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הי‚י המערכה בעזה
חמאס.  מול  במערכה  הפסידה  ישראל 

מו־ יצאו  הפלסטיניים  הארגונים  ברור.  זה 

הרוגים,  ארבעה  לומר.  יש  שוב,  הטון,  בילי 

יש־ בחוצות  שנשפך  מאוד  יקר  יהודי  דם 

מדינת  של  ראויה  תגובה  מבלי  כמעט  ראל, 

היהודים.

המשך בעמוד הבא

 // נופר
נשיא ארה"ב טראמפ: "עומדים 100% לצד ישראל" 

30 מיליון דולר יועברו מקטאר לחמאס באישור ישראל

בצל הפסקת האש: בכירי הממשל האמריקני התייצבו לצד ישראל

בתום הלחימה בעזה: אלו המדינות שתמכו בישראל. וגם: 
אלו מדינות וגופים תקפו את ישראל

ארה"ב תשיב את המכסים 
שהוטלו על מוצרים 

המיובאים מסין

מבקר המדינה בדו"ח חריף: 
מחסור עצום באמבולנסים 

ובצוותים בזמן חירום

המוסד הישראלי התריע על 
פיגוע איראני אפשרי בארה"ב

דיווח: ארה"ב צפויה להטיל 
סנקציות נוספות על איראן

מסר לאיראן: נושאת המטוסים האמריקנית 'אברהם לינקולן' 
תגיע למזרח התיכון

דיווח: איראן צפויה לסגת מחלק מהסכם הגרעין
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פרנו // „ו„ פרי„

הי‚י המערכה בעזה
חמאס.  מול  במערכה  הפסידה  ישראל 

מו־ יצאו  הפלסטיניים  הארגונים  ברור.  זה 

הרוגים,  ארבעה  לומר.  יש  שוב,  הטון,  בילי 

יש־ בחוצות  שנשפך  מאוד  יקר  יהודי  דם 

מדינת  של  ראויה  תגובה  מבלי  כמעט  ראל, 

היהודים.

במער־ היו  הישגים  מעט  זאת,  עם 

ההישג  לציון.  ראויים  הם  וגם  האחרונה  כה 

הראשון הוא העובדה כי העולם לא תקף את 

מדינת ישראל. באופן נדיר במיוחד, התייצבו 

וגיבו  ישראל  מדינת  לצד  העולם  מדינות 

את מהלכיה על אף הטיעונים השקריים של 

על  לעבוד  הצליחו  בעבר  אשר  הפלסטינים, 

העולם אך הפעם לא, כאשר העולם לא קיבל 

הפ־ ובתה  אם  לפיהם  טענותיהם,  את  הפעם 

עוטה נהרגה במתקפת צה"ל על עזה. תרמה 

את  להכחיש  מיהרה  שישראל  העובדה  לכך 

בהן  קודמות  לפעמים  בניגוד  זה  גם  הדיווח, 

ישראל התמהמה עד שפרסמה הכחשה מעין 

זו. מארה"ב ועד אסטוניה, מקנדה וברזיל ועד 

לצד  התייצב  כולו  המערב  וצרפת,  גרמניה 

ישראל. וזהו הישג משמעותי מאוד.

הישג נוסף הוא הניסוי שנעשה כאן למ־

ערכת כיפת ברזל, אשר הצליחה ליירט אומ־

מה  אירועים.  במספר  פספסה  אך   ,86% נם 

שכעת צפוי להיבדק.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

‡ל „ון ‡ חברך ע„ 
‚יע למ˜ומו 

בשבתות הקיץ נהוג לקרוא את פרקי אבות. 

בפרק ב' (משנה ה) נאמר: "הלל אומר: אל 

תדון את חברך עד שתגיע למקומו". 

באר ה"שפת אמת", שהרי לעולם לא תגיע 

למקומו של חברך, לפיכך, אל תדון אותו בכלל...

ראית  אם  כי  נאמר:  טוב  שם  הבעל  ובשם 

למ־ הגעת  שכבר  משום  הוא  חברך,  מעשה  את 

ולפיכך  כמוהו,  עשית  אתה  שגם  כלומר  קומו, 

אל תדון אותו לחובה, כי אם תדון אותו לחובה, 

יוצא שדן אתה גם את עצמך, ואם כן, גם דינך 

יהיה כדינו.

לכף  האדם  כל  את  לדון  חכמים  אמרו  לכן 

זו־ על  שלילי  פסק  יוציא  לא  לעולם  וכך  זכות, 

לתו.

// בצל הפסקת האש: „בר המערכ

בכירי הממשל האמריקני 
התייצבו לצד ישראל

סגן הנשיא האמריקני ומזכיר המדינה הביעו תמיכה בישראל ובמדיניותה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הממשל  מבכירי  שניים 
האמ־ המדינה  מזכיר  האמריקני, 
הנשיא  וסגן  פומפאו  מייק  ריקני 
אתמול  התייצבו  פנס,  מייק 
ברקע  זאת  ישראל,  מדינת  לצד 
הסכם  והשגת  לרגיעה  ההגעה 
המדינה  מזכיר  האש.  הפסקת 
ירה  "חמאס  כי  אמר  האמריקני 
לעבר ישראלים מתוך אוכלוסייה 
"ליש־ הבהיר:  בנוסף  אזרחית". 
ראל יש את הזכות המלאה להגן 

על עצמה מפני הירי".
האמריקני  הנשיא  סגן 
מייק  לישראל,  באהדתו  הידוע 
פנס, אמר: "אנו מגנים בחריפות 
את המתקפות בעזה על ידי טרו־
יש  לישראל  חמאס.  של  ריסטים 
על  להגן  המוחלטת  הזכות  את 
בת  לצד  עומדת  וארה"ב  עצמה 

בריתנו הגדולה ישראל".

מבקר המדינה בדו"ח חריף:

 מחסור עצום באמבולנסים 
ובצוותים בזמן חירום

על רקע המתיחות בדרום, המבקר שפירא פרסם דו"ח חמור על מד"א ◆ 
בשעת חירום חסרים מאות אמבולנסים, וצפוי מחסור של 53 אחוזים במספר 

הפרמדיקים ונהגים

מ‡: מ. יו„ 
נוקט  הבריאות  משרד 
סחבת בהסדרה של תחום רפואת 
מכ־ יד  וחסרה  בישראל  החירום 
וונת בתחום מציל חיים זה - כך 
את  שבחן  המדינה  מבקר  מצא 
הב־ משרד  של  הפיקוח  אופן 
ריאות על מד"א ואת אופן פעולת 
הדחופה  לרפואה  שאחראי  הגוף 
בשגרה, במלחמה ובאירועים רבי 

נפגעים.
המע־ את  בדק  המבקר 
בשגרה  מד"א  של  המבצעי  רך 
ההפעלה  אופן  ואת  ובחירום 
משרד  מצד  הארגון  על  והפיקוח 
מדאיגה.  תמונה  ומצא  הבריאות 
הבריאות  משרד  שנים  במשך 
ההיערכות  תרחיש  את  עדכן  לא 
לשעת חירום של מד"א, המשרד 
לא ערך ביקורת לבדיקת מוכנות 
ארגון ההצלה של ישראל לחירום 
שימוש  לאפשר  כדי  פעל  ולא 
באמבולנסים פרטיים בשעת חי־

רום כ"מכפיל כוח" למד"א.
שב־ קבע  הבריאות  משרד 
ב-1,351  צורך  יש  חירום  שעת 
ברציפות  שיפעלו  הצלה  רכבי 
היו  למד"א  אך  משמרת,  בכל 
רכ־  1,091 רק  הביקורת  במועד 
קודמות,  המלצות  למרות  בים. 

את  הסדיר  לא  הבריאות  משרד 
לח־ מד"א  בין  הפעולה  שיתוף 
הפרטיות,  האמבולנסים  ברות 

שלהן יש עוד 480 אמבולנסים.
כי  המבקר  מזהיר  כן,  כמו 
של  מחסור  צפוי  חירום  בשעת 
ושל  הפרמדיקים  במספר   53%
הנהגים  מהחובשים  כמחצית 
יאוישו  זה  מחסור  בשל  במד"א. 
מהאמבולנסים  כמחצית  רק 

בשעת חירום.
עוד מצא המבקר כי משרד 
כשלו־ זה  עדכן  לא  הבריאות 
זמני  את   (1990 (מאז  שנה  שים 
נקבעו  ולא  לאמבולנס  ההמתנה 
יעדים בתחום זה. עוד מצא המ־
בקר שאמבולנסים וניידות טיפול 
כחצי  בממוצע  מתעכבים  נמרץ 
העומ־ בשל  המיון,  בחדרי  שעה 
סים בבתי החולים ואינם יכולים 
דבר  הבאות,  למשימות  להמשיך 
האמבולנסים.  בזמינות  שפוגע 
משרד  מד"א,  של  בקשה  למרות 
את  להסדיר  פעל  לא  הבריאות 
את  בדאגה  לראות  "יש  הנושא. 
לוח  קבע  לא  שהמשרד  העובדה 
שמ־ אף  בנושא,  לטיפול  זמנים 
בהבטחת  חיוני  במרכיב  דובר 
המדינה  תושבי  של  הבריאות 
כתב  אחריותו",  בתחום  שהיא   -

המבקר.

ערים   11 מתוך  בשתיים 
זמינות  את  המבקר  בדק  שבהן 
חריגות  נמצאו  האמבולנסים, 
לא  הוא  אלו  במקרים  "ולכן 
השירות  רמת  את  לציבור  סיפק 
ההגעה  זמני  בבדיקת  המחייבת. 

לאירועים מסכני חיים".
הב־ שמשרד  עולה  עוד 
של־ תוכנית  לגבש  ניסה  ריאות 
פיה פינוי באמבולנס יתבצע תוך 
הייתה  התוכנית  אך  דקות,   10
הוגד־ לא  מלאה.  ולא  חלקית 
לא  והיא  מימון,  מקורות  בה  רו 
שו־ רפואיים  למצבים  התייחסה 
שונים  גיאוגרפיים  ולאזורים  נים 
עוד  ולא  דלילים)  או  (צפופים 
נמצא בביקורת שתוכנית "מד"א 
לח־ מיועדת  שהייתה  בקהילה", 
סוך כרבע מהפינויים לבית החו־
צוותי  זמינות  את  ולהגדיל  לים 
עקב  הופעל  לא  עדיין  מד"א 
לקופות  מד"א  בין  דעות  חילוקי 
השי־ תמחור  בעניין  החולים 
שמד"א  המבקר  מצא  עוד  רות. 
לאיכות  מדדים   6 רק  הטמיע 
שמש־ מדדים   11 מתוך  הטיפול 
המדדים  בין  דרש.  הבריאות  רד 
מהד־ מוקדם  דיווח   - שהוטמעו 

רך לחדרי המיון על הגעת חולה 
שעבר אירוע מוחי.
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בתום הלחימה בעזה: 

אלו מדינות 
תמכו בישראל 
ואלו מדינות 
וגופים תקפו 

את ישראל
נשיא ברזיל הביע תמיכה בישראל ◆ 

טורקיה גינתה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מדינות  בעוד 
התייצבו  בעולם  רבות 
ישראל,  מדינת  לצד 
גופים  מספר  היו 
התנגדות  שהביעו 
הישרא־ לפעולות 

תמיכה  והביעו  ליות 
הראשון  בפלסטינים. 
ישראל  את  שתקף 
הר־ יו"ר  כצפוי,  היה, 

אבו  הפלסטינית  שות 
הת־ דרש  אשר  מאזן, 
בי־ כוחות  של  ערבות 
גורם  בעזה.  נלאומיים 
תמיכה  שהביע  נוסף 
אר־ היה  בפלסטינים 
שפ־ חיזבאללה,  גון 

איים  בה  הודעה  רסם 
על  תשלם  ישראל  כי 
השאהידים  של  מותם 

וטו־ איראן  גם  בעזה. 
מדינות  שתי  רקיה, 
אוריינטציה  בעלות 
איסלמית אנטי ישראל 
התנגדות  את  הביעו 
הישראליות  לפעולות 
את  בחריפות  ותקפו 

הממשלה בירושלים. 
זאת,  לעומת 
החשו־ המדינות  רוב 
התייצבו  בעולם  בות 
והביעו  ישראל  לצד 
המ־ בין  תמיכה.  בה 
את  שהביעו  דינות 
בישראל  תמיכתן 
ועמה  ארה''ב   הייתה 
האיחוד  מדינות  כל 
שרת  גם  האירופי. 
החוץ של קנדה ונשיא 
תמיכה  הביעו  ברזיל 

בישראל. 

דיווח: איראן צפויה לסגת מחלק מהסכם הגרעין
אירופה לא עודכנה במהלך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לפי דיווח בכלי תקשורת איראנים, 
הנשיא האיראני חסן רוחאני צפוי להודיע 
ממספר  ארצו  של  פרישתה  על  בקרוב 
המעצמות  עם  חתמה  שעליהם  סעיפים 

צפוי  האיראני  המהלך  הגרעין.  בהסכם 
לפריש־ השנה  יום  בסביבות  להתבצע 
את  שהפך  מה  מההסכם,  ארה"ב  של  תה 
ההסכם לכדאי הרבה פחות עבור הממשל 

בטהרן.

לפי הדיווח, האירופאים לא עודכנו 
באופן  אולם  בתוכנית,  האיראנים  ידי  על 
לא רשמי קיבלו גורמים בכירים באירופה 
את  לבצע  איראן  של  כוונתה  על  הודעות 

המהלך הדרמטי. 

https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
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בתום הלחימה בעזה: 

אלו מדינות 
תמכו בישראל 
ואלו מדינות 
וגופים תקפו 

את ישראל
נשיא ברזיל הביע תמיכה בישראל ◆ 

טורקיה גינתה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מדינות  בעוד 
התייצבו  בעולם  רבות 
ישראל,  מדינת  לצד 
גופים  מספר  היו 
התנגדות  שהביעו 
הישרא־ לפעולות 

תמיכה  והביעו  ליות 
הראשון  בפלסטינים. 
ישראל  את  שתקף 
הר־ יו"ר  כצפוי,  היה, 
אבו  הפלסטינית  שות 
הת־ דרש  אשר  מאזן, 
בי־ כוחות  של  ערבות 
גורם  בעזה.  נלאומיים 
תמיכה  שהביע  נוסף 
אר־ היה  בפלסטינים 
שפ־ חיזבאללה,  גון 
איים  בה  הודעה  רסם 
על  תשלם  ישראל  כי 
השאהידים  של  מותם 

וטו־ איראן  גם  בעזה. 
מדינות  שתי  רקיה, 
אוריינטציה  בעלות 
איסלמית אנטי ישראל 
התנגדות  את  הביעו 
הישראליות  לפעולות 
את  בחריפות  ותקפו 

הממשלה בירושלים. 
זאת,  לעומת 
החשו־ המדינות  רוב 
התייצבו  בעולם  בות 
והביעו  ישראל  לצד 
המ־ בין  תמיכה.  בה 
את  שהביעו  דינות 
בישראל  תמיכתן 
ועמה  ארה''ב   הייתה 
האיחוד  מדינות  כל 
שרת  גם  האירופי. 
החוץ של קנדה ונשיא 
תמיכה  הביעו  ברזיל 

בישראל. 

