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ומסרהליהוע
ביום כ"ו בניסן, שנת ב' אלפים תקט"ז נסתלק 
פטי־ לאחר  ישראל  עם  מנהיג  נון,  בן  יהושע 
רת משה רבינו ע"ה. כאשר ביקש משה רבינו 
מהקב"ה כי יפקוד איש על העדה, ענה לו ד' 
"קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, 

וסמכת את ידך עליו".

את  משמש  היה  יהושע  כי  מובא  במדרש 
משה ביום ובלילה. לפיכך כבדו הקב"ה. ולפי 

ששימש את אדוניו זכה לרוח הקודש.

כל  'יהושע,  הקב"ה:  לו  "אמר  מובא:  בגמרא 
ספר  ימוש  לא  תורה,  דברי  עליך  חביבין  כך 
במסכת  ב).  צט  (מנחות  מפיך''.  הזה  התורה 
נדרים נאמר כי אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן 

להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע.

יהושע  תיקן  ישראל,  ארץ  את  כבשו  כאשר 
לאחר  המזון.  שבברכת  לך"  ברכת "נודה  את 
הע־ הניסים  בעקבות  יריחו,  חומת  שנפלה 
צומים שנגלו לעיני ישראל, תיקן יהושע את 

תפילת "עלינו לשבח".

המערכבר

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

סיועלטרור
האחרונים  בימים  התייצבו  "הביטחוניסטים" 
הכנסת  חבר  שקידם  המהלך  את  לסכל  כדי 
מהליכוד אבי דיכטר, ואשר בזכות כך אף הת־
ברג במיקום גבוה מאוד בפריימריז של הלי־
לישראל  מסייעת  הפלשתינית  "הרשות  כוד. 
במניעת טרור", הם הסבירו בימים האחרונים 
מעל לכל במה שניתנה להם, "ולכן אסור לא־

פשר את קריסת הרשות ואבו מאזן".

כמובן, הכוונה לחוק המקצץ את הכספים שמ־
שלמת הרשות הפלשתינית לטרוריסטים מכ־
ספי הסיוע שישראל מעניקה לרשות מדי שנה. 
החוק עורר את זעמו של אבו מאזן, אשר הורה 
לחלוטין.  הישראלי  הסיוע  קבלת  הפסקת  על 
הפלש־ הרשות  לקריסת  להביא  שעשוי  מה 
תינית. כפי שצפה הראיס הפלשתיני המזדקן, 
ישראל נלחצה. מאוד. לפי דיווחים, מדינת יש־
ראל מנהלת מגעים עם מדינות העולם כדי לה־
עביר כספים רבים לרשות ואף לגייס מדינות 

בעולם לתרום עבור פרויקטים שונים ברשות.

כך ישראל נכנעת לחמאס. כך היא נכנעת לר־
שות הפלשתינית.

ישנו יסוד סביר במיוחד כי אבו מאזן יתקפל 
ראשונה.  שתמצמץ  זו  תהיה  לא  ישראל  אם 
על  הרשות  את  להותיר  האינטרס  זאת,  בכל 
זאת,  מלבד  שלו.  אינטרס  כל  קודם  הוא  כנה 
כי  אומרים  כשהם  הביטחוניסטים  צודקים 
אבל  ישראל.  בשטחי  טרור  מסכלת  הרשות 
צודקים גם אלו שאומרים כי הכספים והעי־
מביאה  לטרוריסטים  הרשות  שמעניקה  דוד 

לפיגועים.

טורפוליטי‡ברהם ויסמן

120 חברי הכנסת ה-21 הצהירו אמונים;

נשיא המדינה פתח את הישיבה 
הראשונה של הכנסת ה-21

נשיא המדינה ראובן ריבלין פתח את הישיבה הראשונה של הכנסת ה-21.  
הכנסת תתחיל בפעולתה ב-9 במאי ◆ יולי אדלשטיין נבחר לתפקיד יו"ר

מ‡יוניטיין
רי־ ראובן  המדינה  נשיא 
 ,30.4 שלישי  אתמול  פתח,  בלין 
כנסת  של  הראשונה  הישיבה  את 
ישראל ה-21, שנבחרה בבחירות 
באפריל.  ב-9  שנערכו  הכלליות 
השורות  לאיחוד  קרא  הנשיא 

ולהפסקת ההתקפות ההדיות.
הושבעה  ה-21  הכנסת 
הכנסת.  במליאת  חגיגי  בטקס 
ריבלין  הנשיא  פתח  הישיבה  את 
בפועל  הכנסת  יו"ר  את  שהזמין 
ול־ אמונים  להצהיר  אדלשטיין 

נהל את הישיבה. 
הוקרא  הישיבה  במהלך 
 120 של  האמונים  הצהרת  נוסח 
חברי הכנסת, וכל אחד מהם קם 

בתורו והצהיר: "מתחייב אני".
את  להפסיק  קרא  הנשיא 
המחוקקת  הרשות  בין  היריבות 
חקיקת  ידי  על  השופטת  לרשות 
חברי   49 את  ברך  ריבלין  חוקה. 
הכנסת החדשים ואיחל להם הצ־

לחה בעבודתם.
הש־ טקס  נערך  מכן  לאחר 
ראש  יושב  הכנסת.  חברי  בעת 
הכנסת הוא יורי אדלשטיין, אשר 
נבחר לתפקיד הזה בפעם השלי־
בעבודתה  תתחיל  הכנסת  שית. 

המעשית ב-9 במאי.
בספר  חתם  המדינה,  נשיא 
הנשיאים של הכנסת. "זוהי תחי־
נשיא  חותם  בה  מסורת  של  לתה 
הכרוך  מיוחד,  בספר  המדינה 
נשיאי  מעתה  יברכו  בו  בהידור, 
לכבוד  הכנסת  חברי  את  ישראל 

השבעתם".
"בדמוקרטיה  כתב:  הנשיא 
ורק  הכנסת  שלנו  הפרלמנטרית 
הריבון-  של  נציגתו  היא  הכנסת 
העם בישראל שזכינו להיות מש־

רתיו ונציגיו. שנים רבות כיהנתי 
כחבר כנסת מן המניין בבית הזה. 
ובאופוזיציה,  בקואליציה  הייתי 
וכיושב  בממשלה  כשר  כיהנתי 

ראש הכנסת.
שלנו,  המחוקקים  בית 
עמוד  היא  המחוקקת  הרשות 
הישרא־ הדמוקרטיה  של  התווך 
השופטת  הרשות  של  לצדם  לית 
הזה  הבית  יושבי  והמבצעת. 
אם  כי  הצבור-  שליחי  רק  אינם 
עלי־ עלינו,  מוטלת  מנהיגיו. 
המנהיגות  של   ההמשך  דור  כם, 

האחריות  הישראלית,  הפוליטית 
נד־ את  ולעודד  לאפשר  והחובה 
מטו־ של  והמתמיד  התקין  נודה 
למיעוט.  הרוב  בין  הוויכוח  טלת 
רק קיומו של ויכוח אמיתי מהווה 
הזה;  הבית  של  הקיום  זכות  את 
חוסנה  את  להבטיח  בכוחו  רק 
ואת  בישראל  הדמוקרטיה  של 
חוסנה של מדינת ישראל כמדינה 

יהודית ודמוקרטית".
טקס החתימה נערך בפתח 
(יואל)  יולי  הכנסת,  יו"ר  לשכת 

אדלשטיין.
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ברוב עצום: יולי אדלשטיין נבחר ליו"ר הכנסת
חבר הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין נבחר ברוב קולות לתפקיד יושב-ראש הכנסת בפעם השלישית ברציפות ◆ 

אדלשטיין קרא בנאומו לשלב ידיים ולהתאחד

מ‡:יוניטיין
נבחר  אדלשטיין  (יואל)  יולי  הכנסת  חבר 
ברוב קולות לתפקיד יושב-ראש הכנסת בפעם 

השלישית ברציפות.
ח"כ  של  במועמדותו  תמכו  ח"כים   101
כנסת,  כיו"ר  שלישית  לכהונה  אדלשטיין  יולי 

4 נמנעו.  
אדלשטיין אמר בהשבעתו לתפקיד יושב 
הבר־ מסך  מאחורי  "גדלתי  ה21:  הכנסת  ראש 
זל הקומוניסטי, במקום בו ציונות הייתה מילה 
אסורה, ואף על פי כן- אני כאן. אני שבריר קטן 
מהסיפור ההיסטורי של עם ישראל שעל אפם 
ישראל  בארץ  שוב  הוא  אויביו  כל  של  וחמתם 

ויישאר בה לעולם."
גדוש  סל  לנו  הורישה  היוצאת  "הכנסת 
הכנ־ של  הפתיחה  נקודת  זו  והישגים.  מעשים 

סת ה-21 והמחויבות שלנו היא להמשיך אותה 
הלאה. חובה עלינו לחזק את כוחה של הכנסת 
כרשות מפקחת. חובה עלינו להפוך את מלאכת 
חובה  יותר.  ואיכותית  יותר  ליעילה  החקיקה 
מבזה  שיח  מפני  הזה  הדוכן  את  לחסן  עלינו 

ואלים, תוך חיזוק ועדת האתיקה 
חובה  הכנסת.  כבוד  על  ושמירה 
עלינו לזכור תמיד מי שלח אותנו 
עתידים  אנחנו  מי  ולפני  לכאן, 
אזר־ לפני  וחשבון:  דין  לתת 
תובעים  בצדק,  הם,  ישראל.  חי 
ה"מפסידים"  שיח  שאת  מאתנו 
של  בשיח  נחליף  וה"מנצחים", 
"שותפים", רק כך נוכל להצליח. 
מעל  לדבר  מאתנו  תובעים  הם 
אם  מדברים  שהיינו  כמו  הדוכן 

מדברים  שהיינו  כמו  בקהל;  היו  שלנו  ההורים 
ראויים  ושנהיה  בקהל.  היו  שלנו  הילדים  אם 
שלפ־ הדורות  כל  של  לזו  תרומתנו  את  לצרף 
נינו, ולהקים כאן, בירושלים, קומה נוספת של 

מדינת מופת.

הרב דרעי עונה 
לליברמן: ״אין 
שום אפשרות 

לממשלה אחרת – 
חבל סתם לאיים״

השר הרב אריה דרעי אמר את הדברים בישיבת 
סיעת שס הראשונה לכנסת ה-21 ◆ אני קורא 
כותרות על מדינת הלכה. אנחנו ממש לא בכוון 
הזה. אנחנו רוצים לשמור על הסטטוס קוו ומי 
שמשנה אותו זה אחרים. אנחנו רוצים מדינה 

יהודית ומסורתית ונעמוד על זה

מ‡:יוניטיין
הרב  השר  ש״ס  יו״ר 
בי־ דברים  נשא  דרעי  אריה 
הראשונה  שס  סיעת  שיבת 
אמר  בדבריו,  ה-21.  לכנסת 
דרעי כי מפלגתו תמשיך ללכת 
כפי  בדיוק  נתניהו,  רה״מ  עם 
הבחי־ לפני  לבוחריו  שהבטיח 
רות. דרעי גם ענה לאיומים של 
דרישותו  אם  כי  שטען  ליברמן 
לממשלה  ייכנס  לא  יענו,  לא 

בראשות נתניהו.
ה-11  הכנסת  ״זו  דרעי: 
שנה   35 בה.  מכהנת  ששס 
רציפה  בצורה  מכהנת  ששס 
התחזיות  למרות  הפעם  וגם 
אחרי  ואפילו  מעודדות  הלא 
האיזוריות  בבחירות  ההצלחה 
ברוך  הסקרים.  עם  המשיכו 
המפלגה  היא  שס  הצלחנו.  ה׳ 
בקואליציה  בגודלה  השניה 

והשלישית בכנסת.
מו״מ  התחלנו  אנחנו 
מק־ צוות  מיניתי  קואליציוני. 
אטיאס.  הרב  בראשות  צועי 
המו״מ  את  עושים  אנחנו 
נסי־ ובלי  איומים  בלי  בשקט, 
עם  שלי  היחסים  לחול.  עות 
לה־ בכדי  מעולים  הם  נתניהו 
תמכנו  ישירות.  מולו  תנהל 
כך  הדרך,  מתחילת  בנתניהו 
אנחנו  וכך  לבוחרים  הבטחנו 
את  להמשיך  רוצים  מאמינים. 
את  לרוחי  ולא  הזו  השותפות 
כל ההתנהלות בתקשורת והפ־

רחת איומים. זה לא מכובד.
הבחי־ מערכת  נגמרה 
עו־ והמו״מ  הדיונים  את  רות. 
שום  אין  החדרים.  בתוך  שים 
או  אחרת.  לממשלה  אפשרות 

חד־ בחירות  או  הזו  הממשלה 
חבל  אחרת.  אופציה  אין  שות. 
קווים  ולהציב  לאיים  סתם 

אדומים ואחר כך לסגת מהם.
על  כותרות  קורא  אני 
לא  ממש  אנחנו  הלכה.  מדינת 
בכוון הזה. אנחנו רוצים לשמור 
שמשנה  ומי  קוו  הסטטוס  על 
רוצים  אנחנו  אחרים.  זה  אותו 
ונע־ ומסורתית  יהודית  מדינה 

מוד על זה.
התורה  שעולם  כמובן 
ביותר.  לנו  חשוב  והישיבות 
הת־ ואת  מעמדם  את  נשמר 
שה־ לי  נודע  שלהם.  קציבים 
הישיבות  תקציבי  הזו  קדנציה 
על  סמכתי  אולי  מאד.  נשחקו 
אחרים בנושא הזה, הפעם שס 
ותתקן  אחריות  זה  על  תיקח 

את זה.
משר־ על  ויתרנו  מראש 
בנו־ לטפל  כדי  חשובים,  דים 
משרד  כמו  החברתיים,  שאים 
ופריפריה,  גליל  נגב  הפנים, 
וכמובן  לכולם  הדת  שירותי 
עצ־ על  שלקחנו  השיכון  נושא 
הזוגות  לכל  גג  קורת  לתת  מנו 
הצי־ בדיור  ולטפל  הצעירים 

בורי.
אחד  הוא  החינוך  נושא 
החשובים לנו, והנחתי את צוות 
במשרד  לדרוש  מה  המו״מ 

החינוך.
תיק  את  דורשים  אנחנו 
התכ־ מנהל  עם  ויחד  השיכון 
אני  הפנים  למשרד  שיחזור  נון 
הרבה  לעשות  שנוכל  חושב 
גם  שזה  חושב  אני  בתחום. 
אינטרס של יהדות הצורה שכל 

אחד יקבל תחומים אחרים״.



יום רביעי כ"ו ניסן תשע"ט 401/05/2019

ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16 | בית שמש נהר הירדן 30
ביתר עילית המגיד ממזריטש 54 | אשדוד עקביא בן מהללאל 2

טלפון ארצי: 1599-599-123

חליפות   בעקיטשעס חלק ופרחוני   חולצות   הלבשה אישית   תשמישי קדושה   הנעלה

₪ 99
₪ 79

במקום
110
במקום
99

במקום
450

חולצות מילאנו 
חולצות מדיסון 

חליפה ח"ב 350 ₪

במקום
75

במקום
130

₪ 65
₪ 99

ישיבה חלאט 
מכנס חלק

בדרך לישיבה עוצרים בברודווי.
כל המוצרים לישיבוחער

עכשיו במחירים משתלמים,
לרגל החזרה לישיבה

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

להפסיק את המבצע בכל עת, ט.ל.ח

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

לפיד תקף 
את החכי"ם 

החרדים 
וחטף 

קיתונות 
מהשמאל: 

"גם להם יש 
זכויות"

פעיל השמאל אלדד יניב לא 
שתק והפתיע בתגובה חריפה 
לטובת החרדים בזה"ל: "אתה 
עושה לחרדים מה שנתניהו 
עושה לשמאלנים. לא יהיה 

פה אף פעם מהפך בלי לשתף 
איתם פעולה

מ‡:יוניטיין
אם עד היום חשבו לפיד וחבר מרעיו 
מתי  ולהסית  להשמיץ  להתקיף  שאפשר 
כהרגלו  עוד.  לא  החרדים,  נגד  לך  שבא 
בעוד  הבוקר  את  פתח  לפיד  יאיר  בקודש 

התבטאות אומללה נגד החרדים.
לפיד מראשי מפלגת 'כחול לבן' כתב 
החרדים  החברתית: "הפוליטיקאים  ברשת 
יוד־ הם  תמיד.  עשו  שהם  מה  את  עושים 
ושכל  במיוחד  סחיט  במצב  שנתניהו  עים 
מה שמעניין אותו זה חילוץ מהכלא. בשביל 
זה הוא יהיה מוכן למכור הכל." פעיל הש־
בתגובה  והפתיע  שתק  לא  יניב  אלדד  מאל 
חריפה לטובת החרדים בזה"ל: "אתה עושה 
לחרדים מה שנתניהו עושה לשמאלנים. לא 
איתם  לשתף  בלי  מהפך  פעם  אף  פה  יהיה 
פעולה. לא להיכנע. לשתף פעולה. יש להם 
וברק  רבין  בממשלות  ישבו  הם  זכויות.  גם 
וישבו גם בעתיד בממשלות מהפך. חראם. 

