עמנו – לחיות בצילו 

של צדיק זה שהיה גשר של דורות ולשהות בצילו של הרבי זי"ע שהקדיש 

כל ימיו להעלות את זכרם של אותם קדושים שנתעלו בלהב אש. הצדיק 

אבד וגדולה האבידה, אך שבעתיים גדולה היא אבדת הדור ממי שחיבר 

בין דורנו אנו לדור השואה. 

זכרוננו מעורר נשכחות, כאשר לפני כשני עשורים זכינו להסב אצל 

שולחנו בסעודה שלישית של שב"ק – משך תקופה ארוכה – בבית מדרשו 

ששכן ברח' השומר בבני ברק. כמה מתק וחן היו בשולחנות אלו כאשר 

הרבי זי"ע היה עורך את שולחנו כמלך בראש צבא עם.

אפיקי  על  תערוג  "כאיל  מזמר  היה  תורה  בדברי  פיו  שפתח  לפני 

מים כן נפשי תערוג" וכו', וניכר היה כיסופיו לעבודת הקודש. בעת שהיה 

פותח בדברי תורה היה מזכיר באופן קבוע בין דבריו על הפרשה את דברי 

תורתו של בעל ה"מגלה עמוקות" זיעוכי"א, היה לו קשר מיוחד ותמיר עם 

הצדיק הזה אשר אין לנו עסק בנסתרותיו.

הראשון  חג  במוצאי  השואבה  בית  שמחת  עורך  היה  רבות  שנים 

של סוכות – אישפוזא דיצחק, של סביו הרה"ק ר' יצחק אייזיק מקאליב 

קודמות  בשנים  השואבה,  בית  שמחות  אותם  את  שזוכר  ולמי  זיעוכי"א, 

מלפנים בבית מדרשו ברחוב חגי ולאחמ"כ ברחוב השומר, היו אלו שמחת 

בית השואבה שכל צורב בני ברקי לא ישכחהו, הרבי זי"ע עמד ופיזז על יד 

ארון הקודש בשמחה ובגיל לכבוד החג.

הרבי זי"ע היה מקרב על מי שנכנס לבית מדרשו, אם הבחין באורח 

בעליה  מכבדו  היה  שאת  וביתר  ישיבה  מקום  עבורו  להמציא  מיד  דאג 

לתורה, כאשר נוהג היה להגביה בעצמו את ספר התורה בכל שב"ק בת־

פילת מנחה.

עוד רבות יסופר וייכתב לדור אחרון על צדיק זה אשר הנחיל לדו־

עולם  בבורא  הבטחון  והתעצמות  וחיזוק  השואה  זכרון  את  הבאים  רות 

וכפי השיר הנודע שהלחין "טייערע ברודער... נאר אמונה און בורא כל 

עולמים".

מ. הורובי :‡כבה // מ נצחו אראלים את המצוקים:הנר ה‡חרון

כ"ק מרן האדמו"ר מקאליב 
רבי מנחם מנדל טאוב זצוק"ל

בגיל 96 נפטר זקן האדמו"רים בישראל, אוד מוצל מאש - רבי מנחם מנדל טאוב - האדמו"ר 
מקאליב זצוק"ל 

מ‡: יר‡ל לבי‡
האדמו"רים  זקן  נסתלק  אתמול 
זצוק"ל,  מקאליב  האדמו"ר  מרן  כ"ק 

והוא בן צ"ו שנים.
חלה  האחרון  החודש  במהלך 
האדמו“ר  של  בריאותו  במצב  הרעה 

והוא היה שרוי במצב קשה.
כוחות  הכרתו,  את  איבד  אתמול 
הצלה ביצעו בו החייאה למעלה משעה 
אך ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה 

ארון הקודש.
מבית  אתמול  יצא  ההלוויה  מסע 
הגדול  ביהמ"ד  דרך  חנה,  ברח'  מדרשו 
בהר  הרבנים  לחלקת  בעלזא  בקרית 
לציון  ונראה  סמוך  נטמן  שם  המנוחות 

הרה"ק מרן מהר"א זי"ע מבעלזא.

מתולדותיו
במרגי־ נולד  מקאליב  האדמו"ר 
דור  תרפ"ג,  בשנת  שבטרנסילבניה  טה 

שישי לרבי יצחק אייזיק מקאליב. 
לאחר כיבוש הונגריה על ידי הג־
רמנים בשנת תש"ד, נשלח הרבי עם כל 
אחיו ואחיותיו לאושוויץ וכל אחיו נספו 

שם. הוא שרד אך עבר עינויים קשים.
לאחר השואה עבר לשוודיה, שם 
ע"ה.  שפרה  הרבנית  רעייתו  את  פגש 
לאחר מכן עבר לארצות הברית. בשנת 
קרית  את  והקים  לארץ  עלה  תשכ"ג 
קאליב בראשון לציון. בשנת תש"מ עבר 
לבני ברק, שם הקים את מרכז חסידות 
ברחוב  מכן  ולאחר  חגי  ברחוב  קאליב 
בשיכון  חנך  תשס"ב  בשנת  אהרונוביץ. 
חב"ד בירושלים בית מדרש חדש ועבר 

להתגורר על ידו.

מגדולי מנציחי השואה
מג־ אחד  היה  מקאליב  האדמו"ר 
האחרו־ בדורות  השואה  מנציחי  דולי 
נים. לאחר שכבר עמד בפני המשרפות 
וקרא "שמע ישראל" ניצל באורח ניסי. 
מאז קיבל עליו להפיץ את אמירת שמע 
ולהקים  שמים,  ומלכות  יהדות  ישראל, 
בסיום  השואה  נרצחי  מליוני  זכר 6  את 

עצרות המוניות בציבור הדתי והחרדי.
ישראל  שמע  אמירת  תיקן  הוא 
וכמו  הנספים,  לזכר  תפילה  כל  בסיום 
כזכר  ישראל"  "שמע  אמירת  עודד  כן 

לקדושי השואה.
של  האחרונה  הציבורית  הופעתו 
היתה  זצוק“ל  מקאליב  האדמו“ר  כ“ק 
'בעד עמך' שבוע לפני הב־ בכנס אגו“י 

חירות בו קרא שמע ישראל ברבים.
בשנים האחרונות הוא החל במפ־
על אנציקלופדיה לשואה לציבור החר־
די ופועל להקמת מוזיאון לשואה עבור 
משלים  מוזיאון  שיהיה  החרדי,  הציבור 
מנצי־ לא  שלדבריו  לאחר  ושם,  ליד 

של  הרוחנית  גבורתם  את  מספיק  חים 
מצוות  לקיים  נפשם  שמסרו  היהודים 
גם בשנים ההן. הוא חזר שלוש פעמים 

לגיא ההריגה.
מפעל נוסף של האדמו"ר מקאליב 
הוא תוכנית בשם "בר בי רב דחד יומא" 
ברח־ רבים  במקומות  בעבר  שפעלה 
מדי  קובעים  היו  במסגרתה  הארץ,  בי 

תקופה יום עיון ("יום שכולו תורה") ובו 
הצי־ עבור  ודרשות  שיעורים  של  רצף 
בור הרחב שאין תורתו אומנותו. כמו כן, 
מדי שנה, לקראת כ"ד באלול, יום פטי־
רתו של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין 
לציבור  בקריאה  יצא  חיים",  ה"חפץ 
הרחב ולתלמידי מוסדות החינוך לערוך 

בו תענית דיבור.

בפורים האחרון
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הסתלקות האדמו"ר מקאליב: 
הודעות אבל מרה"מ ועד נשיא המדינה והמערכת הפוליטית

לאחר היוודע דבר פטירתו של האדמו"ר מקאליב, במערכת הפוליטית מיהרו לשגר הודעות אבל ◆ גם רה"מ והנשיא שיגרו הודעות אבל

מ‡: יוני טיין
כמה דקות לאחר היוודע דבר פטירתו של האדמו"ר מקאליב, 
במערכת הפוליטית ובראשם ראש הממשלה ונשיא המדינה פרסמו 

הודעות אבל.
ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אני מביע צער עמוק על פטי־
האדמו"ר  מקאליב.  האדמו"ר  זצ"ל,  טאוב  מנדל  מנחם  רבי  של  רתו 
החסידי שרד את זוועות הנאצים בשואה, והתמסר לבניינו המחודש 
בבד  בד  היהודי.  העם  ובתפוצות  ישראל  במדינת  התורה  עולם  של 
בגבורת הרוח  השואה ובייחוד  לאות בהנחלת זיכרון  בלא  עסק  הוא 
המרשימה בגטאות ובמחנות. הסתלקותו של האדמו"ר מקאליב סמוך 
ליום הזיכרון לשואה ולגבורה מעצימה את מחויבותנו הנצחית -  לז־

כור ולא לשכוח.
של  לפטירתו  התייחס  ריבלין  (רובי)  ראובן  המדינה  נשיא 
על  הבשורה  את  רב  בצער  ואמר: "קיבלתי  זצ"ל  מקאליב  האדמו"ר 
עינויים  שסבל  השואה",  "אדמו"ר  זצ"ל,  מקאליב  האדמו"ר  פטירת 
קשים בהיותו אסיר באושוויץ והקדיש את חייו לזכרון הנספים מתוך 

אהבת ישראל אמתית".
האדמו"ר העלה על נס את גבורת האמונה של היהודים בשואה 
ועמד על חובתנו לעשות הכל כדי לזכור את הנספים. מפעלי הזיכרון 
ומת־ שבים  אנו  בהם  אלה  בימים  במיוחד  ענינו  לנגד  עומדים  שלו 
חייבים לזכור ולא לשכוח. תנחומיי למשפחתו ולתלמידיו הרבים. יהי 

זכרו ברוך.
של  פטירתו  על  אמר  גפני  משה  הרב  ח"כ  התורה"  "דגל  יו"ר 
האדמו"ר רבי מנחם מנדל מקאליב זצוק"ל. האדמו"ר זצ"ל היה יהודי 

גדול בתורה ויר"ש שקירב אנשים לתורה ולמצוות.
שעיקרם  ומגוונים,  שונים  בנושאים  בקשר  איתו  להיות  זכיתי 
הפעילות הענפה שלו כניצול שואה ששרד את זוועות הנאצים ימ"ש, 
ישראל'  'שמע  ולקריאת  השואה  לניצולי  המיוחדת  הלב  ולתשומת 

לרבבות עמך ישראל.
תנועת 'דגל התורה' יחד עם כל בית ישראל מתאבלים על פטי־

רתו. חבל על דאבדין ולא משתכחין ומי יתן לנו תמורתו.
יהדות התורה מסרה: כ"ק מרן האדמו"ר מקאליב זצוק"ל. עבר 
את זוועות השואה ואיבד את משפחתו. עלה לארץ והקים עולה של 
תורה. עמד בפרץ והיה חלק נכבד בהתייסדות שומרי התורה והמצ־
אותם,  ודירבן  דרבנן  שלוחי  של  ידיהם  את  חיזק  ישראל.  בארץ  וות 
ובפרט כשהתאמץ לפני שבועות ספורים לבוא לכינוס גדו"י ולהפציר 
ברבבות הנאמנים לד' ולמשה עבדו לקיים ציווי חכמים ביום הבחי־
רות.  חיזק את כלל ישראל בניגונו אשר הלחין בשואה על המילים 

"שמע ישראל".
חכמי  מועצת  ורבנן  מרנן  ובראשה  ש״ס  "תנועת  נמסר:  משס 
יו״ר  שליט״א,  כהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  בראשות  התורה 
התנועה הרב אריה דרעי, נציגיה ופעיליה, מבכים מרה את הסתלקו־
תו של זקן האדמו״רים, אוד מוצל מאש שהניף את דגל זכרון קדושי 
של  קרנה  את  הרים  אשר  יוקדת  ישראל  אהבת  בעל  הי"ד,  השואה 
למען  ונפש  גוף  בייסורי  נפשו  ומסר  ישראל  בית  עמך  לאלפי  תורה 

החינוך הטהור.

ומחו־ מייסד  זצוק״ל  מקאליב  מנדל  מנחם  רבי  האדמו״ר  כ״ק 
במסגרת  הארץ  רחבי  בכל  שפעל  יומא"  דחד  רב  בי  "בר  מפעל  לל 
"יום שכולו תורה" ובו רצף של שיעורים ודרשות עבור הציבור הרחב 
בערי השדה. מפעל יקר זה זכה לחביבותו של מרן רבנו עובדיה יוסף 
המעיין"  "אל  תנועת  ע"י  לקיימו  והורה  אותו  אימץ  אשר  זצוק"ל, 
ביומא דפגרא וביום העצמאות, ועד היום אלפים ורבבות מבני עדות 

המזרח זוכים בימים אלו לשהות בעולמה של תורה.

זצ"ל  מרן  עם  עמוקים  ידידות  בקשרי  עמד  זצ"ל  האדמו"ר 
שחיבבו עד מאד, והדבר ניכר היטב בהשתתפותו של האדמו"ר זצ"ל 
בכנסים הגדולים של התנועה ב"יד אליהו" ובמקומות נוספים, בהם 
השמיע האדמו"ר דברים חוצבי להבות וחתם בקריאת "שמע ישראל" 

שהרטיטה לבבות.

מועצת חכמי התורה ותנועת ש״ס אבלים יחד עם כל בית יש־
ראל על האבדן הגדול לעולם התורה והחסידות ולכלל עם ישראל וה׳ 

ירפא את שבר עמו אכי״ר.

השרה גילה גמליאל ספדה לרבי מנחם מנדל טאוב, האדמו"ר 
מנחם  רבי  של  פטירתו  על  ראש  מרכין  כולו  ישראל  "עם  מקאליב: 

את  שהקדיש  מאש  מוצל  אוד  מקאליב,  האדמו"ר  זצ"ל  טאוב  מנדל 
מנהיג  היום  איבדנו  השואה.  זכרון  להנצחת  וחסידותו  תורתו  חייו, 
ובתקומה  בגבורה  לכולנו  ומופת  דוגמא  שהיה  דגול,  ומחנך  גדול 
ארצה,  עלה  בשואה  משפחתו  את  ששכל  שאחרי  ולאומית,  אישית 
קם והקים מפעלות תורה וזיכרון מעוררי כבוד. חבל על דאבדין ולא 

משתכחין, יהי זכרו ברוך".

צילום: שוקי לרר

צילום: שוקי לרר
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מראות מחייו של האדמו"ר זצוק"ל
צילום: שוקי לרר, ארכיון העולם החרדי
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מראות מחייו של האדמו"ר זצוק"ל
צילום: שוקי לרר, ארכיון העולם החרדי
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הלווית כ"ק אדמו"ר מקאליב זצוק"ל
צילום: שוקי לרר
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סמוטריץ: "נכניס את ביטול 
ההתנתקות בצפון השומרון 
בהסכמים הקואליציוניים"

יו"ר האיחוד הלאומי הצהיר על אחת מדרישות מפלגתו לקראת המגעים 
מול הליכוד ◆ ראש מועצת שומרון: "לא צריכים לחכות למה יגיד טראמפ או 

האיחוד האירופי"

מ‡: יוני טיין
יו"ר  האיחוד הלאומי, ח"כ 
מועצת  וראש  סמוטריץ'  בצלאל 
צאת  עם  השתתפו  דגן  שומרון 
החג בחגיגות המימונה בעץ אפ־
ישי־ למרכז  משותף  בארוע  רים 

בות ואולפנות בני עקיבא.
ח"כ  הלאומי,  האיחוד  יו"ר 
אנח־ אמר:  סמוטריץ'  בצלאל 
שנה  עכשיו  מתחילים  בעצם  נו 
חדשה,  ישראלית  שנה  חדשה, 
השנה  של  ההתחדשות  ועם 
שנה  נתחיל,  גם  אנחנו  החדשה, 
שת־ חדשה,  וקואליציה  חדשה 
ותעשה  לפחות,  שנים   4 עשה 
טוב לעם ישראל ולתורת ישראל, 
ובע"ה נחזור גם לצפון השומרון, 
כאן  הכוחות  של  בדחיפה  אנחנו 
(ראש מועצת שומרון) שמים את 
הקואליציוניות  בדרישות  גם  זה 
בי־ של  החוק  את  ובע"ה  שלנו, 

הגדול  ההתנתקות....המסר  טול 
לחזור  הוא  הגדול  והאתגר  שלנו 
אלה  ישראל,  ארץ  את  ולבנות 
בי־ לידי  לבוא  שחייבים  מושגים 
טוי בממשלה ובמערכת המשפט, 
שאנ־ מהמערכות  אחת  ובכל 
מחדש,  אותם  לכונן  זוכים  חנו 
תהיה תקופה שנצטרך בה הרבה 
את  לקדם  כדי  דשמיא  סייעתה 
להצליח  וכדי  ומתנים  המשאים 
כמה  תהיה  הבאה  שהממשלה 
שיותר נאמנה לקדושה ולטהרה, 

של עם ישראל וארץ ישראל"
אמר  הוא  הדברים  את 
מו־ ראש  של  לדבריו  בתגובה 
דגן  יוסי  שומרון,  איזורית  עצה 
של  לקיץ  מצפה  הוא  כי  שאמר: 
הישובים  על  הריבונות  החלת 
אנ־ ושומרון,  ביהודה  היהודים 
שנק־ תוכנית  מול  עומדים  חנו 

האולטימטיבית.  התוכנית  ראת 
להניח  סביר  טובים,  דברים  לצד 
תו־ ברורות,  אמירות  בה  שיהיו 

ישראל  בארץ  לפגיעה  כניות 
ולומר  להתחזק  צריכים  ואנחנו 
מאוד.  מאוד  הארץ  טובה  ביחד: 
היקר  לחברינו  מכאן  קורא  ואני 
שגורש  כאדם  סמוטריץ,  הרב 
וכראש  -נור,  משא  אישי  באופן 
אנ־ שומרון,  האזורית  המועצה 
להסיר  הזה,  במושב  צריכים  חנו 
החוקים  מספר  הקין  אות  את 
חוק  שנקרא:  ישראל,  מדינת  של 
ההתנתקות, הגיע הזמן לתקן את 
הטעות. כל קדנציה מאז הגירוש 
לבי־ חוק  הצעת  מגישים  אנחנו 
תמיד  וזה  ההתנתקות  חוק  טול 
להעביר  אפשר  הזה  בקיץ  נכשל, 
את הצעת החוק הזו, וזו התחלה 

של קיץ טוב ושל קדנציה טובה.

ביהדות התורה דורשים 
לאפשר פטור מיידי לבנות ללא 

צורך בזימונים
משבר גיוס בנות: לקראת הרכבת הממשלה, ביהדות התורה דורשים לאפשר 

פטור מיידי ללא צורך בזימונים ובראיונות בלשכת הגיוס

מ‡: יוני טיין
המת־ הכרסום  בעקבות 
כאשר  בנות,  גיוס  בנושא  משך 
רשויות הצבא מסרבות להעניק 
אליהם  ששולחות  לבנות  פטור 
להציב  ומנסים  דת,  תצהירי 
בפניהם קשיים ביוקרטיים שו־
פר־ מסירת  דרישת  כולל  נים, 
התייצבות  רלוונטים,  לא  טים 
דת,  וראיונות  הגיוס  בלשכות 

מכל  התורה  גדולי  כל  כאשר 
אין  כי  הורו  והחוגים  העדות 
לשתף פעולה ולהתייצב לראיון 
יהדות  במפלגת  צפויים  דת. 
את  ולחזק  לעגן  לדרוש  התורה 
כך  שנה   40 לפני  שנחקק  מה 
פטור  תעניק  כזו  הצהרה  שכל 
זימונים  ללא  מיידי  באופן 
ללשכת הגיוס או ראיונות נוס־
פים. כך דווח בחדשות 'וואלה'.

כי  יצויין,  זאת  עם  יחד 
טרם ידוע האם הועלה הדרישה 
ששונה  בחוק  הסעיף  את  לתקן 
את  שהופך  האחרונות  בשנים 
שנתיים  למשך  למותנה  הפטור 
מלאות, וכל מעידה ואפילו הכי 
קלה מביא לביטול הפטור. שינוי 
שבוצע בחוק לבקשת הצבא, אך 

אין כל מניעה משפטית לתקנו.

המפלגות יחויבו לחתום על 
חוק החסינות

מסתמן: השותפות הקואליציוניות יתחייבו לחוקק את חוק החסינות

מ‡: יוני טיין
ידרשו  הליכוד  מסתמן: 
להסכים  לקואליציה  מהשותפות 
במהלך  חסינות  חוק  לחקיקת 
הקד־ של  הראשונים  החודשים 
נציה - דבר שעשוי להשפיע על 

רה"מ.
תצטרך  הכנסת  ועדת 

על  להצביע  כדי  מכונסת  להיות 
הסרת החסינות. כך על פי דיווח 

ב'כאן'.
מפ־ לענייני  הכתב  פי  על 
הליכוד  קרקובסקי,  יואב  לגות 
לקואליציה  מהשותפות  ידרשו 
חסינות  חוק  לחקיקת  להסכים 
במהלך החודשים הראשונים של 

הקדנציה – דבר שעשוי להשפיע 
על רה"מ.

