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ח„ עלינו ‡ החו„ ו‡ הזמן 
הזה

אייר.  לחודש  ניסן  מחודש  אנו  יוצאים 
ימים אלו הם ימי הספירה אשר על פי 
ימים  נחשבים  הקד',  בספרים  המובא 
הע־ ועד  מפסח  מועד  של  כחולו  אלו 
צרת. זו תקופת זמן שיש לנצל בה את 
בחג  בהם  שצויידנו  ההתעלות  מטעני 

הפסח.

בימים אלו חוזרים בני הישיבות ואבר־
כי הכוללים אל בתי המדרשות והיכלי 
הישיבות, וקול התורה מתרבה ומתגבר.

היום נבקש כולנו שיתחדש עלינו החו־
דש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמ־

חה, לחיים טובים ולשלום. 

הנאמר  בנו  יתקיים  במהרה  כי  ויה"ר 
"מזבח  חודש  ראש  של  מוסף  בתפילת 
חודש  ראש  ועולת  תכין,  בציון  חדש 
המקדש  בית  ובעבודת  עליו,  נעלה 

נשמח כולנו". 

// בר המערכ„

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

רפיסו מול הטרור
רוזוולט  תאודור  לשעבר  ארה"ב  נשיא 
חוץ  למדיניות  בהתייחסו  פעם  אמר 
נכונה: "דבר ברכות ושא מקל גדול". זו 
תמצית ההגדרה: לדבר מעט אך לעשות 
את  לחלוטין  נוגדת  זו  מדיניות  הרבה. 
העמדה בה מחזיקים שרי ומנהיגי מדי־
רהב  באמירות  תומכים  הם  ישראל.  נת 
מסוכנות ומביכות, ומתנגדים בכל כוחם 
בראש  מתחיל  זה  אמיצות.  לפעולות 
הממשלה נתניהו, אשר מרבה באמירות 
למעשה  אך  כביכול,  ואמיצות  תקיפות 
נמנע מלעשות דבר. וממשיך בשר הבי־
טחון לשעבר וכנראה גם בעתיד אביג־
דור ליברמן, אשר איים להרוג את הניה 
בתוך 48 שעות, אך נמנע מלבצע מהל־

כים יוצאי דופן בתפקידו.

לפוליטי־ הקוראת  רוזוולט  של  ההגדרה 
קאים להחזיק מקל גדול איננה מתקיימת 
חמאס,  מול  ונשנים  החוזרים  בעימותים 
כאשר הארגון העזתי יודע היטב עד כמה 
ישראל חוששת מעימות ומנצל זאת היטב.

טור פוליטי / ‡ברהם ויסמן

מצרים: "ישראל מסרבת להפסקת אש":

120 יעדים הותקפו 
ברצועת עזה כתגובה 
למעל 250 שיגורים 

יותר מ-250 שיגורים לעבר ישראל ◆ מטוסי חיל האוויר תקפו הערב 120 
אתרים של חמאס והג'יהאד האסלאמי ◆ דיווח בעזה: פגיעה ישירה בביתו של 

בכיר בג'יהאד האסלאמי ◆ במצרים חוששים: "ההסלמה בלתי נמנעת"

מ‡: מ. יו„

את־ החל  מהרצועה  הירי 
קודש,  שבת  של  בעיצומו  מול, 
אינו  ומאז  בבוקר  עשר  בשעה 
פוסק, נכון לעת כתיבת השורות. 
אמש נורו רקטות לכיוון אשקלון, 
עזה,  עוטף  אשקלון,  חוף  יישובי 
ואף  גת  קריית  אופקים,  אשדוד, 

חצרים.
ברצו־ לתקוף  החל  צה"ל 
שבת,  של  הצהריים  משעות  עה 
לשטח  הרקטות  לירי  בתגובה 
כ-120  הותקפו  כה,  ועד  ישראל 
צה"ל  דובר  ברצועה.  טרור  יעדי 
צה"ל  של  קרב  מטוסי  כי  מסר 
תקפו בשעות הערב עשרות יעדי 
הטרור  ארגוני  של  נוספים  טרור 
בר־ האיסלאמי  והגיהאד  חמאס 

חבי רצועת עזה.
דווח  האחרונה  בשעה 
בביתו  ישירה  פגיעה  על  בעזה 
האסלאמי  הג'יהאד  בכיר  של 

חאלד אל-באטש. לפי הדיווח, 
לפני  בגג  הקש  נוהל  הופעל 
צה"ל.  ידי  על  המבנה  תקיפת 
לא ברור אם אל-באטש נפגע. 

במודיעין  בכיר  גורם 
מול  בדיונים  המעורב  המצרי, 
אס־ וג'יהאד  חמאס  משלחות 
הת־ לכלי  אמר  בקהיר,  לאמי 
קשורת הישראלים כי "ישראל 
להפס־ בתנאים  לדון  מסרבת 
שלנו  הפניות  למרות  אש,  קת 
מצרי  גורם  אותו  האו"ם".  ושל 
שהס־ מעריכים  כי "אנו  הוסיף 

למה נוספת הינה בלתי נמנעת".
מטוסי קרב של צה״ל תקפו 
אמש מבנה בן שש קומות בשכו־
בו  הרצועה,  בצפון  רימאל  נת 
שכנו משרדים של חמאס. המבנה 
שהותקף משמש את מנגנון הבי־
הצבאי.  והמודיעין  הכללי  טחון 
לצרכים  במבנה  משתמש  חמאס 
והסת־ הגנה  הכוללים  מבצעיים 

רת תשתיות טרור תוך התעלמות 
ממיקומו של המבנה בלב שכונת 
הותקפו  האחרונה  מגורים.בשנה 
מנגנון  של  שונים  מבנים  ארבעה 
ביכו־ לפגיעה  שהוביל  דבר  זה 

לותיו.
על  דיווחו  הפלשתינים 
שיושביהם  בעזה  מבנים  שלושה 
קיבלו התראת ״הקש בגג״ והופ־
צצו לאחר מספר דקות. למבנים 
במ־ מדובר  כבדים.  נזקים  נגרמו 
של  כמשרדים  המוגדרים  בנים 
את  ומשמשים  וכו׳  מחקר  מכוני 

הזרוע הצבאית של חמאס. 

מתח־ שני  נתקפו  במקביל 
לחמאס  משותפים  צבאיים  מים 
להיא.  בבית  האיסלמי  ולגיהאד 
לירי  בתגובה  בוצעו  התקיפות 
תלול המסלול שמובילים ארגוני 
הטרור משטח רצועת עזה לעבר 

אזרחי מדינת ישראל. 
מר־ הרקטות  ירי  במקביל, 
ישראל  שטח  לעבר  עזה  צועת 
השו־ כתיבת  לשעת  עד  נמשך 
ל-200  מעל  שוגרו  כה  עד  רות. 
על  כ-40  ויורטו  מעזה  רקטות 

ידי כיפת ברזל. 
הבי־ במצב  ההסלמה  בשל 
טחוני, לא יתקיימו מחר לימודים 
ביישובי  החינוך  מוסדות  בכל 
בלכיש  הנגב,  במרכז  עזה,  עוטף 
בש־ באשקלון,  השפלה,  ובדרום 

דרות ובבאר שבע.
לפי הנחיות פיקוד העורף, 
חל איסור לקיים אירועים בשטח 
עד  אירוע  לקיים  וניתן  פתוח, 

300 איש בשטח סגור בלבד.
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mailto:office@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 


3 יום ראשון ל' ניסן תשע"ט 05/05/2019

 058-5370344
054-8836638

boris0585370344@gmail.com
natalie.binyamin@gmail.com

10

 ‡
‡

 ‡

פגיעה ישירה באשקלון: הרוג 
ראשון מתחילת הסבב

עשרות אזעקות נשמעו בקריית גת, קריית מלאכי וביישובי העוטף. צה"ל תקף יעדי טרור 
בשטח הרצועה

מ‡: יר‡ל לבי‡
אנוש  נפצע  אדם  כבד,  אסון 
רקטה  של  ישירה  מפגיעה  כתוצאה 
לבית  פונה  הוא  באשקלון.  בבניין 
בחזה  רסיסים  עם  ברזילי  החולים 

ובבטן.
מפגיעת  נפצע   60 כבן  האיש 
רקטה בבית מגורים באשקלון, לאחר 
בשיגור  המשיכו  הטרור  שארגוני 
במהלך  הדרום  יישובי  לעבר  רקטות 

הלילה.
עשרות אזעקות נשמעו בקריית 
העוטף.  וביישובי  מלאכי  קריית  גת, 
צה"ל תקף יעדי טרור בשטח הרצועה.
איחוד  סניף  ראש  לוגסי  שמעון 
הצער  למרבה  מסר:  באשקלון  הצלה 
מפגי־ כתוצאה  פצוע  של  מותו  נקבע 
עה ישירה של רקטה. כמו כן  ילדה בת 
7 פונתה באמבולנס של איחוד הצלה 

כשמצבה מוגדר קל".
האמ־ בצוות  חובש  עוזיהו  יוני 
בולנס של איחוד הצלה מדווח מהזירה 
כי טופלו גם שלושה נפגעי חרדה ע"י 
לעזרה  היחידה  חוס"ן  יחידת  צוותי 

ראשונה נפשית של איחוד הצלה.

משרד החוץ האמריקני בהודעה 
רשמית: "ארצות הברית מגנה בתוקף 
האס־ והג'יהאד  חמאס  של  הירי  את 
עומדת  ארה"ב  ישראל.  לעבר  לאמי 
בז־ מלא  באופן  ותומכת  ישראל  לצד 

כות שלה להגן על עצמה"

שני חיילים נפצעו ברצועה; 
שלושה מחבלים נהרגו

לוחם נפגע באורח בינוני ועוד אחד באורח קל מירי ◆ ארגוני הטרור בעזה שלחו מסר: 
"ישראל אחראית להסלמה"

 מ‡: מ. יו„
כלי טיס של צה"ל תקף ביום שישי 
חמאס  הטרור  ארגון  של  צבאית  עמדה 
ברצועת עזה בתגובה לירי שבוצע לעבר 
בד־ המערכת  לגדר  בסמוך  צה"ל  כוח 
רום רצועת עזה, ממנו נפצע לוחם צה"ל 
קל  באורח  נוספת  וחיילת  בינוני  באורח 
מאוד. הפצועים פונו להמשך טיפול בבית 
החולים סורוקה כשהלוחם פונה במסוק 
טופלה  החיילת  ניתוח.  לחדר  והועבר 

במיון הכירוגי
שלושה  על  דיווחו  הפלשתינים 
בח־ צה"ל.  מתקיפת  כתוצאה  הרוגים 
ההרוגים  משלושת  ששניים  הודו  מאס 
הם חברי הזרוע הצבאית של הארגון, עז 
א-דין אל קסאם. כמו כן, משרד הבריאות 
הפלשתיני הוסיף כי ישנם כמה פצועים. 
בת־ הודעה  פרסם  האסלאמי  הג'יהאד 
האחריות  במלוא  תישא  "ישראל  גובה: 
לההסלמה המסוכנת. לעם הפלשתיני יש 
נוכח  עצמו  על  להגן  המלאה  הזכות  את 
פשעי האויב הציוני. ההתנגדות לא תשב 
הישרא־ התוקפנות  נוכח  ידיים  בחיבוק 

לית והמשך המצור על רצועת עזה״. 
אל-חיה  חליל  בעזה,  חמאס  בכיר 
מסר: "ישראל נושאת באחריות להסלמה 
המסוכנת ולא נרשה את המשך המתקפות 
האפשריות  וכל  עמנו  בני  נגד  הפושעות 
פתוחות". עוד אמר אל-חיה כי: "ישראל 
מעכבת באופן מכוון חלק מההבנות ולא 

עומדת בלוח הזמנים שנקבע מול המתווך 
המצרי. אנחנו לא חוששים ונגרום ליש־

ראל לבצע את ההבנות". 
העממית  ההתנגדות  ועדות  מארגון 
בעזה נמסר כי: "התקיפות הישראליות מהוות 
המלאה להגיב  הזכות  את  לנו  ויש  הסלמה 

לפשעי הכיבוש. ישראל משחקת באש".
השיבה  צעדת  את  ערכו  העזתים 
כבר  שבוע  מדי  הנערכת  במספר,  ה-57 
הערביים  התקשורת  בכלי  משנה.  יותר 
שאם  חמאס,  איומי  על  השבוע  דיווחו 
ארגון   - יבוצעו  לא  ישראל  עם  ההבנות 
הטרור יעצים את רף האלימות במהומות. 
הכותרת  תחת  נערכו  ההפגנות 
הכרת  בעקבות  הסורי-הערבי"  "הגולן 
הישראלית  בריבונות  הברית  ארצות 
ברמת הגולן. בוועד המארגנים טענו שמ־
דובר ב"אחדות הגורל והמטרה בשחרור 

השטחים הכבושים". 

בנוסף הודגש בהודעת המארגנים: 
"צעדות השיבה יימשכו ונדבוק בהן ככלי 
ובזכויותינו,  במהפכתנו  נדבוק  מאבק. 
בראשיהן זכות השיבה שלא נוותר עליה". 
רשויות חמאס בעזה דיווחו כי עד כה נה־
רגו במהומות יותר מ-260 בני אדם ואל־

פים נפצעו בעימותים עם חיילי צה"ל. 
בעק־ ערבי,  דיווח  פי  על 
חמאס  ראשי  זומנו  האירועים  בות 
בראש  לקהיר.  האסלאמי  והג'יהאד 
עזה  ממשלת  ראש  יעמדו  המשלחות 
המדי־ הלשכה  ראש  סינוואר,  יחיא 
נית של חמאס אסמאעיל הנייה, סגנו 
הג'יהאד  ומזכ"ל  אל-עארורי  סלאח 
האסלאמי זיאד נח'אלה. על פי הדיווח 
עם  המזוהה  "אל-אחבאר"  בעיתון 
את  לדרוש  צפוי  סינוואר  חזבאללה, 
יישום ההבנות עם ישראל, ואיים בה־

פרת השקט.

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

mailto:boris0585370344@gmail.com
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ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16 | בית שמש נהר הירדן 30
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טלפון ארצי: 1599-599-123

חליפות   בעקיטשעס חלק ופרחוני   חולצות   הלבשה אישית   תשמישי קדושה   הנעלה

₪ 99
₪ 79

במקום
110
במקום
99

במקום
450

חולצות מילאנו 
חולצות מדיסון 

חליפה ח"ב 350 ₪

במקום
75

במקום
130

₪ 65
₪ 99

ישיבה חלאט 
מכנס חלק

בדרך לישיבה עוצרים בברודווי.
כל המוצרים לישיבוחער

עכשיו במחירים משתלמים,
לרגל החזרה לישיבה

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

להפסיק את המבצע בכל עת, ט.ל.ח

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

הפלגים 
הפלסטיניים: 
"אם ישראל 

תמשיך 
לתקוף - 

התגובה תהיה 
קשה"

הפלגים הפלסטיניים במסר 
לישראל: עוקבים מקרוב אחר 

התנהגות האויב ◆ בסרטון 
שפורסם, עם כיתוב בעברית, 

נראים נמל אשדוד, הכור 
בדימונה ובתי הזיקוק בחיפה

מ‡: מ. יו„
הפלס־ הפלגים  של  המשותף  החמ"ל 
טיניים בעזה העביר אתמול מסר לישראל, 
שלפיו אם התקיפות ברצועה יימשכו "הת־
עוד  יותר".  ונרחבת  יותר  קשה  תהיה  גובה 
קודם לכן איים הג'יהאד האסלאמי בשיבוש 

האירוויזיון בתל אביב. 
אחריות  מקבל  המשותף  "החמ"ל 
הציוני  האויב  מוצבי  לעבר  ההפצצה  על 
ועד  הבוקר  מאז  עזה  בעוטף  והתנחלויותיו 
של  מטחים  בעשרות  בערב   18:00 השעה 
"זאת  הפלגים.  בהודעת  נאמר  רקטות", 
בתגובה על הרחקת הלכת של האויב הציוני 

עם דם בני עמנו".
ונ־ יותר  קשה  תהיה  שלנו  "התגובה 
בתקיפו־ תמשיך  ישראל  אם  יותר,  רחבת 
תיה", נאמר עוד. "אנו עוקבים מקרוב אחר 
התחייבותו  ומידת  הציוני  האויב  התנהגות 
בהפסקת התוקפנות על עמנו, נגיב על תו־
קפנותו בהתאם לכך. אנו מזהירים כי תגו־
בתנו תהיה קשה, גדולה ורחבה יותר במצב 

בו תימשך התוקפנות".
סר־ האסלאמי  הג'יהאד  פרסם  אמש 
בין  נראים  שבו  בעברית,  כיתובים  עם  טון 
בחיפה  הזיקוק  בתי  בדימונה,  הכור  היתר 
כי "מעגל  בסרטון  נכתב  עוד  אשדוד.  ונמל 

האש מתרחב".