דיווח: איראן צפויה לסגת מחלק מהסכם הגרעין
אירופה לא עודכנה במהלך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לפי דיווח בכלי תקשורת איראנים, 
הנשיא האיראני חסן רוחאני צפוי להודיע 
ממספר  ארצו  של  פרישתה  על  בקרוב 
המעצמות  עם  חתמה  שעליהם  סעיפים 

צפוי  האיראני  המהלך  הגרעין.  בהסכם 
לפריש־ השנה  יום  בסביבות  להתבצע 
את  שהפך  מה  מההסכם,  ארה"ב  של  תה 
ההסכם לכדאי הרבה פחות עבור הממשל 

בטהרן.

לפי הדיווח, האירופאים לא עודכנו 
באופן  אולם  בתוכנית,  האיראנים  ידי  על 
לא רשמי קיבלו גורמים בכירים באירופה 
את  לבצע  איראן  של  כוונתה  על  הודעות 

המהלך הדרמטי. 

http://bit.ly/2Ld905P
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ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

רו ב ‡סר, מה בן 
‚ולט‡, פרלה ב סימי, 
חנה ב מחה, י בן 

מחה, נחום ‡ליעזר בן 
ברכה הינ„ה רה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com

ארה"ב תשיב את 
המכסים שהוטלו על 

מוצרים המיובאים מסין
הבורסות ברחבי העולם הגיבו בבהלה להודעה 

האמריקנית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בין  המו"מ  כישלון  בעקבות 
להטיל  צפויה  ארה"ב  המדינות: 
שהוטלו  הייבוא  מכסי  את  מחדש 
מוצרים  על  כחודשיים  לפני 
זאת  לארה"ב,  מסין  המיובאים 
שמ־ הסחר  מלחמת  במסגרת 
בעקבות  המדינות.  שתי  קיימות 
הבו־ טראמפ,  הנשיא  של  הודעתו 
רסות ברחבי העולם הציגו מאזנים 

שליליים וירידות חדות.
טוען  טראמפ  ממשל  כזכור, 
כי סין מנצלת את ארה"ב, ומנהלת 
מאזן עסקים שלילי לרעת ארה"ב. 
את  האמריקני,  הממשל  לטענת 

הסינים  מפעילים  השלישי  המאזן 
גבוהים  מיסים  הטלת  באמצעות 
המיובאים  מוצרים  על  במיוחד 

מארה"ב לסין. 

הערכה בצה"ל:

 הסיכוי להסלמה בעזה עדיין גבוה, איראן 
תפתח את הסכם הגרעין

סבב הלחימה האחרון הגביר את ההרתעה מול הג'יהאד האסלאמי, אך ראשי הצבא לא בטוחים כמה זמן 
תחזיק הפסקת האש מעמד ◆ הסיכוי לפיגועים בתקופה הקרובה נמוך יותר

מ‡: מ. יו„
האחרון  ההסלמה  סבב 
אל  ההרתעה  את  הגביר  אמנם 
שברצועת  הטרור  ארגוני  מול 
כי  סבורים  בצה"ל  אולם  עזה, 
יהיה  משלים  מדיני  מהלך  ללא 
יציב  ביטחוני  מצב  לשמר  קשה 
העמדות  מנעד  בין  בדרום. 
כאלו  גם  היו  בדיונים,  שהוצגו 
מש־ התנגדות  ללא  כי  שהעריכו 
האזרחיים,  במישורים  מעותית 
תיתכן אפשרות שכבר בתוך כמה 
ברצו־ המצב  ידרדר  שבועות 
הג'יהאד  ארגון  בשל  בעיקר  עה, 
בהערכת  המיליטנטי.  האסלאמי 
ההתראה  המודיעינית,  המצב 
הפל־ בזירה  היציבות  חוסר  על 
סטינית בעזה וביהודה ובשומרון 
פו־ לכך,  בהתאם  גבוהה.  נותרה 
טנציאל ההסלמה בשתי הזירות, 
מהשנייה  אחת  שונות  מסיבות 
אך קשורות זו לזו, נותר גבוה גם 
הוא. נכון לתקופה זו, עזה מוגד־

רת כאיום נפיץ יותר.
בצבא  אלו,  הערכות  לצד 
המ־ עליית  לפיה  עמדה  נקטו 
האחרון  הלחימה  בסבב  דרגה 
בעלת  היא  סגור",  "גן  שכונה 
השטח,  על  להשפעה  פוטנציאל 
לפ־ יימנע,  האסלאמי  והג'יהאד 

מעימות  הקרובה,  בתקופה  חות 
יזום עם ישראל. השאלה הגדולה 
היא, כמובן, כמה זמן תחזיק הפ־
סקת האש מעמד אל מול המתר־
חש ברצועה, כאשר בצה"ל עדיין 
הכלכליים  בפתרונות  רואים 
מפתח ליציבות ארוכת טווח ולא 

להפוגות קצרת מועד.
בצה"ל סבורים כי הג'יהאד 
את  כראוי  העריך  לא  האסלאמי 

ישראל,  של  הצפויה  התגובה 
וימי  האירוויזיון  בשל  כי  וסבר 
מתגובה  תימנע  היא  הזיכרון 
האח־ בחודשים  בפועל,  קשה. 
מודיעינית  התראה  הייתה  רונים 
להוציא  ניסיונות  ומספר  קבועה 

ירי  של  במאפיינים  פיגועים 
במ־ צה"ל,  כוחות  לעבר  צליפה 
טרה להוביל להידרדרות ביטחו־
ניים. בדיונים השונים היו גם מי 
שהעריכו שלא מין הנמנע שאר־
גון הטרור, שמתריס כלפי חמאס 

בעיקר  פעולתו  דרך  ברצועה 
בחודשים האחרונים, ינסה לבצע 
אולי אפילו ירי רקטי ארוך טווח 
הע־ עצמו.  האירוויזיון  בתקופת 
רכה זו, בכל אופן, אינה מבוססת 

על מודיעין.

5 יום שלישי ב' אייר תשע"ט 07/05/2019

דנמרק: 
שלושת ילדיו 
של מיליארדר 
נהרגו בפיגוע 

בסרי לנקה
שלושה בני משפחה נהרגו בפיגוע, 

אחת נותרה בחיים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הת־ בדנמרק 
הל־ אתמול  קיימה 
שלושת  של  ווייתם 
ילדיו של מייסד ובעלי 
הטכנולוגיה  חברת 
היל־ שלושת  'אסוס'. 
ושתי  אחד  בן  דים, 
בפיגוע  נהרגו  בנות, 
שבי־ המשולב  הטרור 
דאע"ש  מחבלי  צעו 
ונופש  תיירות  באתרי 

כש־ לפני  לנקה  בסרי 
בועיים.

זכתה  ההלוויה 
בכלי  נרחב  לסיקור 
בדנמרק,  התקשורת 
באחות  שהתמקדו 
את  ששרדה  היחידה 
הש־ בהלוויה  האסון. 
תתפו גם בכירים דנים, 
הדני  העצר  יורש  בהן 

ורעייתו.

מסר לאיראן: 

נושאת המטוסים האמריקנית 'אברהם לינקולן' תגיע למזרח התיכון
היועץ האמריקני לביטחון לאומי אמר כי המטרה היא לשדר מסר לאיראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
כיפופי הידיים בין ארה"ב לאיראן נמשכים: אתמול הודיע הפנט־
בק־ להגיע  צפויה  לינקולן'  'אברהם  המטוסים  נושאת  כי  האמריקני  גון 

רוב למימי המזרח התיכון. בהודעה שפרסם היועץ האמריקני לביטחון 
לאומי, ג'ון בולטון, נאמר כי המטרה היא לשדר מסר לאיראן כי ארה"ב 

תגיב לכל תוקפנות איראנית נגד ארה"ב או בעלות בריתה באזור. 

כזכור, לפני תקופה קצרה איימה ארה"ב על איראן כי לא תהסס 
במצרי  השיט  את  לעצור  תנסה  האחרונה  אם  איראנים  בכוחות  לפגוע 

הורמוז. 

mailto:a0527171314@gmail.com
mailto:a035444900@gmail.com
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דנמרק: 
שלושת ילדיו 
של מיליארדר 
נהרגו בפיגוע 

בסרי לנקה
שלושה בני משפחה נהרגו בפיגוע, 

אחת נותרה בחיים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הת־ בדנמרק 
הל־ אתמול  קיימה 
שלושת  של  ווייתם 
ילדיו של מייסד ובעלי 
הטכנולוגיה  חברת 
היל־ שלושת  'אסוס'. 
ושתי  אחד  בן  דים, 
בפיגוע  נהרגו  בנות, 
שבי־ המשולב  הטרור 
דאע"ש  מחבלי  צעו 
ונופש  תיירות  באתרי 

כש־ לפני  לנקה  בסרי 
בועיים.

זכתה  ההלוויה 
בכלי  נרחב  לסיקור 
בדנמרק,  התקשורת 
באחות  שהתמקדו 
את  ששרדה  היחידה 
הש־ בהלוויה  האסון. 
תתפו גם בכירים דנים, 
הדני  העצר  יורש  בהן 

ורעייתו.

מסר לאיראן: 

נושאת המטוסים האמריקנית 'אברהם לינקולן' תגיע למזרח התיכון
היועץ האמריקני לביטחון לאומי אמר כי המטרה היא לשדר מסר לאיראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
כיפופי הידיים בין ארה"ב לאיראן נמשכים: אתמול הודיע הפנט־
בק־ להגיע  צפויה  לינקולן'  'אברהם  המטוסים  נושאת  כי  האמריקני  גון 

רוב למימי המזרח התיכון. בהודעה שפרסם היועץ האמריקני לביטחון 
לאומי, ג'ון בולטון, נאמר כי המטרה היא לשדר מסר לאיראן כי ארה"ב 

תגיב לכל תוקפנות איראנית נגד ארה"ב או בעלות בריתה באזור. 

כזכור, לפני תקופה קצרה איימה ארה"ב על איראן כי לא תהסס 
במצרי  השיט  את  לעצור  תנסה  האחרונה  אם  איראנים  בכוחות  לפגוע 

הורמוז. 

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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ארה"ב שוקלת ניתוק קשרים 
עם מדינות המתנגדות לישראל

את הדברים אמר הממונה האמריקני למאבק באנטישמיות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
למא־ האמריקני  הממונה 
חשף  קאר  אלן  באנטישמיות  בק 
אתמול כי מחלקת המדינה האמ־
ואולי  לשנות  שוקלת  ריקנית 
מדינות  עם  יחסיה  את  לבטל  אף 
שונות בעולם המקיימות מדיניות 

אנטי-ישראלית מובהקת.
עלה  בכך  הצורך  לדבריו, 
הבינו  המדינה  שבמחלקת  לאחר 
כי מדיניות אנטי-ישראלית הינה 
מעט  בלא  לאנטישמיות  מסווה 

מקרים.

נשיא ארה"ב טראמפ: "עומדים 
לחלוטין לצד ישראל"

הנשיא טראמפ גם פרסם 
פניה אישית לאזרחי עזה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
דונלד  האמריקני,  הנשיא 
בשעות  שלשום  כתב  טראמפ, 
לפני  קצר  זמן  המאוחרות,  הערב 
כניסת הפסקת האש לתוקפה, כי 
ומגנה  בישראל  תומכת  ארה"ב 

על פעילותה בעזה. 
הנשיא  שכתב  בהודעה 
אשר  החברתית  ברשת  בחשבונו 
מיליון  כשישים  עוקבים  אחריה 
למטח  הנשיא  התייחס  אדם,  בני 
והביע  ישראל  לעבר  הרקטות 
תמיכה מוחלטת במדינת ישראל. 
מטח  בפני  ניצבת  ישראל  "שוב 
של ירי רקטות קטלני על ידי אר־
והג'יהאד  חמאס  של  הטרור  גוני 
האסלאמי. אנו תומכים ב-100% 

בישראל בהגנה על אזרחיה".
לעז־ פנה  טראמפ  בנוסף, 

 - הרצועה  "לאזרחי  וכתב:  תים 
פעולות הטרור הללו נגד ישראל 
לא יביאו לכם כלום מעבר לסבל 
האלימות  את  מגרו  יותר.  רב 
יכול  זה   - השלום  למען  ופעלו 

לקרות!"

דיווח: 

ארה"ב צפויה להטיל סנקציות 
נוספות על איראן

המהלך מתוכנן להתבצע ביום השנה הראשון לפרישה האמריקנית מהסכם 
הגרעין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
צפוי  האמריקני  הממשל 
על  הקרוב  רביעי  ביום  להודיע 
ומש־ נוספות  סנקציות  הטלת 
מדווח  כך  איראן.  על  מעותיות 
לפי  אקסיוס.  החדשות  אתר 

יכ־ האמריקני  הממשל  האתר, 
הח־ הסנקציות  הטלת  על  ריז 
שזהו  רביעי,  ביום  דווקא  דשות 
האמריקנית  לפרישה  השנה  יום 

מההסכם שנחתם עם איראן.
בצל  מגיעים  הדברים 

שתי  שבין  ביחסים  ההחרפה 
המדינות והכנסתם של משמרות 
הט־ ארגוני  לרשימת  המהפכה 
רור שמפרסמת מחלקת המדינה 

האמריקנית.

נבחרו יו"ר זמניים לוועדות 
הכספים והבטחון

הרב גפני נבחר זמנית ליו"ר ועדת הכספים: ''נדון על הפיצויים לדרום'' ◆ ח"כ 
דיכטר נבחר ליו"ר ועדת החו"ב

מ‡: יוני טיין
הזמנית  הכספים  ועדת 
משה  הרב  בח"כ  אחד  פה  בחרה 
הכספים  ועדת  כיו"ר  לכהן  גפני 

הזמני.
מודה  אמר: "אני  גפני  הרב 
במה־ בי.  שתמכו  הוועדה  לחברי 
עבדנו  הקודמת  הקדנציה  לך 
המגבלות  למרות  מלא,  בשת"פ 
אני  וקואליציה,  אופוזיציה  של 
ועדת  זו.  בדרך  להמשיך  מתכוון 
בכולם,  לטפל  צריכה  הכספים 
ויהודים,  ערבים  ושמאל,  ימין 
מקווה  אני  וחילונים,  חרדים 
בשבוע  תימשך.  אכן  הזו  שהדרך 
בוערים  נושאים  כמה  אביא  הבא 
זה  מהם  אחד  היום,  סדר  שעל 
הפיצויים ליישובי הדרום. עברנו 
לקבוע  ניסינו  פשוטים,  לא  ימים 
שנוהל  הקודם  בסבב  בוועדה 
הצלח־ לא  קבוע,  יהיה  הפיצויים 
המו־ את  להאריך  רק  הצלחנו  נו, 
עד. כעת ננסה לחשוב על זה שוב 
בתיירות,  גם  נטפל  ראש.  בכובד 
במפעלים  בדבוראים,  בחקלאות, 
בפיטורין  גם  נטפל  ובתושבים. 
תוש־ בהם  שעובדים  במפעלים 
מאוד.  גדולה  סכנה  זו  הדרום,  בי 
נטפל בעוד נושאים דחופים שעל 

הפרק, ישנה מלאכה רבה".
ח"כ אחמד טיבי: "אני מכיר 

ח"כ  עשייתך  את 
כלל  לטובת  גפני 
הסי־ זו  המגזרים, 

בך  שתמכתי  בה 
בשם הסיעה שלנו, 
חברי  הרבה  אין 
יש  לגביהם  כנסת 
כללית,  הסכמה 
מהם,  אחד  אתה 

אני מאחל לך הצלחה רבה".
חברי הוועדה הזמנית הינם 
חברי הכנסת דוד ביטן, מאי גולן, 
ני־ אבי  קרעי,  שלמה  שיר,  מיכל 
סנקורן, אורית פרקש, אורלי פו־
משה  מרגי,  יעקב  לוי,  רמן, מיקי 
פורר,  עודד  שפיר,  סתיו  גפני, 
פולקמן,  רועי  סמוטריץ',  בצלאל 
עבאס מנצור, אחמד טיבי, ואיימן 

עודה.
והבטחון,  החוץ  בוועדת   
יו"ר הוועדה המסדרת, ח"כ מיקי 
הוועדה  כי  אמר  (הליכוד),  זוהר 
על  להמליץ  החליטה  המסדרת 
כיו"ר  (הליכוד)  דיכטר  אבי  ח"כ 
חוץ  לענייני  הזמנית  הוועדה 
הזמנית  הוועדה  וחברי  וביטחון 
פה  בהצבעה  זו  המלצה  אישרו 

אחד.
הווע־ יו"ר  אמר  מכן  לאחר 
דה הזמנית, ח"כ דיכטר,  כי "אם 
למישהו היה ספק בנחיצותה של 
מתפקדת  וביטחון  חוץ  ועדת 

ועדה  שתיכון  עד  הזמן  בפרק 
הימים  שאירועי  הרי  קבועה, 
ספק.  כל  הסירו  ודאי  האחרונים 
כמו כן, ברור הצורך להקים ועדת 
אפק־ מסגרת  שתהווה  משנה 
דיונים  לקיום  מינימלית  טיבית 
בסוגיות רגישות גם בתקופה זו".