חוק החסינות יקבע חסינות 
אוטומטית מפני העמדה לדין של 
כל חבר כנסת. אם ירצו להעמיד 
חבר כנסת לדין יידרשו לכנס את 
ועדת הכנסת ולהצביע על הסרת 

החסינות.

להורדת 
המסלול לחץ 

כאן

להורדת 
המסלול לחץ 

כאן
המס

כאן
לחץץץץץץץץץץץץץץ סלול

כאן
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נתניהו החליט: יולי 
אדלשטיין ימשיך 
לקדנציה נוספת 

כיו"ר הכנסת
ראש הממשלה הודיע ליו"ר הכנסת על 
התמיכה בו לכהונה שלישית במהלך 

פגישה במעונו בירושלים

מ‡: יוני טיין       
נת־ הממשלה  ראש 
קצר  זמן  לפני  נפגש  ניהו 
עם יושב ראש הכנסת יולי 
ראש  במעון  אדלשטיין 

הממשלה בירושלים.
הממשלה  ראש 
הכנ־ ליו״ר  אמר  נתניהו 

בהמשך  יתמוך  שהוא  סת 
הכ־ ראש  כיושב  כהונתו 

נסת.

מכהן  אדלשטיין 
 2013 מאז  הכנסת  כיו"ר 
הש־ תהיה  ה-21  והכנסת 
בה  ישמש  שהוא  לישית 

יושב ראש.

אלו רשימת הדרישות של יהדוה"ת וש"ס במו"מ הקואליציוני
את מי מייעדים בש"ס לתיק השיכון? ועבור מי יבקש יו"ר התנועה את תיק הדתות? ומה צפויה לבקש יהדות התורה? כל הפרטים

מ‡: יוני טיין
הח־ המפלגות  עם  הקואליציוני  המו"מ 
שהמפלגות  לאחר  מתקדם  בהליך  נמצא  רדיות 

החרדיות נפגשו אמש עם צוות המו"מ.
רשימת הדרישות של מפלגת ש"ס מתפ־
רסמת וממנה עולה כי ש"ס אינה דורשת יתר על 

המידה מהכנסת הקודמת.
ע"פ המסתמן, ש"ס רוצה את תפקיד שר 
שיזכה  מי  דרעי.  היו"ר  עבור  גליל  והנגב  הפנים 
את  לקבל  שצפוי  צור,  בן  יואב  הוא  להתקדמות 

בשנה  ז"ל  אזולאי  השר  אצל  שהיה  הדתות  תיק 
שעברה. יצחק כהן יישאר ככל הנראה סגן במש־

רד האוצר, וכן נהרי יישאר ככל הנראה במשרד 
הפנים.

או  שיכון  שר  לקבל  צפוי  מרגי  יעקב 
יו"ר  לתפקיד  ישודרג  מלכיאלי  ואילו  רווחה, 
עו"ד  ארבל,  משה  החדש  הח"כ  חינוך.  ועדת 
בהכשרתו, צפוי לקבל את ועדת חוקה, והאחרון 
יו"ר  סגן  תפקיד  את  יקבל  אזולאי  ינון  ברשימה 

הכנסת ויו"ר הסיעה.
גם יהדות התורה שזכתה גם היא בשמונה 

מנדטים דורשת לקבל את ועדת הכספים לגפני 
ומשרד הבריאות לליצמן בדיוק כמו בפעם הקו־
דמת. אחד משני המשרדים – השיכון או הרווחה 
וב־ פרוש,  עבור  בחינוך  סגנות  מקלב,  לטובת   –
קטנות,  ועדות  שתי  עוד  המפלגה  מבקשת  נוסף 
יעקב  עבור  (הטכנולוגיה  לה  שהיו  אלה  כדוגמת 
חברי  כאשר  אייכלר)  עבור  הציבור  ופניות  אשר 
הכנסת החדשים טסלר ופינדרוס מסתפקים בת־

פקידי סגן יו"ר הכנסת ויו"ר הסיעה.
בסביבת הרב ליצמן אומרים "נתעקש על 
ליצמן  הדת.  מסעיפי  פחות  לא  הבריאות  סעיפי 

יכול לבחור כמעט כל תיק אחר שירצה אך בחר 
שלי־ תחושת  מתוך  הבריאות  במשרד  להמשיך 

חות לכלל הציבור".
"אנו מצפים מכל המפלגות לתמוך בדרי־
שות ליצמן לבריאות. כל אלה שעשו רעש לפני 
הבחירות על מצב מערכת הבריאות שלא יותירו 
ציבור  לטובת  כתף  שיטו  אלא  לבדו  ליצמן  את 
החולים. מבחינתנו הבריאות היא מעל הכל ולא 

מדובר בדרישות מגזריות".
השר יריב לוין אמר בפתח פגישת המו״מ 
הקואליציוני עם יהדות התורה ״שמח לפתוח את 

המו״מ עם סיעת יהדות התורה ולברך את חברי 
הסיעה שמגיעים אלינו בכוחות מתוגברים אחרי 

ההצלחה בבחירות".
במו״מ הקואליציוני הקודם הם היו הרא־
מקווה  ואני  ההסכם  על  איתם  שחתמנו  שונים 

שנשמור על המסורת הזאת.
אנחנו רואים בכם שותפים נאמנים. עבדנו 
בצורה מצוינת תקופה ארוכה גם בממשלה הקו־
דמת, וידענו להתגבר גם על מחלוקות. אני בטוח 
שנצליח להביא פתרונות שיביאו אותנו גם הפעם 

לממשלה יציבה.״

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A8%20%D7%A7%D7%A8%D7%A2%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A8.pdf
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נתניהו החליט: יולי 
אדלשטיין ימשיך 
לקדנציה נוספת 

כיו"ר הכנסת
ראש הממשלה הודיע ליו"ר הכנסת על 
התמיכה בו לכהונה שלישית במהלך 

פגישה במעונו בירושלים

מ‡: יוני טיין       
נת־ הממשלה  ראש 
קצר  זמן  לפני  נפגש  ניהו 
עם יושב ראש הכנסת יולי 
ראש  במעון  אדלשטיין 

הממשלה בירושלים.
הממשלה  ראש 
הכנ־ ליו״ר  אמר  נתניהו 

בהמשך  יתמוך  שהוא  סת 
הכ־ ראש  כיושב  כהונתו 

נסת.

מכהן  אדלשטיין 
 2013 מאז  הכנסת  כיו"ר 
הש־ תהיה  ה-21  והכנסת 
בה  ישמש  שהוא  לישית 

יושב ראש.

אלו רשימת הדרישות של יהדוה"ת וש"ס במו"מ הקואליציוני
את מי מייעדים בש"ס לתיק השיכון? ועבור מי יבקש יו"ר התנועה את תיק הדתות? ומה צפויה לבקש יהדות התורה? כל הפרטים

מ‡: יוני טיין
הח־ המפלגות  עם  הקואליציוני  המו"מ 
שהמפלגות  לאחר  מתקדם  בהליך  נמצא  רדיות 

החרדיות נפגשו אמש עם צוות המו"מ.
רשימת הדרישות של מפלגת ש"ס מתפ־
רסמת וממנה עולה כי ש"ס אינה דורשת יתר על 

המידה מהכנסת הקודמת.
ע"פ המסתמן, ש"ס רוצה את תפקיד שר 
שיזכה  מי  דרעי.  היו"ר  עבור  גליל  והנגב  הפנים 
את  לקבל  שצפוי  צור,  בן  יואב  הוא  להתקדמות 

בשנה  ז"ל  אזולאי  השר  אצל  שהיה  הדתות  תיק 
שעברה. יצחק כהן יישאר ככל הנראה סגן במש־
רד האוצר, וכן נהרי יישאר ככל הנראה במשרד 

הפנים.
או  שיכון  שר  לקבל  צפוי  מרגי  יעקב 
יו"ר  לתפקיד  ישודרג  מלכיאלי  ואילו  רווחה, 
עו"ד  ארבל,  משה  החדש  הח"כ  חינוך.  ועדת 
בהכשרתו, צפוי לקבל את ועדת חוקה, והאחרון 
יו"ר  סגן  תפקיד  את  יקבל  אזולאי  ינון  ברשימה 

הכנסת ויו"ר הסיעה.
גם יהדות התורה שזכתה גם היא בשמונה 

מנדטים דורשת לקבל את ועדת הכספים לגפני 
ומשרד הבריאות לליצמן בדיוק כמו בפעם הקו־
דמת. אחד משני המשרדים – השיכון או הרווחה 
וב־ פרוש,  עבור  בחינוך  סגנות  מקלב,  לטובת   –
קטנות,  ועדות  שתי  עוד  המפלגה  מבקשת  נוסף 
יעקב  עבור  (הטכנולוגיה  לה  שהיו  אלה  כדוגמת 
חברי  כאשר  אייכלר)  עבור  הציבור  ופניות  אשר 
הכנסת החדשים טסלר ופינדרוס מסתפקים בת־

פקידי סגן יו"ר הכנסת ויו"ר הסיעה.
בסביבת הרב ליצמן אומרים "נתעקש על 
ליצמן  הדת.  מסעיפי  פחות  לא  הבריאות  סעיפי 

יכול לבחור כמעט כל תיק אחר שירצה אך בחר 
שלי־ תחושת  מתוך  הבריאות  במשרד  להמשיך 

חות לכלל הציבור".
"אנו מצפים מכל המפלגות לתמוך בדרי־
שות ליצמן לבריאות. כל אלה שעשו רעש לפני 
הבחירות על מצב מערכת הבריאות שלא יותירו 
ציבור  לטובת  כתף  שיטו  אלא  לבדו  ליצמן  את 
החולים. מבחינתנו הבריאות היא מעל הכל ולא 

מדובר בדרישות מגזריות".
השר יריב לוין אמר בפתח פגישת המו״מ 
הקואליציוני עם יהדות התורה ״שמח לפתוח את 

המו״מ עם סיעת יהדות התורה ולברך את חברי 
הסיעה שמגיעים אלינו בכוחות מתוגברים אחרי 

ההצלחה בבחירות".
במו״מ הקואליציוני הקודם הם היו הרא־
מקווה  ואני  ההסכם  על  איתם  שחתמנו  שונים 

שנשמור על המסורת הזאת.
אנחנו רואים בכם שותפים נאמנים. עבדנו 
בצורה מצוינת תקופה ארוכה גם בממשלה הקו־
דמת, וידענו להתגבר גם על מחלוקות. אני בטוח 
שנצליח להביא פתרונות שיביאו אותנו גם הפעם 

לממשלה יציבה.״

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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נשיא ארה"ב 
משתלח 
במועמד 

הדמוקרטי ג'ו 
ביידן

נשיא ארה"ב עקץ את ביידן על גילו 
המבוגר ועל פליטות הפה שלו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארה"ב,  נשיא 
שה־ טראמפ,  דונלד 
הפ־ במהלך  תפרסם 
במ־ הפנימי  ריימריז 
הרפובליקנית  פלגה 
כאשר כינה את יריביו 
וכינויים  שמות  בשלל 
כעת  הולם  מעליבים, 
(כפי  העיקרי  ביריבו 
ביידן,  ג'ו  המסתמן), 
יומיים  לפני  שהודיע 
רשמית  כניסתו  על 
לנ־ הדמוקרטי  למרוץ 
שיאות. ביידן ששימש 
אוב־ של  כסגנו  בעבר 
לתמיכה  זוכה  מה 
הסקרים  ולפי  גבוהה, 
לה־ שצפוי  זה  הוא 
טראמפ  מול  תמודד 
הבחירות  במערכת 

שתיערך בשנת 2020.
שנשא  בנאום 
עקץ טראמפ את ביידן 
המתבגר,  גילו  בשל 
מרגיש  "אני  ואמר 
מקווה  מאוד,  צעיר 
לאחר  ביידן".  שגם 
כי  הנשיא  אמר  מכן 
הצ־ הרבה  מאחל  הוא 
לש־ הנשיא  לסגן  לחה 
ג'ו  הבא  "ברוך  עבר. 
הנ־ הוסיף  הישנוני", 
של  צחוקם  לקול  שיא 
הקהל. הנשיא האמרי־
לפלי־ גם  התייחס  קני 
טות הפה המביכות של 
''מקווה  ואמר:  ביידן 
שניחנת באינטליגנציה 
מו־ לקמפיין  הדרושה 

צלח".

שר החוץ האיראני יבקר בצפון קוריאה
תאריך לפגישת זריף-קים ייקבע בקרוב ◆ קודם לכן נפגש קים ג'ונג' און עם מנהיג רוסיה  

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שר החוץ של איראן, אחמד ג'אווד זריף, מתכנן להגיע בקרוב לבי־
קור רשמי ראשון של בכיר איראני בצפון קוריאה, לראשונה מזה שנים. 
אתמול הודיע הבכיר האיראני כי בכוונתו להגיע לביקור בצפון קוריאה, 
זאת לאחר שדיווחים על כוונה שכזו נפוצו בכלי התקשורת האיראנים 

גורמים  עם  הביקור  את  מתכנן  צוותו  כי  כתב  זריף  לכן.  קודם  קצר  זמן 
בצפון קוריאה, וכי בקרוב יוגדר תאריך רשמי לביקור.

בין  שנערכה  פסגה  פגישת  לאחר  קצר  זמן  מתפרסמים  הדברים 
נשיא רוסיה וולדימיר פוטין למנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג' און. 
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דרישה למו"מ הקואליציוני: "לספח 
שטחים ממטה יהודה לביתר עילית"

לקראת תחילת המו"מ הקואליציוני, שיגר רה"ע ביתר מאיר רובינשטיין מכתב 
לנציגים החרדים וביקש להכליל במסגרת הדרישות - פתרונות דיור מקוריים באזור 
ביתר עילית: "צריך לספח לביתר שטחים הנמצאים בינה לבין צור הדסה, בהם ניתן 

להקים 10,000 יח"ד" 

מ‡: יוני טיין
עילית:  בביתר  לדיור  פתרון 
המו"מ  שיחות  תחילת  לקראת 
החר־ המפלגות  עם  הקואליציוני 
הרשויות  פורום  יו"ר  שיגר  דיות, 
החרדיות ראש עיריית ביתר עילית 
לנ־ דחוף  מכתב  רובינשטיין,  מאיר 
הצעות  ובו  בכנסת,  החרדים  ציגים 
בבעיית  בטיפול  לסיוע  קונקרטיות 

הדיור.
"כידוע,  רובינשטיין,  לדברי 
מלבד נושא הגיוס, שהוא בגדר "בין 
אדם למקום", הרי שהעניין החשוב 
אדם  כ"בין  לפתחנו,  העומד  ביותר 
כאשר  הדיור,  נושא  הינו  לחברו", 
השמיים.  לב  עד  עולה  בו  המצוקה 
מענה  במתן  לצערנו  כשלנו  כה,  עד 
משמעותי  דיור  לפתרון  מערכתי 
להמוני הציבור החרדי הזקוקים לו".
לנוכח זאת, מבקש רה"ע "לה־
הפרקטית,  הצעתי  את  בפניכם  ביא 
לפ־ הדיור  עגלת  את  להעלות  ע"מ 
דיור  הישג  ולהביא  מעשיים,  סים 
עילית  ביתר  לכם,  כידוע  ממש.  של 
לציבור  גדול  משיכה  מוקד  מהווה 
ירושלים  באזור  רק  לא  החרדי, 

כיום  אין  עקא,  דא  בכלל.  אלא   –
בביתר  בנייה  יתרות  כמעט  בנמצא 
גם  בנמצא  אין  מכך,  חמור  עילית. 
העשויות  בתכנון,  בנייה  יתרות 
כך  מדיני,  בעיתוי  מופשרות  להיות 
שביתר נמצאת למעשה בטבעת חנק 

תכנונית על המשך גידולה".
לה־ מבקש  הוא  הנ"ל,  לאור 
ציג "שתי הצעות מעשיות": האחת 
– הקמת ועדת גבולות בתוך 90 יום 
שמט־ הממשלה,  של  כינונה  מיום 
עילית  לביתר  להעביר  תוגדר  רתה 
לביתר  ממערב  הנמצאים  שטחים 
עילית, ודרומית ליישוב צור הדסה. 
לד־ להספיק  העשויים  שטחים  אלו 

בריו לבניית ל-10,000 יח"ד.
נמ־ אלו  שטחים  כי  לציין,  יש 
האזו־ המועצה  בתחום  כיום  צאים 
רית מטה יהודה, בתחום הקו הירוק, 
מאחר  בעניין,  נוסף  רווח  שישנו  כך 
ואישורי הבנייה בשטחים אלו אינם 

כרוכים בבעיות מדיניות.
לשט־ נוגעת  השניה  ההצעה 
עילית  לביתר  מסביב  נוספים  חים 
כאדמות  מוכרזים  להיות  הראויים 
בכח  מחסור  עקב   - ואולם  מדינה, 

הפלסטי־ בערעורים  לטיפול  אדם 
נים (כך הוצהר לעירייה ע"י המינהל 
שום  כיום  מתקיים  לא  האזרחי), 

הליך לקידום הכרזת אדמות אלו.
כי  מבקש,  הוא  לכך  בהתאם 
הממשלה תקים צוות משפטי מיוחד 
לי־ שיקבל  אלו,  בקרקעות  לטיפול 
דיו משימת ביצוע בטווח זמן ומוע־
עם  מראש,  ומחייבים  מוגדרים  דים 
סמכויות לקידום הכרזת אדמות אלו 

כאדמות מדינה.
לדבריו, "מדובר בהצעות מע־
דיור  פתרון  ליצירת  שיביאו  שיות 
אלא  היא  בשמיים  לא  ממש.  של 
להביא  יכולים  אנו  עילית,  בביתר 
של  דיור  בשורת  החרדי  לציבור 
עי־ בביתר  דירה  מחיר  כיום,  ממש. 
עומד  למשתכן  מחיר  במסגרת  לית 
על כמיליון שקלים, כאשר המשכנ־
תא שניתנת הינה על 90%, המשמ־
המחותנים  הצדדים  ששני  היא  עות 
צריכים לשים יחד סך של מאה אלף 
להגיע  בכדי  בלבד,  מזומן  שקלים 
לבעלות על דירה לזוג. אלו הן אופ־
ציות דיור ממשיות שחובה לקדם".

מנדלבליט מבהיר לפרקליטי 
נתניהו: השימוע לא יידחה 

ויתקיים ביולי
במכתב ששיגר לסנגורי ראש הממשלה הדגיש היועץ המשפטי לממשלה כי 
התעכבותם לאסוף את חומרי החקירה לא תוביל לדחיית השימוע בעניינו

מ‡ יוני טיין
לממשלה  המשפטי  היועץ 
אביחי מנדלבליט, שב והבהיר לבאי 
כוחו של ראש הממשלה בנימין נת־
ניהו, במכתב ששוגר אליהם מלשכ־
תו, כי אם רצונם בקיום הליך שימוע 
בגין תיקי החקירה הנוגעים לעניינו, 
שישי  ליום  עד  זאת  לתאם  עליהם 
בשבוע הבא, למחרת יום העצמאות. 
חוד־ תוך  להיערך  אמור  השימוע 

שיים מאז עד לתאריך ז' תמוז.
כזכור, עורכי הדין ביקשו לפני 
של  ממסירתם  להימנע  כחודשיים 
הקשורים  בתיקים  החקירה  חומרי 
הח־ של  לידיהם  הממשלה  לראש 
שודים בתיקים אלו, עד לאחר מועד 
הבחירות, בשל חשש מפני הדלפות 
התקשורת,  לאמצעי  חומרים  של 
הבו־ ציבור  על  לטענתם  שישפיעו 

חרים.
בפנייתם אז הדגישו הסנגורים 
כ-40  של  קצרה  ב"דחיה  מדובר  כי 

יום בלבד במסירת החומרים". 
ששקל  לאחר  שפורסם,  כפי 
את הבקשה, הסכים היועץ המשפטי 
לממשלה להשהות את מסירת החו־

ביום  נמסרה  כך  על  והודעה  מרים, 
.11.3.19

שנמסר לסנגורים, חומרי  כפי 
במשר־ לרשותם  עומדים  החקירה 
בת"א  וכלכלה  מיסוי  פרקליטות  די 
הב־ לאחר  יום   ,10.4.19 מיום  החל 
כל  נערכה  לא  כה  עד  אך  חירות, 

פנייה מצידם לאיסוף החומר.
הסנגורים,  מסרו  לאחרונה 
בכ־ אין  כי  אליהם,  פנייה  בעקבות 
וונתם לאסוף את החומרים, כל עוד 

לא הוסדר נושא שכר הטרחה.
לסנגורים  ששוגר  במכתב 
היועץ  של  הבכיר  עוזרו  באמצעות 

לימון,  גיל  ד"ר  לממשלה,  המשפטי 
שכר  הסדרת  "...סוגיית  כי   הובהר 
על  לפתחנו.  עומדת  אינה  הטרחה 
עיכוב  כל  להצדיק  כדי  בה  אין  כן, 
לר־ החקירה  חומרי  ליבת  בהעברת 
באי  לידי  או  הממשלה  ראש  שות 
להש־ כדי  בדבר  אין  וממילא  כוחו, 

פיע על מועד קיום השימוע".  
שראש  ככל  כי  הובהר,  עוד 
את  לקיים  שלא  יבחר  הממשלה 
היועץ  יקבל  כאמור,  השימוע  הליך 
סופית  החלטה  לממשלה  המשפטי 
הראיות  חומרי  סמך  על  בעניינו 

שבפניו.