לראשונה מזה חודש וחצי: 

הקבינט יתכנס היום לנוכח ההסלמה בדרום
ראש הממשלה נתניהו מקיים התייעצויות ביטחוניות בקריה ◆ מפקד הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי יצא בבהילות לקהיר

 מ‡: מ. יו„
 ההסלמה בדרום - לראשונה מזה כחודש וחצי 
ביטחו־ המדיני  הקבינט  ראשון,  יום  היום,  יתכנס 
ראש  עזה.  ברצועת  הלחימה  סבב  בעקבות  לדיון  ני 
הממשלה בנימין נתניהו מקיים בשעה זו התייעצויות 

בדיון  כוכבי.  אביב  הרמטכ"ל  עם  בקריה  ביטחוניות 
הביטחון.  במערכת  נוספים  בכירים  גם  משתתפים 
עוד קודם לכן קיים רא"ל כוכבי דיון עם בכירי המטה 

הכללי בנוגע למצב.
במקביל, בכיר בארגונים הפלסטיניים ברצועה 

אומר היום כי הדיונים עם המצרים עדיין מתקיימים 
על מנת להשיב את השקט בין שני הצדדים. עד כה, 
טען, לא הובילו הדיונים לתוצאות. הבכיר הוסיף כי 
הפלגים הפלסטיניים מסרבים להשיב את השקט בר־
את  ליישם  ישראל  תחל  בטרם  לרגיעה  ולשוב  צועה 

הבנות הרגיעה שהוסכמו לפני כן.
מדווח  הפלסטיני  אל-קודס  העיתון  במקביל 
מפי מקורותיו כי מפקד הזרוע הצבאית של הג׳יהאד 
המ־ הצד  לבקשת  לקהיר  בבהילות  יצא  האיסלאמי 

צרי.
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הדרג המדיני הורה לצה"ל: 
היתכנות של כמה ימי לחימה

בכיר בחמאס אמר כי פעולות הג'יהאד האיסלאמי נעשו בידיעתו ובברכתו 
של חמאס ◆ עוד הוסיף כי ייתכן שהכנסת 30 מיליון דולר מקטר לעזה 
תביא לסיום הלחימה ◆ ברחבי העולם מגנים את הירי מעזה ותומכים 

בהגנת ישראל על תושביה

מ‡: מ. יו„
אמש  הנחה  המדיני  הדרג 
את כוחות צה"ל להיערך לכמה 
ימי לחימה. מספר ימי הלחימה 
לא  נערך  צה"ל  אליהם  המדויק 
הועבר  הוא  אך  לפרסום,  הותר 

לכוחות.
בחמאס  בכיר  במקביל, 
שישראל  חדשות  לכאן  אמר 
דולר  מיליון   30 הכנסת  מונעת 
תכ־ היא  "אם  וכי  לעזה,  מקטר 

ניס את הכסף לעזה אפשר שזה 

מה שירגיע את המצב". הנושא 
חשוב לחמאס במיוחד בשל חד 

הרמדאן המתקרב.
הבינלאומית  בקהיליה  גם 
ההס־ על  תגובות  נשמעות  כבר 
החוץ  ממשרד  בדרום.  למה 
בח־ מגנים  "אנו  נמסר:  הגרמני 
ריפות את ירי הרקטות המסיבי 
הצדקה  אין  ישראל.  על  מעזה 
לתקיפות על אזרחים. לישראל 
עצמה  על  להגן  הזכות  את  יש 

ועל תושביה".

בישראל  צרפת   שגרירת 
הלן לה גאל אמרה: ״סולידריות 
עם תושבי דרום ישראל וסבלם 
מרצועת  הרקטות  מירי  הקשה 
עזה". מהאיחוד האירופי נמסר: 
רצועת  מכיוון  הרקטות  "ירי 
להיפסק  חייב  לישראל  עזה 
באופן מיידי. רק פתרון פוליטי 
לסיום.  האלימות  להביא  יכול 
מאמצי מצרים והאו"ם להרגעת 
מלאה  לתמיכה  זוכים  הרוחות 

של האיחוד האירופי".

כוחות צה"ל תקפו מנהרת 
טרור של הג'יהאד האסלאמי
דובר צה"ל אמר כי המנהרה נחפרה מאזור רפיח לעומק שטח ישראל 

במטרה לבצע פיגוע ◆ עוד אמר תא"ל רונן מנליס כי צה"ל תקף מטרות 
מאוישות בעזה באופן מכוון, וכי התקיפות יורחבו

מ‡: מ. יו„
דובר צה"ל תת-אלוף רונן 
מנליס אמר כי צה"ל תקף מנה־
חפר  האיסלאמי  שהג'יהאד  רה 
לעו־ עזה  ברצועת  רפיח  מאזור 
מטרה  מתוך  ישראל,  שטח  מק 
לבצע פיגוע. "הארגון האיץ את 
האחרונים",  בשבועות  החפירה 
אחר  "עקבנו  צה"ל.  דובר  אמר 
בשלי־ נמצאת  והיא  המנהרה, 
בשבועות  צה"ל  של  מלאה  טה 

האחרונים".
דובר צה"ל הוסיף כי חיל 
מאוישות  מטרות  תקף  האוויר 
בעזה: "ביממה האחרונה תקפנו 
בכוונה מטרות שיש בהן אנשים. 
מטרות  של  רחב  מגוון  עוד  יש 

הקרובות,  בשעות  שיותקפו 
באיכות  גם  התגברות  ותהיה 

התקיפות.
לשי־ חמישה  בין  "יש 
ואנו  האויב  של  הרוגים  שה 
כפי  במשימות  ממשיכים 
מטרות  עוד  ותראו  שסוכמו, 
עשרות  במסגרת  מעניינות. 

מטרות  תוקפים  אנו  התקיפות 
גם של חמאס וגם של הג'יהאד 
רי־ הוא  חמאס   . האיסלאמי 
רואים  אנחנו  אבל  ואחראי,  בון 
מל־ שמורתע  ארגון  בחמאס 
ולכן  האיסלאמי  בג'יהאד  טפל 
של  מטרות  מעט  לא  תוקפים 

ההג'יהאד האיסלאמי".

פצועים קשה ובינוני מרקטות 
בקריית גת ובאשקלון

גבר כבן 50 נפצע בינוני מפגיעת רסיס באשקלון ◆ בקריית גת נפצעה אישה כבת 80 באורח קשה

מ‡: מ. יו„
אישה כבת 80 נפצעה בשבת 
באורח קשה לאחר שרקטה פגעה 
אותרו  בעיר  גת.  בקריית  במבנה 
שלוש נפילות, האחת בבית הספר 
פצו־ וישנם  האישה,  נפצעה  שבו 
בכל  האזעקות  בעיר.  נוספים  עים 
ולרא־ פוסקות,  לא  הדרום  מרחב 
אזע־ נשמעו  הנוכחי  בסבב  שונה 
קות גם בבית שמש, ולאחר מכן גם 

באשדוד, אשקלון ובלכיש.
נפגעה  גת  מקריית  האישה 
חוב־ ובגפיים.  בראש  מרסיסים 
למקום  שהגיעו  ופרמדיקים  שים 
ופינו  רפואי  טיפול  לה  העניקו 
בעיר,  ברזילי  החולים  לבית  אותה 
כשמצבה יציב. בנוסף, גבר כבן 50 
פגיעה  של  כתוצאה  בינוני  נפצע 

ישירה של רקטה בבית באשקלון. 
הוא פונה גם כן לבית החולים בר־

זילי.
רקטה  פגעה  יותר  מוקדם 
האזורית  במועצה  בבית  ישירות 
שמתגו־ הזוג  בני  אשקלון.  חוף 

שמים  בחסדי  הצליחו  בבית  ררים 
להימלט למרחב המוגן ולא נפגעו, 
לא־ נכון  לביתם.  נגרם  רב  נזק  אך 
ברזילי  החולים  לבית  פונו  תמול 
12 נפגעים אשר סובלים מפגיעות 

חרדה וחבלות.

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


יום ראשון ל' ניסן תשע"ט 605/05/2019

בעקבות שיגורי 
הרקטות מעזה: 

שגרירויות אירופאיות 
הביעו תמיכה 

בתושבי הדרום 
שגרירויות צרפת וגרמניה בישראל התייצבו לצד 

מדינת ישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מל־ נמנעת  ישראל  עוד  כל 
מדינות  תקיפים,  מהלכים  בצע 
מדינת  לצד  מתייצבות  העולם 
הבי־ אתמול  היסוס.  ללא  ישראל 
את  בישראל  גרמניה  שגרירת  עה 

תמיכתה בתושבי הדרום.
בישראל  גרמניה  שגרירת 

"מבי־ היא  כי  אמרה  ריינר  סוזאן 
ברקע  ישראל  עם  סולידריות  עה 
צרפת  שגרירת  המתוח".  המצב 
אף  התייצבה  גל  לה  הלן  בישראל 
היא לצד ישראל ובהודעה שפרס־
מה ברשת החברתית כתבה: "מגנה 
ישראל  על  המתקפות  את  בתוקף 
וקוראת לשמור על חיי האזרחים"

ההסלמה בדרום

אופקים: המשפיע הרב בידרמן המשיך את 
השירה למרות האזעקה

ר' מיילך המשיך לחזק ולעודד את הציבור הענק בעיר כי "אין עוד מלבדו ואסור לפחד מהם אלא רק מהבורא"

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
אלי־ רבי  הגה"צ  המפורסם  המשפיע 
הדרומית  בעיר  לראשונה  שהה  בידרמן  מלך 
אופקים במסגרת שבת מיוחדת לבני הקהילה 
ומענ־ מיוחדת  לשבת  המשפיע  את  שהזמינו 

גת.
כשהח־ אמש  שבת  במוצאי  אולם 
לא  שהאויב  הבינו  כולם  בעזה  התקיפות  לו 
וכך  ואשדוד.  אופקים  לעבר  לירות  גם  יהסס 
בצל  ששהה  המשפיע  זאת  למרות  אולם  היה 

במרכז  השולחנות  את  ערך  בדרום  האזעקות 
חיה'  'מעלות  יעקב  בית  הספר  שבבית  הפיס 

באופקים. 
במוצאי שבת בעת השירה הגדולה נש־
מעה האזעקה אך התושבים שהגיעו להתוועד 
מיילך  כשרבי  בשירה  המשיכו  המשפיע  עם 
הנה  "עד  בשירת  הקהל  את  להלהיב  ממשיך 
רח־ כלו  לא  כי  הטוב  ו"הטוב  רחמיך"  עזרונו 

מיך". 
אזעקה  "כל  המשתתפים  אחד  לדברי 

ביתר  לשיר  הגדול  לציבור  גרם  באופקים 
את  ולעודד  לחזק  המשיך  מיילך  ר'  שאת, 
הציבור כי "אין עוד מלבדו ואסור לפחד מהם 

אלא רק מהבורא".
בתוך כך, גם בתפרח לא שקט, בישיבת 
כאלף  היום  מתכוונים  תפרח  ביישוב  תושיה 
תלמידי הישיבה להתחיל את זמן קיץ כרגיל 
הדרום.  לעבר  המסיבי  הרקטות  ירי  למרות 
היום  ללמוד  יתחילו  הישיבה  תלמידי  כאלף 

בבוקר בשעה 11 בהוראת רבני הישיבה.

יוגב מציע: סיכולים ממוקדים וכיבוש הרצועה
"הפתרון האסטרטגי-מדיני ארוך הטווח כרוך בתיקון טעות ההתנתקות, כיבוש הרצועה ואף התיישבות 

בה מחדש", אמר ח"כ מוטי יוגב

מ‡ יוני טיין
הכנסת,  של  וביטחון  חוץ  ועדת  חבר 
וקרא  בדרום  להסלמה  הגיב  יוגב  מוטי  ח"כ 

לחדש את הסיכולים הממוקדים.
בברכת  הדרום,  תושבי  עם  כולנו  "לב 
"הירי  יוגב,  אמר  לפצועים",  שלמה  רפואה 
האסלאמי  והג'יהאד  החמאס  של  המאסיבי 

ישראל  מדינת  את  מחייב 
להגן על אזרחיה תוך פגי־
עה רחבה בראשי החמאס 
ובכל  האסלאמי  והג'יהאד 
הידועות  הטרור  תשתיות 
בפגיעה  רק  לישראל. 
הר־ תושג  הטרור  בראשי 
יותר  לטווח  ושקט  תעה 

ארוך.
לשים  שימשיך  מי 
הפלש־ ברשות  ביטחונו 
תינית המחנכת את ילדיה 
או  ישראל  את  להשמיד 
את  ממשיך  נסיגות,  בעוד 
האחריות  חסרת  הדרך 

העקובים  אוסלו  הסכמי  של  רלוונטית  והלא 
מדם.

הפתרון האסטרטגי-מדיני ארוך הטווח 
הר־ כיבוש  ההתנתקות,  טעות  בתיקון  כרוך 
צועה ואף התיישבות בה מחדש, רק כך יושג 
רצועת  לתושבי  נורמליות  ותושב  ביטחוננו 
עוטף  לתושבי  הביטחון  תחושת  ותיגבר  עזה 

עזה", אמר.

החל משעות הבוקר בשבת מתקפה נר־
חבת של שיגורי רקטות מפירה את השלווה 
 10:00 מהשעה  והדרום.  עזה  עוטף  ביישובי 
 44 כשלפחות  שיגורים  מ-220  למעלה  זוהו 

מהם יורטו בידי כיפת ברזל.
מד"א  צוותי  העניקו  הבוקר  משעות 
כבת  אישה  בהם  נפגעים,  ל-6  רפואי  טיפול 
80 שנפגעה קשה וגבר כבן 50 שנפצע באורח 
בארבעה  טיפלו  בנוסף,  בינוני. 
ריצה  במהלך  שנחבלו  אדם  בני 
נפגעי  ובמספר  מוגן  למרחב 

חרדה בזירות השונות.
על פי בית החולים ברזילי, 
טופלו 23 נפגעים וארבעה עדיין 
שנפגעה  ה-80  בת  מאושפזים. 
מרסיסים נמצאת בניתוח ומצבה 
מוגדר קשה; בן ה-50 שנפגע גם 
במצב  מאושפז  מרסיסים  הוא 
פצי־ עם  נשים  שתי  ועוד  בינוני 
בחדר  התחתון.  גופן  בפלג  עות 
חמישה  נמצאים  עדיין  המיון 

מטופלים.

האיחוד האירופי 
קרא לחמאס 

להפסיק את ירי 
הרקטות על ישראל

הודעת האיחוד הייתה מרוככת למדי וקראה לפתרון 
מדיני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
פרסם  האירופי  האיחוד 
בהסכמ־ שנכתבה  הודעה  אתמול 
החברות  המדינות   28 כל  של  תם 
באיחוד, בו נאמר כי "ירי הרקטות 
מעזה לישראל חייב להיפסק מיד. 
יש צורך להפסיק את ההסלמה של 
את  להבטיח  כדי  זה  מסוכן  מצב 

אזרחים",  של  חייהם  על  ההגנה 
של  המשותפת  בהודעה  נכתב 
מדינות האיחוד. בהודעת האיחוד 
נכתב  במיוחד  מרוככת  שהייתה 
ולפלסטינאים  "לישראלים  עוד: 
יש הזכות לחיות בשלום, בביטחון 
יכול  מדיני  פתרון  רק  ובכבוד. 

לשים קץ לאלימות.

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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"עוצמה יהודית" על מתקפת הרקטות: 
"הגיע הזמן לשנות את המשוואה"

מ‡: יוני טיין

הר־ למתקפת  הגיבה  יהודית"  מפלגת "עוצמה 
הערב  נגמרו  ישראל  "לממשלת  ישראל:  על  קטות 
את  מנהל  שהחמאס  הוא  הנוכחי  המצב  התירוצים. 