ח"כ דיכטר הודיע כי תוקם 
מו־ לענייני  זמנית  משנה  ועדת 
ושו"ן,  חשאיים  שירותים  דיעין, 
ח"כ  הבא:  ההרכב  את  והציע 
ועדת  יו"ר  גם  שיהיה  דיכטר, 
המשנה, ח"כ יואב קיש (הליכוד), 
ח"כ יואב בן צור (ש"ס), ח"כ משה 
(בוגי) יעלון (כחול לבן) וח"כ יאיר 

לפיד (כחול לבן).
הכנסת  מליאת  בנוסף, 
כהן  מאיר  הכנסת  בחברי  בחרה 
אייכלר  ישראל  והרב  לבן)  (כחול 
זמניים  כסגנים  התורה)  (יהדות 
ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, עד 
 60 קבועים.  יו"ר  סגני  לבחירת 

ח"כים תמכו ללא מתנגדים.

7 יום שלישי ב' אייר תשע"ט 07/05/2019

 דיווח: 

30 מיליון דולר יועברו מקטאר 
לחמאס באישור ישראל

במסגרת הפסקת האש: חמאס מתחייב לרסן את הג'יהאד האסלאמי ◆ כמו כן 
המתפרעים יורחקו מגדר הגבול ויופסקו שיגורי הבלונים

מ‡: מ. יו„
בנימין  הממשלה  ראש 
 30 העברת  לאשר  צפוי  נתניהו 
לחמאס  מקטאר  דולר  מיליון 
מההסכמות  כחלק  עזה,  ברצועת 

שאפשרו את הפסקת האש.
מת־ חמאס  הדיווח,  פי  על 

האס־ הג'יהאד  את  לרסן  חייב 
גופי  כל  עמדת  לפי  זאת  לאמי. 
להסלמה  הסיבה  כי  הביטחון, 
הג'יהאד  פעילות  היא  הנוכחית 

לסיכול ההסדרה.
בנוסף, הפגנות הגדר יצומ־
צמו והמפגינים יורחקו עוד יותר 

אלימות.  למנוע  כדי  מהגבול, 
שי־ את  להפסיק  הבטיח  חמאס 
גור בלוני התבערה ליישובי עוטף 
עזה. בתמורה לצעדים הללו, יש־
ותר־ המעברים  את  תפתח  ראל 
חיב את שטח הדיג ברצועת עזה.

דיווח:

המוסד הישראלי התריע על 
פיגוע איראני אפשרי בארה"ב
פקידים בכירים ישראלים טענו כי גופי מודיעין מישראל, ובראשם המוסד, 
העבירו למעצמה האמריקנית מידע שגרם לה לתגבר את הכוחות במפרץ ◆ 

המידע הוביל להחלטת ארה"ב לשלוח נושאת מטוסים נוספת

מ‡: מ. יו„
הב־ ארצות  בין  המתיחות 
בכירים  פקידים  לאיראן:  רית 
מודיעין  גופי  כי  טענו  ישראלים 
הע־ המוסד  ובראשם  ישראלים 
בירו לארצות הברית התרעה על 
פיגוע איראני אפשרי בארה"ב או 
בפרסי,  במפרץ  בריתה  בבעלות 

כך דווח אמש בכלי התקשורת.
היש־ הבכירים  הפקידים 
שהועבר  המידע  כי  טענו  ראלים 
המודיעין  גופי  ושאר  מהמוסד 
לא־ שגרם  מהבסיס  חלק  היווה 
הכוחות  את  לתגבר  מריקנים 
נו־ לשם  ולשלוח  במפרץ  שלהם 

שאת מטוסים נוספת.
עוד דווח, כי הסוגיה עלתה 
שהת־ בשיחות  שבועיים  לפני 
המטה  ראש  בין  בארה"ב  קיימו  
שבת  בן  מאיר  לאומי  לביטחון 
לנ־ לאומי  לביטחון  היועץ  לבין 
בע־ בולטון.  ג'ון  ארה"ב,  שיא 
הסביר  כאמור  המידע  קבות 
מה  ברור  לא  כי   ישראלי  בכיר 

ברור  אבל  לבצע  ינסו  האיראנים 
ש"הטמפרטורה אצלם עולה".  

המדי־ מזכיר  כך,  בתוך 
פומפאו,  מייק  האמריקני,  נה 
זיהתה  ארה"ב  כי  לכתבים  אמר 
שעשויה  איראנית  "פעילות" 
אפשרית.  הסלמה  על  להצביע 
פעילות  לראות  ממשיכים  "אנו 
הס־ כי  להאמין  אותנו  שמובילה 

להתרחש.  עשויה  במצב  למה 
לכן, אנו לוקחים בחשבון את כל 
בהתאם,  ונערכים  האפשרויות 
מבחי־ והן  ביטחונית  מבחינה  הן 
נת היכולת שלנו לוודא שלנשיא 
של  רחב  של  טווח  יש  טראמפ 
תגובות אפשריות למקרה שצריך 

לצאת לפעולה".

נתניהו: "הרגנו עשרות מחבלים 
- שינינו את כללי המשחק 

וחמאס מבין זאת"
רה"מ נתניהו ביקר פצועים בביה"ח סורוקה בב"ש וקיים הערכת מצב בפיקוד 

הדרום ◆ "חידשנו את מדיניות החיסול של בכירי הטרור" 

מ‡: מ. יו„
הבי־ ושר  הממשלה  ראש 
טחון בנימין נתניהו קיים אתמול 
בפיקוד  ביטחונית  מצב  הערכת 
הדרום וביקר פצועים בבית החו־

לים סורוקה בבאר שבע.
חי־ האחרונים  ״ביומיים 
חיסול  של  המדיניות  את  דשנו 
עשרות  הרגנו  הטרור,  בכירי 
והג'יהאד  החמאס  של  מחבלים 
האיסלאמי והפלנו מגדלי טרור", 
אמר נתניהו לכלי התקשורת שנ־
את  שינינו  "אנחנו  במקום.  כחו 
כללי המשחק, והחמאס מבין זאת 

היטב. ועם זאת, ברור שזו לא סוף 
להיערך  הנחיתי  ולכן  המערכה, 
להמשך והנחיתי גם להשאיר את 
כוחות השריון והארטילריה סביב 

רצועת עזה".
רוצה  "אני  המשיך:  נתניהו 
על  הדרום  תושבי  את  לשבח 
מפקדי  ואת  האיתנה,  עמידתם 
הת־ פעולתם  על  צה"ל  וחיילי 

קיפה".
ערך  בדרום  בביקורו 
מצב  הערכת  הממשלה  ראש 
בפיקוד  ביטחונית  והתייעצות 
מאיר  המל״ל  ראש  עם  דרום 

אלוף  הרמטכ״ל  סגן  שבת,  בן 
הדרום  פיקוד  מפקד  זמיר,  אייל 
אלוף הרצי הלוי, מתאם פעולות 
כמיל  אלוף  בשטחים  הממשלה 
עזה  אוגדת  מפקד  רוקון,  אבו 
ובכירים  טולדנו  אליעזר  תא״ל 

נוספים.
ראש  ביקר  לכן,  קודם 
הפצועים  את  נתניהו  הממשלה 
רס״ן סולטאן עיאדה ורב״ט עומר 
שלום שנפצעו בפעילות מבצעית 
בגבול רצועת עזה בבית החולים 

סורוקה בבאר שבע.

נעצר פלסטיני שהחזיק בביתו 
נשק גנוב

שוטרי מג"ב עצרו פלסטיני שהחזיק בארון הבגדים נשק מסוג M16 ◆ מלבד 
זאת החזיק שתי מחסניות מלאות בתחמושת

מ‡: מ. יו„
עצרו  הגבול  משמר  שוטרי 
נשק  להחזקת  בחשד  פלסטיני 
כתב  נגדו  הוגש   .M16 מסוג 
אישום באמצעות התובע הצבאי.

מידע  התקבל  כשבוע  לפני 
ביחידה המרכזית של מג"ב בדבר 
בביתו  לחימה  אמצעי  החזקת 
של חשוד בכפר תלת שבחטמ"ר 

אפרים.
על  שפשטו  מג"ב  בלשי 
הבית יחד עם כוחות צה"ל איתרו 
ושתי   M16 מסוג  נשק  במקום 
מחסניות מלאות ב-60 כדורי ירי 

בארון חדר השינה.
הנא־ האישום,  כתב  פי  על 
מחודש  החל  בביתו  החזיק  שם 
ינואר 2019 ועד ליום מעצרו, כלי 
ממפקד  היתר  תעודת  ללא  נשק 

צבאי או מטעמו.
ה-30  בשנות  הנאשם, 
במשמר  לחקירה  הועבר  לחייו, 
הגבול, והבוקר כאמור הוגש כתב 
התובע הצבאי  שומרון אישום באמצעות  הצבאי  המשפט  שבאזור סאלם.בבית 

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


7 יום שלישי ב' אייר תשע"ט 07/05/2019

 דיווח: 

30 מיליון דולר יועברו מקטאר 
לחמאס באישור ישראל

במסגרת הפסקת האש: חמאס מתחייב לרסן את הג'יהאד האסלאמי ◆ כמו כן 
המתפרעים יורחקו מגדר הגבול ויופסקו שיגורי הבלונים

מ‡: מ. יו„
בנימין  הממשלה  ראש 
 30 העברת  לאשר  צפוי  נתניהו 
לחמאס  מקטאר  דולר  מיליון 
מההסכמות  כחלק  עזה,  ברצועת 

שאפשרו את הפסקת האש.
מת־ חמאס  הדיווח,  פי  על 

האס־ הג'יהאד  את  לרסן  חייב 
גופי  כל  עמדת  לפי  זאת  לאמי. 
להסלמה  הסיבה  כי  הביטחון, 
הג'יהאד  פעילות  היא  הנוכחית 

לסיכול ההסדרה.
בנוסף, הפגנות הגדר יצומ־
צמו והמפגינים יורחקו עוד יותר 

אלימות.  למנוע  כדי  מהגבול, 
שי־ את  להפסיק  הבטיח  חמאס 
גור בלוני התבערה ליישובי עוטף 
עזה. בתמורה לצעדים הללו, יש־
ותר־ המעברים  את  תפתח  ראל 
חיב את שטח הדיג ברצועת עזה.

דיווח:

המוסד הישראלי התריע על 
פיגוע איראני אפשרי בארה"ב
פקידים בכירים ישראלים טענו כי גופי מודיעין מישראל, ובראשם המוסד, 
העבירו למעצמה האמריקנית מידע שגרם לה לתגבר את הכוחות במפרץ ◆ 

המידע הוביל להחלטת ארה"ב לשלוח נושאת מטוסים נוספת

מ‡: מ. יו„
הב־ ארצות  בין  המתיחות 
בכירים  פקידים  לאיראן:  רית 
מודיעין  גופי  כי  טענו  ישראלים 
הע־ המוסד  ובראשם  ישראלים 
בירו לארצות הברית התרעה על 
פיגוע איראני אפשרי בארה"ב או 
בפרסי,  במפרץ  בריתה  בבעלות 

כך דווח אמש בכלי התקשורת.
היש־ הבכירים  הפקידים 
שהועבר  המידע  כי  טענו  ראלים 
המודיעין  גופי  ושאר  מהמוסד 
לא־ שגרם  מהבסיס  חלק  היווה 
הכוחות  את  לתגבר  מריקנים 
נו־ לשם  ולשלוח  במפרץ  שלהם 

שאת מטוסים נוספת.
עוד דווח, כי הסוגיה עלתה 
שהת־ בשיחות  שבועיים  לפני 
המטה  ראש  בין  בארה"ב  קיימו  
שבת  בן  מאיר  לאומי  לביטחון 
לנ־ לאומי  לביטחון  היועץ  לבין 
בע־ בולטון.  ג'ון  ארה"ב,  שיא 
הסביר  כאמור  המידע  קבות 
מה  ברור  לא  כי   ישראלי  בכיר 

ברור  אבל  לבצע  ינסו  האיראנים 
ש"הטמפרטורה אצלם עולה".  

המדי־ מזכיר  כך,  בתוך 
פומפאו,  מייק  האמריקני,  נה 
זיהתה  ארה"ב  כי  לכתבים  אמר 
שעשויה  איראנית  "פעילות" 
אפשרית.  הסלמה  על  להצביע 
פעילות  לראות  ממשיכים  "אנו 
הס־ כי  להאמין  אותנו  שמובילה 

להתרחש.  עשויה  במצב  למה 
לכן, אנו לוקחים בחשבון את כל 
בהתאם,  ונערכים  האפשרויות 
מבחי־ והן  ביטחונית  מבחינה  הן 
נת היכולת שלנו לוודא שלנשיא 
של  רחב  של  טווח  יש  טראמפ 
תגובות אפשריות למקרה שצריך 

לצאת לפעולה".