השנאה וההכללה מיותרים" .
קול  ברדיו  ולעניין'  ל'ישר  בראיון 
המפ־ דבריו  את  יניב  אלדד  הסביר  ברמה 
לחיות  לחרדי  זכות  "יש  לפיד:  נגד  תיעים 
זכויות.  לי  שיש  כמו  בדיוק  הזאת  במדינה 
לאינטרסים  דואגות  פוליטיות  מפלגות 
את  אוהב  לא  אני  אותם.  ששולח  לציבור 
המילה סחיטה. בן אדם שיש לו כוח פוליטי 
זכותו לקבוע דרישות ולקבל אותם. השנאה 
ממשלה  תהיה  לא  ומגונה.  מיותרת  הזאת 
בלי החרדים ולא צריכה להיות ממשלה בלי 

החרדים."

הרב גולדקנופף מאשר: מפלגת יהדות התורה תדרוש את תיק העבודה והרווחה
על מנת לחסום את היתרי העבודה בשבתות, מתכוונת יהדות התורה לדרוש את משרד העבודה והרווחה, כך אומר הבוקר הרב יצחק גולדקנופף, מזכיר וועדת 

הרבנים למען השבת ומי שנחשב לאחד האנשים הקרובים לכ"ק האדמו"ר מגור.

מ‡:יוניטיין

הר־ וועדת  מזכיר  רשמי.  זה  עכשיו 
בנים למען השבת, הרב יצחק גולדקנופף, 

הנחשב לאיש סודו של כ“ק מרן האדמו“ר 
מגור, אמר  כי יהדות התורה תדרוש את 
מארבעת  כחלק  והרווחה  העבודה  תיק 
התיקים שאותם תדרוש במסגרת המו“מ 

הקואליציוני.
גולדקנו־ הרב  אמר  הדברים  את 
כשהוא  זיגמן,  לנועם  ברמה  בקול  פף 
המ־ דרישות  על  יודע  הוא  מה  נשאל 

כי  ענה  הואא  השבת,  בנושאי  פלגה 
ישנה דרישה לקבל את משרד העבודה 
ארבעת  של  הדרישה  ”בתוך  והרווחה. 
תפקיד  של  דרישה  גם  תיהיה  התיקים 

העבודה והרווחה“.
כזכור, בשחרית פרסמנו כי אכן זאת 
הדרישה ביהדות התורה ושם גם לא הכ־

חישו את דבריו של גולדקנופף.
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ליברמן ממשיך בהסתה: "לא 
נצטרף לקואליציית מדינת הלכה"
יו"ר ישראל ביתנו מתריע מפני "הדרישות החד-צדדיות" של המפלגות 

החרדיות ומצהיר: "נבלום את היוזמות של הקצנה וכפייה"

 מ‡:יוניטיין
בית־ ישראל  בישיבת 
הכנסת  של  כינונה  לקראת  נו 
ליב־ אביגדור  הציג  ה-21, 
במו"מ  דרישותיו  את  רמן 
מדי־ בעד  הקואליציוני. "אנחנו 
נה יהודית - ונגד מדינת הלכה", 
פגי־ למנוע  רוצים  "אנו  אמר. 
הטירוף  ואת  קוו  בסטטוס  עה 
הקיים". על חידוש הירי מעזה: 
הסדרה  ונגד  הכרעה  בעד  "אני 

מול חמאס"
ליברמן  אמר  הדברים  את 
הכ־ של  לדרך  יציאתה  לקראת 
נסת ה-21 במהלך ישיבת סיעה 

חגיגית בכנסת.
לא  עוד  "כל  המו"מ:  על 
עק־ בסוגיות  להסכמות  הגענו 
רוניות, לא ננהל מו"מ על התי־
קים. זה צריך להיות ברור וחד", 

אמר.
לנושא  התייחס  ליברמן 
"כשאני  כי  ואמר  ומדינה  דת 
חוק  כמו  יוזמות  על  מסתכל 

מוח־ איסור  תורה,  לימוד  יסוד 
לט על עבודות בשבת, השינויים 
פגי־ זו  בגיור,  להכניס  שרוצים 
מנסים  אנחנו  קוו.  בסטטוס  עה 
לשמור על זה ולא נוכל להסכים 
לב־ תפקידנו  האלה.  ליוזמות 
לא  משתדלים  זה.  כל  את  לום 
למו"מ  חדשות  עיזים  להכניס 
לסכל  מנת  על  הקואליציוני 
הדברים  כל  אותו,  להכשיל  או 

היו  עליהם,  מקפידים  שאנחנו 
פה  מהשיח  חלק  והם  בעבר 
הוא  הגיוס  חוק  גם  בכנסת. 
בק־ עבר  זה  חדשה,  יוזמה  לא 
יוד־ והחרדים  ראשונה  ריאה 
ראיתי  לא  זה.  עם  לחיות  עים 
כשזה עבר אז בקריאה ראשונה 
הסי־ את  לנצל  מצדם.  מהומה 
טואציה בכנסת לפעולה כוחנית 
וחד צדדית - לא נסכים לקבל".

אורן חזן הודה בתקיפה - 
וירצה שעות לתועלת הציבור
ביומו האחרון כחבר כנסת הודה אורן חזן במסגרת הסדר טיעון בתקיפת 

מנכ"ל עיריית אריאל בשל עיקול על חשבון הבנק של אימו. חזן לא יורשע 
בעבירות - ויישלח לתסקיר של שירות המבחן

מ‡:יוניטיין
חזן  אורן  הכנסת  חבר 
ציבור  עובד  בתקיפת  הודה 
במ־ הולמת  שאינה  ובהתנהגות 
עם  שנחתם  טיעון  הסדר  סגרת 
יורשע  לא  חזן  הפרקליטות. 
לתס־ יישלח  והוא   - בעבירות 
קיר של שירות המבחן על-מנת 

לבצע שעות לתועלת הציבור.
אלי  אריאל,  העיר  ראש 
שבירו, הגיע לדיון בבית משפט 
השלום בפתח תקווה עם מנכ"ל 
ע"י  שהותקף  עזר  אבי  העירייה 
חזן, אך השניים לא העידו בשל 
הפרקליטות  חזן.  של  הודאתו 
אך  שעות,   200 שיבצע  דורשת 

חזן מבקש להסתפק בפחות.
הראשוני  האישום  כתב 
עובד  תקיפת  לו  ייחס  חזן  נגד 
במ־ פסולה  והתנהגות  ציבור 
קום ציבורי לאחר שגידף ודחף 
בחוזקה את המנכ"ל עזר - בע־
הבנק  חשבון  על  עיקול  קבות 
של אימו. התקרית אירעה כחצי 
לכ־ חזן  של  היבחרו  לפני  שנה 

נסת.
היועץ המשפטי לממשלה 
את  אישר  מנדלבליט  אביחי 
בהתאם  האישום  כתב  הגשת 
המדינה,  פרקליט  להמלצת 
ולאחר שנדחו טענותיו של חבר 

לו.  שנערך  בשימוע  חזן  הכנסת 
אירעו  לציין,  יש  האירועים, 

בטרם בחירתו של חזן לכנסת.
חזן  הפרקליטות,  לפי 
ופקד  העירייה  למשרדי  הגיע 
מי  להבין  כדי  שונים  משרדים 
משה־ העיקול.  הטלת  על  הורה 
בין כי מנכ"ל העירייה הורה על 
נצמד  להגעתו,  המתין  הדבר, 
עד  בידיו  אותו  ודחף  אליו 
נכנס  המנכ"ל  במעקה.  שהוטח 
נכנס  חזן  אך   - הישיבות  לחדר 
המשרד  דלת  את  סגר  אחריו, 
ואמר "אף אחד לא יוצא מפה".
המ־ הישיבות  בחדר  גם 

את  ולגדף  לצעוק  חזן  שיך 
מה־ הוצא  אשר  עד  המנכ"ל 

התפרץ  מכן  לאחר  מקום. 
ללא  העיר  ראש  ללשכת  חזן 
אישור, והחל לצעוק ולגדף את 
הורה  העיר  ראש  העיר.  ראש 
לחזן לעזוב את לשכתו - אולם 
מאיים  שהוא  תוך  סירב  חזן 
ש"יטפל" בו וידאג "שלא ישב 

עוד בכיסא".
סנגו־ דמרי,  אפרים  עו"ד 
בתגובה:  מסר  חזן,  ח"כ  של  רו 
הסתיים  התיק  יום  של  "בסופו 
הכי  הדבר  וזה  הרשעה,  ללא 

חשוב בכל ההליך המשפטי".

סמוטריץ מבהיר: "ללא תיקי החינוך 
והמשפטים, לא תהיה ממשלה"

"נתניהו איש רציני, הוא לא יילך לבחירות", העריך סמוטריץ' ◆ לדברים מצטרף 
גם הרב רפי פרץ

מ‡:יוניטיין
יו"ר  סמוטריץ',  בצלאל  ח"כ 
ברשי־  2 ומספר  הלאומי  האיחוד 
מעביר  הימין,  מפלגות  איחוד  מת 
מסר ברור לנתניהו לקראת המשך 

המגעים הקואליציוניים.
והמש־ החינוך  תיקי  "בלי 
לא  הימין,  מפלגות  לאיחוד  פטים 
סמוטריץ'  אמר  ממשלה",  תהיה 

בריאיון לרדיו.
לא  הוא  רציני,  איש  "נתניהו 
סמוטריץ'  העריך  לבחירות",  יילך 
נת־ אם  רלוונטי  לא  "זה  והוסיף: 
ניהו לא רוצה אותי כשר משפטים, 
לא  אני  קואליציה,  אין  בלעדיי  כי 
נתלים  אנחנו  שבה  לממשלה  חוזר 

בבג"ץ".
גם הרב רפי פרץ, יו"ר הבית 
לערוץ  הדברים  את  אישר  היהודי 
מפלגות  איחוד  של  התביעה  כי   7
את  לקבל  ונשארה  הייתה  הימין 
"אנחנו  והמשפטים:  החינוך  תיקי 
לנו  יש  האלה.  התיקים  על  נילחם 
ה'  בעזרת  אני  כנסת.  חברי  שישה 
ידידי  ובצלאל  החינוך  שר  אהיה 

היקר יהיה שר המשפטים".

כספין  זה  את  רואה  "אני 
הגיע  הוא  מאיפה  יודע  לא  שאני 
שיהיה  ראוי  לא  הזה  הספין  אבל 
לפני שאנחנו מתחילים את המשא 
מה  קובעים  לא  אחד  לאף  ומתן. 
שיק־ כל  קודם  לא.  לנו  וגם  יהיה 

שיבו לדרישות שלנו,
''אפשר לדבר, זה משא ומתן, 
ברורה  עמדתנו  אבל  בו,  חושבים 
וחד משמעית לא כעמדת מיקוח - 
אנחנו באנו לשנות דברים במדינת 

ישראל. גם בנושא החינוך גם בנו־
שא המשפט יש לנו מה לומר, ואני 
חושב שזה יהיה לברכתה הגדולה 

של מדינת ישראל".
את  נעמיק  אנחנו  "בחינוך 
אצל  והיהודית  הישראלית  הזהות 
היקרים,  ישראל  מילדי  אחד  כל 
גזרה  גבולות  ניתן  אנחנו  ובמשפט 
המ־ למקום  לבג"ץ,  ברורים  יותר 
אמר  המחוקקת",  ולרשות  שפט 

הרב פרץ.

סגן יו"ר הכנסת ח"כ הרב ישראל אייכלר:

"לומדי התורה ימשיכו ללמוד תורה – 
הנושא הזה סגור ואינו נתון לדיון"

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

והכסף שמבוזבז ממשלם המיסים"

מ‡:יוניטיין
הכנסת  מושב  פתיחת  עם 
המסדרת  הוועדה  אישרה  ה-21 
ישראל  הרב  ח"כ  של  מינויו  את 
הזמני  הכנסת  יו"ר  לסגן  אייכלר 

מטעם הקואליציה.
הת־ לכלי  אמר  מכן  לאחר 
שהכנסת  הזמן  "הגיע  כי  קשורת 
הציבור  צרכי  על  לעבוד  תתחיל 
אותנו  להעסיק  רוצים  האמתיים. 
אות־ לשתק  כדי  גזירות  בבלימת 
אנחנו  הציבור.  בצרכי  מעיסוק  נו 
בבעיות  לעסוק  הזו  בכנסת  רוצים 
הציבו־ בתחבורה  הקשות,  הדיור 

רית, בבריאות ובתעסוקה. כל הב־
עיות כמו גיוס, שהתקשורת מלבה 
כל הזמן, אלו דברים שאין על מה 
תורה,  ללמוד  שרוצה  מי  לדבר: 

יוכל להמשיך וללמוד. הדבר סגור. 
חסל סדר גזירות נגד הדת. תנו לנו 
חולים,  לבתי  מיטות  בעוד  לעסוק 
תע־ ובעוד  למשפחות  דירות  עוד 
האז־ ולכלל  החרדי  לציבור  סוקה 

רחים.
התורה  יהדות  דרישות  על 
התו־ שיהדות  "התפקידים  אמר: 
רה דורשת אינם למטרות אישיות, 
לסייע  שיוכלו  כלים  ורק  אך  אלא 
לציבור. אנחנו רוצים לעזור לכלל 
החרדי  לציבור  ובעיקר  ישראל 
החיים  תחומי  בכל  לרעה  המופלה 

במדינה".

mailto:a0527171314@gmail.com
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משרד החוץ זימן את שגרירת צרפת 
בישראל לשיחת נזיפה 

בעקבות דברים שאמר שגריר צרפת בארה"ב כי ישראל היא מדינת אפרטהייד

מ‡ברהםויסמן
בארה"ב  צרפת  שגריר  שהעניק  ראיון 
למגזין האמריקני "אנטלנטיק" עורר זעם רב 
את  לזמן  החוץ  משרד  את  והביא  בישראל, 
השגרירה הצרפתית הלן לה גל לשיחת נזיפה 
בשתיקה  תעבור  לא  ישראל  כי  לה  נאמר  בה 

על דבריו של השגריר הצרפתי בארה"ב, אשר 
טען כי ישראל מקיימת משטר אפרטהייד.

ז'ראר  בוושינגטון,  הצרפתי  השגריר 
בתוכנית  שעסק  ראיון  במהלך  אמר  ארו, 
האמריקנים  כי  טראמפ,  הנשיא  של  השלום 
הצדדים".  בין  פרופורציה  ב"חוסר  מתנהלים 

יכול  (ישראל)  יותר  החזק  כי "הצד  אמר  עוד 
להחליט שאין לו אינטרס במתן הקלות. הס־
טטוס-קוו מאוד נוח לישראל - יש להם את 
כי  אמר  בהמשך  אותה".  אוכלים  והם  העוגה 
רשמית  תהפוך  "ישראל  הנוכחי,  המצב  לפי 
למדינת אפרטהייד, מה שהיא כבר", כדבריו.

כחלון: כולנו תמשיך להיות סיעה 
עצמאית, אל תאמינו לספינים

"מפלגת כולנו עצמאית ותמשיך להיות עצמאית. נא לא לשים לב לכותרות המוזמנות. כולנו תמשיך לכהן 
ולשרת את הציבור כמפלגה עצמאית. הגענו להיות שותפים ולא שכירים." אמר השר כחלון

מ‡:יוניטיין
כחלון  משה  האוצר  ושר  כולנו  יו"ר 
סוף  עשה  בכנסת  כולנו  סיעת  ישיבת  בפתח 
יחבור  שאולי  כך  על  ולדיווחים  לשמועות 

לליכוד.
אתכם  לראות  שמח  "אני  פתח  השר 
כאן היום, חבריי לסיעת כולנו, בפתח הכנסת 

חדשה.
בחירות  מערכת  עברה  ישראל  מדינת 
שע־ חברתי  הכלכלי  היום  סדר  פשוטה.  לא 
ברנו בארבע השנים האחרונות בהצלחה רבה 
נדחק מסדר היום. היה לנו אתגר גדול להב־

ליט לציבור את סדר היום. 
של  תמיכה  לקבל  הצלחנו  זאת  בכל 
שמ־ גדול  מספר  זה  ישראלים  כ-152,000 
ראה שכולנו היכתה שורשים בארבע השנים 
עמוקים  שורשים  כולנו  למפלגת  האחרונות. 
וראינו  ישראל,  מדינת  של  הפוליטית  בזירה 
ספק,  שהיה  למי  אחרות.  למפלגות  קרה  מה 
והיו לרבים ספק, מפלגת כולנו חיה ובועטת. 

זו הצלחה אדירה.
שם  היינו  האחרונות  השנים  בארבע 
שמנחה  שמה  לוודא  כדי  ושוב  ושוב,  שוב, 
את הממשלה הוא טובת הציבור, טובת האז־
תוצאות  לאור  הממלכתיות.  על  ושמירה  רח 
הבחירות, האתגרים האלה יהיו עבורנו הרבה 

יותר קשים.
בראשיתן.  רק  הקואליציוניות  השיחות 
אני לא מציע להתרגש מאף כותרת שיוצאת. 
כרגע זה זמן הספינים, הכותרות והפייק ניוז. 