שגרת החיים של תושבי הדרום ומשבית אותה.

הגיע הזמן לשנות את המשוואה: יש לשטח כל 
מקום ממנו יורים טילים; בין אם אלו בתי חולים, מר־
כזי אוכלוסייה וגני ילדים, ובין אם יעדי טרור מובה־
קים. אלו הוראות החוק הבינלאומי, ואין שום סיבה 
לכך שכבר הערב לא יהיו בעזה לפחות 200 מחבלים 

הרוגים".

חברת הכנסת 
תקפה את 
'כחול לבן': 
"עושים הון 
פוליטי ציני 
על חשבון 

תושבי 
הדרום"

בעוד צה"ל פעל במשך שעות 
ברצועת עזה וחיסל עשרות יעדי 

טרור - יו"ר האופוזיציה המיועד יחד 
עם חבריו לאופוזיציה, תקפו את 

התנהלותו של ראש הממשלה נתניהו

מ‡: יוני טיין
חברי  הדרום,  על  המתקפה  בעקבות 
כחול לבן יצאו בהתקפות בתקשורת על אוזלת 
ראש  להגנת  שיצאה  מי  אבל  נתניהו.  של  היד 
הממשלה נתניהו היא חברת סיעתו, חברת הכ־
נסת מיכל שיר, שתקפה את חברי כחול לבן וכ־
תבה כי, "הייתי מצפה מראשי כחול לבן, שחזרו 
שינקטו  בחו"ל,  ממושכת  מחופשה  מזמן  לא 
בעת הזאת בגישה ממלכתית ולא ינסו לעשות 

הון פוליטי ציני על חשבון תושבי הדרום".
האופוזיציה  יו"ר  בדרום,  ההסלמה  בצל 
בני גנץ הגיע עם צאת השבת לאולפן "חדשות 
מרציאנו  לקרן  בריאיון  והתייחס  השבוע"  סוף 
האשים  הזה?",  למצב  הגענו  להסלמה."איך 
ההרתעה,  את  להחזיר  "צריך  נתניהו.  את  גנץ 
בתגובה",  רבה  בעוצמה  לתקוף  מנחה  הייתי 
אמר, "אבל אסור לנו להיתפס לאירוע הנוכחי", 

הסביר.
"מה שאנחנו עושים רואים כרגע זה סח־
טנות של מאפיה", הגיב גנץ בנוגע על התשלו־
מים הקטרים לרצועת עזה. "הייתי עושה את זה 
אחרת, הייתי מפעיל עוצמה גדולה אבל רותם 
שלא  והעולמיות  האזוריות  המערכות  כל  את 

דרך פרוטקשן".
מדינית  מדיניות  להכתיב  צריך  "נתניהו 
רוצה",  שהוא  כפי  ביטחוניות  השלכות  של 
הוא  מדיני,  מעשה  ויעשה  "שילך  גנץ.  המשיך 
לא עשה את זה. אפשר גם סיכולים ממוקדים. 
עזה  לרצועת  כספים  להעביר  מאפשר  הייתי 

לפרויקטים מסוימים".
לדברי גנץ, קיימים גם שיקולים צבאיים, 
להעמיד  מנתניהו  לדרוש  וצריך  יכול  צה"ל  וכי 
הבהיר  גנץ  לפעולה.  האפשרויות  קשת  כל  את 
אם  אבל  עזה.  את  לכבוש  סיבה  שום  "אין  כי: 

צריך, נדע לעשות את זה".

https://www.matara.pro/nedarimplus/online/?mosad=6000467


יום ראשון ל' ניסן תשע"ט 805/05/2019

04-950-9000
112

ה י ר ב ט  9 ל  ד י י ז  ' ח ר  | res@kinorothotel.co.il

ל"ג בעומר במלון כינורות

פרשת בחוקותי > י"ח-כ' אייר > 23.5-25.5
שולם למר

סופ"ש שלם
שיגשים לכם הרבה חלומות

מארצות הברית לכינורות
בליווי אמן הקלרינט אברימי בלטי

יענקי רובין 

 ארוחת ערב מלכותית במלון ולאחמ"כ
הופעה מרכזית של החזן והזמר שולם למר.
 עם מקהלת ידידים בליווי יענקי רובין 

ואמן הקלרינט אברימי בלטי.

מחכה לכם שבת נדירה עם אירוח מפנק וסעודות גורמה 
התפילות ילוו ע"י החזן והזמר שולם למר בליווי מקהלת 

ידידים ובעל המנגן יענקי רובין.
עונג שבת מלכותי לאורחי המלון

שישי
רחצה 
בחמי 
טבריה

שבת חמישי

מקהלת 'ידידים' 

סופ"ש נדיר כזה, יכול להיות רק לצלילי כינורות

המופע לאורחי 
המלון בלבד!

החזן והזמר 
העולמי

בס"ד עמיר פרץ 
קורא: לחזור 
להידברות 

מול הרשות 
הפלסטינית

מדיניות ״ההפרד ומשול״ בין עזה 
ליהודה ושומרון נכשלה ◆ ומה 

אומרים בארה"ב ובטורקיה

מ‡: יוני טיין 
לשעבר  הביטחון  שר  פרץ,  עמיר  ח״כ 
התייחס למתקפה על הדרום: ״עוד בוקר שבת 
של טילים וריצה למקלטים בעוטף עזה, אשק־
לון וצפונה ודרג מדיני שאינו מצליח להתמודד 
וממשיך בנסיונות הכושלים לנהל את המציאות 

במקום לשנות אותה. 
מדיניות ״ההפרד ומשול״ בין עזה ליהודה 
צריך  הקשיים,  כל  עם  ולכן,  ניכשלה  ושומרון 
הפלסטינית  הרשות  מול  להידברות  לחזור 
בתיאום עם ארה״ב, הקהילה הבינלאומית והמ־

דינות הערביות המתונות.״
אמר  מנליס,  רונן  תא"ל  צה"ל,  דובר 
מערכות  עם  ערוך  לחדשות 13: "צה"ל  בראיון 
הגנה אווירית גם לאפשרות של ירי רקטות לא־
זור גוש דן. ארגוני הטרור מנסים ללחוץ על יש־
ראל עם האירוויזיון, אבל השיקול היחיד שלנו 

הוא הביטחון והשבת השקט"
של  קרב  מטוסי  כי  עוד  מסר  צה״ל  דובר 
צה״ל תקפו מבנה בן שש קומות בשכונת רימאל 
ארגון  של  משרדים  שכנו  בו  הרצועה,  בצפון 

הטרור חמאס.
הבי־ מנגנון  את  משמש  שהותקף  המבנה 
טחון הכללי והמודיעין הצבאי של ארגון הטרור 

חמאס.
צה"ל: ארגון הטרור חמאס משתמש במ־
בנה לצרכים מבצעיים הכוללים הגנה והסתרת 
של  ממיקומו  התעלמות  תוך  טרור  תשתיות 

המבנה בלב שכונת מגורים.
ארגון  של  מנגנון  הינו  הכללי  הביטחון 
כאשר  מנהלות  ממספר  המורכב  חמאס  הטרור 
בשנה  מסוימת.  משימה  על  אמונה  מנהלת  כל 
האחרונה הותקפו ארבעה מבנים שונים של מנ־

גנון זה דבר שהוביל לפגיעה ביכולותיו.
הר־ ירי  את  גינה  האמריקני  החוץ  משרד 
קטות מעזה והדגיש את זכותה של ישראל להגן 

על עצמה.
ומנגד, שר החוץ הטורקי גינה את תקיפת 
הייעדים שביצע צה"ל ברצועה: "גם אם נישאר 
אחרונים נמשיך להגן על פלסטין. זו עוד דוגמה 
הטורקי  החוץ  משרד  הישראלית".  לתוקפנות 
פרסם הודעה שבה קרא לקהילה הבין-לאומית 
יש־ של  הפעולות  לעצירת  בדחיפות  להתערב 

ראל בעזה.

דיווח בארה"ב: ראש העיר ניו יורק יודיע על 
הצטרפותו למירוץ הדמוקרטי לנשיאות

לפי הערכות, הוא צפוי להתמקם במיקום גבוה בפריימריז הדמוקרטי

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ראש עיריית ניו יורק, ביל דה בלאזיו, צפוי 
הדמוקר־ למירוץ  הצטרפותו  על  בקרוב  להודיע 

התקשורת  כלי  מדווחים  כך  ארה"ב.  לנשיאות  טי 
על  יודיע  בלאזיו  ודה  נכון  הדיווח  אם  בארה"ב. 
הצטרפותו למירוץ הדמוקרטי הוא צפוי להתמקם 
גבוה מאוד ברשימה ולעקוף את רוב המתמודדים 

הנ־ ככל  זאת,  עם  במספר).   21) האחרים 
המועמ־ משני  להיות  צפוי  אינו  הוא  ראה 
דים המובילים, שיישארו ברני סנדרס וג'ו 

ביידן. 

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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"ונשמרתם": הנחיות פיקוד 
העורף למגזר החרדי

איך מתנהלים בשעה שנשמעת אזעקה בבית, באוטובוס, ברכב, במקום הלימודים או העבודה 
◆ רס"ן (מיל.) יצחק טסלר מפיקוד העורף מסביר לציבור הדתי והחרדי על ההתנהגות בעת 

חירום ◆ מידע מציל חיים

מ‡: יר‡ל לבי‡
"הירי לדרום, המחיש פעם נוספת 
מצילות  העורף  פיקוד  הוראות  כמה  עד 
עם  הערב,  אומר  הדברים  את  חיים". 
טסלר,  יצחק  (מיל.)  רס"ן  השבת,  צאת 
הדתי  לציבור  העורף  פיקוד  מסביר 

והחרדי.
על  הנחה  העורף  פיקוד  כי  יצוין, 
פתיחת מקלטים באזורים עוטף עזה, לכיש, 
מרכז הנגב ודרום השפלה. כמו כן, באזורים 
והתקהלויות  התכנסויות  לקיים  ניתן  אלה 
הקניות  מתחמי  בלבד.  איש   300 עד  של 
הפתוחים לא יפעלו וממתחמי הקניות הס־
המבקרים  מספר  את  ויגבילו  יפעלו  גורים 

בהם לעד 300 איש.
שאינם  עבודה  במקומות  העבודה 
מוגן  מרחב  וקיים  ובתנאי  מותרת  חיוניים 
תקני אליו ניתן להגיע בתוך זמן ההתגוננות. 
החרדי  מהציבור  רבים  כידוע, 
מרכז  מיישובי  השבת  צאת  עם  יוצאים 
גור־ בהנחיית  לדרום.  ונוסעים  הארץ 
בצאת  כי  הרכבת  הודיעה  הביטחון,  מי 
במ־ הרכבות  תנועת  תחודש  לא  השבת 
ותחנות  שבע,  ובאר  אשקלון  שבין  קטע 

שדרות, אופקים ונתיבות.
"לגבי  טסלר:  יצחק  במיל:  רס"ן 
במקרה   – עירוני  באוטובוס  הנוסעים 
של אזעקה, על הנהג לעצור בצד הדרך, 
לפתוח את הדלתות, אם יש מבנה קרוב 
שאפשר להגיע אליו בפרק הזמן העומד 
ולהיכנס  מהרכב  לצאת  ניתן  לרשותכם, 
על  קרוב,  מבנה  אין  אם  המבנה.  אל 
חלונות  לקו  מתחת  להתכופף  הנוסעים 
רק  הידיים.  באמצעות  הראש  על  ולהגן 
לאחר 10 דקות, במידה ואין אזעקה נו־

ספת, ניתן להמשיך בנסיעה.
בינעירוני  באוטובוס  לנוסעים  "אשר 
– במקרה של אזעקה על הנהג לעצור בצד 
הנוסעים  ועל  הדלתות  את  לפתוח  הדרך, 
על  ולהגן  חלונות  לקו  מתחת  להתכופף 
דקות  לאחר 10  הידיים.  באמצעות  הראש 
ניתן להמשיך בנסיעה רק לאחר 10 דקות, 
להמשיך  ניתן  נוספת,  אזעקה  ואין  במידה 

בנסיעה".
לד־ שבוצע  הירי  במהלך  כי  יצוין 
פגע  שטיל  לאחר  אשה  נפגעה  רום, 
באשה  פגעו  והרסיסים  פתוח  בשטח 
"המק־ טסלר:  חמורה.  לפגיעה  וגרמו 
כמה  עד  נוספת,  פעם  מוכיח  הזה  רה 
וחו־ חיים  מצילות  פיקוד  של  ההוראות 
מאוד  'ונשמרתם  מדין  להן  להישמע  בה 
שבחרתם  המוגן  המרחב  לנפשותיכם'. 
משמעותית  מקטין  להנחיות,  בהתאם 
את הסיכוי להיפגע מרקטות ומרסיסים. 
במבנה  השוהים  על  אזעקה,  של  במקרה 
להיכנס לממ"ד, ממ"ק, מקלט, חדר מד־
רגות פנימי או חדר פנימי מוגן, בהתאם 
דלתות  ולסגור  לרשותנו,  העומד  לזמן 

וחלונות.
"מי שנמצאים בחוץ – צריכים להיכנס 
לרשו־ העומד  לזמן  בהתאם  קרוב,  למבנה 
אם  או  מקום,  בקרבת  מבנה  אין  אם  תם. 
הק־ על  לשכב  יש  פתוח,  בשטח  נמצאים 

רקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים".
למי שנוסעים ברכבם הפרטי ושו־
העורף  פיקוד  הוראות  אזעקה,  מעים 
קובעות כי יש לעצור בצד הדרך, לצאת 
למחסה  או  למבנה  ולהיכנס  מהרכב 
למ־ להגיע  ניתן  לא  "אם  טסלר:  קרוב. 

העומד  הזמן  פרק  תוך  למחסה  או  בנה 
לשכב  מהרכב,  לצאת  יש   – לרשותנו 
באמצעות  הראש  על  ולהגן  הקרקע  על 
מה־ לצאת  ניתן  שלא  במקרה  הידיים. 

רכב, יש לעצור בצד הדרך ולהמתין 10 
דקות.

"חשוב לי לשוב ולהגיש כי הנחיות 
פיקוד העורף הוכחו כמצילות חיים, כפי 
קודמים  ובמבצעים  בהסלמות  שנכחנו 
ההנחיות  על-פי  שנהגו  אנשים  בהם 
משפחותיהם.  וחיי  חייהם  את  הצילו 
כמו כן, חשוב לחזור 'להזהיר גדולים על 
להתקהל  אופן  בשום  אסור  כי  הקטנים' 
רקטה.  או  טיל  נפילת  היתה  בו  באירוע 
עקב  התושבים  את  מסכנת  התקהלות 
גם  אזרחים  ולנפלים.  לרסס  האפשרות 
הכניסה  ברחבת  להימצא  לא  נדרשים 
לרסיסים  סיכון  שקיים  מכוון  לבניין, 
בסמוך  טילים  מנפילות  כתוצאה  והדף 
את  להשאיר  נקרא  הציבור  לבניינים. 
דלת הכניסה לבניין פתוחה לטובת הצי־

בור השוהה בחוץ".
שאלה  בכל  כי  מבהיר  טסלר  לסיום, 
של  הטלפוני  המידע  למרכז  לפנות  ניתן 
באמצעות   ,104 שמספרו  העורף,  פיקוד 

הודעת טקסט לטלפון 9104104-052.

שגריר צרפת בארה''ב 
פרסם התנצלות בעקבות 
דבריו על ישראל: "לא 

התכוונתי לומר שישראל 
מדינת אפרטהייד"

לדבריו, הוא בסך הכול הביע דאגה לעתידה של מדינת 
ישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לאחר שמשרד החוץ בירושלים 
זימן אליו את שגרירת צרפת בישראל 
לשיחת נזיפה בעקבות דברים שאמר 
לכלי  בראיון  בארה"ב,  צרפת  שגריר 
מדינת  ולפיהם  אמריקני,  תקשורת 
אפר־ של  שלטון  מקיימת  ישראל 
טהייד, חוזר בו השגריר הצרפתי ומ־
בהיר כי לא התכוון לכנות את ישראל 

מדינת אפרטהייד.
אמר  ארו,  ג'ראר  השגריר, 
בהודעת הבהרה שפרסם: "מעולם לא 
אמרתי, מעולם לא חשבתי, שישראל, 
בה ביליתי יותר משש שנות חיי ואני 
הדוקים,  קשרים  בה  לקיים  ממשיך 
הוסיף  ארו  אפרטהייד".  מדינת  היא 
המשות־ הדאגה,  את  "הבעתי  ואמר: 

פת לידידים רבים של ישראל, כי בה־
משך הדרך, המצב בגדה יכול להוביל 
עם  ארץ,  באותה  החיים  עמים  לשני 

זכויות שונות".