נתניהו: "הרגנו עשרות מחבלים 
- שינינו את כללי המשחק 

וחמאס מבין זאת"
רה"מ נתניהו ביקר פצועים בביה"ח סורוקה בב"ש וקיים הערכת מצב בפיקוד 

הדרום ◆ "חידשנו את מדיניות החיסול של בכירי הטרור" 

מ‡: מ. יו„
הבי־ ושר  הממשלה  ראש 
טחון בנימין נתניהו קיים אתמול 
בפיקוד  ביטחונית  מצב  הערכת 
הדרום וביקר פצועים בבית החו־

לים סורוקה בבאר שבע.
חי־ האחרונים  ״ביומיים 
חיסול  של  המדיניות  את  דשנו 
עשרות  הרגנו  הטרור,  בכירי 
והג'יהאד  החמאס  של  מחבלים 
האיסלאמי והפלנו מגדלי טרור", 
אמר נתניהו לכלי התקשורת שנ־
את  שינינו  "אנחנו  במקום.  כחו 
כללי המשחק, והחמאס מבין זאת 

היטב. ועם זאת, ברור שזו לא סוף 
להיערך  הנחיתי  ולכן  המערכה, 
להמשך והנחיתי גם להשאיר את 
כוחות השריון והארטילריה סביב 

רצועת עזה".
רוצה  "אני  המשיך:  נתניהו 
על  הדרום  תושבי  את  לשבח 
מפקדי  ואת  האיתנה,  עמידתם 
הת־ פעולתם  על  צה"ל  וחיילי 

קיפה".
ערך  בדרום  בביקורו 
מצב  הערכת  הממשלה  ראש 
בפיקוד  ביטחונית  והתייעצות 
מאיר  המל״ל  ראש  עם  דרום 

אלוף  הרמטכ״ל  סגן  שבת,  בן 
הדרום  פיקוד  מפקד  זמיר,  אייל 
אלוף הרצי הלוי, מתאם פעולות 
כמיל  אלוף  בשטחים  הממשלה 
עזה  אוגדת  מפקד  רוקון,  אבו 
ובכירים  טולדנו  אליעזר  תא״ל 

נוספים.
ראש  ביקר  לכן,  קודם 
הפצועים  את  נתניהו  הממשלה 
רס״ן סולטאן עיאדה ורב״ט עומר 
שלום שנפצעו בפעילות מבצעית 
בגבול רצועת עזה בבית החולים 

סורוקה בבאר שבע.

נעצר פלסטיני שהחזיק בביתו 
נשק גנוב

שוטרי מג"ב עצרו פלסטיני שהחזיק בארון הבגדים נשק מסוג M16 ◆ מלבד 
זאת החזיק שתי מחסניות מלאות בתחמושת

מ‡: מ. יו„
עצרו  הגבול  משמר  שוטרי 
נשק  להחזקת  בחשד  פלסטיני 
כתב  נגדו  הוגש   .M16 מסוג 
אישום באמצעות התובע הצבאי.

מידע  התקבל  כשבוע  לפני 
ביחידה המרכזית של מג"ב בדבר 
בביתו  לחימה  אמצעי  החזקת 
של חשוד בכפר תלת שבחטמ"ר 

אפרים.
על  שפשטו  מג"ב  בלשי 
הבית יחד עם כוחות צה"ל איתרו 
ושתי   M16 מסוג  נשק  במקום 
מחסניות מלאות ב-60 כדורי ירי 

בארון חדר השינה.
הנא־ האישום,  כתב  פי  על 
מחודש  החל  בביתו  החזיק  שם 
ינואר 2019 ועד ליום מעצרו, כלי 
ממפקד  היתר  תעודת  ללא  נשק 

צבאי או מטעמו.
ה-30  בשנות  הנאשם, 
במשמר  לחקירה  הועבר  לחייו, 
הגבול, והבוקר כאמור הוגש כתב 
התובע הצבאי  שומרון אישום באמצעות  הצבאי  המשפט  שבאזור סאלם.בבית 



יום שלישי ב' אייר תשע"ט 807/05/2019

כתב אישום חמור:

 תושב ירושלים אסף מידע על 
שדות תעופה עבור חמאס

על פי פרקליטות המחוז בעיר, עובאדה עלמי נפגש עם פעילי ארגון הטרור 
◆ הנאשם אסף עבורם מידע ואף העביר לחמאס סכומי כסף מגורמים שונים 

בישראל

מ‡: מ. יו„
ירושלים  מחוז  פרקליטות 
הגישה אתמול לביהמ"ש המחוזי 
עובאדה  נגד  אישום  כתב  בעיר 
עלמי, בגין ריגול, ביצוע עבירות 
בר־ ושימוש  חוץ  סוכן  עם  מגע 

כוש טרור.
שהוגש  האישום  כתב  לפי 
החל  ביינה,  מוריה  עו"ד  ידי  על 
למעצרו,  ועד   2018 מאוקטובר 
הנאשם היה בקשר עם שני פעילי 

חמאס, ששהו בטורקיה.
עימם,  הפגישות  במהלך 

השניים ביקשו מעלמי שיתצפת, 
יאסוף צילומים ומידע על אתרים 
אסטרטגיים ביטחוניים בישראל, 
החשו־ אנשים  של  שמות  יעביר 
דים במכירת אדמות לישראליים, 
ושל חשודים בשיתוף פעולה בי־

טחוני עם ישראל.
לבקשותיהם.  נעתר  עלמי 
בסיסים  על  מידע  אסף  הוא 
בארץ,  שונים  במקומות  צבאיים 
ביט־ ובאתרים  תעופה  בשדות 
כן  עשה  עלמי  נוספים.  חוניים 
לצורך  במידע  שמדובר  ביודעו 
הח־ ארגון  של  צבאית  פעילות 

מאס.
בנוסף, במהלך השנים 2017 
כסף  סכומי  עלמי  אסף  ו- 2018, 
והע־ בישראל  שונים  מגורמים 
שקיבל  להוראות  בהתאם  בירם 
מפעיל חמאס שבטורקיה, לצורך 
במעשים  הארגון.  פעילות  מימון 
לפגוע  בכוונה  מידע  החזיק  אלו 
בביטחון המדינה, ולממן פעילות 

ארגון טרור.
לע־ מבקשת  הפרקליטות 
צור את הנאשם עד תום ההליכים 

המשפטיים נגדו.

סער: "הפסקת האש חסרת 
הישגים"; הליכוד: "הוא רוצה 

להפיל את רה"מ"
ח"כ גדעון סער מהליכוד כתב דברי ביקורת על הסכם הרגיעה עם חמאס: 
"המערכה לא נמנעה אלא נדחתה" ◆ בליכוד תקפו: "הוא משתף פעולה עם 

כחול לבן נגד רה"מ"

מ‡: יוני טיין
(הליכוד)  סער  גדעון  ח"כ 
האש  הפסקת  על  ביקורת  מתח 
הוא  הטרור.  לארגוני  ישראל  בין 
בנסי־ "הפסקת-האש,  כתב: 
הישגים  נעדרת  הושגה,  בה  בות 
סבבי  בין  הזמן  טווחי  לישראל. 
ישראל  על  האלימות  ההתקפות 
ומתקצרים,  הולכים  ואזרחיה 
מתעצמים  בעזה  הטרור  וארגוני 
ביניהם. המערכה לא נמנעה אלא 

נדחתה".
ע"י  סער  הותקף  בתגובה 

הוא  כי  שאמרו  בליכוד  גורמים 
רק רוצה להפיל את נתניהו.

כשתקף   ,2015 "מאז 
וראש  הליכוד  את  הפסקה  ללא 
רק  יש  סער  לגדעון  הממשלה, 
ראש  את  להפיל  אחת:  מטרה 
בנימין  הליכוד  ויו״ר  הממשלה 
מתחלפים,  התירוצים  נתניהו. 

המטרה לא.
מתושבי  שרבים  בעוד 
בראש  אמונם  את  הביעו  הדרום 
הממשלה נתניהו, גדעון סער לא 
נותן אפילו רגע אחד של אשראי 

מיד  ומצטרף  הממשלה  לראש 
גנץ  בני  של  משמאל  להתקפות 
דברו  עושה  האוזר,  צביקה  ושל 
של סער שערק לשמאל ושאיתו 

הוא מתואם לחלוטין".
הביקו־ על  הגיב  סער 
מגוחכים.  "הדברים  נגדו:  רת 
בנו־ דעותי  את  לומר  אמשיך 
ואף  המרכזיים  הלאומיים  שאים 
זאת  מורא.  ללא  עליהן  להיאבק 
עלי  שהוטלה  השליחות  מהות 

ע"י חברי הליכוד".

הב' - נושא עון

ִדְתַנן  ִחית כְּ ֵרא ַמשְׁ א ִיבָּ לֹּ ֲהֵרי לֹא ַיֲעֶשׂה ָהָאָדם ָעוֹן שֶׁ ֶדם שֶׁ דוֹל ֵמַהקֹּ ֲהֵרי ֶזה גָּ

רּוְך  דוֹׁש בָּ גוֹר עוֵֹמד ִלְפֵני ַהקָּ ָהעוֵֹבר ֲעֵבָרה ַאַחת קֶֹנה לוֹ ָקֵטגוֹר ֶאָחד ַוֲהֵרי אוֹתוֹ ַקטֵּ

דוֹׁש  ַהקָּ שֶׁל  ְפעוֹ  שִׁ בְּ א  ֶאלָּ עוָֹלם  בָּ ֶמת  ִמְתַקיֶּ ה  ִריָּ בְּ ְוֵאין  ֲעשַָׂאִני,  לוִֹני  פְּ ְואוֵֹמר  הּוא 

דוֹׁש  אַמר ַהקָּ יֹּ ין נוֵֹתן שֶּׁ ם, ַהדִּ ה ִמְתַקיֵּ ה עוֵֹמד ְלָפָניו ּוַבמֶּ ִחית ַהזֶּ שְׁ רּוְך הּוא ַוֲהֵרי ַהמַּ בָּ

ִחית  שְׁ ּנּו ְוָהָיה ַהמַּ ְרֵנס ִממֶּ ְוִיְתפַּ ִחיִתים ֵיֵלְך ֵאֶצל ִמי שֲֶׁעשָׂאוֹ  רּוְך הּוא ֵאיִני ָזן ַמשְׁ בָּ

ִחית  שְׁ ל ַהמַּ טֵּ ְתבַּ יִּ ִפי ָעְנׁשוֹ ַעד שֶׁ ָמתוֹ אוֹ כוְֹרתוֹ אוֹ ֶנֱעַנׁש ָעָליו כְּ ד ְונוֵֹטל ִנשְׁ יוֵֹרד ִמיַּ

ָזן  שֶׁהּוא  ּוְכמוֹ  ָהַעִין  ְוסוֵֹבל  נוֹשֵׂא  א  ֶאלָּ ֵכן  עוֶֹשׂה  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ְוֵאין  ַההּוא, 

ׁשּוב  יָּ ָבִרים, אוֹ שֶׁ לֹשָׁה דְּ ְהֶיה ֶאָחד ִמשְּׁ יִּ ה ַעד שֶׁ ִחית ַהזֶּ שְׁ ּלוֹ ָזן ּוְמַפְרֵנס ַהמַּ ָהעוָֹלם כֻּ

ִיּסּוִרים ּוִמיָתה,  ֵלהּו ׁשוֵֹפט ֶצֶדק בְּ ָפיו, אוֹ ְיַבטְּ ִסגֻּ ֵלהּו בְּ הּו ִויַבטְּ ְתׁשּוָבה ִויַכלֵּ ַהחוֵֹטא בִּ

ל  שׂוֹא ּוֵפְרׁשּו ֲחַז"ל כָּ דוֹל ֲעוִֹני ִמנְּ ָאַמר ַקִין גָּ ם ְושָׁם ִיְפַרע חוֹבוֹ. ְוַהְינּו שֶׁ יִהנֹּ גֵּ אוֹ ֵיֵלְך בַּ

רּוׁש  ה ָיכוֹל ְלסוְֹבלוֹ פֵּ ֵאין ַאתָּ ה סוֵֹבל ֵיָרֶצה ָזן ּוְמַפְרֵנס, ַוֲעוִֹני ָכֵבד שֶׁ ּלוֹ ַאתָּ ָהעוָֹלם כֻּ

ּוְמַפְרֵנס  זּון  יָּ שֶׁ דוָֹלה  גְּ ַסְבָלנּות  ת  ִמדַּ ֶזה  ֲהֵרי  ן  כֵּ ִאם  ן,  ַוֲאַתקֵּ ָאׁשּוב  שֶׁ ַעד  ְלַפְרְנסוֹ 

ׁשּוב. יָּ ָרא ַהחוֵֹטא ַעד שֶׁ בָּ ה ָרָעה שֶׁ ִריָּ בְּ

ַעד  ֵהִריַע  שֶׁ ְוָרעוָֹתיו  ֲחֵברוֹ  עֹל  ל  ִלְסבֹּ ַסְבָלן  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ָצִריְך  ה  מָּ כַּ ָהָאָדם  ִיְלמֹד 

ַעד  אוֹ  ֲחֵברוֹ  ן  ְיַתקֵּ ַעד  ל  ִיְסבֹּ ְוהּוא  ֶנְגּדוֹ  ָחָטא  שֶׁ ֶמת,  ַקיֶּ ָרָעתוֹ  ֲעַדִין  שֶׁ ֶזה  כָּ שִׁעּור 

ל ֵמֵאָליו ְוַכּיוֵֹצא: טֵּ ְתבַּ יִּ שֶׁ

ְהֶייָנה בוֹ: תִּ ָראּוי שֶׁ ֻעּלוֹת י"ג שֶׁ ו ְנָפֵרׁש אוָֹתן ַהפְּ ְוַעְכשָׁ

הג'- ועובר על פשע

דוֹׁש  ׁש שֶׁל ַהקָּ א ַעל ָידוֹ ַממָּ ִליַח ֶאלָּ ִחיָלה ַעל ְיֵדי שָׁ ֲהֵרי ֵאין ַהמְּ דוָֹלה שֶׁ ה גְּ זוֹ ִמדָּ

ִליָחה שֶׁהּוא  ִליָחה ְוגוֹ' ּוַמה ִהיא ַהסְּ ָך ַהסְּ י ִעמְּ ִדְכִתיב (תהלים קל, ד) כִּ רּוְך הּוא כְּ בָּ

ִתיב  נוֹת ִצּיוֹן ְוגוֹ׳ ְוֵכן כְּ ִדְכִתיב (ישעיה ד, ד) ִאם ָרַחץ ֲאדָֹני ֵאת צַֹאת בְּ רוֵֹחץ ֶהָעוֹן כְּ

ׁשוֵֹלַח  שַׁע  פֶּ ַעל  ְועוֵֹבר  ְוָהִיינּו  ְוגוֹ'  ְטהוִֹרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  ְוָזַרְקתִּ כה)  לו,  (יחזקאל 

שַׁע. ֵמיֵמי ְרִחיָצה ְועוֵֹבד ְורוֵֹחץ ַהפֶּ

ב לחודש
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בעקבות הפסקת האש: ראשי 
כחול לבן במתקפה על רה"מ

"כל מה שעשתה הממשלה, פעם נוספת, הוא להניח לפתחנו את המערכה 
הבאה", דברי גנץ ◆ גם יעלון ולפיד תקפו את רה"מ

מ‡: יוני טיין
ביקורת  מתחו  באופוזיציה 
יו"ר  הרגיעה.  הסכם  על  קשה 
אמר  גנץ,  בני  ח"כ  לבן,  כחול 
לשטח  שיגורים   700 "כמעט  כי 
רבים  ופצועים  נפגעים  ישראל, 
תוצר  כולם   - הרוגים  וארבעה 
של אובדן ההרתעה - מסתיימים 
חמאס  לסחטנות  נוספת  בכניעה 

וארגוני הטרור".
"כל מה שעשתה הממשלה, 
פעם נוספת, הוא להניח לפתחנו 

את המערכה הבאה", דברי גנץ.
"אכן,  כתב,  יעלון  משה 
והג׳יהאד  החמאס  (של  ההרתעה 
הרוצחים  שוקמה.  האיסלאמי) 
אז־ יחיו  ואיך  אם  קובעים  מעזה 
כר־ פועלים  ישראל,  מדינת  רחי 
נתניהו  חסות.  דמי  וגובים  צונם 
הטרוריס־ לסחטנות  שוב  נכנע 
טים וקונה שקט זמני, רק בעבור 
נתניהו  הפוליטית.  הישרדותו 
שוב  ומפקיר  נתניהו  על  רק  מגן 
בידי  ישראל  אזרחי  ביטחון  את 

מרצחים צמאי דם. נתכונן לסבב 
הבא".