רה"מ החליט: פרץ שר 
החינוך, יריב לוין שר 

המשפטים הבא
דיווח: נתניהו החליט לא למסור לסמוטריץ' את תיק המשפטים, ולתת 

לפרץ את החינוך ◆ ומה קורה בכחול לבן

מ‡: יוני טיין
נתניהו החליט לא למסור 
המשפ־ תיק  את  לסמוטריץ' 
החינוך,  את  לפרץ  ולתת  טים, 
השר מהליכוד הבכיר יריב לוין 
יכהן למרות כי איומי השמאל 

התקשורתי, כשר המשפטים.
יציע  הממשלה  ראש 
הבינוי  תיק  את  לסמוטריץ' 
מורחבת.  בגרסה  והשיכון 
לכח־ הציע  נתניהו  בנוסף, 
בתמורה  לליכוד  לחבור  לון 
לתיק האוצר, ויו"ר כולנו דרש 
במוסדות  לאנשיו  שריונים 

המפלגה.
הקואליציה  יו"ר  כזכור, 

אמר  ביטן,  דוד  ח"כ  לשעבר, 
הלאומי  האיחוד  יו"ר  כי  גם 
יהיה  לא  סמוטריץ  בצלאל 
לא  הבא, "הוא  המשפטים  שר 
נראה  לא  משפטים,  שר  יהיה 
משפטים".  שר  יהיה  שהוא  לי 
שרים,  להם  "הבטיחו  לדבריו, 
גם אם יהיה להם 4 הם יקבלו 
הזאת בעי־ 2 שרים, ההבטחה 

נה עומדת. אבל אי אפשר לתת 
את  וגם  החינוך  תיק  את  גם 
של  למפלגה  המשפטים  תיק 
רוצה  הליכוד  מנדטים.  כמה 
המשפטים  תיק  את  לשמור 

לעצמו".
כחול  יו"ר  לבן,  ובכחול 

מי־ על  הודיע  גנץ,   בני  לבן, 
ליו"ר  ניסנקורן  אבי  של  נויו 
סיעת כחול לבן בכנסת ומרכז 

האופוזיציה.
ניסנקורן,  ח"כ  עם  יחד 
יעבדו ח"כ מאיר כהן וח"כ צבי 
ענייני  בניהול  ויסייעו  האוזר 

הסיעה והאופוזיציה.
מיו"ר כחול לבן, בני גנץ, 
נמסר: "אני משוכנע שהיכרות 
מוסדות  עם  אבי  של  העבר 
החב־ עם  והשותפות  הכנסת 
יאפשרו  שביננו  הותיקים  רים 
לאבי  נאחל  מוצלחת.  עשייה 
ולחבריו להנהלת הסיעה פעי־

לות פורייה.״

בגלל השבת? ביהדות התורה 
דורשים את תיק העבודה והרווחה
הסיבה: כי כל חילולי השבת הממשלתיים במדינה דורשים את אישורו 

של שר העבודה והרווחה

מ‡: יוני טיין
התורה  יהדות  במפלגת 
דורשים לקבל לרשותם גם את 
תיק העבודה והרווחה שיוענק 
התורה,  מדגל  מקלב  לח"כ 
במתכונת של סגן שר ללא שר 

מעליו.
בת־ מדובר  כי  יצויין 
לשו־ שבניגוד  לאחר  קדים, 
עד  נמנעה  החסידית  תפתה 
ליטול  הליטאית  המפלגה  כה 
וככל  ממשלתית,  תפקידים 
הנראה לפני שתתקבל החלטה 

מועצת  תתכנס  בענין,  סופית 
המפלגה  של  התורה  גדולי 

להכריע בענין. 
שצפויים  השיקולים  בין 
הנ־ ככל  הם  הפרק  על  לעלות 
חילולי  כל  כי  העובדה  ראה, 
במדינה  הממשלתיים  השבת 
שר  של  אישורו  את  דורשים 
כשבעוד  והרווחה,  העבודה 
במו־ נפש'  'פיקוח  המושג 
נפש  פיקוח  ידוע.  היהודי  בן 
בשנים  שהמדינה  הרי  מיידי, 
פיקוח  הגדירה  האחרונות, 
נפש גם כאשר ניתן לבצע את 

החול,  בימות  עבודות  אותם 
לחסי־ יביא  זה  לטענתה  אך 
למנוע  שעלולים  כבישים,  מת 
ומשכך  החולים  לבתי  גישה 
מהווים פיקוח נפש (לשיטתם. 
הכבי־ חסימת  בשבתות  בעוד 
מונעת  אינה  מה  משום  שים 

את הגישה לבתי החולים).
ביהדות  דורשים  בנוסף, 
את  מידית  לחוקק  התורה 
מה  המורחב,  הנורווגי  החוק 
שיאפשר את כניסתם של המ־
קומות ה-9, 10, וה-11 במפל־

גה לכנסת.
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דרישה למו"מ הקואליציוני: "לספח 
שטחים ממטה יהודה לביתר עילית"

לקראת תחילת המו"מ הקואליציוני, שיגר רה"ע ביתר מאיר רובינשטיין מכתב 
לנציגים החרדים וביקש להכליל במסגרת הדרישות - פתרונות דיור מקוריים באזור 
ביתר עילית: "צריך לספח לביתר שטחים הנמצאים בינה לבין צור הדסה, בהם ניתן 

להקים 10,000 יח"ד" 

מ‡: יוני טיין
עילית:  בביתר  לדיור  פתרון 
המו"מ  שיחות  תחילת  לקראת 
החר־ המפלגות  עם  הקואליציוני 
הרשויות  פורום  יו"ר  שיגר  דיות, 
החרדיות ראש עיריית ביתר עילית 
לנ־ דחוף  מכתב  רובינשטיין,  מאיר 
הצעות  ובו  בכנסת,  החרדים  ציגים 
בבעיית  בטיפול  לסיוע  קונקרטיות 

הדיור.
"כידוע,  רובינשטיין,  לדברי 
מלבד נושא הגיוס, שהוא בגדר "בין 
אדם למקום", הרי שהעניין החשוב 
אדם  כ"בין  לפתחנו,  העומד  ביותר 
כאשר  הדיור,  נושא  הינו  לחברו", 
השמיים.  לב  עד  עולה  בו  המצוקה 
מענה  במתן  לצערנו  כשלנו  כה,  עד 
משמעותי  דיור  לפתרון  מערכתי 
להמוני הציבור החרדי הזקוקים לו".
לנוכח זאת, מבקש רה"ע "לה־
הפרקטית,  הצעתי  את  בפניכם  ביא 
לפ־ הדיור  עגלת  את  להעלות  ע"מ 
דיור  הישג  ולהביא  מעשיים,  סים 
עילית  ביתר  לכם,  כידוע  ממש.  של 
לציבור  גדול  משיכה  מוקד  מהווה 
ירושלים  באזור  רק  לא  החרדי, 

כיום  אין  עקא,  דא  בכלל.  אלא   –
בביתר  בנייה  יתרות  כמעט  בנמצא 
גם  בנמצא  אין  מכך,  חמור  עילית. 
העשויות  בתכנון,  בנייה  יתרות 
כך  מדיני,  בעיתוי  מופשרות  להיות 
שביתר נמצאת למעשה בטבעת חנק 

תכנונית על המשך גידולה".
לה־ מבקש  הוא  הנ"ל,  לאור 
ציג "שתי הצעות מעשיות": האחת 
– הקמת ועדת גבולות בתוך 90 יום 
שמט־ הממשלה,  של  כינונה  מיום 
עילית  לביתר  להעביר  תוגדר  רתה 
לביתר  ממערב  הנמצאים  שטחים 
עילית, ודרומית ליישוב צור הדסה. 
לד־ להספיק  העשויים  אלו שטחים 

בריו לבניית ל-10,000 יח"ד.
נמ־ אלו  שטחים  כי  לציין,  יש 
האזו־ המועצה  בתחום  כיום  צאים 
רית מטה יהודה, בתחום הקו הירוק, 
מאחר  בעניין,  נוסף  רווח  שישנו  כך 
ואישורי הבנייה בשטחים אלו אינם 

כרוכים בבעיות מדיניות.
לשט־ נוגעת  השניה  ההצעה 
עילית  לביתר  מסביב  נוספים  חים 
כאדמות  מוכרזים  להיות  הראויים 
בכח  מחסור  עקב   - ואולם  מדינה, 

הפלסטי־ בערעורים  לטיפול  אדם 
נים (כך הוצהר לעירייה ע"י המינהל 
שום  כיום  מתקיים  לא  האזרחי), 

הליך לקידום הכרזת אדמות אלו.
כי  מבקש,  הוא  לכך  בהתאם 
הממשלה תקים צוות משפטי מיוחד 
לי־ שיקבל  אלו,  בקרקעות  לטיפול 
דיו משימת ביצוע בטווח זמן ומוע־
עם  מראש,  ומחייבים  מוגדרים  דים 
סמכויות לקידום הכרזת אדמות אלו 

כאדמות מדינה.
לדבריו, "מדובר בהצעות מע־
דיור  פתרון  ליצירת  שיביאו  שיות 
אלא  היא  בשמיים  לא  ממש.  של 
להביא  יכולים  אנו  עילית,  בביתר 
של  דיור  בשורת  החרדי  לציבור 
עי־ בביתר  דירה  מחיר  כיום,  ממש. 
עומד  למשתכן  מחיר  במסגרת  לית 
על כמיליון שקלים, כאשר המשכנ־
תא שניתנת הינה על 90%, המשמ־
המחותנים  הצדדים  ששני  היא  עות 
צריכים לשים יחד סך של מאה אלף 
להגיע  בכדי  בלבד,  מזומן  שקלים 
לבעלות על דירה לזוג. אלו הן אופ־
ציות דיור ממשיות שחובה לקדם".

מנדלבליט מבהיר לפרקליטי 
נתניהו: השימוע לא יידחה 

ויתקיים ביולי
במכתב ששיגר לסנגורי ראש הממשלה הדגיש היועץ המשפטי לממשלה כי 
התעכבותם לאסוף את חומרי החקירה לא תוביל לדחיית השימוע בעניינו

מ‡ יוני טיין
לממשלה  המשפטי  היועץ 
אביחי מנדלבליט, שב והבהיר לבאי 
כוחו של ראש הממשלה בנימין נת־
ניהו, במכתב ששוגר אליהם מלשכ־
תו, כי אם רצונם בקיום הליך שימוע 
בגין תיקי החקירה הנוגעים לעניינו, 
שישי  ליום  עד  זאת  לתאם  עליהם 
בשבוע הבא, למחרת יום העצמאות. 
חוד־ תוך  להיערך  אמור  השימוע 

שיים מאז עד לתאריך ז' תמוז.
כזכור, עורכי הדין ביקשו לפני 
של  ממסירתם  להימנע  כחודשיים 
הקשורים  בתיקים  החקירה  חומרי 
הח־ של  לידיהם  הממשלה  לראש 
שודים בתיקים אלו, עד לאחר מועד 
הבחירות, בשל חשש מפני הדלפות 
התקשורת,  לאמצעי  חומרים  של 
הבו־ ציבור  על  לטענתם  שישפיעו 

חרים.
בפנייתם אז הדגישו הסנגורים 
כ-40  של  קצרה  ב"דחיה  מדובר  כי 

יום בלבד במסירת החומרים". 
ששקל  לאחר  שפורסם,  כפי 
את הבקשה, הסכים היועץ המשפטי 
לממשלה להשהות את מסירת החו־

ביום  נמסרה  כך  על  והודעה  מרים, 
.11.3.19

שנמסר לסנגורים, חומרי  כפי 
במשר־ לרשותם  עומדים  החקירה 
בת"א  וכלכלה  מיסוי  פרקליטות  די 
הב־ לאחר  יום   ,10.4.19 מיום  החל 
כל  נערכה  לא  כה  עד  אך  חירות, 

פנייה מצידם לאיסוף החומר.
הסנגורים,  מסרו  לאחרונה 
בכ־ אין  כי  אליהם,  פנייה  בעקבות 
וונתם לאסוף את החומרים, כל עוד 

לא הוסדר נושא שכר הטרחה.
לסנגורים  ששוגר  במכתב 
היועץ  של  הבכיר  עוזרו  באמצעות 

לימון,  גיל  ד"ר  לממשלה,  המשפטי 
שכר  הסדרת  "...סוגיית  כי   הובהר 
על  לפתחנו.  עומדת  אינה  הטרחה 
עיכוב  כל  להצדיק  כדי  בה  אין  כן, 
לר־ החקירה  חומרי  ליבת  בהעברת 
באי  לידי  או  הממשלה  ראש  שות 
להש־ כדי  בדבר  אין  וממילא  כוחו, 

פיע על מועד קיום השימוע".  
שראש  ככל  כי  הובהר,  עוד 
את  לקיים  שלא  יבחר  הממשלה 
היועץ  יקבל  כאמור,  השימוע  הליך 
סופית  החלטה  לממשלה  המשפטי 
הראיות  חומרי  סמך  על  בעניינו 

שבפניו.

רה"מ החליט: פרץ שר 
החינוך, יריב לוין שר 

המשפטים הבא
דיווח: נתניהו החליט לא למסור לסמוטריץ' את תיק המשפטים, ולתת 

לפרץ את החינוך ◆ ומה קורה בכחול לבן

מ‡: יוני טיין
נתניהו החליט לא למסור 
המשפ־ תיק  את  לסמוטריץ' 
החינוך,  את  לפרץ  ולתת  טים, 
השר מהליכוד הבכיר יריב לוין 
יכהן למרות כי איומי השמאל 

התקשורתי, כשר המשפטים.
יציע  הממשלה  ראש 
הבינוי  תיק  את  לסמוטריץ' 
מורחבת.  בגרסה  והשיכון 
לכח־ הציע  נתניהו  בנוסף, 
בתמורה  לליכוד  לחבור  לון 
לתיק האוצר, ויו"ר כולנו דרש 
במוסדות  לאנשיו  שריונים 

המפלגה.
הקואליציה  יו"ר  כזכור, 

אמר  ביטן,  דוד  ח"כ  לשעבר, 
הלאומי  האיחוד  יו"ר  כי  גם 
יהיה  לא  סמוטריץ  בצלאל 
לא  הבא, "הוא  המשפטים  שר 
נראה  לא  משפטים,  שר  יהיה 
משפטים".  שר  יהיה  שהוא  לי 
שרים,  להם  "הבטיחו  לדבריו, 
גם אם יהיה להם 4 הם יקבלו 
הזאת בעי־ 2 שרים, ההבטחה 
נה עומדת. אבל אי אפשר לתת 
את  וגם  החינוך  תיק  את  גם 
של  למפלגה  המשפטים  תיק 
רוצה  הליכוד  מנדטים.  כמה 
המשפטים  תיק  את  לשמור 

לעצמו".
כחול  יו"ר  לבן,  ובכחול 

מי־ על  הודיע  גנץ,   בני  לבן, 
ליו"ר  ניסנקורן  אבי  של  נויו 
סיעת כחול לבן בכנסת ומרכז 

האופוזיציה.
ניסנקורן,  ח"כ  עם  יחד 
יעבדו ח"כ מאיר כהן וח"כ צבי 
ענייני  בניהול  ויסייעו  האוזר 

הסיעה והאופוזיציה.
מיו"ר כחול לבן, בני גנץ, 
נמסר: "אני משוכנע שהיכרות 
מוסדות  עם  אבי  של  העבר 
החב־ עם  והשותפות  הכנסת 
יאפשרו  שביננו  הותיקים  רים 
לאבי  נאחל  מוצלחת.  עשייה 
ולחבריו להנהלת הסיעה פעי־

לות פורייה.״

בגלל השבת? ביהדות התורה 
דורשים את תיק העבודה והרווחה
הסיבה: כי כל חילולי השבת הממשלתיים במדינה דורשים את אישורו 

של שר העבודה והרווחה

מ‡: יוני טיין
התורה  יהדות  במפלגת 
דורשים לקבל לרשותם גם את 
תיק העבודה והרווחה שיוענק 
התורה,  מדגל  מקלב  לח"כ 
במתכונת של סגן שר ללא שר 

מעליו.
בת־ מדובר  כי  יצויין 
לשו־ שבניגוד  לאחר  קדים, 
עד  נמנעה  החסידית  תפתה 
ליטול  הליטאית  המפלגה  כה 
וככל  ממשלתית,  תפקידים 
הנראה לפני שתתקבל החלטה 

מועצת  תתכנס  בענין,  סופית 
המפלגה  של  התורה  גדולי 

להכריע בענין. 
שצפויים  השיקולים  בין 
הנ־ ככל  הם  הפרק  על  לעלות 
חילולי  כל  כי  העובדה  ראה, 
במדינה  הממשלתיים  השבת 
שר  של  אישורו  את  דורשים 
כשבעוד  והרווחה,  העבודה 
במו־ נפש'  'פיקוח  המושג 
נפש  פיקוח  ידוע.  היהודי  בן 
בשנים  שהמדינה  הרי  מיידי, 
פיקוח  הגדירה  האחרונות, 
נפש גם כאשר ניתן לבצע את 

החול,  בימות  עבודות  אותם 
לחסי־ יביא  זה  לטענתה  אך 
למנוע  שעלולים  כבישים,  מת 
ומשכך  החולים  לבתי  גישה 
מהווים פיקוח נפש (לשיטתם. 
הכבי־ חסימת  בשבתות  בעוד 
מונעת  אינה  מה  משום  שים 

את הגישה לבתי החולים).
ביהדות  דורשים  בנוסף, 
את  מידית  לחוקק  התורה 
מה  המורחב,  הנורווגי  החוק 
שיאפשר את כניסתם של המ־
קומות ה-9, 10, וה-11 במפל־

גה לכנסת.
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דיווח: 

זרועות הביון של סרי לנקה קיבלו 
התרעה מדויקת על הפיגועים 

המתוכננים בשטח המדינה
זרועות הביון של סרי לנקה לא עשו דבר עם המידע הקריטי שהגיע לידיהם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
כוחות  של  הגדול  המחדל 
ומת־ הולך  לנקה  בסרי  הביטחון 
ברר ככל שעובר הזמן: הרשויות 
במדינה השקטה בימים כתיקונם, 
קיבלו התרעה ממוקדת על כוונה 
במ־ טרור  פיגועי  שורת  לבצע 

כבר  ההודים.  ממקביליהם  דינה 
העבירו  חודשים  ארבעה  לפני 
התרעה  ההודים  הביטחון  כוחות 
לנקה,  בסרי  לרשויות  ממוקדת 
אס־ קיצונים  של  רשת  ולפיה 
פיגועים  לבצע  מתכננת  לאמיים 
ההודים  המדינה.  בשטח  קשים 
לא העבירו התראה יבשה בלבד, 

אלא אף העניקו לעמיתיהם בסרי 
המח־ של  מדויקת  רשימה  לנקה 
בפיגועים,  מעורבים  שהיו  בלים 
הכס־ ומקור  הרשת  מנהיגי  כולל 

פים של המחבלים.
הרשויות  כאמור,  זאת,  עם 
בסרי לנקה לא עשו דבר בעניין. 

  

ברגע האחרון: 

המודיעין הטורקי סיכל פיגוע 
משולב

הפיגוע נמנע בעקבות מעצרו של פעיל איסלאמי קיצוני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הטורקיים  הביטחון  כוחות 
שהיה  גדול  טרור  פיגוע  סיכלו 
בשעות  אתמול  להתבצע  אמור 

מש־ הודיעה  כך  הצהריים.  אחר 
בע־ נמנע  הפיגוע  טורקיה.  טרת 
קבות מעצרו של פעיל איסלאמי 
קיצוני שהיה מבוקש על ידי המ־

בחקירתו  רב.  זמן  במשך  שטרה 
אל  להוציא  תכנן  כי  הודה  הוא 
עשוי  שהיה  גדול.  פיגוע  הפועל 

להוביל למותם של רבים.