דיווח: ארה"ב החריגה 
מהסנקציות על איראן את 
בריטניה, סין, צרפת ורוסיה

הפרויקט לו ניתן האישור כולל העברתם של חלקים מכור 
גרעיני איראני למחוז חדש

מ‡ ‡ברהם ויסמן
להטיל  מתכוונת  איננה  ארה"ב 
סנקציות על בריטניה, סין, צרפת ורו־
סיה, והיא אישרה למדינות אלו להמ־
שיך ולנהל פרויקטים אזרחיים שונים 
באיראן. כך לפי רשת בלומברג האמ־
איש־ ארה"ב  כי  נטען  בדיווח  ריקנית. 
רה לארבעת המדינות להמשיך ולנהל 
פרויקטים מסויימים באיראן, זאת על 
האמ־ המדינה  מזכיר  של  הודעתו  אף 

ריקני מייק פומפאו, שאמר כי מדינתו 
לא תאשר חריגות נוספות מהסנקציות 
על איראן, לאחר שחריגות אלו הוענקו 

עד כה לשמונה מדינות בעולם.   
יחד עם זאת, מדובר בפרויקט אזרחי 
שנועד דווקא לפגוע ביכולת ייצור האורניום 
של איראן, עליו הסכימו המעצמות במסג־
רת הסכם הגרעין. בפרויקט האמור עמלים 
צוותים של ארבע המדינות על העברת חל־

קים מכור גרעיני איראני למחוז חדש.  

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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קושנר: "נדון בסיפוח שטחים 
לישראל"

 יועצו וחתנו של נשיא ארה"ב, ג'ארד קושנר, אומר כי תוכנית המאה 
מציעה "מסגרת מציאותית וניתנת לביצוע" ◆ "לא ננסה לכפות את רצוננו 

על האזור" אמר

 מ‡: מ. יו„
נשיא  של  וחתנו  יועצו 
אמר  קושנר,  ג'ארד  ארה"ב, 
תו־ כי  האחרון  השבוע  בסוף 
התיכון  במזרח  השלום  כנית 
שהוא עובד עליה תהיה "נקודת 
פתיחה טובה" לטיפול בסכסוך 
קושנר  הישראלי-פלשתיני. 
מזה  השלום  תוכנית  על  עובד 
לחשוף  צפוי  והוא  כשנתיים, 
לאחר  מיד  יוני  בחודש  אותה 
שתוקם  "לאחר  הרמדאן.  צום 
ממשלה חדשה בישראל - נדון 
גם באפשרות של סיפוח שטחי 
לישראל",  המערבית  הגדה 

הוסיף קושנר.
הוא  להרכיב  שנוכל  "מה 
נקודת  הוא  שלדעתנו  פתרון 

פולי־ לנושאים  טובה  התחלה 
טיים, ואז נראה מה ניתן לעשות 
לה־ האלה  לאנשים  לעזור  כדי 
תחיל לחיות חיים טובים יותר", 
וושינגטון  למכון  קושנר  אמר 

למדיניות המזרח הקרוב.
לנ־ המשימה  לי  "ניתנה 
בין  למצב  פתרון  למצוא  סות 
שמה  חושב  ואני  הצדדים,  שני 
מסגרת  הוא  מציגים  שאנחנו 
לבי־ וניתנת  מציאותית  שהיא 
יוביל  שלדעתי  משהו  זה  צוע. 
למציאות  הצדדים  שני  את 
קו־ הוסיף  יותר",  הרבה  טובה 

שנר.
בסוכנות  דיווח  לפי 
שפרסומה  לתוכנית,  רויטרס, 
במהלך  שונות  מסיבות  מתעכב 

יש  האחרונים,  החודשים   18
מרכיב  עיקריים:  מרכיבים  שני 
לנושאים  המתייחס  פוליטי 
ירו־ של  מעמדה  כגון  מרכזיים, 
שלים; ומרכיב כלכלי שמטרתו 
את  לחזק  לפלשתינים  לסייע 

כלכלתם.
את  שמפתח  קושנר, 
השליח  עם  יחד  התוכנית 
ג'ייסון  התיכון  למזרח  המיוחד 
התוכנית  כי  אמר  גרינבלט, 
רצונה  את  לכפות  ניסיון  אינה 
קושנר  האזור.  על  ארה"ב  של 
לא אמר אם הוא קורא לפתרון 
המר־ שהיה  מדינות,  שתי  של 
קודמות,  בהצעות  העיקרי  כיב 
וערביות,  אירופאיות  בעיקר 

לתוכניות שלום.

נתניהו הציע לשר דרעי את 
תיק האוצר

ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע ליו"ר שס השר אריה דרעי לכהן כשר 
האוצר בממשלה הבא, דרעי סירב ◆ הדברים אף נודעו לאחר מכן ליו"ר 

'כולנו' משה כחלון בדרך אגב. "ניתן לשער שנתניהו לא התכוון לתת ודרעי 
לא התכוון לקחת. כך הוא הרוויח פעמיים"

מ‡: יוני טיין
כב־ לכחלון  נודע  השבוע 
דרך אגב, שנתניהו הציע לדרעי 
את תיק האוצר. דרעי סירב. כי 
הוא רוצה להגיע להישגים למ־
צריך  הוא  מה  בשביל  שלו,  גזר 
את כל מדינת ישראל על הראש 
קדמון  סימה  מדווחת  כך  שלו? 

בידיעות בטורה השבועי.
ניתן  כי  כתבה  קדמון 
לשער שנתניהו לא התכוון לתת 
הוא  לקחת.  התכוון  לא  ודרעי 
ידע  כי  לדרעי  התיק  את  הציע 
הרוויח  הוא  בכך  יסרב.  שהוא 
פעמיים: גם תיק האוצר נשאר 
לטעון  יוכל  לא  דרעי  וגם  פנוי, 
בכי־ תיקים  לו  מציעים  שלא 

עשה  זה  מה  היא  השאלה  רים. 
הסיבה  זו  לא  אולי  לכחלון. 
שהוא הודיע השבוע שהוא לא 
אבל  לליכוד,  להצטרף  מתכוון 
חי־ לא  לדרעי  שההצעה  בטוח 
ממה את ליבו. בפרט כשנתניהו 
יודע שללא תיק האוצר הוא לא 

מצטרף לקואליציה.
לטעון  ממשיך  כחלון 
לליכוד  לתת  היגיון  שום  שאין 
וכי  במתנה,  מנדטים  ארבעה 
לא  ציבור  זה  בוחריו  אלף   152
שותף,  להיות  באתי  מבוטל. 
הוא אמר לי השבוע, לא שכיר.

סוריה: פריסת "כיפת ברזל" ע"י ישראל 
מפרה את הסכם הפסקת האש 

ישראל ממשיכה לבצע עבירות רבות, הפרות של הסכם ההתנתקות משנת 
1974", אמר שגריר סוריה באו"ם 

מ‡: יר‡ל לבי‡
פרי־ כי  מתלוננת  סוריה 

ישראל  ע"י  ברזל"   "כיפת  סת 
מפרה את הסכם הפסקת האש 
משנת 1974 בגולן. אותו הסכם 
שבסיומה של מלחמת יום הכי־
פורים שפרצה בשנת 1973 נח־

תמה בין הצדדים.

לבצע  ממשיכה  "ישראל 
הסכם  של  הפרות  רבות,  עבירות 
אמר   ,"1974 משנת  ההתנתקות 
במכתב  באו"ם  סוריה  שגריר 
ולנ־ האו"ם  למזכ"ל  במאי  מה-2 
שיא מועצת הביטחון של האו"ם.

נשק,  כלי  פרסה  "ישראל 
ציוד כבד ומערכות נשק מתק־

הגנה  מערכות  שתי  בהן  דמות, 
 ," ברזל  "כיפת  של   אווירית 
ק"מ,  ה-10  באזור  הנמצאות 
באזור  נפרסו  טילים  ומשגרי 
ק"מ   25 מ-  פחות  המרוחק 
מה  סוריה,  עם  הגבול  מגדר 
הפ־ הסכם  של  הפרה  שמהווה 

סקת האש".

(

נשיא ברזיל ביטל ביקור 
מדיני בארה"ב

בולסונרו היה אמור לקבל את פרס "איש השנה" מטעם לשכות הסחר של שתי המדינות

מ‡ ‡ברהם ויסמן

אמר  ברזיל  נשיא  של  דוברו 
בו־ הנשיא  של  נסיעתו  כי  אתמול 
לסונרו לניו יורק שבארה"ב בוטלה 
מורח־ בהודעה  הנסיבות.  לאור 
הנשיא  של  לשכתו  שפרסמה  בת 

ההת־ "נוכח  כי  נאמר  הבריזלאי 
של  המכוונות  וההתקפות  נגדות 
ראש העיר ניו יורק, והפעלת לחץ 
אינטרסים  מכוונות  קבוצות  מצד 
אמור  היה  בו  האירוע  מארגני  על 
לשהות הנשיא - בוטל הביקור עד 

להודעה אחרת בעניין".

לאיש  הנחשב  בולסנרו, 
לה־ אמור  היה  קיצוני,  ימין 
אמור  היה  בו  באירוע  שתתף 
בחירתו  לרגל  פרס  לקבל 
לשכת  מטעם  השנה  כאיש 
ארה"ב  של  המשותפת  הסחר 

וברזיל. 

mailto:a035444900@gmail.com
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 שלוש הרוגות בהתהפכות 
טרקטורון בגלבוע

טרקטורון מסוג ריינג'ר התהפך במהלך נסיעה באזור הגלבוע ◆ שלוש נוסעות 
נהרגו ונוסעת נוספת נפצעה קשה ופונתה במסוק לבית החולים

 מ‡: מ. יו„
ה-20  בשנות  נשים  שלוש 
טרק־ בהתהפכות  נהרגו  לחייהן, 
בין  בגלבוע,  ריינג'ר  מסוג  טורון 
נוס־ אשה  לחפציבה.  אלפא  בית 
פת, בת 22, נפצעה באורח קשה 

ופונתה במסוק לבית החולים.
מחקירה ראשונית עולה כי 
ארבע הנשים היו חלק מטיול של 
שיירת טרקטורונים במהלך טיול 
הקיצית  בשבת  שהו  בו  בגלבוע, 

הזו אלפי מבלים. 
בזירה  שהיה  הצלה  איש 

המ־ למקום  "כשהגענו  סיפר: 
טרטורון  ראינו  מזעזע,  היה  ראה 
 4 נלכדו  תחתיו  הפוך,  ריינג'ר 
צעירות כבנות 20, שלוש מהן היו 
רב  פגיעה  עם  הכרה  מחוסרות 
מערכתית קשה. בבדיקה רפואית 
3 מהן היו ללא דופק וללא נשימה 
ונאלצנו לקבוע את מותן. צעירה 
הייתה  שנלכדה   20 כבת  נוספת 
מחבלות  וסבלה  מלאה  בהכרה 
אותה  חילצנו  ובגפיים,  בבטן 
בסיוע כוחות הכיבוי והענקנו לה 
ופינינו  חיים  מציל  רפואי  טיפול 

אותה במסוק מד"א לבית חולים 
עד  בינוני  במצב  כשהיא  רמב"ם 

קשה יציב".
בגלבוע  התאונה  בעקבות 
הנע־ העמק  רייזר  חברת  מסרה 
בשל  וכואבים  המומים  ״אנו  לם: 
בגלבוע.  היום  שארעה  התאונה 
אנו עוצרים מיידית את כל פעי־
ידנו  את  וסומכים  הרייזרים  לות 
לפי  ונפעל  המשטרה  חקירת  על 
הנפגעים  עם  ליבנו  הנחיותיה. 
כדי  הכל  ונעשה  ומשפחותיהם 

לסייע להם".

ראש עיריית שדרות מונה 
ליו"ר אשכול נגב מערבי

תפקיד יו"ר איגוד ערים אשכול נגב מערבי, הכולל 10 רשויות ◆ דוידי: "זו 
גאווה גדולה לעמוד בראש ארגון שכל מטרתו לשפר את השירות שמקבלים 

תושבי הנגב המערבי"

מ‡: יר‡ל לבי‡

אלון  שדרות,  עיריית  ראש 
לתפקיד  השבוע  נבחר  דוידי, 
אשכול  ערים  איגוד  ראש  יושב 
בנו־ חגיגי,  במפגש  מערבי.  נגב 
ובכירים  רשויות  ראשי  כחות 
המערבי,  הנגב  אשכול  ברשויות 
לתפקיד  אחד  פה  דוידי  נבחר 

יושב ראש האשכול.
היו"ר  את  החליף  דוידי 
לשעבר  מורן,  סיגל  היוצאת 
בני  האזורית  המועצה  ראשת 
תרומתה  על  לה  והודה  שמעון, 
של  והצלחתו  להקמתו  הרבה 

האשכול בשנותיו הראשונות.
אלון הודה לעמיתיו, ראשי 
על  האיגוד,  ולמועצת  הרשויות 
לתפקיד  בבחירתו  האמון  הבעת 
מהווה  האשכול  כי  וציין  היו"ר 

לשיתוף  משמעותית  הזדמנות 
תוך  רשויות  בין  אזורי  פעולה 
טיוב  לטובת  הגודל  יתרון  מיצוי 
וחיזוק  האזור  פיתוח  שירותים, 

הלכידות החברתית.
נגב  אשכול  ערים  איגוד 
אופ־ הערים  את  כולל  מערבי 
את  ושדרות,  רהט  נתיבות,  קים, 
ואת  לקיה  המקומית  המועצה 
אשכול,  האזוריות  המועצות 
נגב  שדות  מרחבים,  שמעון,  בני 

ושער הנגב.
היא  האשכול  של  המטרה 
ושיתופי  אזורית  תפיסה  קידום 
המבטאים  אסטרטגיים  פעולה 
יתרון לגודל, מייצרים התייעלות 
שי־ פיתוח  ומאפשרים  כלכלית 

רותים קיימים וחדשים.
נוגע  בהם  השירותים  בין 
וטרינרי  שירות  מערך   – האשכול 

המ־ החינוך  תחום  קידום  אזורי, 
בפסולת  טיפול  דעי-טכנולוגי, 
ומיחזור, פרויקטים בתחום האנ־
כלכלי,  פיתוח  הסולארית,  רגיה 
פיתוח מודל אזורי למרכז שיקום 
מרכזי  הקמת  בסיכון,  צעירות 
ופרויקטים  ה-+60  לבני  הכוון 

בתחום הדיגיטציה והחדשנות.
פינ־ אורי  הארגון,  מנכ"ל 
דוידי:  של  בחירתו  על  אמר  טו, 
התקיים  הראש  יושבי  "חילוף 
להנהגת  סמינר  יומיים  במסגרת 
ציון  מהווה  הסמינר  האשכול. 
דרך משמעותי בביסוס השותפות 
האזורית של הרשויות. אני בטוח 
את  ינהיג  עמיתיו,  לצד  שאלון, 
האשכול ביצירתיות, במקצועיות 
לקידום  גדולה  מחוייבות  ומתוך 
וההזד־ על הזכות  ומודה  המרחב 

מנות שבעבודה איתו".