נא לא להתרגש.
ראש  לבין  ביני  ישיר  שיח  מתקיים 

חשו־ נושאים  גם  כמו  הזה,  בנושא  הממשלה 
בים נוספים שנמצאים על סדר היום הכלכלי 
מו"מ.  צוות  הקמנו  לא  הזו.  בעת  גם  והמדיני 
כרגע אין לנו שום הסכם ושום סגירה. אנחנו 
יתר  עם  הדברים  יסגרו  כיצד  לראות  מחכים 

המפלגות. האתגרים הם לא פשוטים.
להיות  ותמשיך  עצמאית  כולנו  מפלגת 
המוזמ־ לכותרות  לב  לשים  לא  נא  עצמאית. 
הציבור  את  ולשרת  לכהן  תמשיך  כולנו  נות. 
כמפלגה עצמאית. הגענו להיות שותפים ולא 

שכירים.
עם  ומגובשת,  מנוסה  סיעה  לנו  יש 
יכולת עשייה מוכחת. אני סומך עליכם שת־
ביותר  הטובה  בצורה  ישראל  עם  את  שרתו 

בכנסת ה-21.
מברך  אני  שלי.  החמישית  הכנסת  זו 
את כל המצטרפים לבית הזה ומאחל שכולם 
ממלכתי  באופן  ישראל,  לעם  טוב  רק  יעשו 
לכאן."  אותנו  ששלחו  האזרחים  את  שמכבד 

סיים כחלון.

קאסם סולימאני: 
"איראן לא תנהל 
מו"מ תחת לחץ"

נשיא איראן רוחאני אמר דברים ברוח דומה

מ‡ברהםויסמן

מש־ של  קודס  כוח  מפקד 
קאסם  הגנרל  המהפכה,  מרות 
סולימאני, הודיע אתמול כי ארצו 
עם  מו"מ  לקיים  מתכוונת  איננה 
ארה"ב כל עוד מופעל עליה לחץ 
ובעיצומים  בסנקציות  המתבטא 
הד־ את  אמר  סולימאני  נוספים. 
האמריקנית  ההודעה  לאחר  ברים 

הפטור  את  שוללת  שהיא  כך  על 
מדינות,  לשמונה  כה  עד  שהוענק 
בנפט  לסחור  להם  איפשר  אשר 
בסנק־ להסתכן  מבלי  איראן  עם 
ההצהרה  לאחר  אמריקניות.  ציות 
איראן  נשיא  אמר  האמריקנית 
לד־ דומה.  ברוח  דברים  רוחאני 
לשאת  תסכים  ארצו  רוחאני,  ברי 
תסיר  זו  באם  ארה"ב,  עם  ולתת 

את הסנקציות מעל איראן.

המורדים החות'ים 
ירו רקטות מתקדמות 

לעבר יעדים של 
הקואליציה הערבית 

בהנהגת סעודיה
הרקטות מסוגלות להגיע לטווח של עד 160 

קילומטרים

מ‡ברהםויסמן
אשר  החות'ים  המורדים 
המה־ משמרות  ידי  על  נתמכים 
זמנית  בו  שיגרו  האיראניים  פכה 
המ־ מהדגם  זילאל  רקטות   17
לעבר  הרקטה  של  ביותר  תקדם 
הע־ הקואליציה  של  חשוב  יעד 

כך  בתימן.  בהם  הנלחמת  רבית 
הידיעות  סוכנות  של  דיווח  לפי 

האיראנית "תסנים".
מסו־ זלזאל-1  מסוג  רקטות 
גלות להגיע לטווחים של עד 160 
מאז  בשימוש  נמצאות  והן  ק"מ 

שנות ה-90. 

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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ארה"ב: חייל התאסלם וניסה 
לבצע פיגוע משולב

מטרתו הייתה לבצע פיגוע משולב במצעד של גורמים ניאו נאצים

מ‡ברהםויסמן
תכנן  לשעבר  מארינס  חייל 
ניאו-נאצים  נגד  פיגוע  לבצע 
האף- אתמול  חשף  כך  בארה"ב. 
דומינגו,  סטיבן  החייל,  בי-איי. 
של  הקרב  בשדות  בעבר  לחם 

מבצעי  ניסיון  וצבר  אפגניסטאן 
תכנן  הוא  הזה  הניסיון  עם  רב. 
להשתמש במטרה לפגוע במספר 
תהלוכות של גורמים ניאו נאצים.
השבוע היה אמור להתקיים 
נאצים  ניאו  גורמים  של  מצעד 

לה־ תכנן  דומינגו  בקליפורניה. 
במקום  ולהטמין  לאירוע  שתחל 
בעקבות  עוצמה.  רב  נפץ  מטען 
הר־ שהשיגו  מודיעיני  מידע 
שויות האמריקניות נמנע הפיגוע 

והחייל לשעבר נעצר.

הוריו של המחבל שביצע את פיגוע הירי 
בבית הכנסת בארה"ב התנערו ממעשיו

ההורים אינם מתכוונים לסייע לבנם משפטית והוא צפוי להתבסס על ההגנה 
הציבורית האמריקנית

מ‡ברהםויסמן

אשר  המחבל  של  הוריו 
הקטלני  הירי  פיגוע  את  ביצע 
היהודייה  של  חייה  את  שגבה 
ממעשיו  התנערו  קי,  גילברט 
מאוד  מצטערים  הם  כי  ואמרו 
חלק  להיות  הפך  שבנם  כך  על 
מהיסטוריית הרשע שפגעה בעם 

היהודי. 

הוריו של ג'ון ארנסט אמרו 
חמשת  ואת  אותו  גידלו  שהם 
אמונה  של  במשפחה  אחיו 
"פעולו־ שנאה.  שדחתה  וקהילה 
תיו של בננו נעצבו על ידי אנשים 
ורעיונות  מכירים,  לא  שאנחנו 
שאנחנו לא מחזיקים בהם", אמרו 

ההורים בהצהרה שפרסמו.
"איך בננו נמשך אל החושך 
עבור־ איומה  תעלומה  הוא  הזה 

שרשויות  בטוחים  אנו  כי  אם  נו, 
הנ־ על  רבים  פרטים  יגלו  החוק 
הרעה  למעשה  לקח  שהוא  תיב 

והבזוי הזה" הוסיפו השניים. 
להוריו  המקורבים  גורמים 
אינם  הם  כי  אמרו  ארנסט  של 
בהגנה  לבנם  לסייע  מתכוונים 
ככל  הוא,  וכי  שלו  המשפטית 
הנראה, צפוי להתבסס על ההגנה 

הציבורית בארה"ב.

פיגוע הירי בבית הכנסת: 

הובאה למנוחות ההרוגה מהפיגוע 
רב בית הכנסת שוחרר מבית החולים ◆ הרב שוחח עם הנשיא טראמפ בטלפון

מ‡ברהםויסמן
בבית  הירי  בפיגוע  שנהרגה  האישה 
גיל־ לורי  שבקליפורניה,  דייגו  בסן  הכנסת 
ברט קיי הובאה אתמול למנוחות בבית הק־
שניסה  בעלה,  שבקליפורניה.  היהודי  ברות 
להחיותה במהלך האירוע, ספד לה בדמעות.

נטען  עליו  הכנסת  בית  רב  כך,  בתוך 
מבית  שוחרר  הירצחה,  במהלך  הגנה  קיי  כי 
קל  באורח  נפצע  הכנסת  בית  רב  החולים. 
הוא  שלשום  מאצבעותיו.  שתיים  ואיבד 
שוחח עם הנשיא טראמפ במשך כרבע שעה, 
במהלכם תיאר לנשיא את שאירע בבית הכ־

נסת בעת הפיגוע.

נזהריםבפסחנמריםכלהנה
פסח מאחורינו. הכלים, המפות ושלל מוצרי החג נארזים שוב ונשמרים לשנה הבאה.

זיכרון של החוויה המשפחתית המיוחדת עדיין מהדהד, ואורות הקדושה מהחג מתלווים למהלך 
השנה.

אך בתוך כל החוויות שחלפו בימים אלו יש כמה חוויות לא פשוטות שחייבים להעלות וללמוד 
מהן, כדי להמשיך את המסע של החיים בטוב.

למרות הדחף לעשות "סדר" באירועים הבאים אני בוחרת להביא אותם כהווייתם:

הבגדים  קולקציית  דוכני  בין  מבחינה  הערים  באחת  לידר  בחנות  העובדות  אחת  פסח,  ערב 
החדשה בעגלת תינוק נטושה. בעגלה תינוקת כבת שנה ממררת בבכי, והעובדות מזעיקות את 

שירותי ההצלה. רק כעבור כשעה מגיעה אל החנות ילדה בת 8 לאסוף את אחותה שנשכחה.

י"א בניסן, יום שלישי, נהג אוטובוס קווים מבחין בפעוט כבן שנה עומד על שפת הכביש. הוא 
נעצר בפתאומיות ומסמן לנהג ממול לעצור אף הוא. הנהג מנסה לברר של מי הפעוט אך נראה 
כי הילד לבדו. כעבור חצי דקה יורדת בת 4 מבניין סמוך ולוקחת את הילד איתה. ערנות הנהג 

מנעה אסון.

שבוע לפני כן, נהג אחר מבחין בתינוק בן כשנה וחצי על הכביש הסואן. בנס אנשים אספו אותו 
וחיפשו למי הוא שייך. גם הפעם לא היה איש באיזור שהתינוק שלו.

ו' בניסן, יום חמישי, פעוטה כבת שנתיים נפגעה באורח קל בפניה ממסיר שומנים.

בהן  מבחינה  ברחוב  שחלפה  אישה  תינוק.  עגלת  עם  בקור  צועדת  שמונה  בת  ילדה  בניסן,  י"ג 
ומתקרבת לראות אם היא יכולה לסייע, ומגלה כי בעגלה הישנה אין כלל חגורות. זה היה רגע לפני 

שהילדה הורידה את העגלה לכביש בלי לקחת בחשבון שהתינוקת עלולה לצנוח ממנה בקלות.

האם ילדה בת שמונה צריכה לקחת בחשבון את תקינות העגלה שאיתה היא נשלחה לקחת את 
אחותה?

ערב פסח, משפחה מתארחת באחת הערים לקיים את הסדר. כולם מתאספים להתחיל בסדר 
למסע  הגברים  כל  מתפזרים  רגע  באותו  חסר!  ה-3  בן  שלה  שהפעוט  האם  מבחינה  כשלפתע 
חיפוש אחר הפעוט ברחבי העיר, כ-45 דקות של חיפושים לא העלו ממצאים. החרדה והפחד 
שמילאו את ליבם היו גדולים. אך ב"ה הילד נמצא 3 רחובות מהמקום. הפעוט מצידו לא הבין 

על מה המהומה סביבו.

י"א בניסן, תושב אחת הערים הגדולות מצלם מחלון ביתו ילדה בת 7 וחצי וילד כבן 8 מנסים 
לחצות כביש במעבר חצייה. הילדים ממתינים לחצות. לאחר כמה שניות אוטובוס נעצר ומאפשר 
להם לחצות, והילד חוצה בריצה. רכב שמגיע במהירות עוקף את האוטובוס וכמעט פוגע בילד 

החוצה.

מה גרם לו לצלם, ולצפות מראש את האירוע? מן הסתם ניסה לתעד את ההתנהלות היומיומית 
המוכרת.

אתמול הגיע תיאור נוסף של נס דומה שאירע, כאשר נהג עצר עצירת פתע בראותו פעוט כבן 
שנתיים קופץ מהעגלה ורץ ישר לכביש. הוא, כמו הרכב שהגיע ממול, עצר ממש ברגע האחרון, 
כשבעוד שבריר שנייה היה עלול להתנגש בילד. הסתבר שהאחראית עליו הייתה ילדה שאינה 
יותר מבת 5 שנים, שלקחה שני אחים בעגלת תאומים. הנהג יצא חיוור ומבוהל ממה שכמעט 

נגרם לילד, וגם לו עצמו.

העדויות הללו לרוב אינן מגיעות לחדשות משום שהפכו לשיגרה במחזותינו, ובעיקר כי הסתיימו 
ב"ה בנס! אפשר לומר שטבעי שבבלאגן וההתרגשות של החג אירועים מסוג כזה יקרו, אך האמת 

היא שהם קורים גם במהלך השנה כולה. ניסים קטנים שאיש לא סופר.

עילית  ביתר  בעיר  אוטובוס  ע"י  שנמחצו  המעוכים  האופניים  מראה  כמו  וגלויים  רבים  ניסים 
יומיים לפני ערב החג, כאשר הילד ב"ה יצא ללא פגע! אך לא תמיד יש ניסים וכבר בערב החג 
עצמו התקבל לצערנו דיווח על רוכב אופניים בן 15 שנפצע באורח בינוני עד קשה מפגיעת רכב.

יכול  איש  אין  למוות,  ונדרס  לכביש  שזינק  ה-3  בן  הפעוט  של  המועד  בחול  הקשה  המקרה  ואת 
להכיל. הוא מעורר אותנו שוב לשים לב לכל אותם מקרים קטנים שקורים, שיכלו להיגמר ממש כך.

אז מה אפשר לעשות? אפשר וחייבים לעשות יותר למען בטיחות ילדים, אי אפשר להשלים עם 
מציאות זו. באחריותנו-

לוודא שהילדים הקטנים נמצאים תחת השגחה ראויה – ילד מתחת לגיל 6 חייב השגחה של ילד 
בן 12 ומעלה.

לוודא שאף ילד מתחת לגיל 9 לא חוצה כביש לבד (כמובן שישנם כבישים סואנים שבהם מומלץ 
והתפתחותיות  פיזיות  מגבלות  בעלי  הם  זה  לגיל  מתחת  ילדים  יותר).  מבוגר  מגיל  רק  לחצות 

המסכנות אותם בחצייה.

לוודא שהילד שלנו יודע שגם כאשר נהגים מאפשרים לו לחצות זה לא בהכרח מצב בטוח. עליו 
להסתכל ולוודא שגם הרכב המתקרב למעבר עוצר ומאפשר לו לחצות. כלל זה הוא כלל מציל 

חיים, שבאחריותנו ללמד את ילדינו.

לוודא שילדנו הרוכב על אופניים חובש קסדה ונוהג במקום שאינו מסכן אותו.

 

כל השבוע השתדלנו בכל דרך אפשרית להישמר מחמץ,

אבל מהסכנות הללו חייבים להישמר כל השנה כולה.

do4safekids@gmail.com :לתגובות ולסיפורים

בטיחויליםבחריוכולנו

m

סקר: ג'ו ביידן הוא המועמד 
הדמוקרטי המוביל

מדובר בעלייה משמעותית לעומת סקרים קודמים

מ‡ברהםויסמן
לשעבר,  ארה"ב  נשיא  סגן 
המוביל  המועמד  הוא  ביידן,  ג'ו 
טראמפ  הנשיא  מול  להתמודד 
ראשון  חדש,  מסקר  עולה  כך   .
מאז הודיע ביידן על התמודדותו 
לנ־ המפלגה  מועמד  תפקיד  על 
ביידן  כי  מגלה  הסקר  שיאות. 
מהמ־ כ-36%  של  לתמיכה  זוכה 
גובר  והוא  הדמוקרטים,  צביעים 
ברני  היהודי  המועמד  על  בכך 

סנדרס שמקבל רק 22%.
בס־ גם  כי  לציין  יש 
זכה  כה  עד  שנערכו  קרים 
ביידן בפופולריות רבה יותר 
הדמו־ המועמדים  משאר 
הוא  כעת  אולם  קרטים, 
מציין עלייה משמעותית של 
לאחר  זאת  אחוזים,  כשישה 
למרוץ  היכנסו  על  שהכריז 
הפתיחה  ויריית  הדמוקרטי 

של קמפיין הבחירות שלו. 

mailto:do4safekids@gmail.com
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אחרי 
החג

זה הזמן 
לנוח!

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

חופשש
להתמכ
ליהנות
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שבת מיוחדת עם החזן אביחי שניידר
פרשת קדושים כ»ח - כ»ט ניסן

הוועדה המסדרת לכנסת ה-21 
צפויה להתכנס היום בערב

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

הוועדה צפויה להתכנס היום בערב לאחר השבעת חברי הכנסת

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

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

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

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

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

ישראל". אמר זוהר.

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

את המחבלים

יומ:‡מ

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

ונלכד והשני נמלט.
שב"כ  כי  פורסם  אתמול 

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

ולשמש  משימות  לבצע  הסכים 
כמחבל מתאבד.

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

אזרחים וחיילים.