המחבל מפיגוע הטרור בבית 
הכנסת בקליפורניה הוא 

סטודנט כבן 19
ההרוגה היא לורי גילברט קי ◆ לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית, ההרוגה 

ניסתה להגן על רב הקהילה שנפצע באירוע

מ‡ ‡ברהם ויסמן
היא  קי  גילברט  לורי 
הנורא  הטרור  בפיגוע  ההרוגה 
דייגו  בסן  היהודי  הכנסת  בבית 
דיווחים  לפי  שבקליפורניה. 
נה־ היא  האמריקנית,  בתקשורת 
רגה במהלך ניסיונה להגן על רב 

הקהילה שנפצע בפיגוע. 
המחבל שביצע את הפיגוע 

דייגו  סן  תושב  ארנסט,  ג'ון  הוא 
אנטישמי  הוא  ארנסט   .19 כבן 
כתבות  מספר  שפרסם  מוצהר, 
מכתבותיו  באחד  יהודים.  נגד 
הפיגוע  ביצוע  טרם  האחרונות 
יהודים  הרג  "איך  ארנסט  תהה 
בהמשך  האירופי?",  לגזע  מסייע 
לשואה  אחראי  יהודי  "כל  כתב: 
האירופי.  הגזע  של  המתוכננת 

הפ־ אחת,  כיחידה  פועלים  הם 
הם  נגמרים.  בלתי  שלהם  שעים 
הציבור,  את  ומרמים  משקרים 
לגרום  כדי  בבנקים  משתמשים 
ושו־ לחובות,  להיכנס  למדינות 
במטרה  הכלכלה  כל  על  לטים 
לממן את הרשע. כל יהודי צעיר 

ומבוגר אחראי לכך." 

יו

איראן: כלי טיס צילם מהאוויר 
נושאת מטוסים אמריקנית

הצעד המתגרה מגיע זמן קצר לאחר הכנסתם של משמרות המהפכה לרשימת 
ארגוני הטרור של ארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
משמרות  של  טיס  כלי 
את  לחדור  הצליח  המהפכה 
נו־ של  האווירית  ההגנה  שכבת 
אשר  אמריקנית  מטוסים  שאת 
את  ולצלם  הפרסי  במפרץ  שטה 
שניות.  מספר  במשך  הספינה 

הידיעות  סוכנות  של  בדיווח 
האירא־ המל"ט  כי  נאמר  תסנים 
בהצלחה  ולצלם  לטוס  הצליח  ני 
האמרי־ המטוסים  נושאת  את 
סוכנות  אייזנהואר.  דיוויט  קנית 
התמו־ את  הציגה  אף  הידיעות 
נראים  בהן  המל"ט,  שצילם  נות 
מטוסי קרב חונים על סיפונה של 

נושאת המטוסים. 
זמן  מגיע  האיראני  הצעד 
משמ־ של  הכנסתם  לאחר  קצר 
רות המהפכה של איראן לרשימת 
ארגוני הטרור שמפרסם הממשל 

האמריקני.
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רוסיה מתכננת להעניק דרכונים 
רוסיים לאזרחי אוקראינה

באוקראינה רואים במהלך התערבות נוספת בענייניה הפנימיים של המדינה

מ‡ ‡ברהם 
ויסמן

העי־ נמשך 
רוסיה  בין  מות 
נשיא  לאוקראינה: 
וולדימיר  רוסיה 
לא־ ממשיך  פוטין 
הנשיא  את  תגר 
האוקראיני הנבחר, 
לרשויות  והורה 
הע־ לבחון  ארצו 
רו־ דרכונים  נקת 
אזרחי  לכלל  סיים 
הרקע  אוקראינה. 
למהלך הרוסי נובע 
הג־ מההצטמקות 
באוכלוסיית  דולה 
והרצון  רוסיה 
הרוסי ארוך השנים 
אוק־ את  לספח 
ראינה לשטחה של 

רוסיה הגדולה.
הקו־ הצעד 
על  שנעשה  דם 
הרוסי  הממשל  ידי 
דרכו־ הענקת  היה 
מזרח  לאזרחי  נים 
באזו־ אוקראינה, 
על  הנשלטים  רים 
הפ־ המורדים  ידי 
שנלח־ רו-רוסים, 
השלטו־ עם  מים 
האוקראינים.  נות 
זעם  עורר  הצעד 
באוקראינה.  רב 
בכירים אוקראינים 

הפני־אמרו כי מדובר בהתערבות נוס־ בענייניה  רוסיה  מצד  מיים של אוקראינה.פת 

בכיר רוסי: "איראן אינה 
מתקרבת לגבול ישראל"

גורמי אופוזיציה סורים מכחישים את הדיווח

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בכיר רוסי אמר שלשום כי 
להן  בהבטחותיה  עומדת  איראן 
רוסיה הייתה ערבה, ואיננה עוב־
רת את קו ה-75 קילומטרים הס־

בעבר  כזכור,  ישראל.  לגבול  מוך 
כי  סורים  אופוזיציה  גורמי  טענו 
גורמים  ואף  חיזבאללה  כוחות 
בנוכחות  מחזיקים  איראניים 
צבאית על גבול ישראל. כמו כן, 

של  צבאיים  בסיסים  על  דווח 
חיזבאללה  השיעי  הטרור  ארגון 
גבול  אל  מאוד  סמוך  הנמצאים 

ישראל.

כתשעים שב"חים פלסטינים 
נעצרו בדרום

זוהו עשרות חשודים שניסו להיכנס לשטח ישראל ◆ הפלסטינים, תושבי דרום 
הר חברון, נעצרו

מ‡: מ. יו„
עצרו  הגבול  משמר  לוחמי 
חוקיים  בלתי  שוהים   89 אתמול 
מיתר  למעבר  בסמוך  פלסטינים, 
הפ־ של  החריג  המספר  בדרום. 
הוא  הבוקר,  שנעצרו  לשתינים 
תוצאה של פעילות יזומה שערכו 

לוחמי מג"ב באזור יער מיתר.
הסרת  ועם  בוקר  לפנות 
הסגר שהוטל בחול המועד פסח, 
יער  באזור  מג"ב  לוחמי  נערכו 
למניעת  פעילות  במסגרת  מיתר, 
לשטח  פלשתינים  של  חדירה 

ישראל ללא היתר.

הכוחות זיהו עשרות פלש־
תינים שחצו את הגדר והתקדמו 
לכיוון יער מיתר, שם ארבו להם 
כוחות נוספים שהביאו למעצרם 
את  סיכלו  ובכך  החשודים  של 
הכל  בסך  חוקית.  הלא  כניסתם 
במהלך הלילה והבוקר, נתפסו 89 
חשודים פלשתינים, תושבי דרום 
לחקירת  שהועברו  חברון,  הר 

המשטרה.
מבצע  זכור  לא  לאחרונה 
חו־ בלתי  שוהים  לתפיסת  גדול 
הוכרזו  שנים  כשלוש  לפני  קיים. 
כמה  המדיני־ביטחוני  בקבינט 

בתופעת  להילחם  כדי  צעדים 
הוחלט  השאר,  בין  השב"חים, 
בגדר  פרצות  בסגירת  להתחיל 
לה־ ירושלים,  בעוטף  הביטחון 
באזור  הגדר  את  מחדש  קים 
היתרי  ולשלול  תרקומיא־מיתר, 
עבודה מקרובי משפחה של מח־

בלים.
בנוסף לצעדים אלו, לוחמי 
מג"ב פועלים מפעם לפעם, בכל 
כניסה,  למנוע  כדי  הארץ  רחבי 
בלתי  שוהים  של  והלנה  העסקה 

חוקיים בשטחי ישראל.

ישראל העבירה בחשאי מאות 
מיליונים לרשות הפלסטינית; 

אולם הכסף הוחזר
בישראל התקבלה ההחלטה לפני כחודש להעביר באופן חד צדדי את כספי 

המסים של הרשות היישר לבנקים הפלסטיניים ◆ זאת לאחר שברשות סירבו 
בחודשים האחרונים לקבל את הכסף בגלל קיזוז משכורות המחבלים 

מ‡: מ. יו„
בחשאי  העבירה  ישראל 
לרשות  שקלים  מיליוני  מאות 
קרי־ את  למנוע  כדי  הפלסטינית 
החזירו  הפלסטינים  אבל  סתה, 
הכל־ המצוקה  אף  על  הכסף  את 

כלית הקשה.
ההחל־ התקבלה  בישראל 
קצרה  תקופה  כחודש,  לפני  טה 
באופן  להעביר  הבחירות,  לפני 
של  המסים  כספי  את  צדדי  חד 
הפלס־ לבנקים  היישר  הרשות 
טיניים. זאת מתוך מחשבה שאם 
תקשור־ הד  ללא  יעבור  הכסף 
יסכימו  שהפלסטינים  ייתכן  תי, 
של  בגובה  הסכום  את  לקבל 

כ-660 מיליון שקלים מדי חודש.
כבר  מסרבים  הפלסטינים 
הכסף,  את  לקבל  חודשים  כמה 
בי־ הקבינט  החלטת  על  במחאה 
משכורות  כספי  את  לקזז  שראל 
המחבלים מכספי המסים. אך גם 
לאחר שהכסף כבר הגיע לבנקים 
הפלסטיניים, הרשות החזירה את 
לאחר  לישראל  במלואו  הסכום 
פני־ התלבטויות  של  ימים  כמה 

מיות.
מאוד  מוטרדים  בישראל 
ראש  ברשות.  המידרדר  מהמצב 
ושר  נתניהו  בנימין  הממשלה 
האוצר משה כחלון דנו היום בנו־

שא בפגישתם.
בכיר  האחרון  בפברואר 

חוסיין  הפלסטינית  הרשות 
כי  חדשות  לכאן  אמר  א-שייח 
במשכו־ לקצץ  צפויה  הרשות 
הביטחון  מנגנוני  לאנשי  גם  רות 
הרשות  לדבריו,  הפלסטיניים. 
לבל  רב  זמן  ישראל  את  הזהירה 
ועו־ שלה  המסים  מכספי  תקצץ 
מדת בסירובה שלא לקבל גם את 

שאר כספי המסים.
כספי  למשבר  ניכנס  "אנו 
א-שייח.  אמר  מאוד",  קשה 
"מדובר ב-60% מהתקציב שלנו. 
הפגנות  וצופה  מאוד  מודאג  אני 
לא  הכלכלי.  המצב  על  במחאה 
לאנשים  משכורות  לשלם  נוכל 

כבר מתחילת החודש הבא".

פרטי הכרטיס נגנבו; כסף רב 
נגנב מהחשבון

אדם משך כסף בתל אביב ולמחרת הבחין ש-2,000 שקלים נוספים נמשכו 
מחשבונו לאחר שפרטי הכרטיס זויפו ◆ בנק הפועלים: "עובדים עם המשטרה 

לאיתור עבריינים ומניעת זיופים"

מ‡: מ. יו„
אדם  משך  כשבועיים  לפני 
לאומי  בנק  של  מכספומט  כסף 
ולמחרת  בעיר,  מרמורק  ברחוב 
גילה שפרטיו נגנבו, הכרטיס זויף 
שקלים   2,000 נמשכו  ומחשבונו 
בחמש פעימות. האיש, שחשבונו 
את־ קיבל  הפועלים  לבנק  שייך 

מול את הכסף בחזרה. 
"הלכתי לבדוק בסניף הבנק 
הקרוב והכסף פשוט נגנב" סיפר 
"הת־ התקשורת.  לכלי  אתמול 
אמרו  והם  לישראכרט  קשרתי 
ויזמינו  הכרטיס  את  יבטלו  שהם 
חזר  והכסף  הגיע  הכרטיס  חדש. 
רק היום בבוקר. עברתי לפה לא 
מזמן ואני חדש בתל אביב. מצא־
כסף,  בלי  אחד  יום  עצמי  את  תי 

לקחו הכל".
לכ־ הכרטיס  את  הכנסתי 
את  העתיק  פשוט  והוא  ספומט, 
הפרטים שלי. זה מה שישראכרט 
אמרו לי בטלפון. אחרי שדיברתי 
איתם הם הפנו אותי לסניף הבנק 
שלי ושם הם אמרו לי שהכרטיס 
את  משך  ומישהו  הועתק,  זוייף, 

הכסף מאחד הכספומטים".
במשטרה התייחסו למקרה 
מב־ ישראל  כי: "משטרת  ואמרו 
הדרושות  הפעולות  כל  את  צעת 
מבצעי  אחר  להתחקות  מנת  על 
העבירות ולמצות עימם את הדין 
לצי־ קוראת  המשטרה  תום.  עד 
בעת  וזהירות  עירנות  לגלות  בור 
כל  על  ולדווח  בכספומט  שימוש 

אירוע חריג בהתאם".
בת־ נמסר  הפועלים  מבנק 
וההגנה  האבטחה  "רמות  גובה: 

בעולם  מהגבוהות  הן  בבנקטים 
בינלאומיות  מרמה  שיטות  אך 
מתחדשות ללא הרף. אנו פועלים 
עם  פעולה  בשיתוף  יזום  באופן 
לאתר  מנת  על  ישראל  משטרת 
עבי־ ולעצור  למנוע  עבריינים, 
רות מרמה, זיוף והונאה בכרטיסי 
אשראי, לצד פיצוי של הלקוחות 
שניזוקו. בכל מקרה של חשד אנו 
לפנות  הלקוחות  את  מזמינים 
האש־ כרטיסי  לחברת  או  לבנק 

ראי".

http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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רוסיה מתכננת להעניק דרכונים 
רוסיים לאזרחי אוקראינה

באוקראינה רואים במהלך התערבות נוספת בענייניה הפנימיים של המדינה

מ‡ ‡ברהם 
ויסמן

העי־ נמשך 
רוסיה  בין  מות 
נשיא  לאוקראינה: 
וולדימיר  רוסיה 
לא־ ממשיך  פוטין 
הנשיא  את  תגר 
האוקראיני הנבחר, 
לרשויות  והורה 
הע־ לבחון  ארצו 
רו־ דרכונים  נקת 
אזרחי  לכלל  סיים 
הרקע  אוקראינה. 
למהלך הרוסי נובע 
הג־ מההצטמקות 
באוכלוסיית  דולה 
והרצון  רוסיה 
הרוסי ארוך השנים 
אוק־ את  לספח 
ראינה לשטחה של 

רוסיה הגדולה.
הקו־ הצעד 
על  שנעשה  דם 
הרוסי  הממשל  ידי 
דרכו־ הענקת  היה 
מזרח  לאזרחי  נים 
באזו־ אוקראינה, 
על  הנשלטים  רים 
הפ־ המורדים  ידי 
שנלח־ רו-רוסים, 
השלטו־ עם  מים 
האוקראינים.  נות 
זעם  עורר  הצעד 
באוקראינה.  רב 
בכירים אוקראינים 

הפני־אמרו כי מדובר בהתערבות נוס־ בענייניה  רוסיה  מצד  מיים של אוקראינה.פת 

בכיר רוסי: "איראן אינה 
מתקרבת לגבול ישראל"

גורמי אופוזיציה סורים מכחישים את הדיווח

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בכיר רוסי אמר שלשום כי 
להן  בהבטחותיה  עומדת  איראן 
רוסיה הייתה ערבה, ואיננה עוב־
רת את קו ה-75 קילומטרים הס־

בעבר  כזכור,  ישראל.  לגבול  מוך 
כי  סורים  אופוזיציה  גורמי  טענו 
גורמים  ואף  חיזבאללה  כוחות 
בנוכחות  מחזיקים  איראניים 
צבאית על גבול ישראל. כמו כן, 

של  צבאיים  בסיסים  על  דווח 
חיזבאללה  השיעי  הטרור  ארגון 
גבול  אל  מאוד  סמוך  הנמצאים 

ישראל.

כתשעים שב"חים פלסטינים 
נעצרו בדרום

זוהו עשרות חשודים שניסו להיכנס לשטח ישראל ◆ הפלסטינים, תושבי דרום 
הר חברון, נעצרו

מ‡: מ. יו„
עצרו  הגבול  משמר  לוחמי 
חוקיים  בלתי  שוהים   89 אתמול 
מיתר  למעבר  בסמוך  פלסטינים, 
הפ־ של  החריג  המספר  בדרום. 
הוא  הבוקר,  שנעצרו  לשתינים 
תוצאה של פעילות יזומה שערכו 

לוחמי מג"ב באזור יער מיתר.
הסרת  ועם  בוקר  לפנות 
הסגר שהוטל בחול המועד פסח, 
יער  באזור  מג"ב  לוחמי  נערכו 
למניעת  פעילות  במסגרת  מיתר, 
לשטח  פלשתינים  של  חדירה 

ישראל ללא היתר.

הכוחות זיהו עשרות פלש־
תינים שחצו את הגדר והתקדמו 
לכיוון יער מיתר, שם ארבו להם 
כוחות נוספים שהביאו למעצרם 
את  סיכלו  ובכך  החשודים  של 
הכל  בסך  חוקית.  הלא  כניסתם 
במהלך הלילה והבוקר, נתפסו 89 
חשודים פלשתינים, תושבי דרום 
לחקירת  שהועברו  חברון,  הר 

המשטרה.
מבצע  זכור  לא  לאחרונה 
חו־ בלתי  שוהים  לתפיסת  גדול 
הוכרזו  שנים  כשלוש  לפני  קיים. 
כמה  המדיני־ביטחוני  בקבינט 

בתופעת  להילחם  כדי  צעדים 
הוחלט  השאר,  בין  השב"חים, 
בגדר  פרצות  בסגירת  להתחיל 
לה־ ירושלים,  בעוטף  הביטחון 
באזור  הגדר  את  מחדש  קים 
היתרי  ולשלול  תרקומיא־מיתר, 
עבודה מקרובי משפחה של מח־

בלים.
בנוסף לצעדים אלו, לוחמי 
מג"ב פועלים מפעם לפעם, בכל 
כניסה,  למנוע  כדי  הארץ  רחבי 
בלתי  שוהים  של  והלנה  העסקה 

חוקיים בשטחי ישראל.

ישראל העבירה בחשאי מאות 
מיליונים לרשות הפלסטינית; 

אולם הכסף הוחזר
בישראל התקבלה ההחלטה לפני כחודש להעביר באופן חד צדדי את כספי 

המסים של הרשות היישר לבנקים הפלסטיניים ◆ זאת לאחר שברשות סירבו 
בחודשים האחרונים לקבל את הכסף בגלל קיזוז משכורות המחבלים 

מ‡: מ. יו„
בחשאי  העבירה  ישראל 
לרשות  שקלים  מיליוני  מאות 
קרי־ את  למנוע  כדי  הפלסטינית 
החזירו  הפלסטינים  אבל  סתה, 
הכל־ המצוקה  אף  על  הכסף  את 

כלית הקשה.
ההחל־ התקבלה  בישראל 
קצרה  תקופה  כחודש,  לפני  טה 
באופן  להעביר  הבחירות,  לפני 
של  המסים  כספי  את  צדדי  חד 
הפלס־ לבנקים  היישר  הרשות 
טיניים. זאת מתוך מחשבה שאם 
תקשור־ הד  ללא  יעבור  הכסף 
יסכימו  שהפלסטינים  ייתכן  תי, 
של  בגובה  הסכום  את  לקבל 

כ-660 מיליון שקלים מדי חודש.
כבר  מסרבים  הפלסטינים 
הכסף,  את  לקבל  חודשים  כמה 
בי־ הקבינט  החלטת  על  במחאה 
משכורות  כספי  את  לקזז  שראל 
המחבלים מכספי המסים. אך גם 
לאחר שהכסף כבר הגיע לבנקים 
הפלסטיניים, הרשות החזירה את 
לאחר  לישראל  במלואו  הסכום 
פני־ התלבטויות  של  ימים  כמה 

מיות.
מאוד  מוטרדים  בישראל 
ראש  ברשות.  המידרדר  מהמצב 
ושר  נתניהו  בנימין  הממשלה 
האוצר משה כחלון דנו היום בנו־

שא בפגישתם.
בכיר  האחרון  בפברואר 

חוסיין  הפלסטינית  הרשות 
כי  חדשות  לכאן  אמר  א-שייח 
במשכו־ לקצץ  צפויה  הרשות 
הביטחון  מנגנוני  לאנשי  גם  רות 
הרשות  לדבריו,  הפלסטיניים. 
לבל  רב  זמן  ישראל  את  הזהירה 
ועו־ שלה  המסים  מכספי  תקצץ 
מדת בסירובה שלא לקבל גם את 

שאר כספי המסים.
כספי  למשבר  ניכנס  "אנו 
א-שייח.  אמר  מאוד",  קשה 
"מדובר ב-60% מהתקציב שלנו. 
הפגנות  וצופה  מאוד  מודאג  אני 
לא  הכלכלי.  המצב  על  במחאה 
לאנשים  משכורות  לשלם  נוכל 

כבר מתחילת החודש הבא".