שגרירת ארה"ב לאו"ם ניקי 
היילי בדרך לישראל

ניקי היילי נלחמה במדיניות האנטי ישראלית של האו"ם והפעילה את זכות 
הווטו האמריקנית במועצת הביטחון כדי לאפשר את העברת השגרירות 

לירושלים ◆ מי שהיתה שגרירת ארה"ב לאו"ם תהיה אורחת הכבוד של "פורום 
ישראל היום ליחסי ארה"ב ישראל"

מ‡: יר‡ל לבי‡

לשע־ באו"ם  ארה"ב  שגרירת 
בר, ניקי היילי, תגיע לישראל במהלך 
ב"פורום  להשתתף  כדי  יוני  חודש 
יש־ ארה"ב-  ליחסי  היום'  'ישראל 
הכבוד.   אורחת  תהיה  שבו  ראל", 
במרכז  ביוני  ב¬27  יתקיים  הפורום 
בעיר  הארכיאולוגי  שבגן  דוידסון 
בכירים  במעמד  בירושלים  העתיקה 

מישראל ומרחבי העולם. 
שק־ הראשונה  בפעם  מדובר 
את  עורכת  היום"  "ישראל  בוצת 
הפורום. הכינוס, שבו ישתתפו מאות 
אנשים, צפוי לשמש במה שבה יוע־
וושינגטון  ירושלים-  יחסי  נס  על  לו 

כל־ נושאי  בו  ויידונו  השנים,  לאורך 
כלה, ביטחון, מסחר, תרבות, שיתוף 

פעולה טכנולוגי ועוד. 
ריבלין,  ראובן  המדינה  נשיא 
מו"ל  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
אדלסון,  מרים  ד"ר  היום"  "ישראל 
העורך הראשי בועז ביסמוט ודמויות 
בכירות נוספות ישתתפו באירוע לצד 

השגרירה לשעבר היילי. 
מדובר בביקורה הראשון ביש־
ראל של היילי מאז פרשה מתפקידה 
שג־ שימשה  היא  שנת 2018.  בסוף 
מתחילת 2017  באו"ם  ארה"ב  רירת 
כהונתה  במהלך  שנת 2018.  סוף  עד 
בריתה  בעלות  לצד  היילי  התייצבה 
וע־ ברורה  גישה  ונקטה  ארה"ב  של 

קרונית נגד הקו האנטי-ישראלי של 
הארגון, ואף השתמשה בזכות הווטו 
האמריקנית במועצת הביטחון בפעם 
הראשונה זה שש שנים. המהלך נועד 
ואנ־ אנטי-ישראלית  החלטה  לסכל 
הריבונית  זכותה  נגד  טי-אמריקנית 
שגרירותה  את  להעביר  ארה"ב  של 

לירושלים, בירת ישראל.
באו"ם  לשגרירה  מינויה  לפני 
למשרת   2010 בשנת  היילי  נבחרה 
המושלת בדרום קרוליינה. כיום, אף 
ציבורי,  בתפקיד  מחזיקה  שאינה 
במפל־ נערצת  דמות  היא  היילי 
להערכה  וזוכה  הרפובליקנית  גה 
בארה"ב  האזרחים  בקרב  עצומה 

ובישראל.

טרגדיה בקריביים: נמצאה 
גופת ישראלי שהפליג מפנמה
בהפלגה לקולומביה, חיים בן ברוך - מהנדס בניין בן 31 - יצא ככל הנראה 
לשחות באחד מאיי סאן בלאס ◆ אחרי יממה של חיפושים, נמצאה גופתו. 

אמו: "היה ילד פרח, מדהים. אנחנו עוד לא יודעים מה בדיוק קרה שם"

מ‡: יר‡ל לבי‡

ברוך,  בן  חיים  של  גופתו 
נמצאה   31 בן  אביב  תל  תושב 
לאחר  אמריקה  בדרום  שישי 
24 שעות של חיפושים. בפוסט 
אחו־ כתבה  היעלמותו  אחרי 
על  בשייט  היה  ברוך  בן  כי  תו 
האי  דרך  מפנמה  שיצאה  סירה 
סאן בלאס, בדרכה לקולומביה. 
הסי־ נהג  בדרך,  עצירה  לאחר 
חזר  לא  הישראלי  כי  דיווח  רה 
הדרכון  את  השאיר  אך  אליה, 
"אנח־ האישיים.  חפציו  ואת 
ומבקשים  מודאגים  מאוד  נו 
כתבה  באיתורו",  עזרתכם  את 

האחות בפוסט.
על  ההודעה  קבלת  מרגע 
בפנמה,  ישראל  קונסולית  מותו, 
ליש־ והמחלקה  ליפשיץ,  דנה 
הקונסולרי  באגף  בחו"ל  ראלים 
בחיפושים  סייעו  החוץ  במשרד 
הודעה  ארצה.  המנוח  ובהשבת 

נמסרה לבני משפחתו בישראל.

ברוך,  בן  חיים  של  אמו 
לוואלה!  אמרה  אילנה, 
בסי־ הפליגו  "הם  כי   NEWS
עצרו  לקולומביה,  מפנמה  רה 
באי והוא לא עלה בחזרה לסי־
הוא  שם,  מת  אותו  מצאו  רה. 

לא הספיק לעלות. הוא בן 31, 
עם  לטיול  נסע  בניין,  מהנדס 
האם  בפנמה.  נפרדו  והם  חבר 
אמרה כי הם עדיין לא יודעים 
מה סיבת מותו והיעלמותו של 

בנם.

ישראל
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נתניהו הציע לכחלון 
את משרד החוץ 

ראש הממשלה הציע לשר משה כחלון את תיק החוץ ◆ 
אם יסכים, יהיה השר ישראל כץ המועמד לתפקיד שר 

האוצר 

מ‡: יוני טיין
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
כחלון  משה  השר  כולנו,  ליו"ר  הציע 
ויענה  במידה  החוץ.  שר  תפקיד  את 
להצעה, תיק האוצר ילך לשר ישראל 
במשרד.  סמכויות  קיצוץ  עם  אך  כץ, 

כך דיווח ידיעות.
לש־ שוקל  נתניהו  הדיווח,  לפי 
נות את סמכויות משרד האוצר בקד־
נציה הקרובה ולהעביר משם את 'אגף 
הממשלה  ראש  למשרד  התקציבים' 

בראשותו. 
ראש  בלשכת  גורם  לדברי 
שה־ אוצר  שר  היה  כחלון  הממשלה, 

נתניהו  לכן  סמכויות,  בהרבה  חזיק 
משרד  של  הכוח  את  להוריד  רוצה 

האוצר בקדנציה הנוכחית. 
בודדים  שבועות  לפני  כזכור, 
הצעה  כזו  הוצעה  כי  ערוץ 13  דיווח 
להמ־ כחלון  התעקש  אז  אך  לכחלון, 
כשר  נוספת  לקדנציה  בתפקידו  שיך 

האוצר. 
הב־ מערכת  מהלך  בכל  בנוסף, 
מעוניין  הוא  כי  הצהיר  כחלון  חירות 
ואף   - האוצר  שר  בתפקיד  להמשיך 
יקבל  לא  והוא  במידה  כי  ואמר  חזר 
בחזרה את תיק האוצר, הוא יודיע על 

פרישתו מהחיים הפוליטיים.

הרב פרץ: בבחירות הבאות נקבל פי 2 
מנדטים

כך אמר במפגש פעילים ראשון שקיימה מפלגת הבית היהודי לסיכום מערכת הבחירות ◆ יו"ר 
המפלגה הרב פרץ הבהיר: נדרוש את משרדי החינוך והמשפטים

מ‡: יוני טיין
בחירות  סיכום  של  ראשון   כינוס 
של  מרכזיים  פעילים  של  להמשך  ודיון 
הפגישה  לפני  ערב  התקיים  היהודי  הבית 
הראשונה בין צוותי המשא ומתן של איחוד 

הימין ושל הליכוד.
תא"ל במיל. הרב רפי פרץ יו"ר הבית 
היהודי: "זוהי פגישה ראשונה מתוך סדרה 
הבחי־ לסיכום  עושים  שאנו  מפגשים  של 
רות והכנת המפלגה להמשך הפעילות. לכל 
הכרתי  הבחירות  במהלך  שהגעתי  מקום 
את השטח הנפלא של הבית היהודי יש לנו 
אנשים מסורים.אנחנו התנועה היחידה של 

הציונות הדתית".
החדש'  'הימין  למאוכזבי  קרא  פרץ 
"המשימה  ואמר:  היהודי  הבית  אל  לחזור 
הראשונה היא להחזיר את כל הציונות הד־
תית אלינו הביתה ולהיות בבחירות הבאות 

לפחות פי שניים מנדטים".
היהודי  "הבית  כי  פרץ  הבהיר  עוד 

והאיחוד הלאומי הולכים יחד למשא ומתן 
החינוך  את  נדרוש  מחר.  רשמית  שמתחיל 

והמשפטים שמגיעים לנו".
ח"כ מוטי יוגב בירך את יו"ר המפלגה 
על קיום המפגש ואמר כי מדובר ב"חידוש 
חשיבותם  את  הדגיש  יוגב  מאד".  מרענן 

רפי  הרב  המפלגה  יו"ר  של  "מפגשים  של 
פרץ, עם פעילי המפלגה, מפגשים של שיח 
של הציונות  הרוח והכוח,  והקשבה, לבניין 
הבית  במפלגת  הפוליטי  וביטויה  הדתית 
היהודי, בסיעת איחוד מפלגות הימין. יחד 

ובע"ה, נעשה ונצליח.
ח"כ עידית סילמן הדגישה את השו־
תפות עם האיחוד הלאומי ואמרה: "לכינוס 
אופן  על  מעיד  הוא  רבה.  חשיבות  הערב 
אופי  ועל  היהודי  הבית  של  ההתנהלות 
איחוד מפלגות הימין, הקשבה, אחדות ור־
צון אחד ברור להוביל את הציונות הדתית 

בדרך המלך בזירה הפוליטית."
"מרגש  המפלגה:  מנכ"ל  אורבך  ניר 
הפעילים  שנותנים  הגיבוי  את  לראות 
המ־ להנהגת  המפלגה,  ליו"ר  והפעילות 
היא  הערב  הפגישה  המו"מ.  ולצוות  פלגה 
חלק ממערכת פגישות מתוכננת בשבועות 
הבית  הנהגת  בין  החיבור  לחיזוק  הקרובים 

היהודי ופעילי ופעילות השטח".

שקד תקפה את אהרון ברק: "הפכת את 
המושג מדינה יהודית"

עימות סביב חוק הלאום: בכנס משפט שנערך במלון יערים הגיבה שרת המשפטים איילת שקד להצעתו 
של אהרון ברק לתיקון חוק הלאום: ככל שנהיה יהודיים יותר נהיה דמוקרטיים יותר וכך הפוך"

מ‡: יוני טיין
נשאה  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
של  הלאום  חוק  סמינר  במסגרת  דברים 

עמותת "אבות ומייסדים".
שקד התייחסה בדבריה לתפיסתו של 
אהרון  לשעבר  העליון  המשפט  בית  נשיא 
ברק, שנכח גם הוא בכנס, ואמרה: "המתח 
לאוניברסליים  לאומיים  ערכים  בין  שיש 
הר־ הלאום.  חוק  לחקיקת  שהוביל  הוא 
היטב  מעוגנת  הדמוקרטית  שהרגל  גשנו 
בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אבל הרגל 

הלאומית לא מעוגנת.
שהיה  המאבק  את  הזכירה  שקד 
האזרחות  חוק  על  העליון  המשפט  בבית 
אז־ הופסק  קול,  של  חודו  על  שבסיומו, 
רוח של פלסטינים שמתחתנים עם ערבים 
קשה  פגיעה  כאן  שיש  "ברור  ישראלים. 
בזכויות הפרט", אמרה השרה אך הוסיפה: 
להפסיק  צריך  היה  שנוצרה  "בסיטואציה 
את האזרוח. והיה ויכוח גדול מאוד. אמרו 
לי שזה ויכוח שקרע את בית המשפט הע־
ליון לשני מחנות. השופט חשין צוטט לאחר 
מוכן  ברק  אהרון  'השופט  כאומר:  פרישתו 
שיתפוצצו 30 עד 50 אנשים, העיקר שיהיו 
זכויות אדם. אני לא מוכן הוא חושב כך אני 

חושב אחרת. לשמחתי אני הייתי הרוב'".
חוק  על  הגנה  כשהמדינה  לדבריה, 

הביטחו־ הטענות  את  רק  נטענו  האזרחות 
ניות ולא טענו גם את הטיעונים הלאומיים 
זוחלת.  שיבה  זכות  מנע  האזרחות  שחוק 
לשמור  רוצים  שאנחנו  לומר  בושה  לא  "זו 
על הרוב היהודי של מדינת ישראל ולמנוע 

זכות שיבה זוחלת דרך נישואים", אמרה.
העוב־ את  הצדיקה  שקד  השרה 
בכך  מהחוק  נעדרה  שוויון  שהמילה  דה 
כתוצאה  בצדק,  בטראומה,  ש"המחוקקים 
מהמהפכה החוקתית". "הם מאוד חוששים 

הע־ משפט  בית  בידי  חוקתיים  כלים  לתת 
כתוצאה  הוא  שוויון  מהמילה  החשש  ליון. 
מטראומה בה מצוי המחוקק, כתוצאה מה־
פרשנות של בית המשפט לחוק יסוד כבוד 

האדם וחירותו".
מוקדם יותר טען השופט ברק כי יש 
לתקן את חוק הלאום. "טעות חמורה שלא 
ואת  העצמאות  הכרזת  את  בחוק  להזכיר 
את  לחוק  להוסיף  גם  "יש  אמר.  השוויון", 

ההגדרה יהודית ודמוקרטית".

נעצרו שני חשודים 
שהונו חברת טלפונים 
ניידים ב- 60,000 ₪  
משטרת ישראל עצרה שני חשודים שהונו חברה המשווקת 

ומוכרת טלפונים ניידים בשווי של כ- 60,000 ₪

מ‡: יר‡ל לבי‡

חברה  אפריל  חודש  במהלך 
ניידים  טלפוניים  ומוכרת  המשווקת 
דיווחה למשטרת ישראל, כי  במספר 
טל־ ממנה  נרכשו  שונות  הזדמנויות 
פונים ניידים בשווי של כ-60,000 ₪ 
אשראי  בכרטיסי  תשלום  באמצעות 

באתר אינטרנט מקוון של החברה. 
סדר הגודל של הרכישה העלה 
לבעלי   פנו   והם  החברה,  חשד  את 
כרטיסי האשראי, אשר  מסרו כי לא 
ומבק־ הניידים  הטלפונים  את  רכשו 

שים את כספם בחזרה ללא עמלות. 
שוטרי  התלונה  הגשת  עם  מיד 

ואף  בחקירה  פתחו  ישראל  משטרת 
"למסור"  החברה  של  לשליח  התלוו 

את הטלפון המוזמן לחשודים.
לרשותם  קיבלו  החשודים 
של  כולל  בשווי  ניידים  טלפונים   2
במרמה  שנרכשו  ש"ח  כ-12,000 
באמצעות מספר כרטיסי אשראי של 

הקורבנות.  
ה-20  בשנות  החשודים  שני 
בחשד  נעצרו  סחנין  תושבי  לחייהם 
אשראי  כרטיסי  באמצעות  להונאה 
הם  והבוקר    ₪  60,000 של  בשווי 
בעכו  השלום  משפט  לבית  הובאו 
את  להאריך  המשטרה  בבקשת  לדיון 

מעצרם.

אש
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הצעת חוק שתחזיר 
את החסינות 
לפוליטיקאים 

שעומדים לדין חוזרת  
ח"כ מיקי זוהר מהליכוד הגיש הצעת חוק שקובעת 

שלא ניתן יהיה להעמיד לדין ח"כים ואת ראש 
הממשלה, זאת בדומה ליוזמה שח"כ בצלאל סמוטריץ' 

שואף לקדם. נתניהו יוכל "לשלוף" את הצעת החוק הזה 
מתי שרק ירצה

מ‡: יוני טיין

ימים   3 סמוטריץ':  רק  לא 
של  כהונתה  תחילת  לאחר  בלבד 
שיוזמה  מתברר  החדשה,  הכנסת 
להעניק לראש הממשלה ויו"ר הלי־
העמדה  מפני  חסינות  נתניהו  כוד 
של  מוחו  פרי  רק  איננה  היא  לדין 
גם  הימין.  מפלגות  מאיחוד  הח"כ 
הצעת  יזמו  נתניהו  של  במפלגתו 
הע־ מפני  להגן עליו  שמטרתה  חוק 
מיקי  ח"כ  הוא  והיוזם   - לדין  מדה 
זוהר, שהגן לא אחת על נתניהו בכלי 

התקשורת.
זוהר  ח"כ  של  החוק  הצעת 
מציעה שלא ניתן יהיה להעמיד לדין 

אם  אלא  ממשלה,  ראש  וגם  ח"כים 
בי־ עומד  (שבראשה  הכנסת  ועדת 
את  להסיר  תאשר  זוהר)  אלה  מים 
סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  חסינותם. 
אף  העלה  הימין  מפלגות  מאיחוד 
גם  יש  כעת  אך   - היוזמה  את  הוא 
לחוקק  שמעוניינים  בליכוד  קולות 

זאת.
זוהר אמר כי הוא לא בחר לה־
גיש את הצעת החוק הזו לבדה, אלא 
ביקש להגיש באופן שרירותי את כל 
הצעות החוק שהגיש מהכנסת הקו־
דמת. אלא שאם נתניהו רק ירצה - 
חוק  הצעת  את  לשלוף  יהיה  אפשר 
אותה,  ולקדם  עת  בכל  החסינות 

כעת כשהיא שוב על השולחן.