רקטה שוגרה מעזה לעבר הים - 
לא זוהתה נפילה בשטח ישראל

לא היתה נפילה בשטח ישראל ◆ בצה"ל אמרו כי: "הטיל שנורה אמש - שיגור 
מכוון של הג'יהאד האסלאמי"

יומ:‡מ

לשלישי  שני  שבין  בלילה 
מרצועת  רקטה  של  שיגור  זוהה  
נפילה  זוהתה  לא  הים.  לעבר  עזה 

בשטח ישראל.
דובר צה"ל הודיע אתמול כי 
רצועת  מצפון  אמש  שנורה  הטיל 
באופן  שוגר  ישראל,  לשטח  עזה 
האסלאמי.  הג'יהאד  ידי  על  מכוון 
לדר־ מנסה  האסלאמי  "הג'יהאד 
דר את המצב הביטחוני בעזה כדי 
אמר  ההסדרה",  בתהליכי  לפגוע 
האר־ בכוונת  כי  והוסיף  מנליס, 
מבלי  פיגועים  לפועל  להוציא  גון 
לפי  להם.  האחראי  שהוא  שיידעו 
קילומט־ נפל  הטיל  צה"ל,  דובר 
כתו־ ישראל.  מחופי  ספורים  רים 
פעולות  מתאם  הודיע  מכך  צאה 
צמצום  על  בשטחים  הממשלה 
לשישה  עזה  ברצועת  הדיג  מרחב 

מיילים ימיים עד להודעה חדשה.
מדובר  כי  מנליס  אמר  עוד 
מפקד  שמנהל  מכוונות  בפעולות 
הזרוע הצבאית של הג'יהאד האס־

אבו  בהאא  הרצועה,  בצפון  לאמי 
על  האחראי  גם  והוא  עטא,  אל 
הירי אמש. הוא פועל תחת הכוונת 
נמצא  שאינו  נאחלה,  זיאד  החוץ 
יש  כי  ציין  צה"ל  דובר  ברצועה. 
לק־ בצבא  מאוד  גבוהה  היערכות 
האיר־ הקרויבם:  האירועים  ראת 
וויזיון, יום העצמאות ויום הנכבה.

לפני שלושה חודשים, בתום 
הבנות  של  ונשנות  חוזרות  הפרות 
אל- אבו  כי  דווח  בעזה,  הרגיעה 
להס־ שדוחף  האחראי  הוא  עטא 
למה. אבו אל-עטא, המכונה "אבו 
חיסול  מניסיון  בעבר  ניצל  סלים", 
של ישראל, עת הופצץ המבנה שבו 

שהה במבצע עמוד ענן.

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
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"ניו יורק טיימס" ביטל את ההתקשרות 
עם חברת הקריקטורות שפרסמה את 

הקריקטורה האנטישמית
מאז הקריקטורה האנטישמית פורסמה קריקטורה בעייתית נוספת

מ‡ברהםויסמן
יורק  "ניו  הנחשב  האמריקני  העיתון 
טיימס" הודיע אתמול על הפסקת ההתקשרות 
הקריק־ את  שפרסם  הסינדיקציה  שירות  עם 
כיהודי  טראמפ  נראה  בה  האנטישמית  טורה 
דתי עיוור המובל על ידי כלב נחיה בדמותו של 
שהייתה  הקריקטורה  נתניהו.  הממשלה  ראש 
נגועה ברמזים אנטישמיים בוטים, כולל קולר 
שהונח על צווארו של נתניהו עם ציור של מגן 
וגרמה  ביקורות  של  לגל  הובילה  אדום,  דוד 

לפרסום התנצלות מצד העיתון.
נוספת  קריקטורה  פורסמה  שלשום 
שני  עם  נתניהו  הממשלה  ראש  נראה  בה 
לוחות הברית. גם קריקטורה זו זכתה לבי־
הזו  הקריקטורה  כי  הגיבו  בעיתון  קורות. 
איננה אנטישמית, אך למרות זאת החליטו 
החברה  עם  להם  שהיה  ההסכם  את  לבטל 

שפרסמה את הקריקטורות.
הממשל  שליח  גרינבלט,  ג'ייסון   

להתנ־ התייחס  התיכון,  למזרח  האמריקני 
צלות של עיתון ה"ניו יורק טיימס" 

מאנטי־ נבדלת  אינה  "אנטי-ציונות 
רק  היה  לא  הקריקטורה  פרסום  שמיות: 

על  ממסדית  בורות  או  בשיפוט'  'טעות 
אנטישמיות. הניו יורק טיימס חייבים לה־
תנצל בפני נתניהו, וחייבים לעצמם חשבון 

נפש רציני".

בבסיס בדרום: 

חייל צה"ל נפצע בינוני בעינו 
החייל נפצע בעינו במהלך טיפול בטנק בבסיס צאלים ◆ מדובר צה''ל נמסר כי נסיבות האירוע ייבדקו

יומ:‡מ
לוחם צה''ל נפצע באורח בינוני במה־
לך פעילות שגרתית בבסיס צאלים שבדרום 
רפואי  טיפול  לקבלת  פונה  החייל  הארץ. 
מבירור  שבע.  בבאר  סורוקה  החולים  בבית 
ראשוני של נסיבות האירוע, עלה כי התאונה 

ואז  בטנק  טיפל  שהחייל  בעת  התרחשה 
מסיבה שעדיין נבדקת נפצע בעינו.

נפצע  צה"ל  לוחם  כחודשיים,  לפני 
פלוגתי  תרגיל  במהלך  מירי  בינוני  באורח 
חטיבת  של  האימונים  בבסיס  חיה,  באש 
יקי  משנה  אלוף  של  בפיקודו  הצנחנים 

רפואי  טיפול  לקבלת  פונה  החייל  דולף. 
שבע.  שבבאר  סורוקה  החולים  בבית 
לחדר  הלילה  פונה  הוא  כי  אמרו  בסורוקה 
מאושפז  הוא  כעת  בידו.  ונותח  הטראומה 
קל- מוגדר  ומצבו  האורטופדית  במחלקה 

בינוני.

בלון תבערה נחת בעוטף עזה
 הבלון נחת סמוך לאחד הקיבוצים בנגב המערבי ◆ דליקה פרצה, אך כובתה על ידי צוות כיבוי של הקיבוץ 

יומ:‡מ 
בסביבת  אתמול  נפל  תבערה  בלון 
אחד הקיבוצים עוטף עזה. הבלון גרם לד־
ליקה, וצוות כיבוי יישובי כיבה את השרי־

פה. לא נגרם נזק לרכוש ולא היו נפגעים.
"בלון התבערה שנפל על גדר היישוב 
מימוש  כנראה  הוא  לדליקה,  וגרם  שלנו 
את  יקבל  לא  אם  כי  חמאס,  של  האיום 
טרור  את  יחדש  הוא  מקטאר,  הכספים 
הבלונים ועפיפוני התבערה. זה סימן שהוא 
וההפג־ הפרובוקציות  את  לחדש  מתכוון 
נות האלימות בגדר המערכת, והנה יתחיל 
אבל  בו,  רוצה  לא  אחד  שאף  שני,  סיבוב 
חמאס משחק איתנו כפי רצונו וגחמותיו". 
במועצה  היישוב  תושבת  יעל,  אמרה  כך 

האזורית שער הנגב, שבו נפל בשעות אחר 
הצהריים בלון תבערה.

שזיהה  היישובי  הביטחון  של  צוות 
את השריפה דיווח על כך והזעיק את כיבוי 
הקוצים  בשריפת  פעל  כיבוי  וצוות  האש, 
בסמוך  עזה,  עוטף  באזור  מבלון  שנגרמה 
של  המתנדבים  יחידת  הקיבוצים.  לאחד 
להש־ עד  השריפה  את  כיבתה  אש  כיבוי 
והצמחייה  החם  האוויר  מזג  שליטה.  גת 
שטח  תנאי  הם  עזה  בעוטף  המתייבשת 
אידיאליים עבור חוליות משגרי בלוני הת־

בערה של ארגוני הטרור ברצועת עזה.
אתמול  פרס  ההתפתחויות  בעקבות 
בר־ ברזל  כיפת  של  נוספות  סוללות  צה"ל 
ביטחונית  להסלמה  כהיערכות  הארץ  חבי 
בגזרת עזה לקראת האירועים בימי הזיכרון 

והעצמאות והאירוויזיון בתל אביב.

אסירים סורים נוספים 
ישוחררו תמורת עוד 

גופות חיילים
לפי דיווח בעיתון "א-שרק אל-אווסט" עסקת חילופי 

השבויים בין סוריה לישראל טרם הסתיימה ◆ עוד גופות 
חיילים ישראלים יימסרו בתמורה לשחרור אסירים 

סורים

יומ:‡מ
אל-אווסט"  "א-שרק  העיתון 
דיווח הבוקר אתמול כי עסקת חילו־
פי השבויים בין סוריה לישראל טרם 
שמסתמך  הדיווח,  פי  על  הסתיימה. 
גופותיהם  שמס,  במג'דל  מקורות  על 
של חיילים ישראלים נוספים יימסרו 
של  לשחרורם  בתמורה  ישראל  לידי 

עוד אסירים סורים.
של  שליחו  של  הודעתו  לאחר 
עלו  לסוריה,  פוטין  ולדימיר  הנשיא 
סיד־ האסירים  שני  של  שמותיהם 
הורי  סאלח.  אבו  ואמל  אל-מקת  קי 
שוחררו,  לא  הם  כי  הופתעו  השניים 
ולפי הדיווח פנו למשטר הסורי שע־
הושלמה.  טרם  העסקה  כי  אותם  דכן 
אל-מקת  כי   ynet-ל מסרו  מקורות 
שמס  מג'דל  תושבי  הם  סאלח  ואבו 

שברמת הגולן.
לוותיק  שנחשב  אל-מקת, 
ביש־ הסורים  הביטחוניים  האסירים 

שנות  ל-14   2017 בשנת  נידון  ראל, 
והע־ סוריה  עבור  ריגול  בגין  מאסר 
ברת מידע מודיעיני אליה. הוא נאסר 
פעילות  בעוון  ב-1985  לראשונה 
שנה   27 בכלא  ישב  עוינת,  חבלנית 
ושוחרר בשנת 2012. מכתב האישום 
שהוגש נגדו עלה כי הוא תיעד פעו־
לות של צה"ל בגבול עם סוריה והע־
הסורי  בצד  לאנשיו  המידע  את  ביר 

של הגבול.
אמל אבו סאלח נאסר במסגרת 
עסקת טיעון בשנת 2016 לשבע שנים 
בגין הריגת פצוע סורי שהועבר לטי־
פול רפואי בישראל. ביוני 2015 הות־
פצועים  היו  שבו  צבאי  אמבולנס  קף 
סורים בידי עשרות דרוזים ליד מג'דל 
שמס. הם רדפו אחר האמבולנס והצ־
אטי"ב,  נווה  ליד  אליו  להגיע  ליחו 
עליו  השתלטו  אבנים,  עליו  יידו  שם 
וביצעו לינץ' בשני הפצועים הסורים. 
אחד מהם נרצח ומצבו של השני הוג־

לקיים בנו חכמי ישראל
נא להעתיר בתפילה לרפואת 
ראש ישיבת חיי תורה לובלין

רבי מנחם ברוך בן אסתר 
יאווע שליט''א

בעמח''ס מתיקות התורה 
שאושפז בביה''ח מליל הסדר וזקוק לישועה

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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לפני ירי הג'יהאד האסלאמי:

 מצרים העבירה לישראל את 
בקשות החמאס להסדרה

הארגון העביר דרך מצרים רשימת בקשות עוד בטרם נורתה הרקטה, בהן 
הרחבת מרחב הדייג, סיוע בתרופות והגדלת היקף המשאיות במעברים ◆ 
בישראל עדיין שוקלים את הבקשה ◆ בצה"ל מעריכים שהג'יהאד פועל 

כדי לסכל את תהליך ההסדרה

יומ:‡מ 
הרקטה  שיגור  ברקע 
ידי  על  ישראל  לעבר  אתמול 
כי  נודע  האסלאמי.  הג'יהאד 
לי־ העביר  חמאס   - הירי  לפני 
בקשות  רשימת  בחשאי  שראל 
לדיון בהסדרה. בצה"ל מעריכים 
הג'יהאד פועל לאחרונה כדי  כי 
בין  ההסדרה  תהליך  את  לסכל 

ישראל לחמאס בתיווך מצרי.
מבקשים  חמאס  מנהיגי 
הרחבת  על  ישראל  עם  לדון 
עד   12 של  לטווח  דיג  מרחב 

בתרו־ סיוע  ימיים,  מיילים   15
תשתיות  פרויקט  סוגיית  פות, 
החשמל בכפוף למימון קטארי, 
הגדלת היקף המשאיות במעב־
רים והרחבת היקף הייצוא. בר־
שימת הבקשות מעוניין הארגון 
צוותים  של  כניסת  באישור  גם 
מקומות  יצירת  רפואי,  וציוד 
ידי  על  עזה  ברצועת  עבודה 
הומניטא־ ופרויקטים  האו"ם 

ריים נוספים בעזה.
שוק־ עדיין  בישראל 
במקביל  אך  הבקשות,  את  לים 

באמצעות  לחמאס  מסר  הועבר 
השבויים  סוגיית  על  מצרים 
פורסם  דומה  מסר  והנעדרים. 
על   NEWS בוואלה לראשונה 
והנעדרים  השבויים  מתאם  ידי 
ירון  הממשלה  ראש  במשרד 
בלום שאמר כי "לא יהיה שיקום 
חיילי  שחרור  ללא  לעזה  עמוק 
גול־ והדר  שאול  אורון  צה"ל 
מנגיסטו  אברה  והאזרחים  דין, 
והישאם אסייד אני שב ומדגיש 
לא יהיה שיקום עמוק בעזה ללא 

השבויים והנעדרים".

איחוד בין צאצאי ניצולי שואה
יחידה לאיתור קרובים וחידוש קשרי משפחה הצליחה לאתר צאצאים של 

משפחה שגורלה לא היה ידוע לאחר השואה

לבילרי:‡מ
היחי־ הצליחה  לאחרונה 
של  הצאצאים  בין  לאחד  דה 
צ'רנין  מרינה  של  משפחתה 
ליחידה  שפנתה  שבע  מבאר 
קשרי  וחידוש  קרובים  לאיתור 
לנסות  בכדי  במד"א  משפחה 
של  בגורלה  עלה  מה  ולברר 
מרינה  סבתה.  של  משפחתה 
במשפחה  מדובר  כי  סיפרה 
כולן,  ילדים,  שישה  של  גדולה 
כך סברה, בנות, שהקשר בניהם 
מאנשי  ביקשה  מרינה  אבד. 
מש־ גורל  בבירור  עזרה  מד"א 
צאצאים  עדיין  יש  ואם  פחתה 
כי  לה  הסבירו  ביחידה  חיים. 
יהיה קשה מאוד לפצח את המ־
קרה מאחר וכל הקרובים שהיא 
ושינו  התחתנו  אולי  מחפשת 
זאת  עם  המשפחה.  שמות  את 
עצמם  על  לקחו  היחידה  אנשי 

את המשימה.
במח־ מתנדבת  אדל,  סוזן 
החלה  מד"א,  של  האיתור  לקת 

מאוד,  קצר  זמן  ובתוך  בחיפוש 
בעת חיפוש דפי העד באתר יד 
ושם, מצאה סוזן התאמה אפש־
ילידת  שרה,  בשם  לאישה  רית 
שמואל-  של  בתו  דולגינוב, 
העד  דף  מרינה.  של  רבה  סבא 
הנ־ לאחר  שמה  לה  נתן  גם 
שרה  של  בעלה  שם  את  שואין, 
בארה"ב.  המתגוררת  בתה  ואת 
דפי  למציאת  הובילה  זו  תגלית 
אחות  של  זו  כולל  נוספים,  עד 

אחרת, לאה.
התרחב  החיפוש  מכאן 
המ־ אודות  נוסף  מידע  ונמצא 
עם  קשר  יצרה  כשסוזן  שפחה. 
העדות  דף  את  שפרסם  האדם 
נכדה  הוא  כי  התברר  לאה,  של 
המי־ ואת  תמונות  שלח  ומיד 
הושלמה  וכך  בידיו  שהיה  דע 
כל  של  שמותיהן  עם  התמונה 
כי  נודע  לצערנו,  האחיות. 
מבני  ורבים  מהאחיות  שלוש 

המשפחה נספו בשואה.
היה  שנראה  ממה  כך, 

אפש־ בלתי  כמעט  כמשימה 
שעות   24 תוך  הסתיים  רית, 
עם איחוד של 3 צאצאיהם של 
משפחה  של  אחיות   6 מתוך   3

אחת.
מרינה  פגשה  לאחרונה, 
דודתה  את  הראשונה  בפעם 
של  ביתה  אייזנשטיין,  אודיל 
בסיה, הצעירה מששת האחיות. 
הגיעה  אודיל  כי  גילתה  מרינה 
להע־ מנת  על  מצרפת  לארץ 
בן- באוניברסיטת  הרצאה  ביר 
גוריון והייתה בעבר מספר פע־
הייתה  "הפגישה  בישראל  מים 
וסיפרנו  דיברנו  מרגשת,  מאוד 
במשך  חיינו  על  לשנייה  אחת 
שהייתה  אודיל  רבות,  שעות 
הצאצא  נותרה  שהיא  בטוחה 
האחרון למשפחה סיפרה לי על 
רוסיה.  על  ואני  בצרפת  חייה 
אין לי מילים להודות על קבלת 
ההזדמנות הזאת להכיר קרובת 
משפחה, שאני אפילו לא ידעתי 

על קיומה." סיכמה מרינה.