פרטי הכרטיס נגנבו; כסף רב 
נגנב מהחשבון

אדם משך כסף בתל אביב ולמחרת הבחין ש-2,000 שקלים נוספים נמשכו 
מחשבונו לאחר שפרטי הכרטיס זויפו ◆ בנק הפועלים: "עובדים עם המשטרה 

לאיתור עבריינים ומניעת זיופים"

מ‡: מ. יו„
אדם  משך  כשבועיים  לפני 
לאומי  בנק  של  מכספומט  כסף 
ולמחרת  בעיר,  מרמורק  ברחוב 
גילה שפרטיו נגנבו, הכרטיס זויף 
שקלים   2,000 נמשכו  ומחשבונו 
בחמש פעימות. האיש, שחשבונו 
את־ קיבל  הפועלים  לבנק  שייך 

מול את הכסף בחזרה. 
"הלכתי לבדוק בסניף הבנק 
הקרוב והכסף פשוט נגנב" סיפר 
"הת־ התקשורת.  לכלי  אתמול 
אמרו  והם  לישראכרט  קשרתי 
ויזמינו  הכרטיס  את  יבטלו  שהם 
חזר  והכסף  הגיע  הכרטיס  חדש. 
רק היום בבוקר. עברתי לפה לא 
מזמן ואני חדש בתל אביב. מצא־
כסף,  בלי  אחד  יום  עצמי  את  תי 

לקחו הכל".
לכ־ הכרטיס  את  הכנסתי 
את  העתיק  פשוט  והוא  ספומט, 
הפרטים שלי. זה מה שישראכרט 
אמרו לי בטלפון. אחרי שדיברתי 
איתם הם הפנו אותי לסניף הבנק 
שלי ושם הם אמרו לי שהכרטיס 
את  משך  ומישהו  הועתק,  זוייף, 

הכסף מאחד הכספומטים".
במשטרה התייחסו למקרה 
מב־ ישראל  כי: "משטרת  ואמרו 
הדרושות  הפעולות  כל  את  צעת 
מבצעי  אחר  להתחקות  מנת  על 
העבירות ולמצות עימם את הדין 
לצי־ קוראת  המשטרה  תום.  עד 
בעת  וזהירות  עירנות  לגלות  בור 
כל  על  ולדווח  בכספומט  שימוש 

אירוע חריג בהתאם".
בת־ נמסר  הפועלים  מבנק 
וההגנה  האבטחה  "רמות  גובה: 

בעולם  מהגבוהות  הן  בבנקטים 
בינלאומיות  מרמה  שיטות  אך 
מתחדשות ללא הרף. אנו פועלים 
עם  פעולה  בשיתוף  יזום  באופן 
לאתר  מנת  על  ישראל  משטרת 
עבי־ ולעצור  למנוע  עבריינים, 
רות מרמה, זיוף והונאה בכרטיסי 
אשראי, לצד פיצוי של הלקוחות 
שניזוקו. בכל מקרה של חשד אנו 
לפנות  הלקוחות  את  מזמינים 
האש־ כרטיסי  לחברת  או  לבנק 

ראי".
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יפו: שוטר הציל תינוק שנחנק
השוטר הציל את חייו של פעוט בן 10 חודשים, שנחנק לאחר שבלע שקית 

ניילון

מ‡: יר‡ל לבי‡
במשטרה  התקבל  בשבת 
בן  תינוק  ביפו,  בדירה  כי  דיווח 
ניילון  שקית  בלע  חודשים   10

וכתוצאה מכך נחנק.
לדירה,  שהגיעו  שוטרים 

לעזרה  זועקת  במשפחה  הבחינו 
בפ־ אוחז  אשר  המשפחה  ובאב 

עוט  במצב של חנק מתקדם.
לקח  השוטרים  אחד  מיד, 
לבצע  והחל  מאביו  הפעוט  את 
תוך  חיים  מצילות  פעולות  בו 
שהתינוק  עד  גופו  על  לחיצות 

הנ־ ככל  ניילון  שקית  מפיו  פלט 
ראה של חטיף שוקולד אשר בלע 

קודם לכן.
באופן  לנשום  חזר  התינוק 
הנרגשים  המשפחה  ובני  סדיר 

הודו לשוטרים על פעילותם.

איגוד הדייגים דורש לפצות 
הדייגים על תקופת ההשבתה

"במידה ותשובות הגורמים תהינה שליליות, נגיש עתירה להוצאת צו ביניים" 
אמר דובר איגוד הדייגים

מ‡: יר‡ל לבי‡
בישראל,  הדייגים  איגוד 
פנה למשרדי האוצר והחקלאות, 
בדרישה להקצות תקציב לפיצוי 
תקופת  על  המקצועיים  הדייגים 
חודשיים  לתקופת  הדיג  איסור 

במהלך השנה.
במכתב ציין איגוד הדייגים 
מאות  של  עבודתם  עצירת  כי 
דייגים במשך חודשיים ומניעתם 

למשפחותיהם,  פרנסה  מהבטחת 
הינה פגיעה בזכות יסוד המעוגנת 

בחוק יסוד חופש העיסוק.
הגו־ ותשובות  "במידה 
נגיש  שליליות,  תהינה  רמים 
אמר  ביניים"  צו  להוצאת  עתירה 
עלי,  סמי  הדייגים,  איגוד  דובר 
"האיסור גורף ואינו מידתי ופוגע 
מוחל־ קבוצה  של  בפרנסתה  
מצד  מקיפוח  שנים  הסובלת  שת 

הענקת  ללא  איסור  הממשלה. 
חלופה שתבטיח הכנסה לדייגים 
מתקב־ אינה  החודשיים,  במהלך 
לת על הדעת, לצד היותה פגיעה 
בחוק  המעוגנת  בסיסית  בזכות 

יסוד".
האיגוד  כי  הוסיף  עלי 
ממשיך במאבק הצודק להגנה על 
להחריף  ומתכוון  הדיג,  מורשת 
את המאבק ומתכנן צעדי מחאה.

סוכלה הברחת נשק מירדן 
לישראל

סוכלה הברחה של עשרות אקדחים ותת מקלע משטח ירדן לישראל 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בלשי  סיכלו  חוה"מ  בימי 
משטרת  של   המרכזית  היחידה 
ישראל בשיתוף לוחמי צה"ל הב־

רחת נשקים מירדן לישראל.
הסמויה  הפעילות  במהלך 
-ישראל,  ירדן  לגבול  בסמוך 
אשר  בחשוד  הבלשים  הבחינו 

העביר לשטח ישראל תיק גדול.
המורכבת  הפעילות  בתום 
הבלשים  עצרו  הלילה,  בשעות 
מבאקה   30,32 בני  חשודים  שני 
לג־ סמוך  שהגיעו  גרבייה  אל 
התיק,  את  לאסוף  מנת  על  בול 
אקד־  31 נתפסו  התיק  בבדיקת 
מקלע  ותת  שונים  מסוגים  חים 

אחד.
החשודים  למעצר  במקביל 

הכוחות  הצליחו  לגבול,  בסמוך 
 25) נוספים  חשודים  שני  לעצור 
באקה אל גרבייה) שהמתינו בכלי 
רכב בתחנת דלק סמוכה. החשו־
אמורים  היו  החשד  פי  על  דים 
ולהעביר  רכב  כלי  בשני  לנסוע 

את כלי הנשק לתחומי המדינה.
בנוסף נתפסו שני כלי רכב 
מסוג טויוטה קורולה וג'יפ מסוג 
B.M.W אותם המשטרה תבקש 

לחלט בהליך המשפטי.

ליטא: מכחיש השואה הבריטי 
דיוויד אירווינג נכנס לרשימה 

השחורה
ליטא הכניסה את מכחיש השואה הבריטי דיוויד אירווינג לרשימה השחורה 

של גורמים שאין להכניסם למדינה

מ‡: יר‡ל לבי‡  
להכניס  החליטה  ליטא 
גורמים  של  השחורה  לרשימה 
מכ־ את  בתחומה  רצויים  שאינם 
חיש השואה הבריטי דיוויד איר־
מחלקת  ראש  החליט  כך  ווינג. 

ההגירה בליטא.
מטעם  שנמסרה  בהודעה 
”קיבל־ נאמר  ההגירה  מחלקת 
החוץ  ממשרד  בנושא  בקשה  נו 
השק־ כי  התברר  בדיקה  ולאחר 
פותיו ודעותיו המכחישות באופן 
מהוות  השואה  את  וברור  חד 

עבירה על החוק בליטא“.
ונכלא  נעצר  אירווינג 
הכחשת  באשמת  באוסטריה 
וב־ בפולין  לבקר  תכנן  השואה 
פרסם  ואף  השנה  במהלך  ליטא 

זאת.
בקהילה היהודית בירכו על 
ההחלטה ואמרו כי מדובר בצעד 
בהכחשת  להילחם  כדי  הכרחי 
מקום  תופסת  שעדיין  השואה 

ממשי באירופה.

הודיעה  פולין  גם  כי  יצויין 
שאירווינג לא יהיה רצוי בתחומי 
בה  השואה  שהכחשת  המדינה 

הוצאה מחוץ לחוק ומהווה פשע 
הנושא עונש מאסר.
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מ‡: מ. יו„
הסורים,  האסירים  שני 
החזרת  במסגרת  ששוחררו 
זכריה  צה"ל  חלל  של  גופתו 
את־ הועברו  לישראל,  באומל 
דרך  האדום  הצלב  לידי  מול 
הגולן.  שברמת  קוניטרה  מעבר 
מדובר  כי  הדגישו  בישראל 
ב"מחווה של רצון טוב", וסירבו 
שמדו־ שמדובר  לכך  להתייחס 

בר בעסקה.
הם  המשוחררים  שני 
ונכלא  שהורשע  טוויל,  זידאן 
סחורה  הברחת  על  ב-2008 
להשתחרר  היה  וצפוי  אסורה 
בכל מקרה ביולי הקרוב וחמיס 
אחמד, בן 35, שנתפס ב-2005 

הס־ פיגוע  לבצע  ניסיון  לאחר 
ונשפט  צה"ל  לבסיס  תננות 

למאסר עד 2023.
הממשלה  שראש  הנימוק 
המשפטי  ליועץ  הציג 
להימנע  כשביקש  לממשלה, 
אישור  לצורך  הקבינט  מכינוס 
הצורך  היה  השבויים,  חילופי 
ולדימיר  רוסיה  לנשיר  להשיב 
בנושא.  מהירה  תשובה  פוטין 
פוטין העלה את הצורך לפצות 
הבחי־ לפני  עוד  הסורים  את 
שלו  הביקור  לאחר  מיד  רות, 
הבחי־ עקב  אולם  במוסקבה. 
רות, נתניהו המתין עם הטיפול 
בנושא עד לאחר הבחירות ורק 
הועברה  שנערכו  לאחר  יום 

ולמשרד  הנשיא  לבית  הבקשה 
המשפטים.

כי  אמרו  בקבינט  שרים 
היה  לא  אכן  העניין  בנסיבות 
לד־ הקבינט.  את  לכנס  צורך 
בחוק  המדובר  הסעיף  בריהם, 
לעסקאות  מתייחס  הממשלה 
ולא  משמעותיות,  שבויים 
לאירוע קטן כמו שחרור מחבל 
אחד. לדברי אותם שרים, חברי 
אל־ וזאב  שקד  איילת  הקבינט 
קין הם שיזמו בשעתו את התי־
של  אישור  שמחייב  לחוק  קון 
הכרוכים  להסכמים  הקבינט 
הם  לכך  ולא  מחבלים  בשחרור 

כיוונו.

הותר לפרסום:

 נחשפה תשתית חמאס שתכננה 
פיגוע סמוך ליום הבחירות

פעיל המזוהה עם חמאס נעצר בחשד למעורבות בתכנון הפיגוע באזור מעלה 
אדומים ◆ הוא יצר קשר עם בכירים בארגון הטרור ברצועת עזה והביע נכונות 

לבצע את הפיגוע ◆ בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום

מ‡: מ. יו„
לאחרו־ חשפו  וצה"ל  שב"כ 
ושומרון  ביהודה  טרור  תשתית  נה 
ליום  סמוך  פיגוע  לבצע  שתכננה 
לפר־ אתמול  הותר  כך  הבחירות, 
סום. פעיל בתשתית, יחיא אבו דיא 
בן 23 מהכפר א-זעיים, המזוהה עם 
חמאס נעצר ובימים הקרובים יוגש 
עלה  בחקירתו  אישום.  כתב  נגדו 
כי אבו דיה עמד בקשר עם פעילי 
בא־ עזה  ברצועת  בכירים  חמאס 
לפעילות  גויס  האינטרנט,  מצעות 
משימות  לבצע  הסכים  צבאית, 

ולשמש כמחבל מתאבד.
במסגרת קשריו לפעילי הח־
אבו  התבקש  עזה,  ברצועת  מאס 
מחסן  ולשכור  רכב  לרכוש  דיה 
לטובת הכנת מכונית תופת. בנוסף 
נקודת  אחר  מעקב  לבצע  התבקש 
אדו־ מעלה  באזור  מיטבית  פיגוע 

מים, בה ישנו ריכוז גבוה של אוטו־
בוסים, אזרחים וחיילים.

בת־ מסר  בשב"כ  בכיר  גורם 
חמאס  של  הטרור  "תשתית  גובה: 
העת  בכל  פועלת  עזה  ברצועת 
יהודה  מאזור  חמאס  פעילי  לגיוס 
פיגועי  הוצאת  לטובת  ושומרון, 
לערער  במטרה  רצחניים  טרור 
באזור.  הביטחונית  היציבות  את 
של  הצבאית  הזרוע  של  זו  פעילות 
ארוכה  לשורה  מצטרפת  חמאס, 
של ניסיונות פיגוע באכוונת חמאס 
פעילים  גיוס  באמצעות  בעזה 
ביהודה, אשר סוכלו על ידי שרות 
האחרו־ בשנים  הכללי  הביטחון 
של  למאסרם  הובילו  כה  ועד  נות 

רבים".
ניסה  הבחירות  לפני  שבוע 
ישראלים  נהגים  לדקור  מחבל 
סמוך למחסום חווארה, ונוטרל על 

הזירה  מן  מעדויות  מהם.  אחד  ידי 
את  לפתוח  ניסה  המחבל  כי  עולה 
השומרון  תושב  של  מכוניתו  דלת 
ולדקור את בתו שישבה בתוך כלי 
ונטרל  במחבל  ירה  האזרח  הרכב. 
חולים  לבית  פונה  המפגע  אותו. 
בלינסון בפתח תקוה ושם מת מפ־

צעיו.
נפצע  לכן  קודם  ימים  כמה 
ביישוב  ירי  בפיגוע  שבע  בן  ילד 
כתו־ ידו  בכף  נפגע  הילד  אל.  בית 
היישוב  בתוך  כשהיה  מירי  צאה 
בבית  רפואי  טיפול  לקבלת  ופונה 
בירושלים.  צדק  שערי  החולים 
אחיעד  הרב  נרצח  מארס  בחודש 
אריאל.   באזור  ירי  בפיגוע  אטינגר 
גל  ראשון  סמל  גם  נהרג  בפיגוע 
סמ"ר  שבע.  מבאר   19 בן  קיידאן, 
קיידאן שירת בגדוד 334 של חטי־

בת האש בחיל התותחנים.

הפגיעה בילד בירושלים:

 החשוד שברח הסגיר את 
עצמו למשטרה

המשטרה הודיעה כי הצעיר, שלפי החשד דרס ילד בן 11 בשכונת רמות, 
הסגיר את עצמו אחרי שהסתתר במשך חמשה ימים ◆ הילד עדיין נמצא 

במצב אנוש בבית החולים שערי צדק

מ‡: מ. יו„
בדריסת  שנחשד  הצעיר 
הרחובות  בצומת   11 בן  ילד 
שכונת רמות בירושלים בשבוע 
שעבר, הסגיר את עצמו אתמול 

בצהריים לידי המשטרה.
האחרון  השבוע  בסוף 
מהציבור  ביקשה  המשטרה 
הפו־ הנהג  של  באיתורו  סיוע 
אחרי  אותר  הפוגע  הרכב  גע. 

אך  זאב,  גבעת  באזור  התאונה 
הוא נמלט. הילד עדיין מאושפז 
לטיפול  במחלקה  אנוש  במצב 
החולים  בבית  ילדים  נמרץ 

שערי צדק בירושלים.
אחיו  לעיני  נדרס  הילד 
מאיר  גולדה  הרחובות  בצומת 
במשטרה  מירסקי.  ויצחק 
מודעים  ירושלים  ובעיריית 
שקיבל  המסלול,  למסוכנות 

לבטיחות  הלאומית  מהרשות 
המפוקפק  התואר  את  בדרכים 
חו־ יום  מדי  אדום".  "כביש 
וילדים,  נערים  הרחוב  את  צים 
אופניים,  על  רכובים  חלקם 
הפ־ החינוך  למוסדות  בדרכם 
בשכונה  הציר.  לאורך  זורים 
קי־ התערבות  שללא  חוששים 
מאיר  גולדה  שדרות   - צונית 

ימשיכו לגבות מחיר כבד.

אופנוען דרס פעוט בשביל 
להולכי רגל

רוכב אופנוע בן 24 פגע בפעוט בן שנתיים ששוטט בחוף אולגה שבחדרה - ונמלט 
מהמקום ◆ הפעוט נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים

מ‡: מ. יו„
מחדרה   24 בן  אופנוע  רוכב 
שנתיים  בן  פעוט  בדריסת  מואשם 
מהמ־ ובבריחה   - בעיר  אולגה  בחוף 
התעבו־ באגף  התביעות  מחלקת  קום. 
אתמול  נגדו  הגישה  המשטרה  של  רה 
ראש,  בקלות  נהיגה  בגין  אישום  כתב 
נהיגה בזמן פסילה ונהיגה ללא רישיון 
רכב בתוקף וללא ביטוח. צפו בתיעוד 

הדריסה ממצלמת אבטחה.
שבוע  בסוף  התרחשה  התאונה 
הפ־ נדרס  כאמור  ובמהלכה  האחרון, 

רוכב  על-ידי  פחם,  אל  מאום  עוט, 

שביל  על  משוטט  בעודו   - האופנוע 
נפצע  הפעוט  רגל.  להולכי  שמיועד 
רפואי  לטיפול  ופונה  בינוני  באורח 

בבית החולים הלל יפה בחדרה.
בתיעוד  נראה  אמנם  הנהג 
לפי  אך   - מהאופנוע  יורד  התאונה 
המשטרה הוא נמלט בהמשך מהמקום, 
בלי להשאיר פרטים מזהים ומבלי לד־
בתום  בחוק.  כנדרש  התאונה  על  ווח 
במשטרה,  מסרו  ממוקדת",  "חקירה 
נגדו  הוגש  מהיר  ובהליך  נעצר  הוא 
כתב האישום לבית המשפט לתעבורה 
תום  עד  למעצר  בקשה  לצד  בחדרה, 

ההליכים המשפטיים נגדו.
"רואה  היא  כי  מסרה  המשטרה 
ותמ־ ונסיבותיה  התאונה  את  בחומרה 
שיך באכיפה ותביעה מחמירה בהתאם, 
התוש־ וביטחון  הציבור  שלום  למען 
בים". עוד נמסר כי "המשטרה מנהלת 
פשרות  חסרת  ואכיפה  עיקש  מאבק 
מש־ ביטחון  את  המסכנים  נהגים  נגד 
באופן  אוכפת  כך  ולשם  הדרך  תמשי 
ואלה  חיים  מסכנות  עבירות  ממוקד 
המוגדרות בריונות כביש, לצד תביעה 
מחמירה נגד אלה הרומסים את החוק 

ברגל גסה, כמו במקרה האמור".

איטליה: מסעדה כשרה הושחתה
המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה יחד עם ניסיון שוד שלא צלח

מ‡: יר‡ל לבי‡
איטלקית  מסעדה   – ויניפג 
כשרה בקנדה הושחתה עם כתובות 
נאצה אנטישמיות בפעם הרביעית 

מזה חמישה חודשים.
ולנסיון  לוונדליזם  בנוסף 
במסעדה  שעובדת  אישה  שוד, 
ויניפג,  בעיר  ”בר-מקס-ביסטרו“ 
בלילה  שעבר  בשבוע  הותקפה 

לאחר סגירתו.
באמבולנס  נלקחה  האישה 
לבית חולים, שם טופלה ושוחררה.