רביעיית ’כחול לבן‘ לא מצליחה להסכים 
על דובר למפלגה

קרוב לחודש לאחר הבחירות, והסיעה שרצתה לנהל את המדינה לא מצליחה להסכים על מינוי של 
דובר ◆ "אף אחד ברביעייה לא מסכים שהדובר יהיה איש של מישהו אחר" 
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למ־ פייט  לתת  להתאחד,  הצליחו  הם 
במע־ שלמה  מדינה  ולעניין  השלטון  פלגת 
רכת הבחירות, אבל משימה אחת מתקשים 
בימים אלה לצלוח בסיעת כחול לבן - מינוי 

דובר. 
לבן  בכחול  כי  נודע  היום"  ל"ישראל 
הרשימה  דובר  זהות  סביב  סערה  פרצה 
עתיד  יש  לישראל,  חוסן  של  המאוחדת 
ואינטרסים.  דעות  ריבוי  הסיבה:  ותל"ם. 
לקבל  מוכן  לא  המפלגות  מראשי  אחד  אף 
את האנשים של האחר בתפקיד ראש מערך 

התקשורת וההסברה של כחול לבן.
"עברו 3 שבועות מאז שנכנסנו לכנסת 
את  מורחים  פשוט  כי  דובר,  לנו  אין  ועדיין 
דובר  של  החשוב  המרכזי  התפקיד  הזמן. 
שהם  הצדדים,  בין  בדילמות  עוד  לרשימה 
בר־ בכיר  בכעס  סיפר  אחד",  צד  למעשה 
שימה. "זה ברור שיש פה יותר מדי ראשים 
מעו־ לא  אחד  שאף  כך  פנימית,  ופוליטיקה 
לתפקיד  השני  של  האנשים  את  לקדם  ניין 
שבו  מצב  נוצר  אז  ממנו.  מושפעים  שכולם 
מרוב רמטכ"לים ואיחוד מפלגות, מחפשים 
מישהו שיתאים לכולם, ובינתיים העסק לא 

רציני".
של  הזה  העניין  סיפר: "כל  אחר  בכיר 
צריך  מגוחך.  נראה  פשוט  ראשים  ארבעה 
דובר אחד חזק, שיקבע את המבנה הארגוני־

תקשורתי של סיעה עם 35 ח"כים, שזו פרו־
צדורה אדירה". גורם נוסף במפלגה אמר כי 
"במערכת הבחירות לא היה לנו ממש דובר, 
כי מי שניהלו את העניינים היו משרדי יחסי 
בלגאן  נוצר  אז  אסטרטגיים,  ויועצים  ציבור 

רציני".
והניחו  פתרון,  מחפשים  לבן  בכחול 
שי־  - האחת  השולחן.  על  אופציות  שתי 
כולם,  על  מוסכם  שיהיה  חיצוני  דובר  מונה 
דו־ מערך  להנדס  היא  השנייה  והאפשרות 
הדוברות  מאנשי  שיורכב  מס' 1,  ללא  ברות 
שבסופו  מי  כך,  או  כך  הסיעות.  שלוש  של 

של דבר יקבל את ההחלטה הסופית באשר 
לזהות דובר/י הסיעה, יהיה יו"ר הסיעה ח"כ 

אבי ניסנקורן.
תגובה  לקבל  היום  בישראל  כשניסו 
נשלחנו  הדובר,  למינוי  בנוגע  לבן  מכחול 
מדובר אחד לשני. כל אחד חשש לקחת על 
עצמו את האחריות או ליפול בלשונו, בזמן 
סיעת  יו"ר  הדוברות.  לאנשי  וקריטי  רגיש 
"רוב  מסר:  ניסנקורן,  אבי  ח"כ  לבן,  כחול 
הקרובים  ובימים  אוישו,  כבר  התפקידים 
תושלם מלאכה זו. כחול לבן עובדת כמקשה 

אחת. חבל לחפש סדקים שלא קיימים".

"חתונת השנאה": ראיות נעלמו, אישום 
עשוי להתבטל

בדיון שהתקיים בעניינו של אחד הנאשמים בפרשה שבה פעילי ימין קיצוני דקרו את תמונת התינוק 
שנשרף למוות בפיגוע בכפר דומא, נחשף כי אבד תיק חומרי הזיהוי הפלילי. המשמעות: ייתכן שסעיף 

אישום החזקת הנשק יימחק ◆ עו"ד בן גביר: "כשרודפים אחרי נוער הגבעות - מחדל רודף מחדל
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הש־ "חתונת  בתיק  שהתקיים  בדיון 
נאה" בבית משפט השלום בירושלים, התב־
רר כי תיק מז"פ שכלל את הבדיקות להוכחת 
בנשק  נופפו  שהנאשמים  המשטרה  טענת 

אמיתי במהלך החתונה אבד למשטרה.
במהלך הדיון, הגיעו להעיד עדים מט־
מומחה  היה  מהם  אחד  המשטרה,  של  עמה 
בין  התאמה  יש  ולפיה  דעת  חוות  שמסר 
הנשק שנופפו בו שני נאשמים לרבות החתן 
לבין נשק אמיתי שנמצא ברישיון אצל אחד 

מהם.
אותו  את  העלתה  הפרקליטות  כאשר 
הנא־ תגובת  בעקבות  העדים  לדוכן  מומחה 

שמים כי בחתונה השתמשו בנשק צעצוע.
של  הנגדית  החקירה  שבמהלך  אלא, 
המומחה על ידי עורכי הדין איתמר בן גביר, 
עמותת  מטעם  הדין  עורכי  ושלל  בם  יצחק 
חג'בי  אביחי  הלוי,  דוד  קידר,  עדי  'חוננו' 
המז"פ  תיק  אבד  כי  התברר  פולסקי  ומשה 
באמצעותו ביקש המומחה להוכיח את טע־

נותיו.
ערך  הוא  האם  נשאל  המומחה  כאשר 
שיחזור או בדיקת אימות לבדיקתו הוא גילה 
חיפשו  הבוקר  "עד  וכדבריו  נעלם  התיק  כי 

את התיק אך לא מצאו".
מר־ ראיה  אבדה  ששוב  היא  המסקנה 

כזית לתביעה כזכור, גם בדיונים הראשונים 
הקלטת  את  גם  איבדו  במשטרה  כי  נחשף 

המקורית של החתונה.
עורך הדין איתמר בן גביר אומר בתגו־
בה כי :"כאשר מגישים כתב אישום שיש בו 
רדיפה פוליטית והתנכלות אין פלא שמאב־
דים עוד ועוד חומרים מהתיק ומתגלים שוב 
והפ־ שהמשטרה  הזמן  הגיע  מחדלים.  ושוב 
רקליטות יפסיקו את הרדיפה נגד הנאשמים 
ובעייתי  מופרך  אישום  מכתב  בהם  ויחזרו 

ביותר שסותר את עקרונות הדמוקרטיה"
פרסם  כהיום),   13)  "10 "ערוץ  כזכור, 
תיעוד מטלטל ומזעזע של נערי הימין הקי־

חו־ כשהם  צוני 
שרי־ את  גגים 
של  למוות  פתו 
הערבי  התינוק 
דוואבשה  עלי 
בדומא. הסרטון 
תועד  שפורסם 
חתונה  באמצע 
פעילי  שני  של 
מו־ קיצוני  ימין 

כרים.
החוגגים 
משמחה  קפצו 
עם  השיר  לקול 

המילים "נקום אחת משתי עיניי מפלסטין", 
כאשר חלקם מחזיקים רובים, סכינים ואחד 
מחזיק אפילו בקבוק תבערה. בשיא האקס־
טזה נראה אחד החוגגים כשהוא דוקר שוב 

ושוב את תמונתו של דוואבשה.
של  מחבריהם  עשרות  הדיווח,  פי  על 
שלושת  של  חברים  גם  הם  והכלה  החתן 
לרצח  בחשד  בשב"כ  הנחקרים  העצורים 
בתיעוד  דוואבשה.  משפחת  בני  שלושת 
יל־ וגם  ליד  מיד  עוברים  הנשק  כלי  נראים 
דים אוחזים באקדחים. לאחר החתונה, המ־
שטרה והשב"כ החרימו את התיעוד ופתחו 

בחקירה.

כמעט אסון כבד: מיכלית 
גז עלתה באש בחניון 

משאיות גז במפרץ חיפה
מפקד האירוע: ''מדובר בחצר המשמשת חניון לילה של 

מיכליות מספר מיכליות חנו בסמיכות האחת לשניה 
וזיהינו בערה עזה מחלקה האחורי של אחת מהן"
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לפנות   03:00 לשעה  סמוך 
מתח־ האש  לוחמי  הוזעקו  בוקר 
קצנשטיין  לרחוב  חיפה  אזורית  נה 
במפרץ  ''בלובנד''  התעשיה  באזור 
חיפה בעקבות דיווח על מיכלית גז 
העולה באש. למעלה מעשרה צוותי 
כיבוי פעלו במקום וכך דיווח מפקד 
''מדובר  זכרייב:  בני  להב  האירוע 
של  לילה  חניון  המשמשת  בחצר 
מיכליות  מספר  גפ''מ.  מיכליות 
וזיהינו  לשניה  האחת  בסמיכות  חנו 
בערה עזה מחלקה האחורי של אחת 
שמ־ שריקות  נשמעו  בנוסף  מהן. 
השסתומים  דרך  פריקה  שמעותן 
במיכ־ הלחץ  עליית  של  יוצא  פועל 
לצוותים  הוריתי  ראשון  כצעד  לים. 
בעזרת  הגז  מיכלי  של  קירור  לבצע 
למנוע  בכדי  מים  של  רבות  כמויות 
אפשרית.  והתבקעות  לחץ  עליית 

הבערה  את  כיבינו  מכן  לאחר 
קצף  הסלנת  באמצעות  עצמה 
ני־ מהאירוע  כתוצאה  כיבוי''. 
המ־ ויתר  גז  מכליות  שתי  זוקו 
שאיות שחנו בסמוך פונו במה־
לכו בכדי למנוע את מעורבותן.

כי  לאמר  ניתן  כעת  כבר 
שמורו  פיצוץ  לשריפה  קדם 
בדליפת גז. הגז התפשט בחלל 
ניצוץ,  שבעקבות  עד  הפתוח 

המ־ את  באש  והעלה  באחת  נדלק 
המש־ למבנה  גם  נגרם  נזק  שאית. 
במקום  החצר.  באותה  לאחסנה  מש 
נפגע  אשר  טכנאי  העת  אותה  שהה 
מכוויות ופונה לקבלת טיפול רפואי 
דליקות  חוקרי  הכוחות.  הגעת  טרם 
מטעם רשות הכבאות הגיעו למקום 
בזמן אמת וממשיכים גם כעת לבחון 
לפיצוץ  הובילו  אשר  הנסיבות  את 

ולשריפה שבאה בעקבותיו.
האירועים  אחד  הוא  גז  פיצוץ 
הסיכון  פוטנציאל  ובעלי  המורכבים 
לוח־ מתמודדים  איתם  הגבוהים 
בחלל  מדובר  זה  במקרה  האש.  מי 
חמורה  השפעתו  סגור  בחלל  פתוח, 
אף יותר. מכל מקום הודות לנקיטת 
פעולה מהירה, מקצועי ונחושה של 
סכנה  תחת  החיפאיים  האש  לוחמי 
לפנות  נמנע  נפחי  לפיצוץ  מוחשית 

בוקר אירוע חמור בהרבה.
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יוזמת השגריר דנון: האו''ם ידון 
בהתגברות האנטישמיות  

הדיון צפוי להיערך בסוף חודש מאי בתיאום עם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש ונשיאת העצרת הכללית

מ‡: יר‡ל לבי‡           

האו"ם  של  הכללית  העצרת  מליאת 
בהתגברות  שיעסוק  מיוחד  לדיון  תתכנס 
בה־ העולם  ברחבי  האנטישמיות  אירועי 
מהקהילה  ונציגים  הארגון  בכירי  שתתפות 

היהודית.
ישראל  שגריר  עומד  היוזמה  מאחורי 
לאו"ם, דני דנון, שהוביל בחודשים האחרו־
רתם  שבמהלכו  נרחב  דיפלומטי  מאמץ  נים 
האירו־ האיחוד  ומדינות  קנדה  ארה"ב,  את 

פאי לתמוך במהלך הישראלי.
מאי  חודש  בסוף  להיערך  צפוי  הדיון 
גוטרש  אנטוניו  האו"ם  מזכ"ל  עם  בתיאום 
לפני  ימים  כמה  הכללית.  העצרת  ונשיאת 
תמונות  תערוכת  האו"ם  במטה  תוצג  הדיון 
שהתרחשו  השנאה  מאירועי  חלק  שתסקור 

בשנה האחרונה ברחבי העולם.
לה־ מתכננת  באו"ם  ישראל  משלחת 
זמין לדיון קורבנות של אירועי אנטישמיות 
בפיט־ מהאירועים  היתר  בין  העולם  ברחבי 

סבורג ובאירופה.

הביטחון  מועצת  דנון,  של  לבקשתו 
באירוע  הנרצחת  לזכר  דומייה  דקת  קיימה 
הירי בסן דייגו. לקראת הדיון המיוחד בעצ־
רת, עשרות שגרירי או"ם לקחו חלק במצעד 
החיים בפולין השבוע לצד משלחת שגרירים 

של הממשל האמריקני.
על  מאבק  הוא  באנטישמיות  "המאבק 
להשמיע  האו״ם  של  מחובתו  העולם.  עתיד 
קול ברור נגד השנאה ששוטפת את מדינות 
בהם  לימים  אותנו  להחזיר  ומאיימת  העולם 

יהודים חיו בפחד", אמר השגריר דנון.

מבצע אכיפת תנועה רחב היקף –  החל 
השבוע בכביש 60 ביהודה ושומרון

שוטרי התנועה בשיתוף יחידות אגף התנועה, משרד התחבורה, איכות הסביבה, צה"ל, משטרה צבאית, 
רחפן ומסוק, נרתמו למאבק בצמצום תאונות הדרכים ואכיפה ממוקדת של עבירות המסכנות חיים

 מ‡: יר‡ל לבי‡
מבצע תנועה רחב היקף מתקיים כבר 
כמה ימים בכביש 60 ביו"ש, שמטרתו אכי־
עבירות  המבצעים  נהגים  נגד  מוגברת  פה 

מסכנות חיים.
תקופה זו, המאופיינת בריבוי מטיילים 
ומבקרים שברקע, יום העצמאות והרמאדן, 
בצירים  רכב  כלי  של  ערה  תנועה  מורגשת 

השונים.
לה־ במטרה  בשטח  נפרסו  השוטרים 
לנהגים  ולגרום  הנהיגה  תרבות  את  שפיע 
ובכך  הדרך  ולתנאי  לחוק  בהתאם  לנסוע 

משת־ בקרב  הביטחון  תחושת  את  להגביר 
משי הדרך, להרתיע נהגים מלבצע עבירות, 
להשפיע על ציבור הנהגים לשמור על חוקי 

התעבורה ולנהוג בזהירות ובבטחה.
ניידות  עשרות  השתתפו  במבצע, 
באמצעי  שימוש  ונעשה  וסמויות  גלויות 

אכיפה מגוונים.
בעבירות  התמקדה  האכיפה  עיקר 
מהירות  על  בדגש  ובריונות  חיים  מסכנות 
מופרזת, סטיות ועקיפות, הסח הדעת, מטען 

יתר, פלאפון ועוד.
במהלך המבצע נרשמו 609 דוחות, 11 

רישיונות נהיגה נפסלו, 26 כלי רכב הושבתו, 
 51 מופרזת,  מהירות  בגין  דוחות   58 ניתנו 
דוחות   137 בפלאפון,  שימוש  בגין  דוחות 
בגין עקיפות או סטיות, 85 דוחות בגין חגו־
ריסון,  התקני  בגין  דוחות   59 בטיחות,  רות 
69 דוחות בגין מטען חורג ותקינות ו-66 כלי 

רכב הורדו מהכביש בשל ליקויים.
אכיפת  לפעילות  מצטרפת  זו  פעילות 
ולצד  השנה  כל  לאורך  המתקיימת  תנועה 
ישראל  משטרת  של  ומגוונת  רבה  עשייה 
בקרב  והסברה  מצבית"  "מניעה  שמטרתה 

ציבור הנהגים וציבור משתמשי הדרך.