ארגון "האחים המוסלמים" יוכרז 
ע"י ארה"ב כארגון טרור

ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי הנשיא טראמפ שוקל את המהלך נגד הארגון האסלאמי, 
בעקבות בקשתו של נשיא מצרים א-סיסי ◆ הבית הלבן: "הנשיא התייעץ עם צוותו 

ועם מנהיגים במזה"ת, שחולקים עמו את הדאגה מהאחים המוסלמים"

יומ:‡מ
ארצות הברית צפויה להכריז 
המוסל־ ארגון "האחים  על  בקרוב 
מים" כארגון טרור. כך אישר הבית 
דיווח  טיימס"  יורק  ה"ניו  הלבן. 
בוושינגטון  ביקורו  במהלך  כי 
עבדל  מצרים  נשיא  באפריל,  ב־9 
דו־ מהנשיא  ביקש  א־סיסי  פתאח 
"הנ־ זה.  צעד  לנקוט  טראמפ  נלד 
ומנהיגים  צוותו  עם  התייעץ  שיא 
במזרח התיכון, שחולקים עימו את 
הדאגה", מסרה דוברת הבית הלבן 

שרה סנדרס.
ארה"ב  תצטרף  זה  בצעד 
את  שהוציאו  נוספות  למדינות 
הבכירה  לחוק.  מחוץ  אל  התנועה 
זאת  שעשתה  רוסיה,  היא  שבהן 
לאחר  חודשיים  בשנת 2003,  כבר 
שהאשימה את האחים המוסלמים 
המחבל  מאחורי  שעמדו  מי  בתור 
תופת  מכונית  שפוצץ  המתאבד 
צ'צ'ניה -  בבירת  הממשלה  במטה 

גרוזני.

מדינות נוספות שנקטו צעד 
דומה הן ארמניה, בלארוס, קזחס־

בתור  וטג'יקיסטן -  קירגיסטן  טן, 
משותף.  לביטחון  באמנה  חברות 
"גל"  התרחש  בשנים 2014-2013 
ההוצאה מחוץ לחוק הגדול ביותר. 
הוא החל בסוריה, המשיך במצרים 
 ,2013 בדצמבר  ב־25  א־סיסי  של 
בחריין  הסעודית,  ערב  ואחריהן 

ואיחוד האמירויות.
המוסלמים  האחים  ארגון 

ביותר  ומהחזקים  מהוותיקים  הוא 
לארגון  נחשב  וכן  הערבי,  בעולם 
הרחבה  הפריסה  בעל  המוסלמי 
בשנת  הקים  התנועה  את  בתבל. 
היא  אל־בנא.  חסן  במצרים,   1928
בעצלתיים  פעילותה  את  החלה 
העולם  מלחמת  ובמהלך  במדינה 
יש־ בארץ  סניפים  פתחה  השנייה 
חברים  העצמאות,  במלחמת  ראל. 
בשורות הארגון לחמו נגד ישראל 

כחלק מצבאות ערב.

רכב על קטנוע ללא רישיון 
ונתפס בגלל הקסדה

צעיר נתפס ע"י שוטרי אגף התנועה רוכב על קטנוע ללא רישיון בזמן 
שהקסדה מונחת באופן לא חוקי על ראשו

לבילרי:‡מ
במהלך פעילות שוטרי אגף 
התנועה זיהה השוטר, רוכב קטנוע 
העומד בצומת מרומזר בעיר אש־
דוד בזמן שהקסדה לראשה אינה 
הראש,  קצה  על  ומונחת  שרוכה 
מספק  ושאינו  חוקי  לא  באופן 

לע־ הרוכב  התבקש  לרוכב.  הגנה 
הוא  מדוע  ולהבין  לבדיקה  צור 
רוכב בצורה כזו המסכנת את חייו.

כאמור, בבדיקה התברר כי 
הרוכב בן 28 תושב המקום שטען 
בלבד,  קצרה  בנסיעה  הוא  כי 
כשכלל  בזמן  הקטנוע  על  רוכב 

אין לו רשיון לנהיגה עליו.
עוכב  הוא  הממצא,  עקב 
ושו־ הבוחנים  ביחידת  לחקירה 
חרר בתנאים מגבילים, עם זימון 
לבימ"ש בימים הקרובים. בנוסף, 
הקטנוע הושבת למשך 30 ימים 

לאחר שבוצע שימוע לרוכב.

mailto:a0583210148@gmail.com
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עובדי חרסה הפגינו באשדוד נגד 
סגירת המפעל

על רקע החלטת בעלי חרסה לסגור את מפעל הכלים הסניטריים ולהעביר את פעילותו לטורקיה, 
עובדיו מפגינים כנגד ההחלטה

לבילרי:‡מ
למפעל  בכניסה  הפגינו  חרסה  עובדי 
של החברה-האם חמת באשדוד, וחסמו את 
הגישה אליו. מוקדם יותר הפגינו העובדים 
העו־ שבע.  בבאר  חרסה  מפעל  בשערי  גם 
בדים מוחים על רקע החלטת בעלי החברה 
את  ולהעביר  חרסה  את  לסגור  גולן  יואב 
אנושות  שיפגע  מהלך  לטורקיה,  פעילותו 

בעתידם הכלכלי ובפרנסת משפחותיהם.
נזכיר כי מיד עם תום חופשת הפסח 
הודיע גולן לנציגי ההסתדרות ולוועד העו־
לאחר  המפעל  את  לסגור  הוחלט  כי  בדים 
לא  העובדים   115 פעילות.  שנות  כ-70 
הורשו לחזור לעבודתם וההנהלה אף שכרה 
כניסתם  את  למנוע  כדי  אבטחה  חברת 
במרחב  ההסתדרות  יו"ר  עבודתם.  למקום 
לסרב  לעובדים  הורה  בביוף,  מאיר  הנגב, 
לקבל מכתבי פיטורים מהנהלת החברה, עד 
אשר יוסדרו בהסכמות זכויותיהם והתנאים 

שיקבלו כתוצאה מסגירת המפעל.

כ-3,200 הולכי רגל נפגעים מדי שנה 
בתאונות בתוך הערים

מספר הולכי הרגל שנפגעו בתאונות בירושלים הוא המספר הגבוה ביותר בעשור האחרון בעיר 371- נפגעים

לבילרי:‡מ

הולכת  צעדה  שבועות  מספר  לפני 
ברא־ לישינסקי  יוסף  ברחוב   80 בת  רגל 
בטון.  מערבל  ממשאית  ונפגעה  לציון  שון 
לכן,  קודם  ימים  כמה  במקום.  נקבע  מותה 
ההסת־ בשדרות   40 כבן  גבר  למוות  נדרס 
דרות בחיפה. השניים הללו הם חלק מ-35 
הולכי רגל שנהרגו בתאונות דרכים מתחי־
לת 2019, כשליש  מסך ההרוגים מתחילת 

השנה.
המבוססים  ירוק  אור  עמותת  מנתוני 
אביב-יפו  בתל  כי  עולה  הלמ"ס  נתוני  על 

דר־ בתאונות  רגל  הולכי  הרבה  הכי  נפגעו 
העיר  היא  ירושלים  האחרון,  בעשור  כים 
הכי  ובתחומה  הנפגעים  במספר  השנייה 
הרבה הולכי רגל נפצעו באורח קשה. מדי 
הולכי  העירוני 3,200  בתחום  נפגעים  שנה 
רגל בממוצע בתאונות דרכים. בנוסף עולה 
כי מדי שנה נהרגים 75 הולכי רגל בממוצע 
בתחום העירוני ונפצעים באורח קשה 560 

הולכי רגל בממוצע.
ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: 
"הולך הרגל תמיד יפסיד במפגש עם כלי 
רכב. כשהולך הרגל חוצה את הכביש הוא 
חגורת  לא  הגנה,  אמצעי  לו  ואין  פגיע 

מצי־ טכנולוגיות  מערכות  ולא  בטיחות 
כלי  נסיעת  מהירות  לצמצום  חיים.  לות 
לעוצמת  הקשור  בכל  קריטי  רכיב  הרכב 
במהירות  פגיעה  הרגל,  בהולך  הפגיעה 
קטלנית.  תהיה  רבים  במקרים  גבוהה 
בדרכים  והבטיחות  התחבורה  משרד 
חייב לשים את נושא היפגעותם של הול־
ולקדם  העדיפויות  סדר  בראש  הרגל  כי 
החציה  מעברי  לפני  האטה  פסי  התקנת 
המסוכנים ובמיוחד במקומות בהם ישנם 
אמ־ האטה,  פס  רבים.  וילדים  קשישים 
הולך  את  למנוע  שיכול  וזול  פשוט  צעי 

הרגל ההרוג הבא". 

כריש לווייתן נצפה בשמורת האלמוגים באילת
בסיור שגרתי בחוף האלמוגים בעיר הבחינו פקחים לתדהמתם בדג הענק ◆ ברשות הטבע והגנים 

מדגישים כי הוא אינו מסוכן, אולם אין לגעת בו

מ‡פיוחנן

הפק־ את  הפתיע  בעולם  הגדול  הדג 
חים בחופי אילת. לאחר סיור שגרתי בחוף 
האלמוגים בעיר, הבחינו לתדהמתם בכריש 

לווייתן שוחה בסביבתם.
עד  להגיע  יכול  הממדים,  עצום  הדג 
כ-15 מטר אורך, וקרוב ל-20 טון משקלו. 
יחד  אילת  מפרץ  את  פוקדים  פרטים  כמה 
נחשב  הוא  והפלנקטון.  המדוזות  נחילי  עם 
לבעל חיים מוגן ואסור לפגוע בו או לגרום 

לו נזק.
החודש,  בפלנקטון  מלאים  "המים 
הפל־ עם  באים  הלווייתנים  והכרישים 
דוקטורנטית  ברש,  עדי  אמרה  נקטון", 

מאוניברסיטת חיפה ויו"ר עמותת כרישים 
בישראל. "תצפיות שלנו מעלות שהיה עוד 
ואחד  א-שייח  בשארם  אחד  באילת,  אחד 

בעקבה".

והגנים,  הטבע  מרשות  עומסי  עמרי 
הדגיש כי לא מדובר בדג מסוכן, אולם הוא 
ניזון תוך כדי שחייה, לכן אין לעמוד בדרכו 

או להפריע להמשך התקדמותו במים.

ירושלים: מעל 1000 
גרוטאות פונו מהמרחב 

הציבורי
כאלף מקומות חניה הפנו בזכות פינוי הגרוטאות

לבילרי:‡מ
עיריית ירושלים ממשיכה בפי־
העיר  ברחבי  ונטושים  גרוטאות  נוי 
העי־ פינתה  היום  עד  ומערב,  מזרח 
רייה למעלה מאלף רכבים וגרוטאות 
ומערב  במזרח  הציבורי  מהמרחב 
לטובת  חניה  מקומות  ויצרה  העיר 
ורחובות  העיר  ואורחי  העיר  תושבי 

בטוחים ונקיים.
ששם  והאכיפה  השיטור  אגף 
במרחב  הרכבים  פינוי  על  דגש 
מגו־ בשכונות  בחניונים,  הציבורי 
תגבר  וכד'  תעשייה   באזורי  רים, 
עי־ יחידות  בשילוב  פעילותו  את  

רוניות נוספות  במזרח ומערב העיר 
ולאור  העיר  ראש  בהנחיית  וזאת 

לניקיון  מדיניותו 
המרחב הציבורי.

הרכבים  פינוי 
בהתאם  התבצע  
המקובלים,  להליכי 
הת־ במתן  החל 
או  לבעלים  ראה 
על  הודעה  הצמדת 
בכפוף  הרכב  גבי 
החוק  להוראות 
ניקיון  ולמדיניות 
על  ושמירה  העיר 
וב־ נקייה  סביבה 

טוחה .
הפ־ במהלך 
העירייה  עילות, 
למעלה  פינתה 
גרוטאות  מאלף 
ורכבים  לאתר גרי־
ורכבים  מוסדר  טה 
למג־ פונו  נטושים 
רש העירוני, ולאחר 
ייבדקו  חודשים   3
על  שנית  הרכבים 
מוסמך  שמאי  ידי 
לה־ באם  להערכה 

או  האחסון  משיך 

להעבירם לגריטה.
ולשמור  להמשך  מנת  על 
עיריית  ובטיחותית  נקיה  עיר  על 
העיר  לתושבי  קוראת  ירושלים 
המו־ אמצעות  ולעדכן  לסייע 
נטושים  רכבים  על  העירוני,  קד 
הנמצאים  רכבים  או  שבבעלותם 

במרחב הציבורי .
גרוטאות   700 כ-  פונו  כה  עד 
ולמעלה מ-300 רכבים נטושים, מה־

מרחב הציבורי.
בשכונות  שפונו  הרכבים  רוב 
גילה,  רמות,  נוף,  הר  העיר:  מערב 
זאב.  פסגת  שלמה,  רמת  קטמון, 
ולה־ הגריטה  לאתר  פונו  הגרוטאות 

שמדה.

http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
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ארה"ב: מספר התקריות 
האנטישמיות הוכפל בשנה שעברה
מספר התקיפות האלימות נגד הקהילה היהודית בארה“ב הוכפל בשנה שעברה 
◆ נוסף למספר תקריות הוונדליזם וההטרדה נגד יהודים שכמעט שברו שיאים

לבילרי:‡מ

אחרי  ימים  שלושה 
בדרום  כנסת  בבית  הירי 
נהרגה  שבו  קליפורניה, 
שני  ועוד  רב  ונפצעו  אשה 
הארגון  פרסם  מתפללים, 
היהודי את סיכום התקריות 

האנטישמיות השנתי שלו.
נרשמו  הדו“ח,  לפי 
1,879 תקיפות אנטישמיות 
בהטרדה,  מדובר  אם  בין   –
תקיפה  או  ונדליזם  מעשה 
נתון   .2018 בשנת   – פיזית 
לירידה  נחשב  אומנם  זה 
של 5% מ-1,986 התקריות 
הוא  אך  ב-2017,  שתועדו 
ביותר  הגבוה  השלישי  גם 

אחר  לעקוב  הליגה  החלה  מאז 
הנושא בשנות ה-70.

שתו־ המקרים  כלל  מתוך 
תקיפה  של  מקרים  היו   39 עדו, 
 – נפגעים   59 נרשמו  ובהם  פיזית 
לעומת 19 תקיפות ו-21 נפגעים 
גם  כולל   2018 סיכום  ב-2017. 
את הירי בבית הכנסת עץ החיים 

אוקטובר  בחודש  בפיטסבורג 
ונפצעו  אדם  בני   11 נהרגו  שבו 
לתקי־ נחשב  הזה  הירי  שניים. 
יהודים  נגד  ביותר  הקטלנית  פה 

בארה“ב.
 1,066 גם  תועדו  ב-2018 
מוג־ אלה  הטרדה.  של  מקרים 
או  יהודי  שבהם  כמקרים  דרים 

”חווים  יהודים  של  קבוצה 
אנ־ מלים  ידי  על  הטרדה 
פה  בעל  אם  בין  טישמיות, 
או בכתב, או על ידי מעשים 
של אדם או קבוצה אחרת“. 
דווקא  מעיד  הזה  המספר 
לעומת   5% של  גידול  על 
אחד  תחום  בתת  רק   .2017
במספר   – ירידה  נרשמה 
מקרי הוונדליזם נגד אתרים 
תק־  774 יהודי:  רכוש  או 
פחות   19% ב-2017,  ריות 

מב-2017.
 249 כי  נמסר  עוד 
האנטישמיות  מהתקריות 
על  בוצעו  אשתקד  שתועדו 
ידו־ קיצוניות  ”קבוצות  ידי 
שהושפעו  פרטים  או  עות 
לפי  קיצונית“.  מאידיאולוגיה 
הדו“ח, ”זה המספר הגבוה ביותר 
להן  אנטישמיות  תקריות  של 
לאר־ או  לקיצונים  מובהק  קשר 
גונים קיצוניים מאז 2004“. בשנה 
 140 גם  בארה“ב  תועדו  שעברה 
שקשורות  אנטישמיות  תקריות 

לישראל או לציונות.