מסרה  המקומית  המשטרה 
כי המסעדה כולה הושחתה קשות, 
רו־ אנטישמיות  נאצה  וכתובות 
המילה  המסעדה,  קירות  על  ססו 

הקדמי  החלון  על  רוססה  ”יהודי“ 
של המסעדה.

המשטרה חוקרת את האירוע 
כפשע שנאה.

http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
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הועברו לידי הצלב האדום

הסורים הועברו לסוריה דרך מעבר קוניטרה ◆ שרים: "לא היה צורך 
באישור הממשלה"

מ‡: מ. יו„
הסורים,  האסירים  שני 
החזרת  במסגרת  ששוחררו 
זכריה  צה"ל  חלל  של  גופתו 
את־ הועברו  לישראל,  באומל 
דרך  האדום  הצלב  לידי  מול 
הגולן.  שברמת  קוניטרה  מעבר 
מדובר  כי  הדגישו  בישראל 
ב"מחווה של רצון טוב", וסירבו 
שמדו־ שמדובר  לכך  להתייחס 

בר בעסקה.
הם  המשוחררים  שני 
ונכלא  שהורשע  טוויל,  זידאן 
סחורה  הברחת  על  ב-2008 
להשתחרר  היה  וצפוי  אסורה 
בכל מקרה ביולי הקרוב וחמיס 
אחמד, בן 35, שנתפס ב-2005 

הס־ פיגוע  לבצע  ניסיון  לאחר 
ונשפט  צה"ל  לבסיס  תננות 

למאסר עד 2023.
הממשלה  שראש  הנימוק 
המשפטי  ליועץ  הציג 
להימנע  כשביקש  לממשלה, 
אישור  לצורך  הקבינט  מכינוס 
הצורך  היה  השבויים,  חילופי 
ולדימיר  רוסיה  לנשיר  להשיב 
בנושא.  מהירה  תשובה  פוטין 
פוטין העלה את הצורך לפצות 
הבחי־ לפני  עוד  הסורים  את 
שלו  הביקור  לאחר  מיד  רות, 
הבחי־ עקב  אולם  במוסקבה. 
רות, נתניהו המתין עם הטיפול 
בנושא עד לאחר הבחירות ורק 
הועברה  שנערכו  לאחר  יום 

ולמשרד  הנשיא  לבית  הבקשה 
המשפטים.

כי  אמרו  בקבינט  שרים 
היה  לא  אכן  העניין  בנסיבות 
לד־ הקבינט.  את  לכנס  צורך 
בחוק  המדובר  הסעיף  בריהם, 
לעסקאות  מתייחס  הממשלה 
ולא  משמעותיות,  שבויים 
לאירוע קטן כמו שחרור מחבל 
אחד. לדברי אותם שרים, חברי 
אל־ וזאב  שקד  איילת  הקבינט 
קין הם שיזמו בשעתו את התי־
של  אישור  שמחייב  לחוק  קון 
הכרוכים  להסכמים  הקבינט 
הם  לכך  ולא  מחבלים  בשחרור 

כיוונו.

הותר לפרסום:

 נחשפה תשתית חמאס שתכננה 
פיגוע סמוך ליום הבחירות

פעיל המזוהה עם חמאס נעצר בחשד למעורבות בתכנון הפיגוע באזור מעלה 
אדומים ◆ הוא יצר קשר עם בכירים בארגון הטרור ברצועת עזה והביע נכונות 

לבצע את הפיגוע ◆ בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום

מ‡: מ. יו„
לאחרו־ חשפו  וצה"ל  שב"כ 
ושומרון  ביהודה  טרור  תשתית  נה 
ליום  סמוך  פיגוע  לבצע  שתכננה 
לפר־ אתמול  הותר  כך  הבחירות, 
סום. פעיל בתשתית, יחיא אבו דיא 
בן 23 מהכפר א-זעיים, המזוהה עם 
חמאס נעצר ובימים הקרובים יוגש 
עלה  בחקירתו  אישום.  כתב  נגדו 
כי אבו דיה עמד בקשר עם פעילי 
בא־ עזה  ברצועת  בכירים  חמאס 
לפעילות  גויס  האינטרנט,  מצעות 
משימות  לבצע  הסכים  צבאית, 

ולשמש כמחבל מתאבד.
במסגרת קשריו לפעילי הח־
אבו  התבקש  עזה,  ברצועת  מאס 
מחסן  ולשכור  רכב  לרכוש  דיה 
לטובת הכנת מכונית תופת. בנוסף 
נקודת  אחר  מעקב  לבצע  התבקש 
אדו־ מעלה  באזור  מיטבית  פיגוע 

מים, בה ישנו ריכוז גבוה של אוטו־
בוסים, אזרחים וחיילים.

בת־ מסר  בשב"כ  בכיר  גורם 
חמאס  של  הטרור  "תשתית  גובה: 
העת  בכל  פועלת  עזה  ברצועת 
יהודה  מאזור  חמאס  פעילי  לגיוס 
פיגועי  הוצאת  לטובת  ושומרון, 
לערער  במטרה  רצחניים  טרור 
באזור.  הביטחונית  היציבות  את 
של  הצבאית  הזרוע  של  זו  פעילות 
ארוכה  לשורה  מצטרפת  חמאס, 
של ניסיונות פיגוע באכוונת חמאס 
פעילים  גיוס  באמצעות  בעזה 
ביהודה, אשר סוכלו על ידי שרות 
האחרו־ בשנים  הכללי  הביטחון 
של  למאסרם  הובילו  כה  ועד  נות 

רבים".
ניסה  הבחירות  לפני  שבוע 
ישראלים  נהגים  לדקור  מחבל 
סמוך למחסום חווארה, ונוטרל על 

הזירה  מן  מעדויות  מהם.  אחד  ידי 
את  לפתוח  ניסה  המחבל  כי  עולה 
השומרון  תושב  של  מכוניתו  דלת 
ולדקור את בתו שישבה בתוך כלי 
ונטרל  במחבל  ירה  האזרח  הרכב. 
חולים  לבית  פונה  המפגע  אותו. 
בלינסון בפתח תקוה ושם מת מפ־

צעיו.
נפצע  לכן  קודם  ימים  כמה 
ביישוב  ירי  בפיגוע  שבע  בן  ילד 
כתו־ ידו  בכף  נפגע  הילד  אל.  בית 
היישוב  בתוך  כשהיה  מירי  צאה 
בבית  רפואי  טיפול  לקבלת  ופונה 
בירושלים.  צדק  שערי  החולים 
אחיעד  הרב  נרצח  מארס  בחודש 
אריאל.   באזור  ירי  בפיגוע  אטינגר 
גל  ראשון  סמל  גם  נהרג  בפיגוע 
סמ"ר  שבע.  מבאר   19 בן  קיידאן, 
קיידאן שירת בגדוד 334 של חטי־

בת האש בחיל התותחנים.

הפגיעה בילד בירושלים:

 החשוד שברח הסגיר את 
עצמו למשטרה

המשטרה הודיעה כי הצעיר, שלפי החשד דרס ילד בן 11 בשכונת רמות, 
הסגיר את עצמו אחרי שהסתתר במשך חמשה ימים ◆ הילד עדיין נמצא 

במצב אנוש בבית החולים שערי צדק

מ‡: מ. יו„
בדריסת  שנחשד  הצעיר 
הרחובות  בצומת   11 בן  ילד 
שכונת רמות בירושלים בשבוע 
שעבר, הסגיר את עצמו אתמול 

בצהריים לידי המשטרה.
האחרון  השבוע  בסוף 
מהציבור  ביקשה  המשטרה 
הפו־ הנהג  של  באיתורו  סיוע 
אחרי  אותר  הפוגע  הרכב  גע. 

אך  זאב,  גבעת  באזור  התאונה 
הוא נמלט. הילד עדיין מאושפז 
לטיפול  במחלקה  אנוש  במצב 
החולים  בבית  ילדים  נמרץ 

שערי צדק בירושלים.
אחיו  לעיני  נדרס  הילד 
מאיר  גולדה  הרחובות  בצומת 
במשטרה  מירסקי.  ויצחק 
מודעים  ירושלים  ובעיריית 
שקיבל  המסלול,  למסוכנות 

לבטיחות  הלאומית  מהרשות 
המפוקפק  התואר  את  בדרכים 
חו־ יום  מדי  אדום".  "כביש 
וילדים,  נערים  הרחוב  את  צים 
אופניים,  על  רכובים  חלקם 
הפ־ החינוך  למוסדות  בדרכם 
בשכונה  הציר.  לאורך  זורים 
קי־ התערבות  שללא  חוששים 
מאיר  גולדה  שדרות   - צונית 

ימשיכו לגבות מחיר כבד.

אופנוען דרס פעוט בשביל 
להולכי רגל

רוכב אופנוע בן 24 פגע בפעוט בן שנתיים ששוטט בחוף אולגה שבחדרה - ונמלט 
מהמקום ◆ הפעוט נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים

מ‡: מ. יו„
מחדרה   24 בן  אופנוע  רוכב 
שנתיים  בן  פעוט  בדריסת  מואשם 
מהמ־ ובבריחה   - בעיר  אולגה  בחוף 
התעבו־ באגף  התביעות  מחלקת  קום. 
אתמול  נגדו  הגישה  המשטרה  של  רה 
ראש,  בקלות  נהיגה  בגין  אישום  כתב 
נהיגה בזמן פסילה ונהיגה ללא רישיון 
רכב בתוקף וללא ביטוח. צפו בתיעוד 

הדריסה ממצלמת אבטחה.
שבוע  בסוף  התרחשה  התאונה 
הפ־ נדרס  כאמור  ובמהלכה  האחרון, 
רוכב  על-ידי  פחם,  אל  מאום  עוט, 

שביל  על  משוטט  בעודו   - האופנוע 
נפצע  הפעוט  רגל.  להולכי  שמיועד 
רפואי  לטיפול  ופונה  בינוני  באורח 

בבית החולים הלל יפה בחדרה.
בתיעוד  נראה  אמנם  הנהג 
לפי  אך   - מהאופנוע  יורד  התאונה 
המשטרה הוא נמלט בהמשך מהמקום, 
בלי להשאיר פרטים מזהים ומבלי לד־
בתום  בחוק.  כנדרש  התאונה  על  ווח 
במשטרה,  מסרו  ממוקדת",  "חקירה 
נגדו  הוגש  מהיר  ובהליך  נעצר  הוא 
כתב האישום לבית המשפט לתעבורה 
תום  עד  למעצר  בקשה  לצד  בחדרה, 

ההליכים המשפטיים נגדו.
"רואה  היא  כי  מסרה  המשטרה 
ותמ־ ונסיבותיה  התאונה  את  בחומרה 
שיך באכיפה ותביעה מחמירה בהתאם, 
התוש־ וביטחון  הציבור  שלום  למען 
בים". עוד נמסר כי "המשטרה מנהלת 
פשרות  חסרת  ואכיפה  עיקש  מאבק 
מש־ ביטחון  את  המסכנים  נהגים  נגד 
באופן  אוכפת  כך  ולשם  הדרך  תמשי 
ואלה  חיים  מסכנות  עבירות  ממוקד 
המוגדרות בריונות כביש, לצד תביעה 
מחמירה נגד אלה הרומסים את החוק 

ברגל גסה, כמו במקרה האמור".

איטליה: מסעדה כשרה הושחתה
המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה יחד עם ניסיון שוד שלא צלח

מ‡: יר‡ל לבי‡
איטלקית  מסעדה   – ויניפג 
כשרה בקנדה הושחתה עם כתובות 
נאצה אנטישמיות בפעם הרביעית 

מזה חמישה חודשים.
ולנסיון  לוונדליזם  בנוסף 
במסעדה  שעובדת  אישה  שוד, 
ויניפג,  בעיר  ”בר-מקס-ביסטרו“ 
בלילה  שעבר  בשבוע  הותקפה 

לאחר סגירתו.
באמבולנס  נלקחה  האישה 
לבית חולים, שם טופלה ושוחררה.

מסרה  המקומית  המשטרה 
כי המסעדה כולה הושחתה קשות, 
רו־ אנטישמיות  נאצה  וכתובות 
המילה  המסעדה,  קירות  על  ססו 

הקדמי  החלון  על  רוססה  ”יהודי“ 
של המסעדה.

המשטרה חוקרת את האירוע 
כפשע שנאה.
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אחיו של הרוצח מטולוז נדון 
ל- 30 שנות מאסר על שותפות 

ברצח
הרוצח מוחמד מראח רצח את הרב יונתן סנדלר הי"ד ושניים מילדיו וכן ילדה 

נוספת בבית הספר ”אוצר התורה“ בטולוז

מ‡: יר‡ל לבי‡
אחיו של הרוצח שהרג אר־
יהודי  ספר  בבית  אדם  בני  בעה 
יבלה 30  שנים  כ-7  לפני  בצרפת 
אשם  שנמצא  לאחר  בכלא  שנה 

בשותפות ברצח.
 ,36 בן  מראח,  עבדלקאדר 
בית  ידי  על  חמישי  ביום  נדון 
המשפט לערעורים בפריז לעונש 
שנ־ לאחר  שנים    35 של  מאסר 
של  ברצח  במעורבות  אשם  מצא 
בטו־ הספר  בבית  מראח  מוחמד 

לוז, וברצח שלושה חיילים.
לעשרים  נדון   2017 בשנת 

שנות מאסר לאחר שנמצא כי היה 
טרוריסטית  בקונספירציה  שותף 
נמוכה  בארכאה  משפט  בית  אך 
כי  שקבע  לאחר  אותו  זיכה  יותר 
הוא לא היה שותף במעשה אחיו. 
קבע  לערעורים  המשפט  בית 
שהוא היה שותף ברצח. התביעה 

ביקשה מאסר עולם.
מוחמד מראח רצח את הרב 
יונתן סנדלר הי"ד ושניים מילדיו 
תשע"ב  באדר  נוספת  ילדה  וכן 
בבית הספר ”אוצר התורה“ בטו־
לוז. ימים ספורים קודם לכן, רצח 
צרפתים  חיילים  שלושה  מראח 

מו־ של  בפרבר  התקפות  בשתי 
בקרב  נהרג  הוא  בצרפת.  נטאובן 
בטולוז,  בדירתו  שוטר  עם  יריות 
בבית  הרצח  לאחר  הסתתר  שם 
אמר  הוא  וידיאו  בסרט  הספר. 
במסג־ הרצח  את  ביצע  הוא  כי 
את  לנקום  מנת  ועל  הג‘יהאד  רת 

סבלם של ילדים פלסטינים.
מוחמד מראח, בן למשפחה 
להיות  ”גדל  ילדים,  ארבעה  של 
שהאנטישמיות  משום  אנטישמי 
בבית“,  מהאווירה  חלק  היתה 
ב  עבדאללה,  הצעיר,  אחיו  אמר 

.-2013

הקוד לזיהוי מוצרים שיוצרו 
לאחר פסח תשע"ט

מהו הקוֹד בשנה זו שבאמצעותו תזהו את מוצרי החמץ שיוצרו לאחר הפסח? 
ומה דין תרופות המכילות חמץ שלא נמכרו לגוי?

מ‡: יר‡ל לבי‡
 – הפסח  עליו  שעבר  חמץ 
רבי  הרה"ג  מאת  למעשה  הלכה 
(בא־ שליט"א  פוקס  יעקב  יצחק 

דיבות הדף הפותח דרשו):
'כלשהו'  בגודל  חמץ  כל 
או  בפסח  לגוי  מכור  היה  שלא 
ישראל  מרשות  לגמרי  הוצא  לא 
אע"פ   – הפסח  לפני  והופקר 
נאסר   – "ביטול"  עליו  שנאמר 
לו  ובהנאה,  באכילה  הפסח  אחר 
של  בכמות  אפילו  העולם,  ולכל 

פחות מכזית.
ונא־ החמץ  את  שביטל  מי 
נס ולא הספיק למכרו, או הבודק 
ולא מצא ואחר הפסח מצאו – אם 
(כמה  מרובה  בהפסד  המדובר 
בקבוקי ויסקי, ודקה או בירה, או 
קמח  או  דגנים  של  גדולה  כמות 
וכן  בגלוטן,  לאסורים  המיוחדים 
להם  שזקוקים  ויטמינים  כמויות 
בה־ להתירם  יש  חמץ)  ומכילים 
(הכרעת  לגוי  למכרם  כגון  נאה, 
המשנ"ב תמ"ח, כה;  ושעה"צ, ד).
תרופות המכילות חמץ, אף 
שלא נמכרו לגוי לקראת הפסח – 
מותרות, גם עבור חולה שאין בו 

סכנה (שו"ע תס"ו, א).
לק־ אין  א.  למעשה:  הלכה 
בחנות  רק  אלא  הפסח  אחרי  נות 
שיש בה אישור המעיד על מכירת 
חמץ ע"י רב, אב"ד או גוף כשרות 
שהאישור  שם  ומצוין  למהדרין, 

מתייחס לשנת תשע"ט.
ח"ו  להיכשל  לא  כדי  ב. 
שלא  הפסח  עליו  שעבר  בחמץ 
שלא  לחוששים  או  לגוי,  נמכר 
לחמץ  חמץ"  "מכירת  מועילה 
האם  מוצר  כל  לזהות  ניתן  ודאי, 
פסח  אחרי  הייצור  מקו  יצא 
המופיע  הקוד  בעזרת  תשע"ט, 

על כל מוצר מזון .
מוצרי  לקניית  ה'קוד' 
השנה,  הקוד  הפסח:  לאחר  חמץ 
הרא־ המספר   .9118 תשע"ט: 

שון משמאל – 9 מציין את השנה 
הספ־ שלשת   .2019  – האזרחית 

מספר  את  מציינות  הימניות  רות 
הראשון  מאז  שנה  באותה  הימים 
בינואר למניינם. כיון שיום אחרי 
פסח השנה, תשע"ט (כולל אסרו 
חג – שבת) – יום ראשון כ"ג ניסן 
זה  ויום   ,28/4 בתאריך  היה   –
היה היום ה-117 מתחילת השנה 

לינואר 2019  הראשון   – הלועזית 
(למניינם), אם כן כל מוצר שתא־
והלאה,    28/4 מיום  ייצורו  ריך 
יוצר אחרי הפסח – והקוד שעליו 

הוא 9118 ומעלה.
מזון  מוצרי  ישנם  תזכורת: 
החרדית  העדה  בד"צ  שבהכשר 
כל  כלל  חמץ  מכילים  שאינם 
לע־ המחמירים  אף  ולכן  השנה, 
שנמכר  מזון  לצרוך  שלא  צמם 
אפילו בחנויות, ואינם סומכים על 
אותם  לקנות  רשאים   – המכירה 
אחרי פסח, כיון שכל השנה, כא־
מור, אינם מכילים חמץ:  אבקות 
 – פודינג  אינסטנט  אורז,  אפיה, 
גריסי  ג'לי,  במבה,  הטעמים;  כל 
דגים טריים, דייסת  דבש,  פנינה, 
חומץ,  לתינוקות,  קורנפלור 
טופי  (גרגרנית),  חילבה  חרדל, 
מיקבי  יין  טחינה,  הסוגים),  (כל 
הארץ, מיונז, מרגרינה, סוכר וניל, 
סילאן, קטשופ, קפה נמס (אבקה 
ריבות,  ריץ',  קצפת  ומגורען), 
שוקולית, שמרים טריים ויבשים, 

שלגוני קרח ותה.
 

בית המשפט הורה: די 
להשבתות ברכבת 

ועד עובדי הרכבת הונחה להפסיק את הצעדים הארגוניים - ולשוב למשא ומתן 
עם ההנהלה למשך חודש וחצי. "העובדים ישמרו על שקט תעשייתי מלא ולא 

יקיימו כל שיבוש" ◆ הוועד: מקווים שההנהלה תפסיק את מסע ההכפשות

מ‡: יר‡ל לבי‡
ועד  על  אסר  המשפט  בית 
עובדי הרכבת וההסתדרות להמ־
כך  הארגוניים.  הצעדים  עם  שיך 
עולה בהחלטה שהתקבלה על ידי 
בבית  רובוביץ-ברכש  השופטת 
לצד  זאת  לעבודה.   האזורי  הדין 
למשא  לחזור  לצדדים  הוראה 

ומתן ממוקד.
בהמשך  התקבלה  ההחלטה 
הרכ־ הנהלת  שהגישה  לעתירה 
ארגוניים  צעדים   40 לביטול  בת 

אלפי  במאות  יום  מידי  הפוגעים 
נוסעים, ופוגעים באפשרות הנה־
לת הרכבת לאפשר שירות תקין.