קריאה למשרד החוץ: למנוע ביקור של 
מנהיגים גזענים ביד ושם

שורה של אנשי אקדמיה ואזרחים שיגרו מכתב לשר החוץ וליו“ר יד ושם, בדרישה למנוע ביקורים 
רשמיים במקום של בכירים התומכים בהפרות זכויות אדם

מ‡ פ. יוחנן

ואזרחים  אקדמיה  אנשי  של  שורה 
ושם,  יד  וליו“ר  החוץ  לשר  מכתב  שיגרו 
ושם  ביד  רשמיים  ביקורים  למנוע  בדרישה 
של בכירים המעורבים או התומכים בביצוע 
אדם.  זכויות  של  חמורות  והפרות  פשעים 
ראשי  שבו  המצב  כי  טוענים  המכתב  כותבי 
נגד  פשעים  מבצעים  ואף  התומכים  מדינה 
האנושות מבקרים ביד ושם, ובכך ”מקבלים 
לגיטימציה“ על היותם מעודדי שנאה, חייב 

להיפסק.
דוגמאות  הכותבים  מביאים  במכתב 
ביד  השנים  במרוצת  ביקרו  אשר  למנהיגים 
ושם, על אף אמירות קשות נגד אוכלוסיות 
בו־ ז‘איר  ברזיל  נשיא  הוא  האחרון  שונות. 
לסונרו, ש“במשך השנים חזר והביע תמיכה 
הצבאית,  הדיקטטורה  בהחזרת  בעינויים, 
בחיסול  הילידית,  האוכלוסייה  בהשמדת 
טען  והפועלים,  השמאל  מפלגות  חברי  של 
מוסיפים  גדול“.עוד  אסטרטג  היה  שהיטלר 
את  למנוע  כדי  ”פעל  בולסונרו  כי  במכתב 
מפקד  וסגן  הנאצי  של  לישראל  הסגרתו 

מחנה ההשמדה סוביבור, גוסטב וגנר“. הכו־
ממשלת  ראש  ביקור  את  גם  מציינים  תבים 
דרום אפריקה ג‘ון וסטר באפריל 1976, אף 

היה  וגם  האפרטהייד  משטר  בראש  ש“עמד 
חבר בארגון פרו־נאצי בזמן מלחמת העולם 

השנייה“.

סקר באוסטריה: רוב 
הנשאלים לא יודעים כמה 

יהודים נרצחו בשואה
משאל של ועדת התביעות מגלה בורות משוועת בנושא 
השואה בארץ הולדתו של היטלר, במיוחד בקרב צעירים

מ‡ פ. יוחנן
התבי־ ועידת  של  חדש  סקר 
בנושא  משוועת  בורות  מגלה  עות 
הולדתו  ארץ  באוסטריה,  השואה 
בקרב  במיוחד  היטלר,  אדולף  של 
בני דור המילניום. מרבית הנשאלים 
נרצחו  יהודים  מיליון  כי 6  ידעו  לא 
שנערך  מחקר  מממצאי  בשואה. 
התביעות  ועידת  לבקשת  השנה 
ושמ־ באוסטריה,  בוגרים  בקרב 
הזיכרון  יום  לרגל  הבוקר  תפרסם 
 56% כי  עולה  ולגבורה,  לשואה 
מיליון  כי 6  ידעו  לא  מהמשתתפים 

יהודים נרצחו בשואה. 
בקרב ילידי שנות ה־80 וה־90 
שנת  וילידי  הקודמת  המאה  של 
ל־58%.  עלה  מספרם  ואילך,   2000
מהאוסטרים   (36%) משליש  יותר 
או  יהודים  מיליון  ששני  חושבים 
פחות נרצחו במהלך השואה. בקרב 
בני דור המילניום ודור ה־Z מספרם 
המורכ־ ההתייחסות  ל־42%.  עלה 

של  חלקה  אל  האוסטרים  של  בת 
ארצם בשואה משתקפת בכך שרוב 
כי  ענו   -  68%  - הסקר  משתתפי 
אוסטריה הייתה קורבן השואה וגם 
השואה.  פשעי  בביצוע  חלק  נטלה 
היו  אוסטרים  כי  השיבו   13% רק 

מה־  28% בלבד.  הפשעים  מבצעי 
רב"  "מספר  כי  מאמינים  נשאלים 
להצלת  פעלו  רבים  אוסטרים  או 
היהודים. בפועל, רק 109 אוסטרים 
הוכרו כחסידי אומות העולם על ידי 

יד ושם. 
הת־ הסקר  משתתפי  כאשר 
הש־ מחנה  של  בשם  לנקוב  בקשו 
ששמעו  גטו  או  ריכוז  מחנה  מדה, 
ידעו  לא  מהאוסטרים   42% עליו, 
הריכוז  מחנה  של  שמו  את  לציין 
האכזריים  מהמחנות  מאוטהאוזן, 
כ־160  רק  שנמצא  ביותר,  והקשים 
"זהו  אוסטריה.  בירת  מווינה,  ק"מ 
הת־ ועידת  שערכה  השלישי  הסקר 
לה־ במטרה  בשנה האחרונה  ביעות 

השואה  לנושא  ומודעות  ידע  עריך 
ברחבי העולם", אומר יוליוס ברמן, 
אנח־ "שוב  התביעות.  ועידת  נשיא 
המצביעה  מטרידה  מגמה  רואים  נו 
ללא  השואה.  בנושא  ידע  חוסר  על 
סכנה  יש  השואה,  נושא  הוראת 
תסולף  השואה  של  שההיסטוריה 
עלול  הנרצחים  וזכר  תוכחש,  ואף 
להישכח. לחינוך אפקטיבי ולעיסוק 
אם  עליונה,  חשיבות  יש  זה  בנושא 
אנו רוצים להבטיח שזוועות השואה 

לא יתרחשו שוב".

מערכת הביטחון 
ממליצה להקים 

מחדש אזור תעשייה 
בגבול הרצועה

מערכת הביטחון ממליצה להעסיק אלפי פלסטינים 
באזור תעשייה משותף במעבר קרני, לאחר שמתחם 

דומה במעבר ארז נסגר לאחר ההתנתקות

מ‡ פ. יוחנן
ממליצים  הביטחון  במערכת 
משותף  תעשייה  אזור  הקמת  על 
פוע־ אלפים  כחמשת  יועסקו  שבו 
לים פלסטינים מרצועת עזה באזור 
קי־ שדות  מול  הנטוש,  קרני  מעבר 
בוץ נחל עוז. למעשה מדובר באזור 
בעבר  שפעל  לזה  דומה  תעשייה 
באזור מעבר ארז (בעקבות ההתנת־

הפ־ ישראל  קות 
פעי־ את  סיקה 
והעתיקה  לותו 
חלק מהמפעלים 
ם  י י ל א ר ש י ה
שהיו בו אל את־

רים אחרים).
שי־ בשל 
ביטחו־ קולים 
ההמלצה  ניים, 
מערכת  של 

אזור  לפתוח  יוחלט  אם   – הביטחון 
להקים  לא  היא   – מחדש  תעשייה 
באזור  אלא  ארז,  במעבר  שוב  אותו 
שימש  הזה  המעבר  קרני.  מעבר 
המרכזי  הסחורות  כמעבר  בעבר 
לרצועה ונסגר סופית ב־2011 בשל 
פיגועים  ובעקבות  ביטחון  שיקולי 
רבים שנעשו בו. מאז מעבר הסחו־

רות מתנהל בכרם שלום.
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בכיר באיחוד האירופי: "לשלב את 
המחבלים הפלסטינים במערכת הרווחה"

בשל החשש מקריסת הרשות הפלסטינית בשל הסירוב לקבל את דמי המיסים מישראל, התכנסה ועדת 
הקישור, במהלכה אמר ג'והנס האן: "זו הפרה של ההסדרים"

מ‡ פ. יוחנן

הפל־ הרשות  מקריסת  החשש  בצל 
המסים  דמי  את  לקבל  סירובה  בשל  סטינית 
ישראל  עוד  כל  למענה,  מגייסת  שישראל 
שמע־ התשלומים  את  אלה  מכספים  מקזזת 
בירה הרשות הפלסטינית למחבלים הכלואים 
בישראל ולמשפחותיהם, מציע בכיר באיחוד 
הביט־ האסירים  את  לשלב  "יש  כי  האירופי 
הרווחה  במערכת  משפחותיהם  ובני  חוניים 
מהלך  הפלסטינית,  הרשות  של  החברתית 
שיהפוך את התשלומים לחוקיים, אך גם יסיר 

כל תמריץ כספי לטרור"

כלכ־ לסיוע  אד-הוק  הקישור  ועדת 
פעמיים  שמתכנסת  הפלסטינית,  לרשות  לי 
בשנה בבריסל על מנת לדון בתרומות לרשות 
להגיע  הצליחה  ולא  בנושא  דנה  ובמימונה, 
נציגים  חלק  לקחו  בפגישה  מוסכם.  לפתרון 
הליגה  האו"ם,  ארה"ב,  האירופי,  מהאיחוד 
מדו־ הפלסטינית.  והרשות  ישראל  הערבית, 
הבודדים  הבינלאומיים  הפורומים  באחד  בר 
פלסטינים  בין  תקשורת  מתבצעת  שבהם 
הרחבתו  לענייני  האירופי  הנציב  וישראלים. 
שמשרדו  האן,  ג'והנס  האירופי,  האיחוד  של 
הפ־ ברשות  הכלכלית  התמיכה  על  אחראי 
למשבר  מודעים  "כולנו  כי  אמר  לסטינית, 

ולה־ איתו,  מתמודדת  הפלסטינית  שהרשות 
והביטחוניות  החברתיות  האנושיות,  שלכות 
שלו. שני הצדדים צריכים לנוע לעבר פתרון. 
ההס־ של  הפרה  היא  בנושא  ישראל  החלטת 
תומכים  לא  אנחנו  במקביל,  הנוכחיים.  דרים 
למשפחות  הרשות  שמעבירה  בתשלומים 

המחבלים".
בפ־ הציבוריים  בשירותים  "הקיצוצים 
הבינ־ הקהילה  להימשך.  יכולים  לא  לסטין 
לאומית לא יכולה לכסות את הפער הפיננסי 
שנוצר עכשיו. אנו נעשה כל שביכולתנו כדי 
לתמוך בצדדים ולסייע בפתרון המשבר הנו־

כחי", סיכם האן. 

עלייה של 13% בתקריות אנטישמיות 
אלימות ברחבי העולם

מספר התקריות האלימות וחמורות בעולם הגיע כמעט ל-400 ב-2018 נרצחו 13 יהודים בתקריות 
אנטישמיות, - במספר הגבוה ביותר בשנה אחת מזה עשורים

מ‡ פ. יוחנן

בשנת 2018 נרצחו 13 יהודים, המספר 
הגבוה ביותר של יהודים שנרצחו בשנה אחת 
האנטי־ דוח  מפרסום  עולה  כך  עשורים,  מזה 
שמיות השנתי של מרכז קנטור לחקר יהדות 
אביב,  תל  באוניברסיטת  המודרנית  אירופה 

שנכתב בשיתוף הקונגרס היהודי האירופי. 
מהדוח עולה כי מספר התקריות האלי־
מות שתועדו ברחבי העולם היה קרוב ל-400 
שעברה  לשנה  בהשוואה   13% של  עלייה   -
במהלך 2018  תועדו  אלימות  תקריות   387 -
לעומת 342 ב-2017. המצב הגרוע ביותר הוא 
בגרמניה,  במיוחד   - אירופה  מערב  במדינות 
אלימות  במקרי   70% של  עלייה  נרשמה  בה 

אנטישמיים. 
האירועים  מספר  נרשם  שבהן  הארצות 
למעלה  עם  הברית  ארצות  הן  ביותר  הגבוה 
מ-100 מקרים; בריטניה (68); צרפת וגרמניה 
(35 כל אחת); קנדה (20); בלגיה (19); הולנד 

(15); וארגנטינה (11). 
הנפוצים  האלימים  האירועים  סוגי 
המהווים  מקרים,   216  - ונדליזם  הם  ביותר 
 ,(23%  ,89) איומים  האירועים,  מכלל   56%
מס־ בנשק (55, 14%).  שימוש  ללא  ואלימות 

שבהם  המקרים  שמספר  מראים  אלה  פרים 
בה  נמוך,  הוא  ובהצתה  בנשק  שימוש  נעשה 
בשעה שרוב ההתקפות הן נגד בני אדם ורכו־
שם. אכן, לפחות 138 אנשים הותקפו (36%), 

ורכוש פרטי ניזוק (104 מקרים, 27%). 

עסקת חילופי 
השבויים לא 

הושלמה
לפי המשטר הסורי, עצמות של חיילים ישראלים 

נוספים אמורות להיות מוחזרות, במטרה לא להשאיר 
אף אסיר סורי בישראל

מ‡ פ. יוחנן
"א-שרק  הערבי  העיתון 
אל-אווסט", היוצא לאור בלונדון, 
על גורמים במשטר הסורי  מדווח 
עם  החילופים  "עסקת  כי  שאמרו 
ויהיה  עדיין  הושלמה  לא  ישראל 

לה המשך".
לפי המשטר הסורי, עצמות 
נוספים  ישראלים  חיילים  של 
בתמו־ מוחזרות  להיות  אמורות 
סורים,  אסירים  של  לשחרור  רה 
ומושקעים מאמצים כדי להשלים 
יישאר  שלא  בתקווה  העסקה  את 
היש־ הכלא  בבתי  סורי  אסיר  אף 

ראליים.
הועברו  ימים  מספר  לפני 
סורים  אסירים  שני  שני  לסוריה 
חלל  של  גופתו  להשבת  בתמורה 

האסי־ הי"ד.  באומל  זכריה  צה"ל 
קוניטרה  מעבר  דרך  הועברו  רים 
לידי הצלב האדום. מדובר בחמיס 
ותושב  פת"ח  פעיל   ,(35) אחמד 
שבסוריה.  ירמוכ  הפליטים  מחנה 
ני־ בגין  באפריל 2005  נתפס  הוא 
סיון לבצע פיגוע הסתננות לבסיס 
ופגיעה  הגולן  רמת  בדרום  צה"ל 
מקציני  שאחד  לאחר  בחיילים. 
צה"ל הצליח להשתלט עליו, נעצר 
אחמד וסיפר שתכנן לחטוף חייל. 
הוא נשפט למאסר עד שנת 2023.

זידאן  הוא  הנוסף  האסיר 
שבסוריה,  ח'דר  תושב   ,(57) טויל 
שהורשע  לאחר  בישראל  שכלוא 
מיולי  עצור  טויל  סמים.  בהברחת 
2008 וצפוי היה להשתחרר ביולי 

הקרוב.

בריטניה: שר ההגנה 
הודח בשל הדלפת 

מידע לתקשורת
רה"מ תרזה מיי אמרה שהיא איבדה את האמון בשר 
ההגנה, אחרי שמידע מסווג מישיבת קבינט הודלף 

לתקשורת

מ‡ פ. יוחנן
בריטניה  ממשלת  ראש 
ההגנה  שר  את  פיטרה  מיי  תרזה 
דלי־ בעקבות  ויליאמסון  גווין 
קבינט  מישיבת  מסווג  מידע  פת 
הסינית  התקשורת  חברת  על 
לוויליאמסון  במכתב  "וואווי". 
את  "איבדה  היא  כי  מיי  כתבה 

האמון" בו בעקבות החקירה.
 פני מורדנט, השרה לפיתוח 
ההגנה  לשרת  מונתה  בינלאומי, 
היא  מורדנט  ויליאמסון.  במקום 
לתפ־ שמונתה  הראשונה  האישה 

קיד בבריטניה.