"נת־ תקף:  לפיד,  יאיר 
הדרום  בתושבי  השתמש  ניהו 
מוחלטת  לכניעה  בדרך  כשכפ"ץ 
יפתור  לא  נתניהו  החמאס.  מול 
את  לו  אין  בעזה.  הבעיה  את 
כדי  והפוליטי  המבצעי  האומץ 
שהוא  המינימום  זאת.  לעשות 
צריך לעשות זה להסביר לאזרחי 
ישראל את המצב אבל אפילו את 

זה אין לו אומץ לעשות".

 גבאי: "אחרי חיזוק החמאס נתניהו 
החל בחיזוק הג'יהאד האיסלאמי"

יו"ר העבודה, ח"כ אבי גבאי: "אחרי עשרים שנים שנתניהו מחזק את חמאס, 
הוא החל לחזק גם את הג'יהאד האיסלאמי" ◆ יו"ר מרצ: "רק מו"מ מדיני 

והסרת המצור מעזה יציל אותנו"

מ‡: יוני טיין
אבי  ח"כ  העבודה,  יו"ר 
והאשים  נתניהו  את  תקף  גבאי 
שנתניהו  שנים  עשרים  אחרי  כי 
מחזק את חמאס, הוא החל לחזק 

גם את הג'יהאד האיסלאמי.
גבאי אמר שהוא מברך על 
תנחומים  ושולח  האש  הפסקת 
ואיחולי  ההרוגים  למשפחות 

החלמה לפצועים.
שנת־ שנים  עשרים  אחרי 
ניהו מחזק את החמאס - שחרור 
יאסין, עיסקת שליט, כסף קטארי 
ועוד. השנה התחיל לחזק גם את 
שהתיישב  האיסלאמי  הג׳יהאד 
למו"מ בקהיר כשותף שווה. בלי 
הסבב  טווח,  ארוך  מדיני  פתרון 

הבא הוא רק עניין של זמן.
זנ־ תמר  חה"כ  מרצ  יו"ר 
האחרון  הסבב  על  אמרה  דברג 
יושבים   שוב  "התושבים   כי: 

בממ״דים תחת מטחי טילים כב־
דים. גם בשבוע הזה  אין פיתרון 

צבאי לסכסוך הזה.
מהל־ פעם  אחר  פעם 
סבב  ע״י  מופרעים  הסדרה  כי 
רק  התשיעי  הסבב  זה  אלימות.  
שוב  ואנחנו  האחרונה,  בשנה 
הס־ ברור:  בקול  לומר  כדי  כאן 
לא  האלה  התוחלת  חסרי  בבים 
משנים  ולא  פתרון  שום  מביאים 
את המצב.  עוד סבב חסר תוחלת 

הוא לא הפיתרון - בדיוק להפך. 
בשדה  להיות  צריכה  לא  השיחה 
אלא  לתותחים  טילים  בין  הקרב 
בשדה המדיני. הדיון צריך להיות 
הפס־ על  האלימות,  הפסקת  על 
הצעדים  כולל  אמיתית  אש  קת 
הקלות  במסגרתה:  המתחייבים 
הומניטריות והסרת המצור  מעל 
למשא  מדיני  מהלך  ומשם  עזה 
ומתן על הסכם מדיני יציב וארוך 

טווח".

סמוטריץ': "המערכה בעזה 
היתה חייבת להסתיים בשבע 

מאות מחבלים הרוגים"
"אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מיליון וחצי אזרחי הדרום במקלטים כל 

כמה שבועות" ◆ פרץ: "על ראשי חמאס לדעת שדמם בראשם"

מ‡: יוני טיין
ח״כ הרב תא״ל (במיל) רפי 
פרץ יו״ר הבית היהודי, אמר על 
הפסקת האש, כי יש להמשיך את 
מדיניות היד הקשה: "הסבב מול 
כזו  בצורה  להסתיים  צריך  עזה 
מחש־ גרם  יהיה  לא  שלחמאס 
עזה,  לעוטף  אחד  טיל  לירות  בה 

אשקלון ורחובות.
טרור  ארגון  הוא  חמאס 
ציני ואכזרי שעושה שימוש נבזה 
באזרחים שלו לטובת הרג אזרחי 

סי־ הנוכחי  הסבב  את  ישראל. 
ותהליך  ממוקד,  סיכול  עם  מנו 
חמאס  ראשי  להמשך.  חייב  הזה 
חייבים לדעת שדמם בראשם על 
חפים  באזרחים  שלהם  הפגיעה 
פשע. עלינו להמשיך את מדיניות 
היד הכבדה עד שמבצע צוק איתן 
הבנים  של  השבתם  עם  יסתיים 

הביתה".
ח"כ  הלאומי,  האיחוד  יו"ר 
בצלאל סמוטריץ' תקף את ההח־

"המערכה  האש.  את  לנצור  לטה 

להסתיים  חייבת  היתה  בעזה 
הרוגים  מחבלים  מאות  בשבע 
יש־ על  שנורה  טיל  כל  על  (אחד 

ראל) ובנזק פיזי אדיר לחמאס - 
כזה שייקח להם שנים להתאושש 
ממנו ולהעלות על דעתם לתקוף 

שוב".
"אנחנו לא יכולים להרשות 
הד־ אזרחי  וחצי  מיליון  לעצמנו 
רום במקלטים כל כמה שבועות", 

כתב סמוטריץ' בחשבונו.

"חלק דברי הערכה כנים ואמיתיים"

ירושלים יום רביעי, י' אייר | בני ברק יום חמישי, י"א אייר 03-5-444-900

 &100
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לנרשמים מראש 
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חינם  

רוכשים כלים להצלחה עם הרב משה לייב הגר  
*מותנה בהשתתפות מלאה עד סוף הערב   

*מוגבל לנרשמים עד ט' אייר
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בעקבות הפסקת האש: ראשי 
כחול לבן במתקפה על רה"מ

"כל מה שעשתה הממשלה, פעם נוספת, הוא להניח לפתחנו את המערכה 
הבאה", דברי גנץ ◆ גם יעלון ולפיד תקפו את רה"מ

מ‡: יוני טיין
ביקורת  מתחו  באופוזיציה 
יו"ר  הרגיעה.  הסכם  על  קשה 
אמר  גנץ,  בני  ח"כ  לבן,  כחול 
לשטח  שיגורים   700 "כמעט  כי 
רבים  ופצועים  נפגעים  ישראל, 
תוצר  כולם   - הרוגים  וארבעה 
של אובדן ההרתעה - מסתיימים 
חמאס  לסחטנות  נוספת  בכניעה 

וארגוני הטרור".
"כל מה שעשתה הממשלה, 
פעם נוספת, הוא להניח לפתחנו 

את המערכה הבאה", דברי גנץ.
"אכן,  כתב,  יעלון  משה 
והג׳יהאד  החמאס  (של  ההרתעה 
הרוצחים  שוקמה.  האיסלאמי) 
אז־ יחיו  ואיך  אם  קובעים  מעזה 
כר־ פועלים  ישראל,  מדינת  רחי 
נתניהו  חסות.  דמי  וגובים  צונם 
הטרוריס־ לסחטנות  שוב  נכנע 
טים וקונה שקט זמני, רק בעבור 
נתניהו  הפוליטית.  הישרדותו 
שוב  ומפקיר  נתניהו  על  רק  מגן 
בידי  ישראל  אזרחי  ביטחון  את 

מרצחים צמאי דם. נתכונן לסבב 
הבא".

"נת־ תקף:  לפיד,  יאיר 
הדרום  בתושבי  השתמש  ניהו 
מוחלטת  לכניעה  בדרך  כשכפ"ץ 
יפתור  לא  נתניהו  החמאס.  מול 
את  לו  אין  בעזה.  הבעיה  את 
כדי  והפוליטי  המבצעי  האומץ 
שהוא  המינימום  זאת.  לעשות 
צריך לעשות זה להסביר לאזרחי 
ישראל את המצב אבל אפילו את 

זה אין לו אומץ לעשות".

 גבאי: "אחרי חיזוק החמאס נתניהו 
החל בחיזוק הג'יהאד האיסלאמי"

יו"ר העבודה, ח"כ אבי גבאי: "אחרי עשרים שנים שנתניהו מחזק את חמאס, 
הוא החל לחזק גם את הג'יהאד האיסלאמי" ◆ יו"ר מרצ: "רק מו"מ מדיני 

והסרת המצור מעזה יציל אותנו"

מ‡: יוני טיין
אבי  ח"כ  העבודה,  יו"ר 
והאשים  נתניהו  את  תקף  גבאי 
שנתניהו  שנים  עשרים  אחרי  כי 
מחזק את חמאס, הוא החל לחזק 

גם את הג'יהאד האיסלאמי.
גבאי אמר שהוא מברך על 
תנחומים  ושולח  האש  הפסקת 
ואיחולי  ההרוגים  למשפחות 

החלמה לפצועים.
שנת־ שנים  עשרים  אחרי 
ניהו מחזק את החמאס - שחרור 
יאסין, עיסקת שליט, כסף קטארי 
ועוד. השנה התחיל לחזק גם את 
שהתיישב  האיסלאמי  הג׳יהאד 
למו"מ בקהיר כשותף שווה. בלי 
הסבב  טווח,  ארוך  מדיני  פתרון 

הבא הוא רק עניין של זמן.
זנ־ תמר  חה"כ  מרצ  יו"ר 
האחרון  הסבב  על  אמרה  דברג 
יושבים   שוב  "התושבים   כי: 

בממ״דים תחת מטחי טילים כב־
דים. גם בשבוע הזה  אין פיתרון 

צבאי לסכסוך הזה.
מהל־ פעם  אחר  פעם 
סבב  ע״י  מופרעים  הסדרה  כי 
רק  התשיעי  הסבב  זה  אלימות.  
שוב  ואנחנו  האחרונה,  בשנה 
הס־ ברור:  בקול  לומר  כדי  כאן 
לא  האלה  התוחלת  חסרי  בבים 
משנים  ולא  פתרון  שום  מביאים 
את המצב.  עוד סבב חסר תוחלת 

הוא לא הפיתרון - בדיוק להפך. 
בשדה  להיות  צריכה  לא  השיחה 
אלא  לתותחים  טילים  בין  הקרב 
בשדה המדיני. הדיון צריך להיות 
הפס־ על  האלימות,  הפסקת  על 
הצעדים  כולל  אמיתית  אש  קת 
הקלות  במסגרתה:  המתחייבים 
הומניטריות והסרת המצור  מעל 
למשא  מדיני  מהלך  ומשם  עזה 
ומתן על הסכם מדיני יציב וארוך 

טווח".

סמוטריץ': "המערכה בעזה 
היתה חייבת להסתיים בשבע 

מאות מחבלים הרוגים"
"אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מיליון וחצי אזרחי הדרום במקלטים כל 

כמה שבועות" ◆ פרץ: "על ראשי חמאס לדעת שדמם בראשם"

מ‡: יוני טיין
ח״כ הרב תא״ל (במיל) רפי 
פרץ יו״ר הבית היהודי, אמר על 
הפסקת האש, כי יש להמשיך את 
מדיניות היד הקשה: "הסבב מול 
כזו  בצורה  להסתיים  צריך  עזה 
מחש־ גרם  יהיה  לא  שלחמאס 
עזה,  לעוטף  אחד  טיל  לירות  בה 

אשקלון ורחובות.
טרור  ארגון  הוא  חמאס 
ציני ואכזרי שעושה שימוש נבזה 
באזרחים שלו לטובת הרג אזרחי 

סי־ הנוכחי  הסבב  את  ישראל. 
ותהליך  ממוקד,  סיכול  עם  מנו 
חמאס  ראשי  להמשך.  חייב  הזה 
חייבים לדעת שדמם בראשם על 
חפים  באזרחים  שלהם  הפגיעה 
פשע. עלינו להמשיך את מדיניות 
היד הכבדה עד שמבצע צוק איתן 
הבנים  של  השבתם  עם  יסתיים 

הביתה".
ח"כ  הלאומי,  האיחוד  יו"ר 
בצלאל סמוטריץ' תקף את ההח־

"המערכה  האש.  את  לנצור  לטה 

להסתיים  חייבת  היתה  בעזה 
הרוגים  מחבלים  מאות  בשבע 
יש־ על  שנורה  טיל  כל  על  (אחד 
ראל) ובנזק פיזי אדיר לחמאס - 
כזה שייקח להם שנים להתאושש 
ממנו ולהעלות על דעתם לתקוף 

שוב".
"אנחנו לא יכולים להרשות 
הד־ אזרחי  וחצי  מיליון  לעצמנו 
רום במקלטים כל כמה שבועות", 

כתב סמוטריץ' בחשבונו.

"חלק דברי הערכה כנים ואמיתיים"

ירושלים יום רביעי, י' אייר | בני ברק יום חמישי, י"א אייר 03-5-444-900
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בגלל חילול שבת המוני: 

ביהדות התורה ביטלו פגישת 
מו"מ עם הליכוד

לאחר ששר העבודה כץ הפיץ היתר עבודה לכ-30 אלף עובדים לקיום עבודות 
בשבת, ביהדות התורה הוחלט שלא להגיע לפגישת מו"מ קואליציוני מתוכננת

מ‡: יוני טיין     
בי־ התורה  יהדות  מפלגת 
קואליציוני  מו"מ  פגישת  טלה 
עם הליכוד בעקבות חילול שבת 

המוני.
והרווחה  העבודה  שר 
כללי  היתר  הפיץ  כץ  חיים 
לטובת  בשבת  עבודות  לקיום 
תחרות בינלאומית, שבמסגרתה 
הקרו־ בשבתות  לעבוד  צפויים 
בות כ-30 אלף עובדים. ההיתר 
ליום  עד  הציבור  להערות  הופץ 
שלישי בבוקר, ולאחר מכן, צפוי 
לתא־ בהתאם  לתוקפו  להיכנס 

ריכים שייקבעו. 
אמורה  שהייתה  הפגישה   

הפגי־ הינה  בצהריים  להתקיים 
שה השלישית במספר עם נציגי 

הליכוד.
רבינא  אבי  העיתונאי 
כ"ק  כי  השבת'  ב'כיכר  דיווח 
שליט"א,  מגור  האדמו"ר  מרן 
את  להפסיק  שהורה  זה  הוא 
דיוני המו"מ בשל חילולי השבת 
ההמוניים בשבת הקרובה. בכיר 
לר־ אמר  המרכזית  בסיעה 
שייענו  עד  מו"מ  אין  כי  בינא 
בנושא  המפורטות  לדרישות 
חושש  לא  "האדמו"ר  השבת. 