המשא  תקופת  "במהלך 
על  הרכבת  עובדי  ישמרו  ומתן, 
שקט תעשייתי מלא, ולא יקיימו 
מהלכים ארגוניים שיש בהם לה־
פריע למהלך התקין וסדר העבו־

דה, או כל שיבוש אחר."
המש־ בית  קיבל  כן  כמן 
פט את עמדת הנהלת הרכבת כי 
ועד  שהטיל  הארגוניים  הצעדים 
ישי־ פגיעה  פוגעים  העובדים 

להמשיך  ואין  חיוני,  בשירות  רה 
להטיל צעדים ארגוניים הפוגעים 

בשירות זה.
נמסר:  הרכבת  מהנהלת 
בית  החלטת  על  שמחים  "אנו 
הנהלת  עמדת  את  שקיבלה  הדין 
מעייניה  בראש  אשר  הרכבת, 
שניתן  השירות  על  השמירה 
קוראת  הרכבת  הנהלת  לציבור. 
לשול־ לשבת  העובדים  לוועד 
ידיים  לשלב  מנת  על  המו"מ  חן 
המש־ באתגרים  עמידה  לטובת 
מעותיים הניצבים בפני החברה".

פלסטינים נכנסו לשטחי 
ישובים ישראלים ללא בידוק 

בטחוני
הפלסטינים משתלטים על אדמות בסמוך לבתי התושבים ◆ הפלסטינים אף 
מצלמים בתוך הישובים הישראלים ללא הפרעה ובליווי קציני המנהל האזרחי

מ‡: יר‡ל לבי‡
האזר־ המנהל  באישור 
פלסטינים  קבוצת  הוכנסה  חי 
מאיזור בית-לחם על-מנת לבצע 
הישרא־ הישובים  בשטחי  חריש 

לים של מזרח גוש עציון.
ונוק־ אלדד  כפר  בישובים 
האח־ בשבועות  כי  טוענים  דים 
של  נרחב  מבצע  מתקיים  רונים 
באיזור  אדמות  על  השתלטות 

המ־ ובאישור  בחסות  הישובים, 
נהל האזרחי.

שנכנ־ פלסטינים  קבוצת 
ביטחוני  בידוק  ללא  לשטח  סה 
ובאישור מאנשי המנהל האזרחי, 
תושבים  כלפי  באיומים  פנתה 
ישראלים הגרים במקום, כשאחד 
מהם אף צולם כאשר הוא מאיים 
מב־ אותם  שיגרש  התושבים  על 

תיהם.
אותו פלסטיני שאיים הגיע 

זאת  ולמרות  מזהה  תעודה  ללא 
בדי־ ללא  החריש  לשטח  הוכנס 
בניגוד  והפקדתה,  תעודתו  קת 

לנהלים.
באירוע  שעבר  בשבוע 
חריש נוסף נתפסו ותועדו שניים 
מצלמים  כשהם  מהפלסטינים 
הוע־ המידע  הישוב.  בתוך  בתים 
לא  שהחליט  האזרחי  למנהל  בר 

לנקוט בצעדים.
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האברך ר' יצחק פקשר ז"ל
בארה"ב נפטר האברך הצעיר ר' יצחק פקשר ז"ל לאחר מאבק ממושך במחלה 

הנוראה

מ‡: יר‡ל לבי‡
יצחק  ר'  האברך  ביתר: 
יסורים  לאחר  נסתלק  פקשר 
קשים אותם סבל למעלה מארבע 

שנים.
הגאון  של  בנו  ז"ל,  המנוח 
מרחוב  פקשר  נחום  אליהו  רבי 
ומגדו־ בירושלים  גרשום  רבינו 
בחסידות  חכמים  התלמידי  לי 
התגורר  חתונתו  לאחר  באיאן. 
קצרה  תקופה  ולאחר  בביתר, 
הקשה,  המחלה  בגופו  התגלתה 
לטיפולים  רעייתו  עם  נסע  והוא 

בארה"ב.
תקופה  נמשכו  הטיפולים 
כי  היה  נראה  פעם  ומידי  ארוכה 
השתפר המצב ואף הצליח להגיע 
בעיקר  בארץ  קצרים  לביקורים 
בתקופות החגים, אך למגינת כל 
לב הוא נלב"ע לאחר שנות ייסו־

רים קשים.
אחד ממכריו בארה"ב סיפר 
לאתר 'ביתר אונליין': "באתי לב־
קרו מספר פעמים בארה"ב ובכל 
הש־ תמיד  הוא  היה  שהוא  מצב 
שהותי  את  ולהנעים  לחייך  תדל 
היה  שלו  החיוך  בנוח,  שארגיש 
יותר  לו  אכפת  והיה  ולבבי  כנה 
ושי־ בעבורו  יטרחו  שלא  מכל 
שווים.  בין  כשווה  אליו  תייחסו 

הרחמים  גינוני  מכל  סלד  הוא 
והשתדל תמיד להטיב בחזרה עם 

כל מי שעזר לו".
מכר אחר סיפר על המנוח: 
"סימן ההיכר של יצחק היה שני־
מתוק  הומור  וחוש  כישרון  נות, 
ידוע  היה  הוא  בישיבה  במיוחד. 
זאת  מוכשר ועם  ולמדן  כמתמיד 
חב־ בקרב  חיוך  להעלות  הצליח 
איתו  כשנפגשתי  רואיו.  וכל  ריו 

בתקו־ בארץ  הביקורים  באחד 
לגופו  מבעד  ראיתי  מחלתו  פת 
שלא  המוכר  החיוך  את  המיוסר 
הת־ האמונה  חוסן  ואת  השתנה 
מידית שליוותה אותו עד לרגעיו 

האחרונים. חבל על דאבדין".
אח־ השאיר  לא  יצחק  רבי 
ריו זרע של קיימא והציבור נקרא 

ללמוד ולהתפלל לעילוי נשמתו.

למעלה מ-800 אלף איש פקדו את 
הכותל המערבי בימי חג הפסח

רבבות השתתפו בברכת הכהנים בימי חול המועד

מ‡: יר‡ל לבי‡
פקדו  זו  בשנה  הפסח  בחג 
את הכותל המערבי יותר משנים 
לכותל  הגיעו  עתה  ועד  עברו. 
בהם,  איש.  אלף  מ-850  יותר 
ציבור,  אישי  רבנים,  אדמו“רים, 
משפחות  והמוני  רבים  תיירים 
ומהעו־ מהארץ  ישראל  בית 
הפסח  חג  את  לחגוג  שבחרו  לם 
הק־ עיר  בירושלים  כאן  שלהם 

דוש.
עשרות אלפים רבים הגיעו 
פסח  של  שביעי  חג  לקראת  גם 

והשבת הסמוכה לחג.
כ 100,000 איש שפקדו את 
הכותל המערבי בימי חול המועד 
המ־ הכהנים  ברכת  נערכה  בהם 

סורתית. בהם מאות כהנים שבאו 
לברך את עם ישראל באהבה.

המ־ בכותל  הכהנים  ברכת 
ערבי הפכה להיות מסורת ארוכת 
שנים, מעמד בעל חשיבות גדולה 
בהת־ וממלא  מלא  היהודי,  לעם 
ככתוב  ותפילה,  תקווה  רגשות, 
ֻקמּו  "ַויָּ הימים":  "דברי  בספר 
ָהָעם  ֶאת  ַוְיָבֲרכּו  ם  ַהְלִויִּ ֲהִנים  ַהכֹּ
ָתם ִל־ בוֹא ְתִפלָּ קוָֹלם ַותָּ ַמע בְּ שָּ ַויִּ

ָמִים" (דברי הימים  ְמעוֹן ָקְדׁשוֹ ַלשָּ
ב פרק ל, כז).

ההמונית  הכהנים  ברכת 
לי־ הראשיים  הרבנים  במעמד 
רבי  הגאון  לציון  הראשון  שראל, 
רבי  הגאון  שליט"א,  יוסף  יצחק 
הכותל  ורב  שליט"א  לאו  דוד 

רבי  הגאון  הקדושים,  והמקומות 
התפי־ לאחר  רבינוביץ.  שמואל 
פני  'הקבלת  מעמד  התקיים  לה, 
ורב  הראשיים  הרבנים  בו  רבו' 
בי־ הקדושים  המקומות  הכותל 

רכו את הציבור.
המער־ הכותל  רב  השנה, 
הרה"ג  הקדושים  והמקומות  בי 
תפי־ גם  נשא  רבינוביץ  שמואל 
המרובים  הגשמים  על  הודיה  לת 
שזכינו להם השנה. ואמר: "לאחר 
הגשמים  על  לבקש  שסיימנו 
רא־ ביום  הטל'  'מוריד  והתחלנו 
ההזדמנות  זו  הפסח,  חג  של  שון 
עם  ברוב  עולם  לבורא  להודות 
שניתן  והגשם  השפע  על  והדר 

לנו."

ספר "„ברי מנחם" להרה"˜ רבי מנחם מענ„ל 
מסטר‡פ˜וב זיע"‡ 

מנחם"  "דברי  הקדוש  הספר  הופעת  עם  התורני  הספר  בשדה  הפציע  עולם  אור 

להרה"ק רבי מנחם מענדל מסטראפקוב זיע"א, בן הרה"ק בעל דברי שלום מסטראפקוב 

זיע"א, בן הרה"ק בעל דברי יחזקאל משינאווא זיע"א, בן הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז 

זיע"א.

הספר נדפס לראשונה בשנת תשי"ז, ומאז לא הודפס מחדש, וכעת נדפס ברוב פאר 

והדר עם הרבה הוספות. החלק הראשון כולל דברי תורה על התורה והמועדים. כמו כן 

נוסף במהדורה זו עשרות מכתבי קודש ושו"ת מכתב יד קדשו.

קובע ברכה לעצמו החלק השני של הספר "תולדות המחבר" אשר לראשונה נאספו 

תולדות חייו בהרחבה, החל מצעירותו בצל זקינו הרה"ק משינאווא, כהונתו כרב העיר 

המלחמה  שנות  אביו,  כסא  על  מסטראפקוב  כאדמו"ר  פאר  לכהן  עלותו  סטראפקוב, 

בה איבד את כל משפחתו לבד נכדה אחת, כשהוא עצמו ניצל בניסי ניסים על ידי הס־

תתרותו בבונקר, כשהוא כותב בכתב ידו הבטחה לכל יושבי הבונקר שיזכו לעבור את 

המלחמה בחיים.

קונו  את  עבד  שם  לארה"ב  עלה  תש"ז  ובשנת  בשווייץ,  התיישב  המלחמה  לאחר 

בעיר ויליאמסבורג עד לפטירתו בשנת תשי"ד.

להשיג בחנויות הספרים. לפרטים בטל 052-7143512

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com
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שווים.  בין  כשווה  אליו  תייחסו 

הרחמים  גינוני  מכל  סלד  הוא 
והשתדל תמיד להטיב בחזרה עם 

כל מי שעזר לו".
מכר אחר סיפר על המנוח: 
"סימן ההיכר של יצחק היה שני־
מתוק  הומור  וחוש  כישרון  נות, 
ידוע  היה  הוא  בישיבה  במיוחד. 
זאת  ועם  מוכשר  ולמדן  כמתמיד 
חב־ בקרב  חיוך  להעלות  הצליח 
איתו  כשנפגשתי  רואיו.  וכל  ריו 

בתקו־ בארץ  הביקורים  באחד 
לגופו  מבעד  ראיתי  מחלתו  פת 
שלא  המוכר  החיוך  את  המיוסר 
הת־ האמונה  חוסן  ואת  השתנה 

מידית שליוותה אותו עד לרגעיו 
האחרונים. חבל על דאבדין".

אח־ השאיר  לא  יצחק  רבי 
ריו זרע של קיימא והציבור נקרא 

ללמוד ולהתפלל לעילוי נשמתו.

למעלה מ-800 אלף איש פקדו את 
הכותל המערבי בימי חג הפסח

רבבות השתתפו בברכת הכהנים בימי חול המועד

מ‡: יר‡ל לבי‡
פקדו  זו  בשנה  הפסח  בחג 
את הכותל המערבי יותר משנים 
לכותל  הגיעו  עתה  ועד  עברו. 
בהם,  איש.  אלף  מ-850  יותר 
ציבור,  אישי  רבנים,  אדמו“רים, 
משפחות  והמוני  רבים  תיירים 
ומהעו־ מהארץ  ישראל  בית 
הפסח  חג  את  לחגוג  שבחרו  לם 
הק־ עיר  בירושלים  כאן  שלהם 

דוש.
עשרות אלפים רבים הגיעו 
פסח  של  שביעי  חג  לקראת  גם 

והשבת הסמוכה לחג.
כ 100,000 איש שפקדו את 
הכותל המערבי בימי חול המועד 
המ־ הכהנים  ברכת  נערכה  בהם 

סורתית. בהם מאות כהנים שבאו 
לברך את עם ישראל באהבה.

המ־ בכותל  הכהנים  ברכת 
ערבי הפכה להיות מסורת ארוכת 
שנים, מעמד בעל חשיבות גדולה 
בהת־ וממלא  מלא  היהודי,  לעם 
ככתוב  ותפילה,  תקווה  רגשות, 
ֻקמּו  "ַויָּ הימים":  "דברי  בספר 
ָהָעם  ֶאת  ַוְיָבֲרכּו  ם  ַהְלִויִּ ֲהִנים  ַהכֹּ
ָתם ִל־ בוֹא ְתִפלָּ קוָֹלם ַותָּ ַמע בְּ שָּ ַויִּ
ָמִים" (דברי הימים  ְמעוֹן ָקְדׁשוֹ ַלשָּ

ב פרק ל, כז).
ההמונית  הכהנים  ברכת 
לי־ הראשיים  הרבנים  במעמד 
רבי  הגאון  לציון  הראשון  שראל, 
רבי  הגאון  שליט"א,  יוסף  יצחק 
הכותל  ורב  שליט"א  לאו  דוד 

רבי  הגאון  הקדושים,  והמקומות 
התפי־ לאחר  רבינוביץ.  שמואל 
פני  'הקבלת  מעמד  התקיים  לה, 
ורב  הראשיים  הרבנים  בו  רבו' 
בי־ הקדושים  המקומות  הכותל 

רכו את הציבור.
המער־ הכותל  רב  השנה, 
הרה"ג  הקדושים  והמקומות  בי 
תפי־ גם  נשא  רבינוביץ  שמואל 
המרובים  הגשמים  על  הודיה  לת 
שזכינו להם השנה. ואמר: "לאחר 
הגשמים  על  לבקש  שסיימנו 
רא־ ביום  הטל'  'מוריד  והתחלנו 
ההזדמנות  זו  הפסח,  חג  של  שון 
עם  ברוב  עולם  לבורא  להודות 
שניתן  והגשם  השפע  על  והדר 

לנו."

ספר "„ברי מנחם" להרה"˜ רבי מנחם מענ„ל 
מסטר‡פ˜וב זיע"‡ 

מנחם"  "דברי  הקדוש  הספר  הופעת  עם  התורני  הספר  בשדה  הפציע  עולם  אור 

להרה"ק רבי מנחם מענדל מסטראפקוב זיע"א, בן הרה"ק בעל דברי שלום מסטראפקוב 

זיע"א, בן הרה"ק בעל דברי יחזקאל משינאווא זיע"א, בן הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז 

זיע"א.

הספר נדפס לראשונה בשנת תשי"ז, ומאז לא הודפס מחדש, וכעת נדפס ברוב פאר 

והדר עם הרבה הוספות. החלק הראשון כולל דברי תורה על התורה והמועדים. כמו כן 

נוסף במהדורה זו עשרות מכתבי קודש ושו"ת מכתב יד קדשו.

קובע ברכה לעצמו החלק השני של הספר "תולדות המחבר" אשר לראשונה נאספו 

תולדות חייו בהרחבה, החל מצעירותו בצל זקינו הרה"ק משינאווא, כהונתו כרב העיר 

המלחמה  שנות  אביו,  כסא  על  מסטראפקוב  כאדמו"ר  פאר  לכהן  עלותו  סטראפקוב, 

בה איבד את כל משפחתו לבד נכדה אחת, כשהוא עצמו ניצל בניסי ניסים על ידי הס־

תתרותו בבונקר, כשהוא כותב בכתב ידו הבטחה לכל יושבי הבונקר שיזכו לעבור את 

המלחמה בחיים.

קונו  את  עבד  שם  לארה"ב  עלה  תש"ז  ובשנת  בשווייץ,  התיישב  המלחמה  לאחר 

בעיר ויליאמסבורג עד לפטירתו בשנת תשי"ד.

להשיג בחנויות הספרים. לפרטים בטל 052-7143512

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com
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בת ים: בן 70 נפצע קשה בשריפה 
בדירה; נכדתו חולצה במצב קל

הגבר סובל מכוויות בפלג גופו העליון והוא פונה לבית החולים וולפסון כשהוא 
מורדם ומונשם ◆ הנכדה בת השבע ושני שוטרים נפגעו קל משאיפת עשן

מ‡ פ. יוחנן
גבר כבן 70 נפצע קשה עם 
כוויות בפלג גופו העליון בשריפה 
בקומה  (ראשון)  אתמול  שפרצה 
השלישית רחוב חביבה רייק בבת 
ים. צוות מגן דוד אדום העניק לו 
אותו  ופינה  במקום  רפואי  טיפול 
כשהוא  וולפסון  החולים  לבית 
מורדם ומונשם. נכדתו בת השבע 
לאחר  קל,  במצב  היא  גם  פונה 
שו־ שני  עשן.  משאיפת  שנפגעה 

טרים נפגעו קל באירוע.
שריפה  פרצה  קודם  יום 
המב־ אחד  של  השנייה  בקומה 
נים בבית החולים הדסה עין כרם 
כיבוי  צוותי  שישה  בירושלים. 
את  ופינו  למקום  הגיעו  והצלה 

החולים והנוכחים בבניין. לא היו 
לבירור  חקירה  ונפתחה  נפגעים, 

נסיבות האירוע.
מדוברות כיבוי והצלה מחוז 
הגיעו  נמסר: "הצוותים  ירושלים 
למקום עם מנוף חילוץ וכיבוי. הם 

זיהו את השריפה בקומה השנייה, 
לקומה  עד  רעיל  עשן  שהפיצה 
החי־ צוותי  בסיוע  השמינית. 
חלק  פונו  החולים,  בית  של  רום 
מהאנשים. במקביל, הם השתלטו 
על הלהבות, ואווררו את הבניין".