הוועדה למען השבת מגיבה 
למתקפה נגד החרדים בגלל 

מפעל פניציה
בכירים בוועדה למען השבת: "אין חרם, אנחנו רק מבקשים לכבד את הערכים 

שלנו. ניתן בישיבה אחת לפתור את המשבר"

לבילרי:‡מ
השבת  למען  בוועדה 
נגד  חריפה  למתקפה  יוצאים 
הפר־ בעקבות  'פינציה'  הנהלת 
סומים הערב, לפיהן כביכול הח־
רדים יזמו חרם נגד המפעל בשל 
העובדה שהוא פועל בשבת: "אין 
מב־ אנחנו  חרם.  חצי  ולא  חרם 
הערכים  על  שישמרו  רק  קשים 
שלנו. ישבנו בעבר מספר פעמים 
שא־ להם  והסברנו  ההנהלה  עם 
מבקשים  רק  בהם,  תומכים  נחנו 
הלקוחות  לקראת  שיבואו  מהם 

המג־ שהם 
החרדי",  זר 
בכי־ אמרו 
רים בוועדה.
־ הבכי
הוסי־ רים 
"אנחנו  פו: 
ם  י ד ג נ ת מ
של  לרכישה 
ם  י ק ו ב ק ב
ונ־ מחו"ל, 
הכול  עשה 
על  להגן 

שום  דורשים  לא  אנחנו  המפעל. 
בקשות מיוחדות, רק שלא יפגעו 
הכנסת  חברי  הקדושה.  בשבת 
לעזור  הראשונים  היו  החרדים 
נותנת  ההנהלה  ועכשיו  למפעל 
להפעיל  וממשיכה  סטירה  לנו 
את  וזועקת  בשבת,  המפעל  את 
המ־ כביכול  הנגזל,  הקוזק  זעקת 
עוב־ לפיטורי  מוביל  החרדי  גזר 
הנכון  הוא  שההפך  בשעה  דים. 
העקשנית  בהתנהלותה  וההנהלה 
נושאת על גבה באחריות למשבר 

שנוצר".

בישיבה  ניתן  לדבריהם 
אחת לפתור את המשבר ולהביא 
את  יעדיף  החרדי  שהציבור  לכך 
במפעל  שמיוצרים  הבקבוקים 
עובדים  מאות  שמעסיק  בארץ 
תוצרת  רכישת  פני  על  מישראל, 
להנה־ הציע  בוועדה  גורם  חו"ל. 
שירותיו  את  לשכור  המפעל  לת 
שאולי  חדש,  שיווק  מנהל  של 
האמ־ הצרכים  את  להבין  ישכיל 
מנהל  הלקוחות: "אולי  של  תיים 
שיווק חדש ידע טוב יותר לחוש 

את הצרכים של השוק", אמר.

עלייה בטיפול בבנייה הבלתי חוקית 
והחרמות הכלים במרחב עציון

בשבועיים האחרונים, נתפסו והוחרמו ע"י החטיבה ויחידת הפיקוח מעל ל-10 
כלים כבדים - באגרים, משאיות, שופלים מובילים ועוד

לבילרי:‡מ
הבל־ הבנייה  תופעת 
באיו"ש  הפלסטינית  חוקית  תי 
וכוללת  תאוצה  לצבור  ממשיכה 
דרכים  סלילת  צירים,  פריצות 

חקלאיות ובניית מבנים חדשים.
כחלק  האחרונה,  בתקופה 
וההת־  C שטחי  על  מהמערכה 

קביעת  נסיונות  עם  מודדות 
ארגונים  ע"י  בשטח  המציאות 
עלייה  חלה  פרו-פלסטינים, 
הכ־ החרמת  בהיקף  משמעותית 
חוקי  בלתי  באופן  הפועלים  לים 
צווי  וניתנו  עציון  במרחב  בשטח 

הפסקת עבודה למס' מבנים
משמעו־ העבודות  היקפי 

ההחרמות  ומגרשי  מאוד  תיות 
מתמלאים עד הקצה

יש לציין כי לא מעט מהדיווחים 
שהובילו להחרמות מגיעים ע"י אזר־
חים, תושבי גוש עציון, רבש"צים, רכזי 
השטח של המועצות, יחידת הרועים 
במרחב  הנמצאים  נוספים  וגורמים 

ופוקחים עין סביב הנושא.

אכיפה נגד התנהלות בלתי 
חוקית ביו"ש

המנהל האזרחי ביצע תשע אכיפות נגד פעילויות בלתי חוקיות במהלך חג 
הפסח ברחבי יהודה ושומרון

לבילרי:‡מ

ביצעה  הפסח  חג  במהלך 
האזרחי  במנהל  הפיקוח  יחידת 
כלים  מגוון  נגד  אכיפה  פעילות 
בלתי  עבודות  שביצעו  הנדסיים 

חוקיות ברחבי יהודה ושומרון.
שבוצעו  האכיפות  בין 
במהלך החג, אותר מחפר שביצע 

ערו־ בנחל  חוקית  בלתי  חציבה 
גות תוך גרימת נזק כבד לסביבה 
אכיפה  בפעילות  המדברי.  ולנוף 
נוספת, אותר על ידי יחידת הפי־
טר־ האזרחי  המנהל  וקציני  קוח 
קטור בעת שביצע עבודות בלתי 
חוקיות באתר הארכיאולוגי רווין 

א-פוקא שבדרום הר חברון. 
כמו כן, אותרו כורתי עצים 

שכרתו  לאחר  חגי  לבית  סמוך 
ומ־ רכב  כשברשותם  אורן  עצי 
והועברו  נתפסו  הכלים  סורים. 

למגרש ההחרמות בעציון.
נת־ האחרונים,  בשבועיים 
ויחי־ החטיבה  ע"י  והוחרמו  פסו 
כב־ כלים  ל10  מעל  הפיקוח  דת 
דים - באגרים, משאיות, שופלים 

מובילים ועוד.
בעקבות הפיגוע בביהכ"נ: 

עצרת זיכרון והתעוררות 
בשיקגו

הלוויית הנרצחת שודרה בשידור ישיר בכלי תקשורת בכל העולם

לבילרי:‡מ
הת־ אילינוי  שיקגו  בעיר 
והת־ זיכרון  עצרת  אמש  קיימה 
עוררות, בעקבות האירוע הקשה 
שפקד את יהדות ארה"ב באחרון 
קיצוני  לאומן  כאשר  פסח,  של 
ירה למוות במתפללת בבית חב"ד 
בס. דייגו, פצע את רב בית הכנ־
סת הרב ישראל גולדשטיין, ופגע 
ששיחקה  ובילדה  נוסף  במתפלל 

במקום.
במשותף  אורגן  הכינוס 
ליובאוויטש  חב"ד  מוסדות  ע"י 

 ,JUF וארגון  אילינוי  במדינת 
שיקאגו.  של  הרבנים  מועצת  וכן 
הצי־ שכבות  מכל  יהודים  אלפי 
בור, ונציגים של מאות בתי כנסת 

מהאיזור נהרו למקום.
ידי  על  גם  סוקר  האירוע 
עצרות  המקומית.  התקשורת 
מרכ־ ערים  בכמה  נערכו  דומות 
מסע  בזמן  הברית,  בארצות  זיות 
שנערך  והמרגש  הכואב  ההלוויה 

בקליפורניה.
הירי  בפיגוע  הנרצחת 
בפ־ חב"ד  בבית  בשבת  שאירע 

קליפורניה,  שבסן-דייגו,  וואיי 
הי"ד  גילברט-קיי  לורי  מרת 
המו־ בהלווייה  למנוחות  הובאה 
נית, בראשות רב בית הכנסת הרב 
שו־ ההלוויה  גולדשטיין.  ישראל 
דרה בשידור ישיר בכלי תקשורת 

בכל העולם
גולדשטיין,  ישראל  הרב 
ואיבד  היורה  במחבל  שנאבק 
אתמול  עבר  מאצבעותיו,  שתיים 
ניתוח. הציבור מתבקש להתפלל 
בן  ישראל  המהירה:  להחלמתו 

חנה-פריבא.
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אלפים בשיעורו של ראש ישיבת 
סלבודקה מרן הגר"ד לנדו שליט"א

בין המשתתפים רבנים וראשי ישיבות

לבילרי:‡מ
הש־ בירושלים  התורה  מבני  אלפים 
הגר"ד  מרן  שמסר  בשיעור  שני  ביום  תתפו 
לנדו שליט"א בהיכל בית המדרש בני הישי־

בות בשכונת סנהדריה המורחבת.
הגר"ב  נכחו  המשתתפים  בין 
סולובייצ'יק ראש ישיבת תורת זאב, הגר"ש 
וול־ הגר"ד  אמת,  שפת  ישיבת  ראש  אלתר 

פסון ראש ישיבת נתיבות חכמה, הגר"ח מן 
ההר ראש ישיבת ביתר עלית, הגר"מ פריד־
מן מר"י ויז'ניץ, ועוד ראשי כוללים וישיבות 

וקהל רב.

לראשונה מזה 40 שנה: 

מפלגת ימין קיצוני נכנסה לפרלמנט הספרדי
מפלגת VOX קיבלה 10.3% מהקולות ◆ המפלגה הסוציאליסטית של ראש הממשלה סנצ'ס זכתה 

במרבית המושבים

מ‡פיוחנן

בס־ הסוציאליסטית  השלטון  מפלגת 
פדרו  הנוכחי  הממשלה  ראש  בראשות  פרד 
בפרלמנט  המושבים  במרבית  זכתה  סנצ'ז 
של  מפלגתו  במדינה.  שנערכו  בבחירות 
עם  הבוחרים.  מקולות  קיבלה 28.7%  סנצ'ז 
משימה  עומדת  הממשלה  ראש  בפני  זאת, 
קשה בדמות הרכבת קואליציה עם מפלגות 

הימין והשמאל.
מע־ של  הגדולה  המנצחת  זאת,  עם 
הקיצוני  הימין  מפלגת  היא  הבחירות  רכת 
שקיבלה 10.3%  לפרלמנט  שנכנסה   VOX
הקיצוני  לימין  נציגות  תהיה  בכך  מהקולות. 

שנה.   40 מזה  לראשונה  במדריד  בפרלמנט 
הכישלון  רקע  על  הוכרזו  בספרד  הבחירות 
את  להעביר  הסוציאליסטית  המפלגה  של 

על  טענות  נשמעות  במקביל,  תקציב 2019. 
כך שסנצ'ז תומך למעשה ברעיון ההיפרדות 

של קטלוניה מספרד.  

אינדונזיה מחפשת עיר בירה חדשה
עשרות מיליונים חיים באזור הבירה ג'קרטה ועומסי התנועה עולים למדינה ביוקר. בנוסף לכך, היא 

נוטה להצפות בשל שחיקת מי התהום

מ‡פיוחנן

החליט  וידודו  ג'וקו  אינדונזיה  נשיא 
אל  מג'קרטה  המדינה  בירת  את  להעביר 
מחוץ לאי ג'אווה - כך הודיע שר התכנון של 
המדינה. על פי הודעת השר, תהליך העברת 
שקרה  כפי  כעשור,  להימשך  עשוי  הבירה 
בברזיל ובקזחסטן. עם זאת, עדיין לא נקבע 
הרביעית  המדינה  לבירת  החדש  המיקום 
הצפוף  באי  שוכנת  שכיום  בעולם,  בגודלה 

ג'אווה.
פחות  הגיעה  הנשיא  של  ההחלטה 
משבועיים אחרי הבחירות לנשיאות במדי־
תוצאות  על  המבוססים  מדגמים  שלפי  נה, 

 - המכהן  לנשיא  ניצחון  העניקו  ראשוניות 
בעוד שיריבו טוען לזיופים והכריז גם הוא 
ישיבת  בפתח  הדגיש  הנשיא  ניצחון.  על 
הממשלה את הצורך במחשבה חדשה לגבי 
עם  דרך  על  לחשוב  רוצים  העתיד. "אנחנו 
והעברת  הזו  המדינה  התקדמות  עבור  חזון 
הבירה דורשת הכנות יסודיות ומפורטות", 

אמר וידודו.
מיליון  מעשרה  יותר  חיים  ב'גקרטה 
פי  חיים  הסמוכות  בערים  ואולם  אדם,  בני 
לצ־ שמוסיף  מה  תושבים,  יותר  שלושה 
אמר  לתכנון  השר  באזור.  החמורה  פיפות 
התנועה  מפקקי  השנתי  הכספי  האובדן  כי 
כש־ שהם  רופי,  למיליארד  מגיע  בג'קרטה 

בעה מיליארד דולר. הבירה הנמוכה גם נוטה 
לשיטפונות והיא שוקעת בשל ניצול יתר של 

מי התהום באזור.
בחש־ לקח  הנשיא  כי  אמר  השר 
מתושבי   60% שכמעט  העובדה  את  בון 
מרוכזת  שבה  בג'אווה,  חיים  אינדונזיה 
במהלך  הכלכלית.  הפעילות  מרבית  גם 
קמפיין הבחירות האחרון, הבטיח וידודו 
להרחיב את הפיתוח הכלכלי באופן שווה 
העלות  את  העריך  לא  התכנון  שר  יותר. 
הנ־ כי  אמר  אך  הבירה,  עיר  שבהעברת 
תכנית  לגבש  האוצר  למשרד  הורה  שיא 
משקי־ של  השתתפות  שתאפשר  מימון 

עים פרטיים.

נורבגיה: דייגים 
נתקלו ב"לווייתן 

ריגול רוסי"
חוקרים נורבגים מעריכים כי היונק עבר הכשרה צבאית 

במסגרת תכנית חשאית של חיל הים הרוסי

מ‡פיוחנן
דייגים מול חופי עיירה קטנה 
בנורבגיה נתקלו בשבוע שעבר בל־
בר־ שקשור  (לבנתן)  בלוגה  ווייתן 

ולהטריד  להקיף  והחל  מוזרה  תמה 
מומחים  שלהם.  הדיג  סירות  את 
מע־ הסקנדינבית  במדינה  ימיים 
שעבר  בלווייתן  מדובר  כי  ריכים 
אילוף בידי חיל הים הרוסי במסגרת 
תת-ימיים  יונקים  להכשיר  תכנית 

ככוח מיוחד למבצעים חשאיים.
הדיג  חבל  את  לפרוס  "עמדנו 
בין  שוחה  הלווייתן  את  כשראינו 
דייג  הסטן,  יואר  סיפר  הסירות", 
מהעיירה אינגה שבחופי האוקיינוס 
אלינו  שהתקרב  "איך  הארקטי. 
ראינו שהוא קשור ברתמה כלשהי".
ההתנהגות המוזרה של היונק, 

כלי  של  פעיל  בחיפוש  שהתבטאה 
וב־ ברצועות  למשוך  ובניסיון  שיט 
הר־ גם  כמו  הסירות,  מצדי  חבלים 
תמה ההדוקה שנראית כאילו נועדה 
להחזיק מצלמה או כלי נשק, עוררה 
את חשד בקרב חוקרים ימיים לפיו 
הלווייתן קיבל הכשרה צבאית ברו־
סיה השכנה. בחלקו הפנימי של הר־
נכתב:  מהיונק,  הוסרה  שמאז  תמה, 

"רכוש של סנט פטרסבורג".
שהלווייתן  סיפרו  הדייגים 
כאילו  והתנהג  מאוד  מבוית  נראה 
הלווייתן  אדם. "אם  לבני  רגיל  הוא 
טובה  סיבה  ויש   - מרוסיה  הגיע 
במד־ מדובר  לא  אז  שכן -  להאמין 
על-ידי  נעשה  זה  אלא  רוסים  ענים 
חיל הים", הסביר מרטין ביו מהמכון 

לחקר ימי של נורבגיה.

http://bit.ly/2Z2ftDv-zuze
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לקראת ג' באייר - יומא דהילולא של מופת הדור רבינו ישעיה מקערעסטיר זי"ע: 

הכנות אחרונות ב'הכנסת אורחים 
קערעסטיר' - בביתו נאוה קודש של 

רבינו זי"ע, לקליטת רבבות אלפי ישראל, 
שיבואו לפקוד את העיר ביומא דהילולא 

אוהל ענק ממדים הוקם השנה, בשטח החדש של הכנסת אורחים קערעסטיר, שהוכשר לקליטת 
הרבבות, שם ייערכו סעודות הילולא במשך 72 שעות רצוף ◆ סעודת הילולא מרכזית תיערך בראשות 
אדמורי"ם ורבנים וראשי ישיבות, בו יועלה זכרו הטהור, והתעוררות להדבקות בדרכיו ◆ הגה"צ אב"ד 

פאפא-מונסי שליט"א ישא משא גדול דברי הכנה לקראת העליה לציון הקדוש ◆ מנייני ג' תפילות 
היום ייערכו בסדר מיוחד בביתו נאוה קודש של רבינו, וכן יערכו תפילות מיוחדות במקום המסוגל 
בחדר ה'קויטעל שטוב' ◆ שאטלים מיוחדים יסיעו כל העת את הציבור אל הציון ואל בית רבינו ◆ 

בחצר הבית תיערך מכירה מיוחדת של ספרי התולדות 'מופת הדור' ועוד ◆ היכל התורה ייפתח במשך 
כל ימי ההילולא לכל ציבור הבאים שיוכלו ללמוד ולהגות בתורה