מאופוזיציה".  
התורה  דגל  סיעת  יו"ר 
בראיון  אמר  גפני  משה  ח"כ 

הקלה  "היד  כי  נאמן'   ל'יתד 
היתרי  אלפי  להוציא  ההדק  על 
עבודה בשבת זה מזעזע. בעניין 
הזה, של העבודות בשבת, ישנה 
לה־ נוכל  ולא  קשה  הידרדרות 
שלים עם מצב חמור זה. אמרנו 

את זה כאמור לאנשי הליכוד". 
ב'קול  גם  התייחס  גפני 
עם  הפגישה  ביטול  על  ברמה' 
שא־ להיות  יכול  "לא  הליכוד: 
ומדברים  יחד  יושבים  נחנו 
ההידרדרות  את  לעצור  שצריך 
הזו בשבת ושומעים על הוצאת 
כמחאה  עבודה.  היתרי  אלפי 

היינו חייבים לעצור את זה".
 

מפי עוללים: ילדי ״חברת 
תהלים״ במוסקבה בברכת 

אילנות בגן הבוטני
בהשתתפות רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט״א ◆ חברת תהלים 
נערכת מדי שבת קודש בבית הכנסת המרכזי ״מארינה רושצ׳ה״ במרכז מוסקבה

מ‡: מ. מון
ארגון  ומשתתפי  תלמידי 
הכ־ בית  בהיכל  תהלים״  ״חברת 
רושצ׳ה״  ״מארינה  המרכזי  נסת 
לחוויה  זכו  מוסקבה,  שבמרכז 
בחול  מיוחדת  וגשמית  רוחנית 
המועד פסח, עת יצאו יחד לברך 
את ״ברכת האילנות״ כנהוג בחו־

דש ניסן. 
היוזמה המבורכת, היא פרי 
המסורים  הגבאים  של  יצירתם 
בבית הכנסת המרכזי, המפעילים 
תוכניות  השנה  ימות  כל  במשך 
הגוד־ הילדים  למאות  מיוחדות 
שים את בית הכנסת, בעיקר בש־
בארגון   - ישראל  ובמועדי  בתות 
תפילה  דרבון  תפילה״,  ״חברת 
ובמתינות,  בקול  אמן  ועניית 
אמירת תהלים וי״ב פסוקי תורה 

ומאמרי חז״ל לאחר התפילה, וב־
מיוחד ״חברת תהלים״ מדי שבת 
קודש אחר הצהרים, כאשר קולם 
המתוק והמרגש של ילדי ישראל 
נישא בחלל הגדול ומבואות הבית 
מת־ על  מאוד  ומשפיעים  הגדול 
מקרוב  זה  אשר  חדשים  פללים 
באו, וזוכים לטעום מאור התורה 

והחסידות. 
לאחר שנה שלמה של הש־

קעת התלמידים ושקידתם, יצאו 
ב״גן  מיוחד  מודרך  לסיור  יחד 
מוסקבה,  של  הגדול  הבוטני״ 
עצי  שכלל  ומהנה  ממושך  לסיור 
את  בירכו  עליהם  מלבלבים  פרי 

"ברכת האילנות".
הרב  כבוד  של  הופעתו  עם 
לאזאר  בערל  רבי  הגאון  הראשי 
בקול  הברכה  נאמרה  שליט״א, 

גרמו  והתלמידים  במילה,  מילה 
לקידוש שם שמים גדול בין מב־
קרי הגן שאינם יהודים, ושהו שם 

באותה שעה. 
עידוד  פרסי  חלוקת  לאחר 
הראשי  הרב  נשא  למצטיינים, 
על  מרגשים  דברים  שליט״א 
והלי־ התפילה  ופירותיו,  האילן 
אותם  ועודד  הילדים,  של  מוד 
בתוכניות  בהשתתפות  להתמיד 
הכנסת  בבית  להם  המיוחדות 
לקרב  פעלים  ולהגביר  המרכזי 
עוד ילדים, ובכך יזכו להשיב לב 

אבות בזכות בנים. 
טיול  נערך  לאחר-מכן 
ב״מוסקוואריום״  לילדים  מיוחד 
חול  של  החג  לשמחת  הסמוך, 

המועד.

ח"כ הרב אייכלר: "להעביר החוק לאיסור 
פרסום שמות הרוגים לפני הודעה רשמית"

"המציאות הקשה שמוטחת בפנינו מדי תקופה, הכאב שותת הדם, הם סימני דרך 
לעשות סוף למופע האימים המתרחש ברשתות על ידי אנשים פוחזים" הבהיר

 מ‡ יוני טיין
בסיום הסבב הנוכחי בדרום 
התייחס ח"כ הרב ישראל אייכלר 
הפצת  לתופעת  הכנסת  במליאת 
על  נודע  בטרם  הנפגעים  שמות 
נמ־ "אנחנו  המשפחה.  לבני  כך 
על  האבל  בשלב  עכשיו  צאים 
לא  הי"ד.  מעזה  הרקטות  הרוגי 
הגו־ הפצעים  את  עדיין  חבשנו 
פניים והנפשיים של נפגעי הסבב 
את  להסיק  הזמן  זה  האחרון. 
הבאה,  לפעם  וללמוד  המסקנות 

שלצערנו עלולה לבוא.
האסטר־ המסקנות  "את 
כאן  האסטרטגיים.  יסיקו  טגיות 
המסקנות  את  ללמוד  תפקידנו 
האזרחיות. אחת מהן היא תופעה 
ותמו־ שמות  הפצת  של  מכוערת 
נות שמועות ורכילויות על חשבון 
אנחנו  המשפחה.  ובני  הנפגעים 
נתקלים בה שוב ושוב באירועים 
עלינו  שעברו  אלו  כמו  טראגיים 
האח־ השעות  ושמונה  בארבעים 

רונות".
כי  הזכיר  אייכלר  הרב  ח"כ 
הצעת  הגשתי  הקודמת  "בכנסת 
חוק לאסור פרסום שמו של הרוג 
לזיהויו,  להביא  העלול  תיאור  או 
המשפחה  לידיעת  שהובא  קודם 
המשפטים  משרד  רשמי.  באופן 
בנימוק  החוק  הצעת  את  בלם 
משפטיות  זכויות  שאין  מוזר 
משפחתו?  בני  עם  ומה  למת. 
שלהם  הזכויות  האם  ילדיו?  עם 

הפקר?
כזה  יום  על  לומר  "קשה 

'הזדמנות'. אבל המציאות הקשה 
תקופה,  מדי  בפנינו  שמוטחת 
הכאב שותת הדם, הם סימני דרך 
לעשות סוף למופע האימים המ־
אנשים  ידי  על  ברשתות  תרחש 
מודעים  אינם  שלרוב  פוחזים 

למשמעות של מעשיהם".
הבו־ "הגשתי  אמר:  לסיום 
קר את הצעת החוק שנית. אבקש 
סיעות  מכל  הכנסת  חברי  מכל 
ואופוזיציה,  קואליציה  הבית, 
להצטרף להצעה ולהצביע בעדה 

כשתעלה על שולחן  הכנסת".

צילום: לוי נאזרוב

http://bit.ly/2E0qA61-askan
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בגלל חילול שבת המוני: 

ביהדות התורה ביטלו פגישת 
מו"מ עם הליכוד

לאחר ששר העבודה כץ הפיץ היתר עבודה לכ-30 אלף עובדים לקיום עבודות 
בשבת, ביהדות התורה הוחלט שלא להגיע לפגישת מו"מ קואליציוני מתוכננת

מ‡: יוני טיין     
בי־ התורה  יהדות  מפלגת 
קואליציוני  מו"מ  פגישת  טלה 
עם הליכוד בעקבות חילול שבת 

המוני.
והרווחה  העבודה  שר 
כללי  היתר  הפיץ  כץ  חיים 
לטובת  בשבת  עבודות  לקיום 
תחרות בינלאומית, שבמסגרתה 
הקרו־ בשבתות  לעבוד  צפויים 
בות כ-30 אלף עובדים. ההיתר 
ליום  עד  הציבור  להערות  הופץ 
שלישי בבוקר, ולאחר מכן, צפוי 
לתא־ בהתאם  לתוקפו  להיכנס 

ריכים שייקבעו. 
אמורה  שהייתה  הפגישה   

הפגי־ הינה  בצהריים  להתקיים 
שה השלישית במספר עם נציגי 

הליכוד.
רבינא  אבי  העיתונאי 
כ"ק  כי  השבת'  ב'כיכר  דיווח 
שליט"א,  מגור  האדמו"ר  מרן 
את  להפסיק  שהורה  זה  הוא 
דיוני המו"מ בשל חילולי השבת 
ההמוניים בשבת הקרובה. בכיר 
לר־ אמר  המרכזית  בסיעה 
שייענו  עד  מו"מ  אין  כי  בינא 
בנושא  המפורטות  לדרישות 
חושש  לא  "האדמו"ר  השבת. 

מאופוזיציה".  
התורה  דגל  סיעת  יו"ר 
בראיון  אמר  גפני  משה  ח"כ 

הקלה  "היד  כי  נאמן'   ל'יתד 
היתרי  אלפי  להוציא  ההדק  על 
עבודה בשבת זה מזעזע. בעניין 
הזה, של העבודות בשבת, ישנה 
לה־ נוכל  ולא  קשה  הידרדרות 
שלים עם מצב חמור זה. אמרנו 

את זה כאמור לאנשי הליכוד". 
ב'קול  גם  התייחס  גפני 
עם  הפגישה  ביטול  על  ברמה' 
שא־ להיות  יכול  "לא  הליכוד: 
ומדברים  יחד  יושבים  נחנו 
ההידרדרות  את  לעצור  שצריך 
הזו בשבת ושומעים על הוצאת 
כמחאה  עבודה.  היתרי  אלפי 

היינו חייבים לעצור את זה".
 

מפי עוללים: ילדי ״חברת 
תהלים״ במוסקבה בברכת 

אילנות בגן הבוטני
בהשתתפות רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט״א ◆ חברת תהלים 
נערכת מדי שבת קודש בבית הכנסת המרכזי ״מארינה רושצ׳ה״ במרכז מוסקבה

מ‡: מ. מון
ארגון  ומשתתפי  תלמידי 
הכ־ בית  בהיכל  תהלים״  ״חברת 
רושצ׳ה״  ״מארינה  המרכזי  נסת 
לחוויה  זכו  מוסקבה,  שבמרכז 
בחול  מיוחדת  וגשמית  רוחנית 
המועד פסח, עת יצאו יחד לברך 
את ״ברכת האילנות״ כנהוג בחו־

דש ניסן. 
היוזמה המבורכת, היא פרי 
המסורים  הגבאים  של  יצירתם 
בבית הכנסת המרכזי, המפעילים 
תוכניות  השנה  ימות  כל  במשך 
הגוד־ הילדים  למאות  מיוחדות 
שים את בית הכנסת, בעיקר בש־
בארגון   - ישראל  ובמועדי  בתות 
תפילה  דרבון  תפילה״,  ״חברת 
ובמתינות,  בקול  אמן  ועניית 
אמירת תהלים וי״ב פסוקי תורה 

ומאמרי חז״ל לאחר התפילה, וב־
מיוחד ״חברת תהלים״ מדי שבת 
קודש אחר הצהרים, כאשר קולם 
המתוק והמרגש של ילדי ישראל 
נישא בחלל הגדול ומבואות הבית 
מת־ על  מאוד  ומשפיעים  הגדול 
מקרוב  זה  אשר  חדשים  פללים 
באו, וזוכים לטעום מאור התורה 

והחסידות. 
לאחר שנה שלמה של הש־
קעת התלמידים ושקידתם, יצאו 
ב״גן  מיוחד  מודרך  לסיור  יחד 
מוסקבה,  של  הגדול  הבוטני״ 
עצי  שכלל  ומהנה  ממושך  לסיור 
את  בירכו  עליהם  מלבלבים  פרי 

"ברכת האילנות".
הרב  כבוד  של  הופעתו  עם 
לאזאר  בערל  רבי  הגאון  הראשי 
בקול  הברכה  נאמרה  שליט״א, 

גרמו  והתלמידים  במילה,  מילה 
לקידוש שם שמים גדול בין מב־
קרי הגן שאינם יהודים, ושהו שם 

באותה שעה. 
עידוד  פרסי  חלוקת  לאחר 
הראשי  הרב  נשא  למצטיינים, 
על  מרגשים  דברים  שליט״א 
והלי־ התפילה  ופירותיו,  האילן 
אותם  ועודד  הילדים,  של  מוד 
בתוכניות  בהשתתפות  להתמיד 
הכנסת  בבית  להם  המיוחדות 
לקרב  פעלים  ולהגביר  המרכזי 
עוד ילדים, ובכך יזכו להשיב לב 

אבות בזכות בנים. 
טיול  נערך  לאחר-מכן 
ב״מוסקוואריום״  לילדים  מיוחד 
חול  של  החג  לשמחת  הסמוך, 

המועד.

ח"כ הרב אייכלר: "להעביר החוק לאיסור 
פרסום שמות הרוגים לפני הודעה רשמית"

"המציאות הקשה שמוטחת בפנינו מדי תקופה, הכאב שותת הדם, הם סימני דרך 
לעשות סוף למופע האימים המתרחש ברשתות על ידי אנשים פוחזים" הבהיר

 מ‡ יוני טיין
בסיום הסבב הנוכחי בדרום 
התייחס ח"כ הרב ישראל אייכלר 
הפצת  לתופעת  הכנסת  במליאת 
על  נודע  בטרם  הנפגעים  שמות 
נמ־ "אנחנו  המשפחה.  לבני  כך 
על  האבל  בשלב  עכשיו  צאים 
לא  הי"ד.  מעזה  הרקטות  הרוגי 
הגו־ הפצעים  את  עדיין  חבשנו 
פניים והנפשיים של נפגעי הסבב 
את  להסיק  הזמן  זה  האחרון. 
הבאה,  לפעם  וללמוד  המסקנות 

שלצערנו עלולה לבוא.
האסטר־ המסקנות  "את 
כאן  האסטרטגיים.  יסיקו  טגיות 
המסקנות  את  ללמוד  תפקידנו 
האזרחיות. אחת מהן היא תופעה 
ותמו־ שמות  הפצת  של  מכוערת 
נות שמועות ורכילויות על חשבון 
אנחנו  המשפחה.  ובני  הנפגעים 
נתקלים בה שוב ושוב באירועים 
עלינו  שעברו  אלו  כמו  טראגיים 
האח־ השעות  ושמונה  בארבעים 

רונות".
כי  הזכיר  אייכלר  הרב  ח"כ 
הצעת  הגשתי  הקודמת  "בכנסת 
חוק לאסור פרסום שמו של הרוג 
לזיהויו,  להביא  העלול  תיאור  או 
המשפחה  לידיעת  שהובא  קודם 
המשפטים  משרד  רשמי.  באופן 
בנימוק  החוק  הצעת  את  בלם 
משפטיות  זכויות  שאין  מוזר 
משפחתו?  בני  עם  ומה  למת. 
שלהם  הזכויות  האם  ילדיו?  עם 

הפקר?
כזה  יום  על  לומר  "קשה 

'הזדמנות'. אבל המציאות הקשה 
תקופה,  מדי  בפנינו  שמוטחת 
הכאב שותת הדם, הם סימני דרך 
לעשות סוף למופע האימים המ־
אנשים  ידי  על  ברשתות  תרחש 
מודעים  אינם  שלרוב  פוחזים 

למשמעות של מעשיהם".
הבו־ "הגשתי  אמר:  לסיום 
קר את הצעת החוק שנית. אבקש 
סיעות  מכל  הכנסת  חברי  מכל 
ואופוזיציה,  קואליציה  הבית, 
להצטרף להצעה ולהצביע בעדה 

כשתעלה על שולחן  הכנסת".