ארבע עיריות בדרך לחתימת 
הסכמי גג

פתח תקווה, רמת גן, רמת השרון ויהוד בדרך לחתימת הסכמי גג עם המדינה 
לקראת בניית עשרות אלפי דירות בשטחן ◆ העיריות דורשות בנוסף פיתוח 

תשתיות כדי להתמודד עם העומסים הצפויים

מ‡ :מעון מ‡יר
ארבע עיריות שבמשך שנים 
ארוכות התנגדו להרחבת הבנייה 
בשטחן, התרככו והן בדרך לחתי־
עם  בנייה  להאצת  גג  הסכמי  מת 
ב"כלכליסט".  דווח  כך  המדינה. 
בראש ובראשונה מדובר בעיריית 
להיבנות  שאמורות  תקווה,  פתח 
וכמו  דירות,  אלף  מ-17  יותר  בה 
מתקדמים  ומתנים  משאים  כן 
משרדי  בין  גם  כיום  מתקיימים 
ישראל  מקרקעי  רשות  השיכון, 
והאוצר לבין עיריות רמת גן, רמת 

השרון ויהוד.
 על פי ההסכם המתגבש עם 
מהדירות  אלף   12 תקווה,  פתח 
לעיר  ממזרח  להיבנות  צפויות 
המתפנה.  סירקין  מחנה  בשטח 
להיבנות  צפויות  נוספות   5,000
לפא־ הסמוך  בשטח  העיר  בצפון 
לקום  המתוכנן  המטרופוליני  רק 

על גדות הירקון.
מקוד־ סירקין  מחנה  שטח 
המשתר־ תכניות  שתי  כיום  מות 
עות יחד על פני 2,580 דונם, שבו 
אלף  וכ־-00  הדירות  אלפי  יבנו 
ולמסחר.  לתעסוקה  יוקצו  מ"ר 

התוכנית העיקרית לבניית 8,000 
ותופקד  בותמ"ל  מקודמת  דירות 
תו־ בקרוב.  הציבור  להתנגדויות 
כנית לבניית 4,000 דירות נוספות 
דרום"  "סירקין  תוכנית  במסגרת 
של  כינונה  לאחר  רק  תקודם 

הממשלה החדשה.
הסכם  כולל  לכך  בנוסף 
די־ כ-2,500  לבניית  קרקע  הגג 
משלימה"  כ"קרקע  שתיועד  רות 
של  הכלכלית  לכדאיות  שתסייע 
להתחד־ פרויקטים  של  שורה 
יוספטל,  בשכונות  עירונית  שות 
קיים  הכל  בסך  ועמישב.  אחדות 
של  לתוספת  פוטנציאל  בעיר 
במסגרת  דירות  אלף   15 עוד 
עי־ התחדשות  של  פרויקטים 
כבר  מהן  מחצית  כאשר  רונית, 
מצויות בהליכי תכנון. הסכם הגג 
פארק  לבניית  פרויקט  גם  כולל 
של  שטח  על  והייטק  עסקים 
1,000 דונם בין דרך אם המושבות 

לאצטדיון העירוני.
תקווה,  לפתח  במקביל 
לקראת  שיחות  מנהלת  רמ"י 
עם  גם  גג  הסכמי  על  חתימה 
רמת  עם  ההסכם  ויהוד.  גן  רמת 

גן יכלול תוכנית לבניית כ-2,200 
דירות בשטחים חקלאים של כפר 
די־  3,000 לבניית  תוכנית  אז"ר, 
רות במסגרת פינוי בינוי של שי־
כון הרופאים בתל השומר־שיבא, 
ותוכניות של התחדשות עירונית 
בתוך העיר. בעירייה מאשרים כי 
כי  ומערכים  מגעים  מתקיימים 

ההסכם ייחתם אחרי פסח.
תו־ כולל  יהוד  עם  ההסכם 
על  דירות   2,800 לבניית  כנית 
תוכנית  וכן  מגשימים,  של  קרקע 
לבניית 4,100 דירות בשטח שמ־

שויך היום לישוב גני יהודה.
ההס־ שלושת  הכל  בסך 
תקווה,  פתח  של   - הללו  כמים 
רמת גן ויהוד - יובילו לבנייה של 
באזור  חדשות  דירות  אלף  כ-30 
כביש  שבין  בשטח  אונו  בקעת 
כיום  שכבר  אזור   - לכביש 40   4
סובל מעומסי תנועה. המענה לכך 
מאסי־ השקעה  באמצעות  יינתן 
ופיתוח  כבישים,  בתשתיות  בית 

מערכת הסעת המונים.

סין פרסמה תמונות מרכב 
החלל שבצד הרחוק של הירח

רכב החלל יוטו-2 תיעד מקרוב את פני הצד שאינו פונה לעולם לכדור הארץ ◆ 
באחת התמונות ניתן לראות את הצל שלו

מ‡ פ. יוחנן
הסינית  החלל  סוכנות 
תמונות  כמה  השבוע  פרסמה 
השטח  רכב  שצילם  מדהימות 
הירח.  של  הרחוק  בצד   2 יוטו 
צ'אנג-אה  בחללית  הגיע  הרכב 
בצד  השנה  בתחילת  שנחתה   ,4
פונה  שאינו  הירח,  של  המרוחק 
הפכה  ובכך  הארץ  לכדור  לעולם 
בצד  הנוחתת  הראשונה  לחללית 

זה.

ל-פי סוכנות החלל הסינית, 
יוטו-2 נסע עד כה 178.9 מטרים. 
מזה  יותר  גדול  במרחק  מדובר 
שעשה רכב החלל יוטו-1, שחדל 
של  בצד   2014 בפברואר  לפעול 
הרו־ הארץ.  לכדור  הפונה  הירח 
בר החדש יכול לנוע בשיפוע של 
מכשולים  ולעבור  מעלות   20 עד 

שגובהם עד 20 ס"מ.
רכב השטח מצויד נוסף על 
מצלמה פנורמית גם במכ"מ חודר 
לניתוח  בספקטרומטר  קרקע, 

ובמ־ הקרקע  של  הכימי  ההרכב 
חלקי־ של  פגיעות  לזיהוי  כשיר 
קים מסוימים בקרקע, כדי להבין 
רוח  של  השפעתה  את  יותר  טוב 
הירח.  של  השטח  פני  על  השמש 
רשמית אמור רכב השטח לפעול 
מהנדסי  אך  חודשים,  כשלושה 
בי־ הביעו  סין  של  החלל  סוכנות 
תקופה  לפעול  יוכל  הוא  כי  טחון 
שנים  אפילו  יותר,  הרבה  ארוכה 
עבר  כבר  הוא  בינתיים  אחדות. 

את משך הזמן שציפו שיפעל.

חדרה: שכונת גבעת אולגה 
תתרחב באלפי דירות

השכונה במערב חדרה תתרחב בכ-4,000 דירות במהלך העשור הקרוב במסגרת 
פיילוט לתוכנית מתאר שכונתית להתחדשות עירונית

מ‡ פ. יוחנן
לגובה  עולה  אולגה  גבעת 
לתוכנית  ארצי  פיילוט  במסגרת 
עי־ להתחדשות  שכונתית  מתאר 
בשנות  שנבנתה  השכונה,  רונית. 
צמו־ חדרה,  במערב  וה-70  ה-60 
דה לחוף הים ומונה כיום כ-3,600 
מתוכן  כ-1,000  דיור,  יחידות 
התו־ לפי  בינוי.  לפינוי  מיועדות 
הדיור  יחידות  כמות  תגדל  כנית, 
בשכונה בעשור הקרוב לכ-8,350. 
להתח־ הממשלתית  ברשות 

דשות עירונית, שקידמו את התו־
כנית יחד עם עיריית חדרה, ציינו 
בעלי  יהיו  החדשים  הבניינים  כי 
תמהיל דירות מגוון, משש קומות 
מענה  לתת  כדי  קומות,   35 עד 
והאוכלוסיות  השימושים  למגוון 
הרקמה  על  לשמור  בשכונכדי 
המו־ העיקרון  הקיימת,  העירונית 
הבנייה  ריכוז  הוא  בתוכנית  ביל 
ההיקפי  בצד  למגורים  הגבוהה 
יישאר  מרכזה  בעוד  השכונה  של 
ונמוכה  אחידה  בבנייה  מאופיין 

מתייחסת  כן  החוף.  לרצועת  עד 
שטחים  ציבור,  למבני  התוכנית 
ודרכים,  תנועה  הסדרת  פתוחים, 
ותשתיות,  ונוף  הסביבה  איכות 

כמו מים וביוב.
בוועדת  אושרה  התוכנית 
הוועדה  של  להתנגדויות  המשנה 
המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, ומ־
עתה יוכלו קבלנים ויזמים להגיש 
במהירות  לדרך  ולהוציא  תוכניות 

תוכניות פינוי בינוי בשכונה.

ישראל תשתתף בכנס טכנולוגי בדובאי
משרד החוץ הודיע על ההשתתפות בתערוכת "אקספו 2020" באיחוד 
האמירויות • נתניהו: "ביטוי למעמדה העולה של ישראל בעולם ובאזור"

מ‡ פ. יוחנן
כי  הודיע  החוץ  משרד 
הט־ בתערוכת  תשתתף  ישראל 
 World" והחדשנות  כנולוגיה 
בדובאי,   "EXPO 2020
בי־ עוד   - האמירויות  שבאיחוד 
טוי להתקרבות למדינות המפרץ 

הפרסי.
מדובר ביריד "אקספו" עו־
תשתתף.  ישראל  שבו  נוסף  למי 
שמ־ "אנו  נמסר:  החוץ  ממשרד 
מרוח  לשתף  ההזדמנות  על  חים 
הישראלית,  והיזמות  החדשנות 
וטכנולוגיות  חידושים  ולהציג 
בתחו־ דרך  פורצות  ישראליות 
מים שונים כגון מים, רפואה וט־

כנולוגיות מידע.
הן  "אקספו"  "תערוכות 

מקום מפגש, שבו אנשים מרחבי 
העולם חוברים ומנצלים את כש־
אתג־ עם  להתמודדות  רונותיהם 
החברה.  ולקידום  משותפים  רים 
ביוזמה  חלק  לקחת  שמחים  אנו 

חשובה זו". 

רה"מ נתניהו בירך על הת־
ערוכה הצפויה במדינה הערבית: 
של  השתתפותה  על  מברך  "אני 
זהו  בדובאי.  ב"אקספו"  ישראל 
בעו־ העולה  למעמדה  ביטוי  עוד 

לם ובאזור".
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השליח הרוסי לסוריה: 
האיראנים רחוקים מהגבול עם 

ישראל
לפי אלכסנדר לברנטייב, האיראנים עומדים בהתחייבויותיהם ◆ שליחו של 
פוטין אמר כי הכוחות האיראניים רחוקים 80-75 ק"מ מהגבול עם ישראל

מ‡ פ. יוחנן
שליחו של נשיא רוסיה ול־
אלכסנדר  לסוריה,  פוטין  דימיר 
לברנטייב, התראיין לערוץ הרוסי 
ספוטניק ואמר כי "למרות הכרזת 
נשיא ארצות הברית דונלד טרא־
ישראל  בריבונות  הכרתו  על  מפ 
האירא־ הכוחות  הגולן,  רמת  על 
ניים רחוקים 80-75 ק"מ מהגבול 
בהבטחות  ועומדים  ישראל,  עם 

שלהם".
"הגענו  הוסיף:  לברנטייב 
האיראנים  חברינו  עם  להסכם 
בין  בגבול  מהיחידות  שחלק 
רחוקות  יהיו  לסוריה  ישראל 
לביטחון  לערוב  כדי  מהגבול, 
באזו־ שנכלל  הדרומי  באזור 
נפיצים".  להיות  שעלולים  רים 
אינה  מוסקבה  כי  אמר  עוד 
הקמת  של  הרעיון  את  שוללת 
בינלאומית".                                                                                                                                       פעולה  "קבוצת 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                                               

שווי מיקרוסופט זינק לטריליון 
דולר

בזכות הצמיחה בשירותי הענן: מניות החברה זינקו ב-5.1 אחוזים והגדילו בכך 
את ערכה בבורסה מעל למשוער

מאת פ. יוחנן
האח־ מיקרוסופט  חברת 
ראית לתוכנות המחשב הנפוצות 
לשווי  לראשונה  הגיעה  בעולם, 
זאת,  דולר.  מטריליון  יותר  של 
של  במכירות  הצמיחה  בזכות 

שירותי הענן שלה.
ב-5.1  זינקו  החברה  מניות 
בשוק  ערכה  את  והעלו  אחוזים 
שווי  לתחזיות.  מעבר  העולמי 
ל-130.51  להגיע  צריך  המניה 
יהיו  המניות  שיחד  כדי  דולר 
מיקרוסו־ דולר.  טריליון  שוות 

ב-14  עלו  רווחיה  כי  דיווחה  פט 
דולר,  מיליארד  ל-30  אחוזים 
מי־  29.84 של  ההערכות  מעל 

ליארד דולר.
מי־ של  במכירות  הצמיחה 
מה־ היתר,  בין  נובעת,  קרוסופט 

הדיגיטלי.  הענן  לשירותי  מעבר 
חברות גדולות מעדיפות להוריד 
הנתונים  ואחסון  השרתים  את 
הח־ מבית  הענן  לתשתית  שלהם 

ברה.
מה־ הגולמי  הרווח  שיעור 
הפדיון  אחוז  או  האלה,  מכירות 
שנותר לאחר הטיפול החשבונאי 
בעלויות הסחורות שנמכרו, עמד 

על 66.7%, לעומת 65.4% בשנה 
ב  עלה  הנקי  הרווח  הקודמת. 

19%- ל-8.8 מיליארד דולר.
של  ההכנסות  למעשה,  כך 
 .-73% ב  זינקו  מיקרוסופט  ענן 
הענן  בשירותי  נכללה   Azure
ואלה  מיקרוסופט,  של  השונים 
 -9.6 ל  ברבעון   -41% ב  צמחו 
 Azure אומנם  דולר.  מיליארד 
מאשר  בשוק  יותר  קטן  עדיין 
אמזון,  של  המתחרים  השירותים 
אך לפי הערכות שונות - הוא גדל 

בקצב מהיר יותר.

הקור החריג גרם נזקים לחקלאים 
הגשמים העזים והברד בחג גרמו לנזקים הנאמדים בלמעלה מ-29 מיליון ש"ח 
◆ טרם ברור באיזו רמה ישפיע הדבר על מחירי הפירות והירקות - שצפויים 

לעלות

מ‡ פ. יוחנן
האח־ העזים  הגשמים 
מפלס  את  העלו  אולי  רונים 
המים  מאזן  את  ושיפרו  הכנרת 
שנות  שש  לאחר  ישראל  של 
הם  ההערכות,  לפי  אך  בצורת, 
בשילוב  לחקלאים,  הסבו  גם 
נז־ והברד,  לעונה  החריג  הקור 
מ-29  בלמעלה  הנאמדים  קים 

מיליון שקלים.
תהיה  מה  ברור  לא  עדיין 
מחי־ לגבי  הנזקים  משמעות 
אבל  הקרוב,  בקיץ  הפירות  רי 
התייקרות  שצפויה  ספק  אין 
והיר־ הפירות  במחירי  חדה 
הראשונות,  הערכות  לפי  קות. 

מזג האוויר החורפי שפקד את 
הגולן,  ברמת  בעיקר  ישראל, 
ירושלים  ובפרוזדור  בגליל 
לחקלאים  כאמור  הסב  כבר 
שנגרם  הנזק  מהיקף  כפול  נזק 
בחודש אפריל 2018 – אז היקף 
הנזק הסתכם ב-14 מיליון שק־

לים.
קנט - הקרן לביטוח נזקי 
טבע בחקלאות, תפרסם נתונים 
הנזקים  שהיקף  כך  רשמיים, 
החג  לאחר  רק  ייודע  בפועל 
והירקות  שהפירות  לאחר  ורק 
האריזה.  לבתי  ויגיעו  ייקטפו 
 1,100 הוגשו   2018 באפריל 
מזג  נזקי  בגין  לפיצוי  תביעות 
השנה  שבאפריל  כך   – האוויר 

מ-2,000  למעלה  שיוגשו  צפוי 
בגין  חקלאים  של  תביעות 
נזקי מזג האוויר הסוער שפקד 

אותנו לקראת סוף אפריל.
נגרמו  הנזקים  עיקר 
עז,  גשם  ברד,  אירועי  מרצף 
דופן.  ויוצא  חריג  וקור  סערה 
מחצית מהנזקים נגרמו מהברד 
ומהקור העז והחריג – שכנראה 
פגעו במטעי הנשירים ובפירות 
הקיץ כמו דובדבנים, נקטרינה, 
ושזיף,  תפוח,  שקד,  אפרסק, 
ובירוש־ הארץ  בצפון  בעיקר 
לים. כן נרשמו פגיעות נוספות 
בשטחים  וירקות  גפן  בגידולי 

פתוחים.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
‡הרן - בו‚י„ בן בחלה, מה בן ‚ולט‡, ‡ו„ט ב פיבי, ‡לברט בן 
מהין, חיה חנה ב מרים פע ,‡רה ‚יטל ב רויז‡ ל‡ה, יחז˜‡ל 

ר‚‡ בן חיה רה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו
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לפי אלכסנדר לברנטייב, האיראנים עומדים בהתחייבויותיהם ◆ שליחו של 
פוטין אמר כי הכוחות האיראניים רחוקים 80-75 ק"מ מהגבול עם ישראל
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לברנטייב, התראיין לערוץ הרוסי 
ספוטניק ואמר כי "למרות הכרזת 
נשיא ארצות הברית דונלד טרא־
ישראל  בריבונות  הכרתו  על  מפ 
האירא־ הכוחות  הגולן,  רמת  על 
ניים רחוקים 80-75 ק"מ מהגבול 
בהבטחות  ועומדים  ישראל,  עם 

שלהם".
"הגענו  הוסיף:  לברנטייב 
האיראנים  חברינו  עם  להסכם 
בין  בגבול  מהיחידות  שחלק 
רחוקות  יהיו  לסוריה  ישראל 
לביטחון  לערוב  כדי  מהגבול, 
באזו־ שנכלל  הדרומי  באזור 
נפיצים".  להיות  שעלולים  רים 
אינה  מוסקבה  כי  אמר  עוד 
הקמת  של  הרעיון  את  שוללת 
בינלאומית".                                                                                                                                       פעולה  "קבוצת 
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האח־ מיקרוסופט  חברת 
ראית לתוכנות המחשב הנפוצות 
לשווי  לראשונה  הגיעה  בעולם, 
זאת,  דולר.  מטריליון  יותר  של 
של  במכירות  הצמיחה  בזכות 

שירותי הענן שלה.
ב-5.1  זינקו  החברה  מניות 
בשוק  ערכה  את  והעלו  אחוזים 
שווי  לתחזיות.  מעבר  העולמי 
ל-130.51  להגיע  צריך  המניה 
יהיו  המניות  שיחד  כדי  דולר 
מיקרוסו־ דולר.  טריליון  שוות 

ב-14  עלו  רווחיה  כי  דיווחה  פט 
דולר,  מיליארד  ל-30  אחוזים 
מי־  29.84 של  ההערכות  מעל 

ליארד דולר.
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על 66.7%, לעומת 65.4% בשנה 
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 -9.6 ל  ברבעון   -41% ב  צמחו 
 Azure אומנם  דולר.  מיליארד 
מאשר  בשוק  יותר  קטן  עדיין 
אמזון,  של  המתחרים  השירותים 
אך לפי הערכות שונות - הוא גדל 

בקצב מהיר יותר.

הקור החריג גרם נזקים לחקלאים 
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המים  מאזן  את  ושיפרו  הכנרת 
שנות  שש  לאחר  ישראל  של 
הם  ההערכות,  לפי  אך  בצורת, 
בשילוב  לחקלאים,  הסבו  גם 
נז־ והברד,  לעונה  החריג  הקור 
מ-29  בלמעלה  הנאמדים  קים 

מיליון שקלים.
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שנגרם  הנזק  מהיקף  כפול  נזק 
בחודש אפריל 2018 – אז היקף 
הנזק הסתכם ב-14 מיליון שק־

לים.
קנט - הקרן לביטוח נזקי 
טבע בחקלאות, תפרסם נתונים 
הנזקים  שהיקף  כך  רשמיים, 
החג  לאחר  רק  ייודע  בפועל 
והירקות  שהפירות  לאחר  ורק 
האריזה.  לבתי  ויגיעו  ייקטפו 
 1,100 הוגשו   2018 באפריל 
מזג  נזקי  בגין  לפיצוי  תביעות 
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בגין  חקלאים  של  תביעות 
נזקי מזג האוויר הסוער שפקד 

אותנו לקראת סוף אפריל.
נגרמו  הנזקים  עיקר 
עז,  גשם  ברד,  אירועי  מרצף 
דופן.  ויוצא  חריג  וקור  סערה 
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לים. כן נרשמו פגיעות נוספות 
בשטחים  וירקות  גפן  בגידולי 

פתוחים.
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רובח

מרןרוררחניבסיבחומפסחבכומערבי

וררמרןחוריבי

יוםוירר

יוםוירר

mailto:hillel@lehmaaseh.com


29 יום שני כ"ד ניסן תשע"ט 28/04/2019

רובח

מרןרוררחניבסיבחומפסחבכומערבי

וררמרןחוריבי

יוםוירר

יוםוירר



יום שני כ"ד ניסן תשע"ט 3028/04/2019

רובח

חמריפבבובבב

בריסיביריובייסורמבמעונוורבבימןפריר

מורמטנביבמיםנו

31 יום שני כ"ד ניסן תשע"ט 28/04/2019

רובח

יוםמוריימעמבפנירבוררמעמר



31 יום שני כ"ד ניסן תשע"ט 28/04/2019

רובח

יוםמוריימעמבפנירבוררמעמר



יום שני כ"ד ניסן תשע"ט 3228/04/2019

רובח

יוסףר״י״רניבער״ןכוםחכםמרןמועינםוברורבנןמרנןבמעמעבעירמרכזימימונ
יבורייוכנסחברירעירירב״סיו״רוירבני

ירועיזםסר״עערבוריריספיוםיעבכן

33 יום שני כ"ד ניסן תשע"ט 28/04/2019

רובח

יוסףר״י״רניבער״ןכוםחכםמרןמועינםוברורבנןמרנןבמעמעבעירמרכזימימונ
יבורייוכנסחברירעירירב״סיו״רוירבני

ירועיזםסר״עערבוריריספיוםיעבכן



33 יום שני כ"ד ניסן תשע"ט 28/04/2019

רובח

יוסףר״י״רניבער״ןכוםחכםמרןמועינםוברורבנןמרנןבמעמעבעירמרכזימימונ
יבורייוכנסחברירעירירב״סיו״רוירבני

ירועיזםסר״עערבוריריספיוםיעבכן