חריבכ:‡מ
מקומות  בכל  ישראל  אלפי  רבבות 
מושבותיהם מתכוננים בדחילו ורחימו ליום 
למתיב־ התעלה  בו  היום  באייר,  ג'  הקדוש 
תא דרקיעא מופת הדור והדרו רבינו ישעיה 
זי"ע מקערעסטיר. רבבות מארה"ב מארה"ק 
קערעס־ לעיר  דרכם  את  יעשו  ומאירופא, 
בה  העיר  הקדוש,  רבינו  מנוחת  מקום  טיר, 
לפטי־ עד  שנים  מיובל  למעלה  אורו  האיר 
לכל  שואבת  אבן  המקום  מהוה  ומאז  רתו, 
בני ישראל, הבאים לעורר רחמי שמים אצל 

מושיען של ישראל. 
ב'הכנסת אורחים קערעסטיר', הפועל 
במשך כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של 
רבינו זי"ע, לקבל את אלפי האורחים שפו־

קדים את העיר במשך ימות השנה, נערכים 
לעיר,  דרכם  את  שיעשו  הרבבות  לקליטת 
שיוכלו  הרבבות,  לכל  מרווח  מקום  לארגן 
יאור־ וכן  ההילולא,  בסעודות  להשתתף 
בחדר  להתפלל  שיולכו  לציבור  המקום  גן 
ה'קויטעל שטוב', וכן יתארגנו למניינים לג' 
תפילות היום, במשך כל היממה יוגשו לצי־
בור כיבוד וטעימות ברווח גדול, וכן שתיה, 
מקוה טהרה יעמוד לרשות הבאים, שאטלים 
על  הכל  לציון,  הציבור  את  יסיעו  מיוחדים 

הצד היותר טוב. 
מקום מיוחד נפתח השנה לנשים ובנות 
הדרך,  מטורח  לנוח  הם  אף  שיוכלו  ישראל, 
ולהתפלל  ההילולא,  בסעודות  ולהשתתף 
נפתח  כן  כמו  שטוב.  לקויטעל  ונראה  סמוך 

ההילו־ יום  כל  במשך  שיפעל  התורה,  היכל 
ולהגות  לשבת  האורחים  כל  יוכלו  בה  לא, 

בתורה באין מפריע. 
של  מיוחדת  מכירה  כי  נמסר  כן  כמו 
בו  הבית,  בחצר  תיערך  קערעסטיר  ספרי 
יוכלו להשיג את הספרים 'מופת הדור' ועוד 

שיצא טבעם בכל העולם. 
ב'הכנסת אורחים קערעסטיר' אף נע־
רכים לחלוקת 'צידה לדרך' ערכות מיוחדת 
מושבותיהם  למקומות  חזרה  הנוסעים  לכל 

בכל העולם. 
יאבטחו  מתוגברים  אבטחה  כוחות 
גם  כאשר  כלה,  עד  מהחל  המעמד  כל  את 
מערך  את  מצטרפת  המקומית  המשטרה 

האבטחה. 

הושלם הליך הבוררות 
בין המדינה למפעלי 

ים המלח 
סך הכספים שהועברו ויועברו למדינה במסגרת ההליך- 

כ-1.2 מיליארד שקל ◆ בשנים האחרונות קיבלו 
הבוררים את עיקר טענות המדינה

מ‡פיוחנן
הבוררות  הליך  במסגרת 
המדינה  בין   2011 בשנת  שהחל 
בראשות החשב הכללי, לבין חברת 
התח־ הושלמה  המלח,  ים  מפעלי 
והוסדר  העבר  תמלוגי  לגבי  שבנות 
על  והבקרה  ההתחשבנות  מנגנון 
התשלומים העתידיים .סך הכספים 
במסגרת  למדינה  שהועברו ויועברו 

ההליך- כ-1.2 מיליארד ש"ח
המדינה  בין  הבוררות  הליך 
החל  אשר  המלח  ים  מפעלי  לבין 
ב-2011, עסק בתמלוגים שעל הח־
ברה לשלם למדינה מאז שנת 2000 
שהפיקה  במינרלים  שימושה  בגין 
בים המלח ובאתרים אחרים, שהינם 
במס־ המדינה.  של  טבע  משאבי 
בשנים  התקבלו  אשר  דין  פסקי  פר 
האחרונות קיבלו הבוררים את עיקר 

טענות המדינה. כתוצאה מהחלטות 
שילמה  התקופה  לאורך  הבוררים 
של  מצטבר  סכום  למדינה  החברה 
שקלים.  מיליארד  מ-1.12  למעלה 
בימים האחרונים סוכם כי תשלם 70 
יביאו  אשר  נוספים,  שקלים  מיליון 
הצדדים  בין  העבר  מחלוקות  את 

לכדי סיום.
חזקיהו  רוני  הכללי,  החשב 
הפגין  הכללי  החשב  כי: "אגף  אמר 
המאבק  בניהול  ועקביות  נחישות 
המדינה,  וזכויות  הציבור  נכסי  על 
משמעו־ סכומים  להשיב  והצליח 
את  ולהסדיר  המדינה  לקופת  תיים 
העברת התמלוגים בעתיד. במסגרת 
ניהול התביעה נעזרה המדינה בטובי 
המומחים ולא חסכה משאבים ומי־
קוד ניהולי על מנת להחזיר לציבור 

את חלקו במשאבי הטבע".

לראשונה: הושתלה עצם 
שהודפסה בתלת מימד

ההדפסה ארכה 10 שעות במהלכה שוחזרה עצם 
השכמה ◆ המנותחת החלימה ללא סיבוכים מיוחדים

מ‡פיוחנן
של  שחזור  בוצע  לראשונה 
אשר  טיטניום  במשתל  עצם  מקטע 
הודפס  לאחר  אישי  באופן  הותאם 
ההשתלה  ממדית.  תלת  במדפסת 
במטו־ בוצעה  שהודפס  העצם  עם 
גידול  בגופה  שאובחן  לאחר  פלת 
השימוש  השכמה.  עצם  של  ממאיר 
לרו־ אפשר  מימד  תלת  בהדפסת 
אזור  את  נרחב  באופן  לכרות  פאים 
הגידול ומנגד לדאוג כי מפרק הכתף 

יישמר.
שבגופה  ה-70  בת  המטופלת 
ידי  על  אובחנה  ההשתלה,  בוצעה 
בעצם  ממאיר  גידול  עם  הרופאים 
הכתף  מחגורת  חלק  שהיא  השכם 
וממפרק הכתף עצמו. הדבר העמיד 
את הרופאים בפני מצב בעייתי שכן 
יוצרת  זה  באזור  נרחבת  כריצתה 
בשל פגיעה  קשה  מגבלה תפקודית 
הוחלט  כך,  בעקבות  הכתף.  במפרק 
על הדפסת שתל טיטניום במדפסת 
למ־ אישית  שהותאם  ממדית  תלת 

טופלת.

הניתוח  את  סיימה  המטופלת 
בשלום והאזור המנותח החלים ללא 
היא  כעת  מיוחדות.  לוואי  תופעות 
נמצאת בתהליך שיקומי וחוזרת אט 

אט לתפקוד מלא.
הש־ של  ההדפסה  טכניקת 
תוכנות  באמצעות  נעשית  תלים 
על  המתבססות  ייעודיות  מחשב 
ו-   CT כגון  דימות  בדיקות  סמך 
תלת  מודל  ליצור  מנת  על   MRI
הוא  בו  והאיבר  הגידול  של  ממדי 
הכריתה  את  לתכנן  בכדי  וכן  נמצא 
שחזור  לצורך  המשתל  מבנה  ואת 
כרי־ לאחר  שנותר  הרקמתי  החסר 

תת הגידול.
אורך  עצמו  ההדפסה  תהליך 
באמצ־ מתבצע  והוא  שעות  כ-10 
התלת  למדפסת  שנשלח  קובץ  עות 

ממדית מהתוכנות המיוחדות.



15 יום רביעי כ"ו ניסן תשע"ט 01/05/2019

הנהלת רשת 'נתיב החסד' מכרה את 
החמץ אצל אצל ביד"צ העדה החרדית

מאות אלפי משפחות ערכו את הקניות לחג בנתיב החסד • שביעות רצון רבה בקרב לקוחות הרשת 

הפסח,  חג  לקראת  בשנה  שנה  כמידי 
מכירת  את  החסד"  "נתיב  הנהלת  קיימה 
החמץ הנמצא בכל סניפי הרשת ברחבי הארץ, 
אצל רבני הביד"צ העדה החרדית בירושלים.

את  לקיים  שהגיעה  הרשת  הנהלת 
על  הבד"צ  רבני  את  שיתפה  החמץ,  מכירת 
ההתפתחות האדירה והתרחבות הרשת בר־
חבי הארץ, כאשר מאות אלפי לקוחות מצ־
טרפים אל מעגל לקוחות הרשת ונהנים מסל 

קניה משתלם במיוחד.
האצילו  שליט"א  הגאונים  הרבנים 
ושביעות  התפעלותם  את  וציינו  מברכתם 
הרשת  שהנהלת  האדירה  מההשקעה  רצונם 
הציבור  למשפחות  רווחה  להביא  משקיעה 
במ־ שיצליחו  ההנהלה  את  ובירכו  החרדי, 
ועוד  עוד  ולהוסיף  להרחיב  ויזכו  לאכתם 
לרווחת הציבור. כמו כן עודכנו הרבנים בכך 
שהנהלת 'נתיב החסד' השלימה את היערכו־

תה לחג בכל סניפי הרשת ברחבי הארץ, כל 
הסניפים עברו הכשרה וניקיון לקראת החג.

את  רב  בסיפוק  מסכמת  הרשת  הנהלת 
משפחות  אלפי  מאות  כאשר  הפסח,  תקופת 
'נתיב  ברשת  לחג  הקניות  את  לערוך  בחרו 
החסד' בסניף הקרוב לביתם. הקניה ברשת 'נתיב 
החסד' שהפכה למעשה לפורמט מנצח בכל קנה 
ענק  ומגוון  לבית,  קרוב  זולים,  מחירים   – מידה 
של מותגים בכשרויות המהודרות ביותר. הלקו־
חות נהנו, מכך שסניפי הרשת נמצאים בתוככי 
העיר  ההשתרכות לפאתי  את  וחסכו  השכונות 
באוטובוסים ועגלות קנייה, ולא היו צריכים לע־

מוד שעות ארוכות בתורים לקופות.
שמואל  ר'  הרשת  מנכ"ל  לדברי 
אטיאס: אנו שמחים מאוד על ההצלחה הג־
דולה של סניפי 'נתיב החסד' בפרויקט פסח. 
זולה  אלטרנטיבה  יש  כי  לכולם  ברור  כיום 

ונוחה לכל משפחה חרדית. 

אין כמו להתחיל זמן חדש חדש:

רשת ברודווי יוצאת בשורת מבצעים 
מיוחדים לישיבעבוחר

התקופה שאחרי פסח מסתמנת כזמן בו הציבור מנצל להתחדשות לקראת זמן הקיץ החדש ◆ המבצע 
הנוכחי כולל מחירים מיוחדים על חליפות חצי בטנה, ומבצעים מיוחדים במחלקת הלבשה כללית

חריבכ:‡מ
תחילת  לרגל  השנתי  המבצע 
החסידית  ההלבשה  ברשת  קיץ  זמן 
'ברודווי' יצא לדרכו במחירים חסרי 
תחרות, תחת הכותרת 'אין כמו לה־

תחיל זמן חדש, חדש'.
את  ממשיך  הנוכחי  המבצע 
בהק־ הרשת,  רוח  את  המוביל  הקו 
דשת כל תשומת הלב אל הלקוחות 
להתחדש  הציבור  של  הצורך  ואל 
במוצרים איכותיים – במחירים סבי־

רים.
ר'  שמש  בית  סניף  מנהל 
תחילת  "לפני  כי  לנו:  אומר  יענק'ל 
הישיבות,  בעולם  החדש  הקיץ  זמן 
המ־ הלקוחות  במספר  עליה  ניכרת 
הח־ ההלבשה  סל  את  לחדש  גיעים 
ישיבות"  בחורי  רובן  כאשר  סידית, 
להיות  לנו  חשוב  "לכן  כי  ומוסיפים 

הצורך  על  ולענות  הלקוחות  ציבור  עם  יחד 
של כל אחד מהלקוחות".

ר'  של  לדבריו  ביותר  הטובה  ההוכחה 

יענק'ל, הינם אלפי הלקוחות המרוצים החו־
בתקופות  הרשת  סניפי  אל  ושוב  שוב  זרים 
גו־ כשהם  החדש,  הזמן  תחילת  שלפני  אלו 

ררים אחריהם גם את חבריהם לשטי־
בהתלהבותם,  שנדבקים  ולישיבה,  בל 
ועד מהרה הופכים ללקוחות מושבעים 

ומרוצים. 
חליפות  כלול  הנוכחי  במבצע 
הזמנים  לבין  מיוחד  במחיר  בטנה  חצי 
במקום 450  בלבד   ₪ של 350  במחיר 
דגש  ובנוסף  השנה,  ימות  כל  במשך 
מיוחד על מבצעים במחלקת "הלבשה 
איכותית.  אישית  להלבשה  כללית" 
אל  מבד  איכותית  חולצה  לדוגמא, 
קמט החוסך את הצורך בגיהוץ ממותג 
מדיסון, במחיר של 79 ₪ בלבד במקום 
99 ₪ במשך כל ימות השנה, וכן ישיבה 
במקום 75  בלבד   ₪ במחיר 65  חלאט 
מבצ־ ועוד  השנה.  ימות  כל  במשך   ₪
עים נוספים במחלקת הלבשה כללית.

ר' יענק'ל מסיים את דבריו: "כי 
גדול  קהל  יש  אכן  בשנה  שנה  מידי 
של בחורי ישיבות שמנצלים את ההזדמנות 
להתחדש בברודווי מכף רגל ועל ראש לרגל 

התחלת הזמן החדש".

חוזרים לשגרה עם 
נתיב החסד

מדפים מלאים ומבחר עשיר של מוצרים טריים ומוצרי 
חמץ שנאפו לאחר הפסח • מבצעים סופר טריים 

שנאפו לאחר הפסח

ואתו  הגיע,  הפסח  אחר 
הקניות  שלב  לשגרה.  החזרה 
חמץ  במוצרי  הבית  ומילוי 
ובשאר  הפסח,  לאחר  שנאפו 
שה־ לאחר  הנדרשים  מוצרים 
ימי  במהלך  אזלו  בבית  מוצרים 
משפ־ אף  על  פוסח  לא  החג, 
מזמינה  החסד  'נתיב  רשת  חה. 
מסניפי  אחד  אל  להיכנס  אתכם 
הרשת הקרוב אל ביתכם ולהצ־

טייד בכל הנדרש.
'נתיב  רשת  סניפי  בכל 
שווים  מבצעים  תמצאו  החסד' 
במגוון המחלקות, מדפים מלאים 
ומבחר עשיר של מוצרים טריים, 
ומאפים,  לחמים  חלב,  מוצרי 
אפיה,  ומוצרי  קינוחים  בישול, 
חד  כלים  של  רחב  מגוון  ניקיון, 
המו־ המותגים  ממיטב  פעמיים 
בילים, פירות וירקות, בכשרויות 

המהודרות ביותר. 
מציעה  החסד  'נתיב  רשת 

הנה־ למשפחה.  משתלמת  קניה 
לת הרשת מכירה היטב את צרכי 
את  עבורם  ומתאימה  הלקוחות 
ולקוחות  המשתלמים  המחירים 
שקלים  מאות  חוסכים  הרשת 
הביתית  הצריכה  בסל  בחודש 

שלהם.
מזכירה  הרשת  הנהלת 
במב־ שהשתתפו  ללקוחותיה 
את  לממש  אפיקומן,  סופר  צע 
על  הנחה   30% המבצע:  קפוני 
החיים  אור  ברשת  השני  הספר 
המופיעה  החדשה  מהקולקציה 
ברשת  מתנה   ₪  25 הקופון,  על 
ש"ח   100 מעל  בקניה  כליצ'ן 
מתנה  ש"ח   ו40  הרשת,  בחנויות 
כהנמן  ברחוב  קינדרטויס  בחנות 
ש"ח   100 מעל  בקניה  ברק  בבני 

ממוצרי החנות.
מאחלת  החסד  נתיב  רשת 
וחזרה  בריא  קיץ  לקוחותיה  לכל 

לשגרה מהירה וברוכה. 

מחיר השטריימלאך
השט־ מחיר  על  לכתבה  בתגובה 
להשיג,  ניתן  ידיעתי  למיטב  ריימלאך, 
רגי־ שטריימלך  במכירות,  או  בקבוצות 

לים ב-800$. 
ה'שפיצים'   עם  השטריימלך  מחיר 
של  נדירותן  בשל  במיוחד  גבוה  (קרוין) 
במ־ שקונה  מי  כל  הארוכות.  השערות 
(כמו  לו  שיש  כנראה  יותר,  גבוה  חיר 

שמי שנוסע באוטובוס לא בהכרח שאין 
נסיעה  אמצעי  שהרי  כספית,  בעיה  לו 
מי  אבל  המנימלית,  האפשרות  היא  זו 
שנוסע במונית במקום באוטובוס כנראה 

שיש לו את האפשרות הזו).
א.ד.