צילום: לוי נאזרוב
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4300 דירות חדשות יוקמו 
באלעד 

הוותמ"ל מקדמת תוכניות להקמת 4,300 יחידות דיור באלעד ו-2,100 יחידות 
בפורדיס

מ‡ פ. יוחנן
4,300 יחידות דיור חדשות 
דיור  יחידות  ועוד 2,100  באלעד 
חדשות בפורדיס מקודמות בשתי 
הוותמ"ל  שמקדמת  תוכניות 
מועדפים  למתחמים  (הוועדה 
כדי  היישובים,  להרחבת  לדיור) 
האוכלוסייה  לגידול  מענה  לתת 
ביישובים אלה בשנים האחרונות, 
הצ־ הצמיחה  להערכות  ובכפוף 

פויה במספר התושבים בעתיד.
מרקר,  בדה  דיווח  לפי 
ביוזמת  תוכנית  מקודמת  באלעד 
המת־ ישראל,  מקרקעי  רשות 
של 3,300  כולל  שטח  על  פרשת 
מ"ר במבני מגורים בגובה של עד 
שמונה קומות בצפיפות ממוצעת 

שמעו־ מה  לדונם,  דירות  של 21 
דד צפיפות על פני בנייה צמודת 

קרקע באזור.
התוכנית כוללת גם שטחים 
ושט־ ציבור  מוסדות  עבור  רבים 
לשימוש  פתוחים  ציבורים  חים 
התושבים וכן תשתיות הדרושות 
בצומת  חדש  מחלף  בהן  לעיר, 
הכבי־ בין  שיחבר  אפק,  מגדל 
התוכ־ כן,  כמו  ו-471.   444 שים 
לשטחי  מ"ר  כמיליון  מציעה  נית 
במנהל  מסבירים  זאת  תעסוקה. 
הרב  "הפוטנציאל  לאור  התכנון, 
של  הכלכלית  איתנותה  לחיזוק 

העיר".
בשי־ נעשה  התכנון  הליך 
עיריית  עם  הדוק  פעולה  תוף 
רבים  תשתית  גופי  ועם  אלעד, 

אגף  מנהל   . זה  במרחב  הפועלים 
ברשות  ופרויקטים  לתכנון  בכיר 
אלמליח,  רפי  ישראל,  מקרקעי 
של  ההפקדה  החלטת  על  בירך 
"מייצרת  היא  כי  וציין  התוכנית 
מלאי משמעותי של דירות למגזר 
מאפשרת  היא  בכללותו.  החרדי 
תמהיל דיור, שטחי ציבור ופרוג־
רמת מבני ציבור מותאמת למגזר 

ולצרכיו". 
החליטה  הותמ"ל  כך,  בתוך 
לקדם גם תוכנית ביישוב פורדיס, 
הכפופה לתוכנית המתאר שקוד־

הפיתוח  עתודת  את  וכוללת  מה, 
מתחמי  בשני  ליישוב,  העיקרית 
מהם  אחד   – מרכזיים  מגורים 
מתוכננות  בו   ,4 לכביש  ממערב 

1,700 דירות.

108 אלף עשירים היגרו 
ב-2018 

כ-108 אלף מיליונרים היגרו למדינות אחרות ב-2018 - עלייה של 14% לעומת 
השנה המקבילה ◆ אוסטרליה וארה"ב הם היעדים הפופולריים

מ‡ פ. יוחנן
מיליונרים  אלף  כ-108 
ב-2018  אחרות  למדינות  היגרו 
השנה  לעומת  של 14%  עלייה   -
לעומת  מכפול  ויותר  המקבילה 
חברת  מנתוני  עולה  כך   .2013
היע־ הילת'".  וורלד  "ניו  המחקר 
אוס־ הם  להגירה  העיקריים  דים 
רו־ ואילו  וקנדה,  ארה"ב  טרליה, 
סיה וסין סבלו מהגירה שלילית.

הפו־ היעד  היא  אוסטרליה 
שה־ משום  להגירה  ביותר  פולרי 
יחסית,  כבטוחה  נתפסת  מדינה 
לה  ויש  ירושה  על  מס  בה  אין 

סין,  עם  חזקים  עסקיים  קשרים 
אוסטרליה  קוריאה.  ודרום  יפן 
המתמשכת  בצמיחה  גם  בולטת 
מהמ־ נפגעה  לא  כשהיא  שלה, 
מיתון  הציגה  ולא  הכלכלי  שבר 
ב-27 השנים האחרונות. 12 אלף 

מיליונרים עברו לגור במדינה.
השני  היעד  הייתה  ארה"ב 
עם  ב-2018  ביותר  הפופולרי 
יורק,  ניו  מהגרים.  אלף  כ-10 
המפ־ ואזור  מיאמי  אנג'לס,  לוס 
רץ של סן פרנסיסקו היו האזורים 
העולם.  עשירי  על  המעודפים 
קנדה נמצאת במקום השלישי עם 

4,000 מהגרים חדשים.

החוקר אנדרו אמוילס אמר 
שלילית  הגירה  כי  ל"בלומברג" 
על  מעידה  עשירים  אזרחים  של 
במדינת  הקיים  במצב  בעיות 
המוצא, כמו עלייה בפשיעה, מח־
סור בהזדמנויות עסקיות או מתח 
להעיד  עלולה  גם  היא  אבל  דתי, 
יכול  "זה  צפויה.  הידרדרות  על 
רעים  שדברים  לכך  סימן  להיות 
אנשים  לרוב  כי  לקרות  הולכים 
עם ממון רב עוזבים ראשונים. יש 
לעומת  לכך,  האמצעים  את  להם 
אמר  הביניים",  ממעמד  אזרחים 

אמוילס. 

האבטלה ממשיכה לרדת
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב בני 64-25 80.7%- ◆ האבטלה במחוז 

ירושלים ירדה מ-5% ל-4% ברבעון האחרון

מ‡ פ. יוחנן
נשארת  בישראל  האבטלה 
הבלתי-מועסקים  שיעור  נמוכה: 
מהמש־ ל-3.9%  במארס  ירד 
 15 בני  העבודה  בכוח  תתפים 
באפריל.   4.1% לעומת  ומעלה, 
היה   2019 של  הראשון  ברבעון 
 ,4.1% הבלתי-מועסקים  שיעור 
הקודם.  ברבעון   4.2% לעומת 
נמוכים  אלה  אבטלה  שיעורי 
ובינ־ היסטורית  בהשוואה  מאוד 
לאומית, אבל גבוהים מעט מאלה 
וב־ בינואר  שנה.  לפני  שנרשמו 
בלתי־ שיעור  נמדד   2019 מארס 

מועסקים של 3.7% בלבד.
הל־ שפירסמה  נתונים  לפי 
לסטטיסטיקה,  המרכזית  שכה 
הע־ בכוח  ההשתתפות  שיעור 
שינוי  ללא  במארס  נותר  בודה 
בע־  -  64.2% - פברואר  לעומת 
גברים,  בקרב  קלה  עלייה  קבות 
ירי־ ומולה  ל-68.2%,  מ-68.1% 
מ-60.4%  נשים,  בקרב  קלה  דה 

עלה  הראשון  ברבעון  ל-60.3%. 
הע־ בכוח  ההשתתפות  שיעור 
מספר  ל-64.1%.  מ-64%  בודה 
הממוצע  השבועי  העבודה  שעות 

למועסק עלה מ-35.8 ל-36.6.
הבלתי-מועסקים  שיעור 
ברבעון  ירד  ירושלים  במחוז 
במחוז  ל-4%,  מ-5%  הראשון 
ובמחוז  ל-4%,  מ-4.6%  הדרום 
לעומת  ל-4.1%.  מ-4.4%  חיפה 

זאת, במחוז תל אביב עלה שיעור 
בר־ מ-3.8%  הבלתי-מועסקים 
ל-4.2%   2018 של  הרביעי  בעון 

ברבעון הראשון של 2019.
העיקריים  העבודה  בגילי 
(בני 64-25 שנים) ירד שיעור הב־
הראשון  ברבעון  לתי-מועסקים 
ההש־ שיעור  ל-3.6%.  מ-3.7% 
בגילים  העבודה  בכוח  תתפות 

אלה עלה מ-80.3% ל-80.7%.

קנדה: נחנכה רכבת ההרים הכי 
אימתנית בעולם

רכבת ההרים הארוכה, המהירה והגבוהה בעולם נפתחה בפארק השעשועים 
''קנדה וונדרלנד'' הסמוך לטורונטו

מ‡ פ. יוחנן
''קנדה  השעשועים  פארק 
לטורונטו  הסמוך  וונדרלנד'' 
השיק את רכבת ההרים הארוכה, 
מסוגה  ביותר  והגבוהה  המהירה 
''יוקון  נקראת  הרכבת  בעולם. 
סטרייקר'' והיא מגיעה למהירות 

אורך  קמ"ש.   130 של  מירבית 
ונמ־ מטרים   1,105 הוא  הנסיעה 
שך 3 דקות ו-25 שניות. הנוסעים 
סיבובים  ארבעה  עוברים  ברכבת 

שלמים של 360 מעלות.
ואם זה לא מספיק, הנסיעה 
אנכית  ירידה  כוללת  האימתנית 

תוך  אל  מטרים  כ-75  של  מגובה 
כדי  תת-מימית.  בתעלה  מעבר 
להגביר את האפקט, הקרונות של 
כדי  רצפה  בלי  הם  ההרים  רכבת 
מסתח־ הנוף  את  לראות  לאפשר 

רר מול העיניים. 

מנהיג מוסלמי יבקר באושוויץ
מזכ"ל הליגה המוסלמית העולמית יגיע בשנה הבאה לבקר במחנה ההשמדה 

אושוויץ-בירקנאו 

מ‡ פ. יוחנן
עיסא,  אל  מוחמד  ד"ר 
העול־ המוסלמית  הליגה  מזכ"ל 
עם  סיכום  לאחר  כי  הודיע  מית, 
היהודי-אמריקני  הוועד  ראשי 
הוא יגיע לבקר במחנה ההשמדה 
ויניח  בפולין,  אושוויץ-בירקנאו 

זר לזכר הנרצחים בשואה.
הליגה המוסלמית העולמית 
ונחשב  במכה  היושב  ארגון  הוא 

הממלכה  של  הראשית  כזרוע 
האיסלאם  להפצת  הסעודית 
ממשלת  כאשר  העולם,  ברחבי 
פעילותו.  את  מממנת  סעודיה 
הוא נחשב כארגון המוסלמי הלא 

ממשלתי הגדול בעולם.
המנהיג  יהיה  עיסא  אל 
המוסלמי  בעולם  ביותר  הבכיר 
שיבקר במחנה ההשמדה שהקימו 
אמר  בהודעתו  בפולין.  הנאצים 

המוסל־ "הערכים  כי  עיסא  אל 
הזה.  למסע  לצאת  לי  גרמו  מיים 
את  שיכחיש  מי  לכל  אתנגד  אני 

השואה".
יורק  בניו  ביקורו  במהלך 
בימים האחרונים, גינה אל עיסא 
בפלו־ הכנסת  בבית  הפיגוע  את 
את  והביע  שעבר  בשבוע  רידה 

תנחומיו למשפחות הקורבנות.
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מד"א: יוחלף צליל סירנות 
האמבולנסים

זאת כדי למנוע פאניקה מאחר והן נשמעות דומות לאזעקות 

מ‡: יר‡ל לבי‡
נש־ האמבולנסים  סירנות 
מעות לא מעט בשגרה ובחירום. 
סבב  בעת  האחרונים  בימים 
הסירנות  גרמו  האחרון  הלחימה 
מאחר  הציבור  בקרב  לפאניקה 
לאזעקות  דומות  נשמעות  והן 

הנשמעות ברחבי הארץ.
על מנת למנוע חשש מיותר 

מנכ״ל  הנחה  הציבור,  בקרב 
כוחות  כלל  את  בין  אלי  מד״א 
להחליף  בשטח  הפועלים  מד״א 
את הסירנה המוכרת של האמבו־
לנסים בצליל שונה, שאינו דומה 
לאזעקות המתריעות בפני נפילת 
הופסקה  לא  ההנחיה  רקטות. 

לאחר הפסקת האש.
יש  אלה  ״בימים  בין:  אלי 
לחששות  מרבית  רגישות  לגלות 

הציבור בישראל. על מנת למנוע 
לש־ הנחיתי  מיותרת,  פאניקה 
וכך  האמבולנסים  סירנת  את  נות 
מו־ באופן  להבדיל  יידע  הציבור 
הגעה  המחייבת  אזעקה  בין  חלט 
למרחב מוגן, לבין סירנת אמבול־
נס. מד״א ימשיך לפעול בכל דרך 
לשמור  לציבור  לסייע  מנת  על 
במהלך  גם  שגרה  על  הניתן  ככל 

ימי המבצע״.

ויליאמסבורג: חרדי הותקף ע"י 
קבוצת אנטישמים

כוח המשימה של פשעי שנאה במשטרה חוקר את התקרית 

מ‡: יר‡ל לבי‡
וויליאמסבורג, ברוקלין, ניו 
בשבת  הותקף  חרדי  –יהודי  יורק 

אחה"צ על ידי מספר גברים.
למש־ סיפר   42 בן  האיש 

ברודוויי  ברחוב  הלך  שהוא  טרה 
קבוצת  כאשר  לינץ‘  רחוב  ליד 
אחד  אותו,  תקפו  אנטישמיים 
הגברים הכה בפניו בפנים והטיח 
הק־ אנטישמיות.  אמירות  בפניו 

לאחר  דקות  כמה  ברחה  בוצה 
מכן.

פשעי  של  המשימה  כוח 
את  חוקר   NYPD של  שנאה 

התקרית המזעזעת.