עם  הערב  שערכה  בפגישה 
ויליאמסון אמרה מיי כי יש בידיה 
מידע שמספק "ראיות משכנעות" 
שהוא זה שאחראי להדלפת המי־
דע. "אין גרסה אחרת, אמינה, של 
את  להסביר  שיכולה  האירועים 

דליפת המידע".
נפתחה  ההדלפה  חקירת   
אחרי שבשבוע שעבר דיווחו כלי 
הממלכה  כי  בריטיים  תקשורת 
הסינית  וואווי  עם  פעולה  תשתף 
האל־ התקשורת  רשת  בהקמת 
ויליאמסון   .5G החדשה,  חוטית 

הכחיש כי הוא מעורב בהדלפה.
סטודנט תובע מיליארד דולר מאפל

סטודנט אמריקאי תובע מאפל פיצוי ענק על שהפעילה מערכת זיהוי פנים בחנויות אפל שהובילה למעצר 
שווא של

מ‡ פ. יוחנן
סטודנט בן 18 מניו יורק תובע מיליארד 
של־ לאחר  אפל  הטכנולוגיה  מענקית  דולר 
של  הפנים  זיהוי  תוכנת  בגלל  נעצר  טענתו 
גניבות  סדרת  בטעות  לו  שייחסה  החברה 
וגרמה  הברית  ארצות  ברחבי  אפל  מחנויות 

למעצרו.
גילתה  יורק  ניו  משטרת  של  בדיקה 
שבעה אינו האשם, ושהפושע האמיתי פשוט 
בוצע  המעצר  כי  מסר  פרקליטו  לו.  דומה 
בו  האקדמי  במוסד  חשוב  מבחן  של  בבוקרו 
לומד התובע, והמקרה הוביל לירידה בממוצע 

הציונים שלו.
מאפל נמסר בתגובה לכתב התביעה כי 

שלה.היא אינה עושה שימוש בזיהוי פנים בחנויות 
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1 במאי: 100 אלף בכיכר האדומה
ברחבי העולם ציינו מיליונים את 1 במאי, חג הפועלים. מהמזרח הרחוק ועד למערב אירופה יצאו המונים 

לבושים באדום כדי לדרוש צדק חברתי ותנאי עבודה טובים יותר

מ‡ פ. יוחנן
רו־ בירת  במוסקבה,  האדומה  בכיכר 
בצעדת  אדם  בני  אלף  כ-100  השתתפו  סיה, 
המקורבים  עובדים  איגודי  שארגנו  במאי   1
ברו־ במאי   1 הפך  השנים  במהלך  לקרמלין. 
סיה מיום שבו מפגינים למען זכויות עובדים 
ארגונים  על-ידי  בקפידה  המנוהל  לאירוע 
עם  השלטונות.  של  הדוק  לפיקוח  הנתונים 
זאת, פעילי אופוזיציה מנסים לעתים קרובות 
לנצל את המועד הזה כדי לקדם את סדר היום 
פעילים  שישה  כי  דיווחו  הם  והיום  שלהם, 

פוליטיים נעצרו במוסקבה לפני הצעדות.
גם ברחבי אסיה השתתפו רבים בצעדות, 
מלזיה,  הפיליפינים,  קוריאה,  בדרום  השאר  בין 
אינדונזיה, טייוואן, קמבודיה ומיאנמר. בסרי לנקה 
במאי   1 צעדות  את  הגדולות  המפלגות  ביטלו 
שהוכרז  החירום  ומצב  הביטחוני  החשש  בשל 
הפסחא,  חג  של  הטרור  מתקפת  אחרי  במדינה 

שבה רצחו ג'יהאדיסטים 253 בני אדם.
בוועי־ במאי  לאחד  נקבע  הפועלים  חג 
דת האינטרנציונל השני בפריז ב-1889, לזכר 
במאי  בשיקגו  שפרצו  וההפגנות  השביתות 

שמו־ בן  עבודה  יום  להנהגת  בתביעה   1886
נפצעו  המשטרה  עם  בהתנגשויות  שעות.  נה 
ונעצרו אז עשרות. שמונה ממנהיגי השביתה 

נידונו למוות, וארבעה אכן הוצאו להורג.
הפועלים  פדרציית  קבעה  ב-1887 
העבודה.  כחג  במאי  אחד  את  האמריקנית 
במדינות  רשמי  כחג  לימים  צוין  במאי  אחד 
המועצות  ברית  ובראשן  הסוציאליסטיות, 
ישראל,  בהן  אחרות,  במדינות  גם  לשעבר. 
במצעדים  אותו  לציין  פועלים  מפלגות  נהגו 

ובהפגנות.

הרב שאצבעותיו נקטעו בפיגוע 
בקליפורניה לנשיא טראמפ: אתה מענטש
הרב ישראל גולדשטיין, שנפצע בפיגוע בבית חב"ד בקליפורניה, הגיע לבית הלבן והודה לנשיא ארצות 

הברית על עזרתו בהתמודדות עם הטראומה ◆ טראמפ הבטיח להילחם בכל הכוח כדי לנצח את 
האנטישמיות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרב ישראל גולדשטיין, שנפצע בשבת 
שעברה בפיגוע הירי שהתרחש בבית הכנסת 
הודה  שבקליפורניה,  פאווי  בעיר  חב"ד  של 
על  טראמפ,  דונלד  הברית,  ארצות  לנשיא 
הדמים.  תקרית  לאחר  לו  שהעניק  העידוד 
לאומן  ארנסט,  ג'ון  ידי  על  שבוצע  בפיגוע, 

גזען בן 19, נרצחה לורי קיי גילברט הי"ד.
הבית  למדשאת  הגיע  גולדשטיין  הרב 
הלאומי"  התפילה  "יום  אירוע  לרגל  הלבן, 
המצוין בארצות הברית מאז ראשית שנות ה- 
50. באופן בלתי מתוכנן, הזמין אותו טראמפ 
לפני  באומרו: "רק  פתח  הרב  דברים.  לשאת 
חמישה ימים, בשבת בבוקר, עמדתי מול רוע 
הכנסת  בבית  בעולם,  ביותר  גדול  והחושך 
והייתי  מולי  אותו  ראיתי  חב"ד.  בבית  שלנו 
או  ואתחבא,  אברח  האם   – להחליט  צריך 
שהיה  מי  כל  על  ואגן  אלחם  בגאווה,  אעמוד 
שם. אנחנו לא יכולים לשלוט על מה שאחרים 
עושים, אבל אנחנו יכולים לשלוט על האופן 

בו אנו מגיבים".
למד  כי  הוסיף  בפאווי  חב"ד  שליח 
מהאדמו"ר שלו, הרב מנחם מנדל שניאורסון 
צריך  החושך  "על  כי  זצוק"ל,  מליובאוויטש 
קיבלתי  הרגע  באותו  אור.  באמצעות  להגיב 
אני  לי,  קורה  מה  משנה  שלא  ההחלטה  את 

הולך להציל כמה שיותר אנשים שאפשר".
"על פי חוקי הסטטיסטיקה, הייתי אמור 
הכדורים  האש,  בקו  הייתי  עכשיו.  מת  להיות 

עפו סביבי, האצבעות שלי נפצעו. אבל אני לא 
הם  אבל  לתמיד,  השתנו  שלי  החיים  עצרתי. 
השתנו כדי שאוכל לחולל שינוי, וכדי שאוכל 

לעזור לאחרים ללמוד איך להיות חזקים".
"אני רוצה להודות לארצות הברית של 
דב־ בסיום  גולדשטיין  הרב  אמר  אמריקה", 
ריו. "אני רוצה להודות לנשיא היקר והנכבד 
'מע־  – ביידיש  שאומרים  כמו   – שהוא  שלנו, 
הנ־ אדוני  אקסלנס.  פר  אנושי}  {אדם  נטש' 

ובכיתי.  בבית  הייתי  אלי  כשהתקשרת  שיא, 
הריפוי  את  שהתחיל  הראשון  האדם  היית 

שלי. אתה עוזר לאנשים בזמנים הכי גרועים 
שלהם, ואני אסיר תודה לך על כך".

את  הביע  מכן,  לאחר  שדיבר  טראמפ, 
"נילחם  ואמר:  היהודית  לקהילה  תנחומיו 
בכל כוחנו ובכל יכולותינו על מנת להביס את 
האנטישמיות, לשים סוף להתקפות על העם 
היהודי ולהתגבר על כל הצורות של רדיפה, 
זה,  את  יודע  אתה  ושנאה.  סובלנות  חוסר 
לחיות  המוחלטת  הזכות  יש  אזרח  לכל  הרב. 
של  היסוד  אבן  זו  לבו.  ונטיות  אמונתו  לפי 

החיים האמריקניים".

ב"ב: מסמר ננעץ בכף ידו של ילד שאסף 
קרשים למדורת ל"ג בעומר

הילד החרדי פונה יחד עם הקרש והמסמר שננעץ בכף ידו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים

מ‡: יר‡ל לבי‡

הסכנות במדורות ל"ג בעומר: ילד כבן 
ל"ג  מדורת  הקמת  לצורך  קרשים  שאסף   7
בעומר בבני ברק, הרים קרש אליו היה מחובר 
מסמר חשוף שלא שם לב אליו, המסמר ננעץ 
בכף ידו, כונני החירום הוזעקו לזירת האירוע 

וטיפלו בילד. 
איחוד  של  בכיר  חובש  הסט  ניסים 
יחד  פונה  הילד  כי  מהזירה  מדווח  הצלה 
להמשך  ידו  בכף  שננעץ  והמסמר  הקרש  עם 
קבלת טיפול רפואי בבית החולים שם יפעלו 
בצורה  ידו  מכף  המסמר  את  לחלץ  הרופאים 

בטיחותית.

איחוד  של  ליין  און  דובר  טובול  נחמן 
הצלה מציין כי מידי שנה ישנם מספר רב של 
ילדים ונערים שנפצעים במהלך איסופי הק־

רשים וההכנות לל"ג בעומר. 
לה־ ולמבוגרים  להורים  ומומלץ  חשוב 
דריך את הילדים והנערים לנקוט בכללי הב־

טיחות והזהירות בעת ההכנות לל"ג בעומר.

רבה של בני ברק 
בביקור היסטורי 

בלוד: מחזירים את 
לוד לתפארתה בימי 

התנאים
הגאון הרב שבח צבי רוזנבלט מרבני בני ברק ועימו 

הגאון הרב חזקיהו אברהם ברויידא מחשובי הדיינים 
בבני ברק, שיכהנו כרבני קהילות בעיר, הגיעו לעיר 
במטרה להתרשם מקרוב מהכנות העיריה לקליטת 

אלפי משפחות חרדיות בעיר

מ‡: יר‡ל לבי‡     
בעי־ אירעה  רבה  התרגשות 
ריית לוד: הגאון הרב שבח צבי רו־
זנבלט מרבני בני ברק ועימו הגאון 
מח־ ברויידא  אברהם  חזקיהו  הרב 
שיכהנו  ברק,  בבני  הדיינים  שובי 
לפגי־ הגיעו  בעיר,  קהילות  כרבני 
שה אישית עם ראש העיר מר רבי־
ממונה  אסולין  מאיר  עו"ד  ועם  בו 
במטרה  וחרדים,  רווחה  תחום 
העיריה  מהכנות  מקרוב  להתרשם 
חרדיות  משפחות  אלפי  לקליטת 
בשכונת 'גני איילון' (אחיסמך לש־

עבר) בלוד.
ארוכה  שעה  ארכה  הפגישה 
ראש  עם  הרבנים  דנו  ובמהלכה 
מחזיק  סיתאלכיל,  הר'  עם  העיר, 
ועוזר  הרוש  יוסי  מר  החינוך  תיק 
ראש העיר מר משה אלדן על פת־
בדמות  בשבת  לחשמל  הולם  רון 
גנרטור מוטמן, בניית כוללים ובתי 
ישיבות  הקמת  ידיים,  רחבי  כנסת 
ותלמודי תורה ועל המשך התיאום 
בינם לבין העירייה לאורך כל ימות 
השנה. הרבנים דיברנו גם על האח־
בלוד  הקהילות  בין  השוררת  דות 
בלוד,  שגם  שמחתם  את  והביעו 
בבני  לאחרונה  שאירע  כפי  בדיוק 

הציבו־ כלל  את  לראות  ניתן  ברק, 
רים משלבים ידיים.

הרב  הצהיר  יותר  מאוחר 
לעבור  מתכוון  הוא  כי  ברויידא 
קרוב  להיות  כדי  בעיר,  ולהתגורר 

לקהילה אותה ינהיג.
בנקודה זו דיבר הרב רוזנבלט 
ברוב רגש על עברה ההיסטורי של 
לוד בהיותה השניה ליבנה וחכמיה 
לאחר חורבן הבית, ואשר בתקופה 
התורה  מוקד  היתה  אף  מסויימת 
שלאחר  ישראל  בארץ  העיקרי 
לגדולתה  חוזרת  ”לוד  החורבן. 
שה־ התנאים  בתקופת  התורנית 
רבי  עקיבא,  רבי  כמו  כאן,  תגוררו 
אמר  הגדול"  אליעזר  ורבי  טרפון 

הרב רוזנבלט.
הר־ הודו  הפגישה  בסיום 
הנוכ־ וליתר  העיר  לראש  בנים 
והתמיכה  הקשבת  האוזן  על  חים 
בבקשותיהם לרווחת הציבור התו־

רני בלוד.
ראש העיר לוד מר יאיר רבי־
בו אמר "אני מתרגש מביקורם של 
שלוד  ומהעובדה  בלשכתי  הרבנים 
ביקר  שבה  הראשונה  להיות  זכתה 
לכהן  היבחרו  לאחר  רוזנבלט  הרב 

פאר בבני ברק".

הילולת הגה"צ הרב נתן 
בוקובזה זצ"ל במלאות 

13 שנה לפטירתו
ההילולא הגדולה לזכרו של עמוד החסד הרב נתן 
בוקובזה זצ"ל במלאות 13 שנה לפטירתו נערכה 

באולמי "גן הפקאן" בנתיבות בהשתתפות מוקירי זכרו 
הרבים ובראשות רבנים ואישי ציבור

מ‡: יר‡ל לבי‡   
של  לזכרו  הגדולה  ההילולא 
בוקו־ נתן  הרב  הגה"צ  החסד  עמוד 
לפ־ שנה   13 במלאות  זצוק"ל,  בזה 
הפקאן"  באולמי "גן  נערכה  טירתו, 
בנתיבות ביום ראשון בלילה, אור לי' 
הר־ זכרו  מוקירי  בהשתתפות  ניסן, 
בים, רב העיר באר שבע הגר"י דרעי 
ואישים  הקהילה  רבני  שליט"א, 
סיפורים  סופרו  בערב  חשובים. 
אישיים מדהימים על הרב זי"ע, בין 
על  המשתתפים  אחד  סיפר  היתר 

ברכת הרב שסייעה לו להבריא, 

בין  ישיבת  פעלה  במקביל 
הרב  של  מיסודו  לאברכים,  הזמנים 
זצוק"ל, שהיה החלוץ בייסוד מוסדות 
הרחיבה  הישיבה  בס"ד  השנה  אלה. 
את שעריה ונרשמו אליה כ-140 אב־
רכים. בישיבה מסרו שיעורים רבנים 

חשובים ובהם חבר מועצת
בעדני  הגר"ש  התורה  חכמי 
שליט"א,  צדקה  הגר"מ  שליט"א, 
הגר"א אביטבול שליט"א, רבה של 
שליט"א,  שלום  בר  הגר"א  ים  בת 
הגר"מ  אדומים  מעלה  של  ורבה 

נגארי שליט"א.



יום ראשון ל' ניסן תשע"ט 1805/05/2019

hillel@lehmaaseh.com
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רובח

סובמרמובנוזיטיטזסובמרמווי
רווומיוםי

רזמינזורבחעזינזמרוי
יוםמיונן



יום ראשון ל' ניסן תשע"ט 2005/05/2019

רובח

חורףבזמןומנומסכמסיימיירבמעמחיפיבויבניוי
בפורירייבבוםוריבמברר

יבוביברוךרןוםי



21 יום ראשון ל' ניסן תשע"ט 05/05/2019

רובח

מחירוסיןבחרוביבברעטניף
וביפרויוםי



יום ראשון ל' ניסן תשע"ט 2205/05/2019

רובח

עבעבבנוזעמבערמוכוי
יוםברומיבום