מחיר הכובעים
השט־ מחיר  על  לכתבה  כתגובה 

ריימלך, אבקש מאוד שאם כבר הרמתם 
השטריימלך,  מחיר  בענין  הכפפה  את 
כובעי  ענין  את  גם  הציפו  מכם  אנא 
ש"ח  ה800  את  מזמן  כבר  שחצו  הסמט 
כלומר,  ש''ח.  ה1000  לכיוון  ודוהרים 
ואתה  בחורים   3-4 בבית  לך  יש  שאם 
הפסח,  לחג  כובעים  להם  לחדש  רוצה 
מ-3000-4000  מיידית  להיפרד  עליך 

ש''ח.
י. א.

מכתבים למערכת
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בערב ר"ח אייר: 'מכבי' חונכת 
את המרכז הרפואי הגדול 

והחדש 'לב העיר' בשכונת גבעת 
מרדכי בירושלים

האירוע יתקיים בהשתתפות חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת חברון, הגר"ד 
כהן שליט"א, רב הכותל והמקומות הקדושים, הגר"ש רבינוביץ' שליט"א, ראש 

עיריית ירושלים, מר משה ליאון, סגני וחברי מועצת העיר, צמרת הנהלת 'מכבי',  
ועסקני רפואה בכירים • המרכז הרפואי החדש מאובזר בכל אמצעי הטכנולוגיה 
המתקדמים בתחום הבריאות • ראש מחוז ירושלים והשפלה ב'מכבי', מר גידי 
לשץ: "תנופת הבריאות והפיתוח שמכבי מובילה בעיר נמשכת במלוא המרץ"

חריבכ:‡מ
תכונה רבה נרשמת בהנהלת 
ב'מכבי',  והשפלה  ירושלים  מרחב 
לאירוע  ההכנות  השלמת  לקראת 
הר־ המרכז  של  הרשמי  הפתיחה 
שבשכונת  העיר',  'לב  החדש  פואי 
האירוע  בירושלים.  מרדכי  גבעת 
יתקיים בעז"ה ביום ראשון הקרוב, 
מועצת  חבר  בהשתתפות  ניסן,  ל' 
גדולי התורה וראש ישיבת חברון, 
הכותל  רב  שליט"א,  כהן  הגר"ד 
והמקומות הקדושים, הגר"ש רבי־
נוביץ'  שליט"א, ראש עיריית ירו־
שלים, מר משה ליאון, סגנית ראש 
העיר הגב' חגית משה, יו"ר 'מכבי', 
פרופ' משה רוח, מנכ"ל 'מכבי', מר 
רן סער, ראש מחוז ירושלים והש־
הנהלת  חברי  לשץ,  גידי  מר  פלה, 
שטיצברג  שמחה  הרב  'מכבי', 
רפואה  עסקני  פרוינד,  חיים  והרב 

ואישי ציבור נוספים.
העיר'  'לב  הרפואי  המרכז 
לפני  המבוטחים  לרווחת  נפתח 
ברחוב  שוכן  והוא  ימים,  כחודש 
גבעת  למחלף  בסמיכות   ,79 שחל 
לי־ ובסמוך  בגין,  ציר  על  מרדכי, 

שיבת 'חברון'. 
אמצעי  בכל  מאובזר  המרכז 
והמובי־ המתקדמים  הטכנולוגיה 
לים בענף הרפואה, ומצטיין בתכ־
נון מדויק, המאפשר הלימה מלאה 

לצרכי המטופלים.  
המר־ של  המרכזי  מיקומו 
מבוטחי  לכל  מאפשר  הרפואי,  כז 
והס־ מרדכי  גבעת  תושבי  'מכבי', 
הרפואה  משירותי  ליהנות  ביבה, 
שבמקום.  והמתקדמים  המומחים 
זאת הודות לגישה נוחה באמצעות 
ולחניונים  הציבורית,  התחבורה 
מקומות  עם  שבמרכז,  המרווחים 

חניה רבים.
כו־ במקום  הרפואה  שירותי 
ללים מומחי רפואת ילדים ורפואת 
האישה,  לבריאות  מרכז  משפחה, 
שירותי  אולטרסאונד,  צילומי 
בית  וכן  אחיות  מרפאת  מעבדה, 
בכל  הפועל  פארם'  'מכבי  מרקחת 
עד  ו'  וביום  השעה 21:00  עד  יום 
12:00. בנוסף, קיים שירות ייחודי 
יום  בכל  מומחה,  תורן  רופא  של  
וכן   ,19:00-21:00 השעות   בין 
שבת  ובמוצאי  בבוקר  שישי  בימי 

וכל זאת ללא תשלום.
קיימה  האחרון,  פסח  בערב 
בו  מיוחד,  ערב  ירושלים  עיריית 
הב־ מהפך  על  מכבי  את  הוקירה 
מק־ לשינוי  שהביא  בעיר  ריאות 
הרפואה  תחומי  בכל  ומבורך  צועי 

והפרמטרים עם מהפכת הבריאות 
כך,   בעקבות  לעיר.  שהוכנסה 
והש־ ירושלים  מחוז  ראש  קיבל 
אות  לשץ,  גידי  מר  ב'מכבי',  פלה 
העיר  מראש  מיוחד  הצטיינות 
לקידום  מכבי  של  תרומתה  "על 

בריאות תושבי העיר". 
נתו־ פי  על  כי  לציין  יש 
הינה  מכבי  הלאומי,  הביטוח  ני 
בי־ גם  ביותר,  הצומחת  הקופה 
וחצי  השלוש  במשך  רושלים. 
למכבי  הצטרפו  האחרונות  שנים 
בירושלים כ- 30,000  חברים חד־
מצביעים  ירושלים  תושבי  שים. 
מוכיחים  הללו  הנתונים  ברגליים. 
והמקצועיות  השירות  רמת  כי 
היא  מכבי,  של  הפשרות  חסרת 
הגבוהה ביותר וזו הסיבה שאלפים 
לעבור  בוחרים  ירושלים  מתושבי 
מבו־ רבבות  לצד  מכבי,  לשירותי 
שמביעים  הוותיקים  הקופה  טחי 

שביעות רצון בכל שנה ושנה.
והשפ־ ירושלים  מחוז  ראש 
המ־ כי  מציין  לשץ,  גידי  מר  לה, 
רכז הרפואי החדש 'לב העיר' הוא 
חו־ שמכבי  ה-21  הרפואי  המרכז 
האחרונות,  בשנים  בירושלים  נכת 
בהמשך למהפכת בריאות הציבור 
בעיר עליה הכריז עם כניסתו לת־
"מדובר  שנים.  מספר  לפני  פקיד 
המאובזר  מתקדם,  רפואי  במרכז 
העיר'  'לב  ביותר.  הגבוהה  ברמה 
תוכנן בהלימה מלאה לצורכי חברי 
של  רחב  מגוון  הפעלת  תוך  מכבי, 
כל  של  לרווחתם  רפואה,  שירותי 

תושבי ירושלים.
את  לחברים  מעניקה  "מכבי 
המק־ ברמה  הבריאות  שירותי 
כך,  לשם  ביותר.  הגבוהה  צועית 
לפתיחת  הרף  לא  המחוז  פועל 
צוותים  הוספת  חדשים,  מרכזים 
עם  חדשים  ושירותים  מומחים 

ביותר",  המתקדמות  הטכנולוגיות 
אנו  הקרובה  בתקופה  לשץ.  אומר 
מרכז  של  הקמתו  את  מתכננים 
שיכלול  ירושלים  במרכז  מכונים 
מחלקת  דחופה,  לרפואה  מוקד 
מכוני  ניתוח,  חדרי  יום,  אשפוז 
להתפ־ מכון  וריאה,  לב  גסטרו, 
תות הילד, מרכז לבריאות האישה, 
מכון רנטגן ואולטרה-סאונד ועוד. 
ועם  הציוד  מיטב  עם  כמובן,  הכל, 
והמקצועית  החדשה  הטכנולוגיה 
לצד  וזאת  היום  הקיימת  ביותר 
לבריאות  מרכזים  שני  פתיחת 
שכבר  וילדים  למבוגרים  הנפש 
נפתחו בעיר. לשץ מוסיף כי במכ־
בי לא שוקטים על השמרים, וכבר 
עוד  של  לפתיחתם  נערכים  עתה 
חדשים  רפואיים  מרכזים  מספר 
בשכונות ירושלים כגון שכונת חי־
מרכז  ייפתח  בקרוב  שממש  זקיהו 
שירותי  את  שיעניק  חדש  רפואי 
לש־ גם  ביותר  הטובים  הבריאות 

כונה זו.  
של  גדול  צוות  יש  "למכבי 
שירות  ונותני  מטפלים  רופאים, 
הח־ עבור  כימים  לילות  שעושים 
ברגעי  עבורם  שם  ונמצאים  ברים 
תח־ אין  הבריאות  בעולם  האמת. 
לה־ לחמלה,  האנושי,  למגע  ליף 
לעזור.  ולרצון  האנושית  שתדלות 
מכבי  של  הצוות  עם  שעובד  כמי 
שזה  מרגיש  אני  כתף,  אל  כתף 
תמשיך  מכבי  אותנו.  שמייחד  מה 
לפעול לרווחת חבריה במגוון רחב 
קי־ פעילויות  כולל  שירותים,  של 
דום בריאות שונות ושיתופי פעו־
לה עם כל בתי החולים והמרכזים 
שכל  מנת  על  בעיר,  הרפואיים 
בירושלים,  מכבי  ממבוטחי  אחד 
המהיר  השירות  את  לקבל  יוכל 
בכל  ביותר  הגבוהה  ברמה  ביותר 

שעות היום".

מתחדשים למהדרין: "רשת 
קופיקס" לא שוקטת על 

השמרים והחל לייצר מוצרים 
'שנאפו לאחר חג הפסח'

ופ־ הפסח  חג  סיום  עם 
במפעל  הקיץ,  עונת  תיחת 
"קופיקס"  רשת  של  הייצור 
הדרישה לקמח שנטחן לאחר 
עקב  שחקים  מרקיעה  הפסח 
המחמי־ הכשרות  דרישת 
והמוצרים  המאפים  שכל  רה 
מקמח  ורק  אך  להיות  חייבים 
ואכן  הפסח.  לאחר  שנטחן 
שנט־ מקמח  בשיאו  הייצור 
וללא  הפסח  לאחר  ונאפה  חן 
חשש חמץ שעבר עליו הפסח. 
ממשיך  המפעל  כשבמקביל 
של  סידרה  ומוציא  במהפך 
כל  עבור  מגוונים  פריטים   27
ברחבי  הפרוסים  הסניפים 

הארץ. 
המפ־ לאחרונה  רק 
וסניפי  ביבנה  הממוקם  על 
וס־ בעיר"  "קופיקס  רשת 
החלו  "קופיקס"  רשת  ניפי 
מערכת  באמצעות  לפעול 
חרדים,  בד"ץ  של  הכשרות 
רבי  הרה"ג  של  בראשותו 
 – שליט"א  כץ  אנשיל  אשר 
מתולדות  האדמו"ר  של  בנו 
של  וחתנו  ארה"ב,   – אהרן 
מנדבורנה  האדמו"ר  כ"ק 

מב"ב זצ"ל. 
המו־ וכל  כולו  המפעל 
בד"ץ  בכשרות  הינם  צרים 
צוות  ע"י  המפוקח  חרדים 
במשך  צמודים  משגיחים  של 
מבואו  הייצור  שעות  כל 
המוצרים  ומשם  צאתו,  ועד 
כאשר  לסניפים  מסופקים 
אך  מבוצע  עצמם  בסניפים 
המפעל  והגשה.  חימום  ורק 
הגבוהה  בכשרות  ומוצריו 
המהדרין  מן  למהדרין  ביותר 

מדוקדק  קפדני,  ובפיקוח 
חרדים.  בד"ץ  של  ומהודר 
משרד  ע"י  מאושר  המפעל 
ונמצא  הישראלי  הבריאות 
איכות  ותקני  בקרה  תחת 

מהגבוהים ביותר. 
שנים  כשבע  לפני 
הכשרות  מערכת  הוקמה 
גדו־ ע"י  'חרדים'  בד"ץ 

לפעול  והחלה  ישראל  לי 
מענה  לתת  בכדי  בארץ  גם 
הכ־ מערכות  עבור  כשרותי 

חומרי  בתחום  בארץ  שרות 
בית  בכל  הנמצאים  הגלם 
חר־ בד"ץ  וכיום  בישראל, 
מע־ בכל  היטב  מוכר  דים 

ונחשבים  הכשרות  רכות 
החומרי  בתחום  למומחים 
כל  עבור  והתעשייה  גלם 
ובחו"ל  בארץ  הבדצי"ם 
על  אפשרית  נקודה  ובכל 
בר־ כי  יצויין  הגלובוס.  פני 

זומה של בד"ץ חרדים מעל 
בכל  מיוחדים  יצורים  אלפי 
רחבי העולם המנוהלים ע"י 
צוותי ענק של משגיחי כש־
שליחות  ותחת  יר"ש  רות 

של מערכות הכשרות השונות 
בנוסף  בארה"ב.  והן  בארץ  הן 
לכך לבד"ץ 'חרדים' גם יתרון 
עצום במוצרים מוגמרים שמ־

הכשרות  סמל  עליהם  תנוסס 
לתינו־ ממזון  החל  'חרדים' 
לחטיפים  ועד  ומבוגרים  קות 

וממתקים לילדים.
מה־ לכשרות  המהלך 
כשנתיים  לפני  החל  דרין 
קופי־ של  הבת  חברת  כאשר 
קס – "אורבן קופיקס בע"מ", 
חנויות  תת-רשת  הקימה 
מהיר  ושתיה  מזון  למכירת 
תחת  החרדי  לקהל  המכוונת 
במס־ בעיר".  "קופיקס  השם 

גרת כך, סניפי הרשת עובדים 
 TAKE AWAY במתכונת
אפש־ ללא  אוויי)  (טייק 
כאשר  בחנויות,  ישיבה  רות 
נבנה  כולו  המוצרים  תמהיל 
בתיאום עם מערכת הכשרות 

וכך גם נראות הסניפים.
להסב  הרשת  בכוונת 
הפ־ הסניפים  כלל  את  בקרוב 
לכשרות  הארץ  ברחבי  זורים 
מהדרין בפיקוח בד"ץ חרדים. 
הכולל  נרחב  במהלך  מדובר 
גו־ מגוון  עם  רבים  תיאומים 

בתהליך  מדובר  ולכן  רמים 
מספר  במשך  להימשך  הצפוי 
הצ־ השינוי  את  אך  חודשים 
ממש  להרגיש  יוכלו  רכנים 

בקרוב בכל הארץ.
טובות  מעלות  כמה 

למהדרין מן המהדרין:
והמבו־•  הטרי  המזון  כל   

במפעל  ורק  אך  מיוצר  של 
העו־ בלבד  המרכזית  השף 
של  הדוק  פיקוח  תחת  מד 

צוות  ע"י  'חרדים'  בד"ץ 
יר"ש,  צמודים  משגיחים 
'קופיקס'  לסניפי  ומסופק 
שום  ללא  הארץ,  ברחבי 
מזון  להכניס  אפשרות 

ממטבח או ספק אחר.
המזון •  וכל  האגפים  כל 

המ־ השף  במטבח  המיוצר 
מן  למהדרין  הינם  רכזית 
הבישולים  וכל  המהדרין, 
שיטת  החמרת  לפי  הינם 
בישולי  חשש  וללא  הב"י 

עכו"ם חלילה.
נפ־•  אגפים  הייצור  במטבח 

רדים לפרווה ולחלבי.
גוש •  מסוג  הינו  הירק  כל 

קטיף בלבד ונבדק שוב ע"י 
המשגיח.

ע"י •  נבדקות  הביצים  כל 
המשגיחים ללא חשש לינת 

לילה.
והק־•  האורז,  הקמחים,  כל 

המ־ ע"י  נבדקים  טניות, 
חרקים  חשש  ללא  שגיח 

ותולעים.
הינם •  והירקות  הפירות  כל 

וש־ טבל  ערלה  חשש  ללא 
ביעית. 

אישור פיקוח הכשרות הינו • 
אך ורק בסניפים שיש בהם 

תעודת כשרות בתוקף.
בכשרות  קופיקס  סניפי 
בד"ץ חרדים: בני ברק - רבי 
 ,65 עקיבא  רבי   ,34 עקיבא 
עקיבא  רבי   ,89 עקיבא  רבי 
בית   •  19 אהרונוביץ   ,149
 ,2 רבין  יצחק  דרך   – שמש 
 - ירושלים   •  8 ניצנים  נחל 
חבד 66 הרובע היהודי • צפת 

- ירושלים 91
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רובח

יטמוומרמוכ
בביורבמפעמחפסחמחנובנייו

יטיינרחירווןיבויירןזמרןפסח
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רובח

זבעורבחפסח
מבעינוםי
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רובח

וומורבחפסח

ביוריחבמעונומרןרייברטיין
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רובח

רפבבורוחמריפבורבניםריםמו
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רובח

בוסיבירנרפסח
יוםוזרוירר
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רובח

טמונורבחפסח
יוםי