חשש לכניסת נחיל ארבה 
לשטחי ישראל מכיוון ירדן

משרד החקלאות מודיע על חשש לכניסתו של נחיל ארבה לשטחי ישראל 
מכיוון ירדן, באזור הערבה התיכונה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ארבה  של  בודדים  פרטים 
התיכונה.  בערבה  נצפו ביישובים 
הצומח  להגנת  השירותים  צוותי 
במ־ נמצאים  החקלאות  במשרד 

קום ומטפלים באירוע.
נערך  החקלאות  משרד 
בחו־ להשתמש  מועד  מבעוד 
שאינם  ידידותיים,  הדברה  מרי 
כי  יצוין  האדם.  בני  את  מסכנים 
נחילי ארבה לא מסכנים בני אדם 
ובעלי חיים, ומהווים רק "מטרד" 
באוויר ומזיק לחקלאות. המשרד 
לק־ ומקצועית  לוגיסטית  נערך 

ראת אירוע מתמשך מסוג זה.
האחרונה  הפעם  כזכור, 
כאשר  תשע"ג,  בשנת  הייתה 
מבעוד  החקלאות  משרד  צפה 
להקות  של  כניסתם  את  מועד 
הע־ ועד  מאילת  ותנועתן  ארבה 
רבה. במהלך מיגור התופעה ועד 
לסיומה, פעלו צוותים של משרד 
החקלאות לניטור השטחים ולרי־
סוס מהקרקע ומהאוויר על בסיס 
מהאוויר  הן  לשעון,  מסביב  יומי, 
והן מהקרקע, עד לסיומה, וזו לא 

הותירה נזקים ממשיים בחקלאות 
המקומית.

הוא  המדבר  ארבה  ככלל, 
צמחים.  של  בולט  חקלאי  מזיק 
תלוי,  המדינה  בשטחי  שכיחותו 
בלהקות  אויר,  במזג  היתר:  בין 
נדידתן.  ומהירות  גודלן  ארבה, 
תפוצתו נרחבת, קרוב ל- 30 מי־
ליון קמ"ר ב-60 מדינות. הארבה 
מיני  של  ביותר  רחב  ממגוון  ניזון 
פי־ פרחים,  מעלים,  וכן  צמחים, 

רות, זרעים וקליפות עצים.
מהוועדה החקלאית בערבה 

התיכונה נמסר כי עקב ההתראות 
נערכו  החקלאות,  משרד  של 
תי־ הערבה  האזורית  המועצה 
הצומח  להגנת  והשירותים  כונה 
צוותי  והקימו  החקלאות  במשרד 
ריסוס, במידה ויגיע הארבה מיר־
דן. בשלב זה אין סכנה לחקלאות, 
הכל תלוי במצב הרוחות בהמשך 
הארבה  כי  להדגיש  חשוב  היום. 
חיים,  ובעלי  אדם  בני  מסכן  לא 
ומהווה "מטרד"  ועלול לזיק לח־
קלאות בעיקר זו שאינה מטופחת 

בחממות וברשתות.

דו"ח מבקר המדינה השנתי 
הוגש ליושב ראש הכנסת

יו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין: "בדו"ח למדים שבעבירות רכוש ובפריצות 
לבתים, אנשים לא פונים ומדווחים למשטרה. הביטחון של האזרחים צריך 

להיות במובן הכי פשוט של המילה" ◆ מבקר המדינה: "שיתוף הפעולה הפורה 
של הכנסת בזמן כהונתי, הביאו להעצמה ולהשפעה של הדו"ח"

מ‡: יוני טיין
השופט  המדינה  מבקר 
הגיש  שפירא,  יוסף  (בדימוס) 
יולי  ח"כ  הכנסת  ליו"ר  בצהריים 
אדלשטיין את דו"ח המבקר הש־

נתי האחרון שמוגש בכהונתו.
תוצאות  את  כולל  הדו"ח 
הממשלה  משרדי  על  הביקורת 
והגופים המבוקרים לשנת 2018. 
בדו"ח:  הנושאים  עשרות  בין 
הגנה על הפרטיות במאגרי מידע, 
טיפול המדינה בעבריינים, מערך 
התביעה המשטרתית וההיערכות 

להגנת הסייבר.
אדלש־ הכנסת  ראש  יושב 
את  המפגש  בתחילת  העלה  טיין 
לשע־ המדינה  מבקר  של  זכרו 
שהלך  לינדנשטראוס  מיכה  בר, 
"כיהנתי  שעבר,  בשבוע  לעולמו 
לביקו־ בוועדה  כחבר  בתקופתו 
מרצו  את  זוכר  ואני  המדינה  רת 
ופועלו הרב בנחישות רבה. מצרף 
את תנחומיי למשפחה בשם חברי 

הוועדה ועובדי הכנסת".
בנוגע  אמר  הכנסת  יו"ר 
מהמבקר  מקבלים  אנחנו  לדו"ח: 
את הדוח השנתי האחרון שיוצא 

ניתן  אחרים  אצל  אם  ידו.  תחת 
לומר שיש לקראת סוף מה שנק־
רא 'אווירת סוף קורס', אצל המ־
בקר שפירא, זה ממש ההיפך. וזה 
מאפיין את פועלו שעושה תמיד 
יש  בדו"ח  ממש.  יסודית  עבודה 
בי־ אך  ביותר,  חשובים  פרקים 
מים האחרונים מה שאקטואלי זה 
מתייחס  הדו"ח  אזרחים.  בטחון 
לטיפול המשטרה בעבירות רכוש 
שאנשים  עד  לבתים  ובפריצות 
למשטרה  ומדווחים  פונים  לא 
ביכו־ שלהם  האמון  חוסר  בשל 
הביטחון  בתלונה.  לטפל  לתה 
של האזרחים צריך להיות במובן 
הכי פשוט של המילה. דבר נוסף, 
הזרקורים  לאור  שיובא  שחשוב 
שד־ שמלמד  בדו"ח  החלק  הוא 
ויחידות  הממשלה  משרדי  ווקא 
הסמך, אינם מיישמים כראוי את 
החלטות הממשלה ואת ההנחיות 
בטוח  אני  הסייבר.  הגנת  בתחום 
המ־ לביקורת  שהוועדה  וסמוך 
בכל  תטפל  תיכף  שתקום  דינה 
הדו"ח בצורה יסודית כפי שעש־

תה עד עתה".
המבקר  כהונת  תום  לרגל 
יו"ר  העניק  הקרובים,  בחודשים 

בתום  המדינה  למבקר  הכנסת 
התנ"ך  ספר  את  הדו"ח  מסירת 
ע"י  המיוחדת  במהדורה  שיצא 
השבעים  שנת  לרגל  הכנסת 

להיווסדה.
שפי־ יוסף  המדינה  מבקר 
הנ־ לשעבר  המדינה  "מבקר  רא: 
היה  לינדנשטראוס  בדימוס  שיא 
היה  ומעלה.  משכמו  דרך  פורץ 
המדינה  ממבקרי  אחד  ויישאר 
שלחם  ישראל  במדינת  הבולטים 

בשחיתות הציבורית ללא חת".
עתה,  שנמסר  זה  "דו"ח 
הוא רחב ביותר בהיקפו ונכללים 
משרדי  על  ביקורת  פרקי   40 בו 
כמו  ציבוריים.  וגופים  הממשלה 
הטמעת  את  משקף  הוא  קודמיו 
המדיניות של ביצוע הביקורת על 
פי עקרונות של חתירה למצוינות 
כללי  על  הקפדה  ולחדשנות, 
ועמידה  תקין  ומינהל  אתיקה 

בנורמות מקצועיות עדכניות.
את  מוכיחה  זו  מדיניות 
בדיקה  תהליכי  בביצוע  עצמה 
ואפקטיביים  ברורים  וביקורת 
תופ־ של  לשורשן  יורדים  אשר 

עות".
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מד"א: יוחלף צליל סירנות 
האמבולנסים

זאת כדי למנוע פאניקה מאחר והן נשמעות דומות לאזעקות 

מ‡: יר‡ל לבי‡
נש־ האמבולנסים  סירנות 
מעות לא מעט בשגרה ובחירום. 
סבב  בעת  האחרונים  בימים 
הסירנות  גרמו  האחרון  הלחימה 
מאחר  הציבור  בקרב  לפאניקה 
לאזעקות  דומות  נשמעות  והן 

הנשמעות ברחבי הארץ.
על מנת למנוע חשש מיותר 

מנכ״ל  הנחה  הציבור,  בקרב 
כוחות  כלל  את  בין  אלי  מד״א 
להחליף  בשטח  הפועלים  מד״א 
את הסירנה המוכרת של האמבו־
לנסים בצליל שונה, שאינו דומה 
לאזעקות המתריעות בפני נפילת 
הופסקה  לא  ההנחיה  רקטות. 

לאחר הפסקת האש.
יש  אלה  ״בימים  בין:  אלי 
לחששות  מרבית  רגישות  לגלות 

הציבור בישראל. על מנת למנוע 
לש־ הנחיתי  מיותרת,  פאניקה 
וכך  האמבולנסים  סירנת  את  נות 
מו־ באופן  להבדיל  יידע  הציבור 
הגעה  המחייבת  אזעקה  בין  חלט 
למרחב מוגן, לבין סירנת אמבול־
נס. מד״א ימשיך לפעול בכל דרך 
לשמור  לציבור  לסייע  מנת  על 
במהלך  גם  שגרה  על  הניתן  ככל 

ימי המבצע״.

ויליאמסבורג: חרדי הותקף ע"י 
קבוצת אנטישמים

כוח המשימה של פשעי שנאה במשטרה חוקר את התקרית 

מ‡: יר‡ל לבי‡
וויליאמסבורג, ברוקלין, ניו 
בשבת  הותקף  חרדי  –יהודי  יורק 

אחה"צ על ידי מספר גברים.
למש־ סיפר   42 בן  האיש 

ברודוויי  ברחוב  הלך  שהוא  טרה 
קבוצת  כאשר  לינץ‘  רחוב  ליד 
אחד  אותו,  תקפו  אנטישמיים 
הגברים הכה בפניו בפנים והטיח 
הק־ אנטישמיות.  אמירות  בפניו 

לאחר  דקות  כמה  ברחה  בוצה 
מכן.

פשעי  של  המשימה  כוח 
את  חוקר   NYPD של  שנאה 

התקרית המזעזעת.

חשש לכניסת נחיל ארבה 
לשטחי ישראל מכיוון ירדן

משרד החקלאות מודיע על חשש לכניסתו של נחיל ארבה לשטחי ישראל 
מכיוון ירדן, באזור הערבה התיכונה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ארבה  של  בודדים  פרטים 
התיכונה.  בערבה  נצפו ביישובים 
הצומח  להגנת  השירותים  צוותי 
במ־ נמצאים  החקלאות  במשרד 

קום ומטפלים באירוע.
נערך  החקלאות  משרד 
בחו־ להשתמש  מועד  מבעוד 
שאינם  ידידותיים,  הדברה  מרי 
כי  יצוין  האדם.  בני  את  מסכנים 
נחילי ארבה לא מסכנים בני אדם 
ובעלי חיים, ומהווים רק "מטרד" 
באוויר ומזיק לחקלאות. המשרד 
לק־ ומקצועית  לוגיסטית  נערך 

ראת אירוע מתמשך מסוג זה.
האחרונה  הפעם  כזכור, 
כאשר  תשע"ג,  בשנת  הייתה 
מבעוד  החקלאות  משרד  צפה 
להקות  של  כניסתם  את  מועד 
הע־ ועד  מאילת  ותנועתן  ארבה 
רבה. במהלך מיגור התופעה ועד 
לסיומה, פעלו צוותים של משרד 
החקלאות לניטור השטחים ולרי־
סוס מהקרקע ומהאוויר על בסיס 
מהאוויר  הן  לשעון,  מסביב  יומי, 
והן מהקרקע, עד לסיומה, וזו לא 

הותירה נזקים ממשיים בחקלאות 
המקומית.

הוא  המדבר  ארבה  ככלל, 
צמחים.  של  בולט  חקלאי  מזיק 
תלוי,  המדינה  בשטחי  שכיחותו 
בלהקות  אויר,  במזג  היתר:  בין 
נדידתן.  ומהירות  גודלן  ארבה, 
תפוצתו נרחבת, קרוב ל- 30 מי־
ליון קמ"ר ב-60 מדינות. הארבה 
מיני  של  ביותר  רחב  ממגוון  ניזון 
פי־ פרחים,  מעלים,  וכן  צמחים, 

רות, זרעים וקליפות עצים.
מהוועדה החקלאית בערבה 

התיכונה נמסר כי עקב ההתראות 
נערכו  החקלאות,  משרד  של 
תי־ הערבה  האזורית  המועצה 
הצומח  להגנת  והשירותים  כונה 
צוותי  והקימו  החקלאות  במשרד 
ריסוס, במידה ויגיע הארבה מיר־
דן. בשלב זה אין סכנה לחקלאות, 
הכל תלוי במצב הרוחות בהמשך 
הארבה  כי  להדגיש  חשוב  היום. 
חיים,  ובעלי  אדם  בני  מסכן  לא 
ומהווה "מטרד"  ועלול לזיק לח־
קלאות בעיקר זו שאינה מטופחת 

בחממות וברשתות.

דו"ח מבקר המדינה השנתי 
הוגש ליושב ראש הכנסת

יו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין: "בדו"ח למדים שבעבירות רכוש ובפריצות 
לבתים, אנשים לא פונים ומדווחים למשטרה. הביטחון של האזרחים צריך 

להיות במובן הכי פשוט של המילה" ◆ מבקר המדינה: "שיתוף הפעולה הפורה 
של הכנסת בזמן כהונתי, הביאו להעצמה ולהשפעה של הדו"ח"

מ‡: יוני טיין
השופט  המדינה  מבקר 
הגיש  שפירא,  יוסף  (בדימוס) 
יולי  ח"כ  הכנסת  ליו"ר  בצהריים 
אדלשטיין את דו"ח המבקר הש־

נתי האחרון שמוגש בכהונתו.
תוצאות  את  כולל  הדו"ח 
הממשלה  משרדי  על  הביקורת 
והגופים המבוקרים לשנת 2018. 
בדו"ח:  הנושאים  עשרות  בין 
הגנה על הפרטיות במאגרי מידע, 
טיפול המדינה בעבריינים, מערך 
התביעה המשטרתית וההיערכות 

להגנת הסייבר.
אדלש־ הכנסת  ראש  יושב 
את  המפגש  בתחילת  העלה  טיין 
לשע־ המדינה  מבקר  של  זכרו 
שהלך  לינדנשטראוס  מיכה  בר, 
"כיהנתי  שעבר,  בשבוע  לעולמו 
לביקו־ בוועדה  כחבר  בתקופתו 
מרצו  את  זוכר  ואני  המדינה  רת 
ופועלו הרב בנחישות רבה. מצרף 
את תנחומיי למשפחה בשם חברי 

הוועדה ועובדי הכנסת".
בנוגע  אמר  הכנסת  יו"ר 
מהמבקר  מקבלים  אנחנו  לדו"ח: 
את הדוח השנתי האחרון שיוצא 

ניתן  אחרים  אצל  אם  ידו.  תחת 
לומר שיש לקראת סוף מה שנק־
רא 'אווירת סוף קורס', אצל המ־
בקר שפירא, זה ממש ההיפך. וזה 
מאפיין את פועלו שעושה תמיד 
יש  בדו"ח  ממש.  יסודית  עבודה 
בי־ אך  ביותר,  חשובים  פרקים 
מים האחרונים מה שאקטואלי זה 
מתייחס  הדו"ח  אזרחים.  בטחון 
לטיפול המשטרה בעבירות רכוש 
שאנשים  עד  לבתים  ובפריצות 
למשטרה  ומדווחים  פונים  לא 
ביכו־ שלהם  האמון  חוסר  בשל 
הביטחון  בתלונה.  לטפל  לתה 
של האזרחים צריך להיות במובן 
הכי פשוט של המילה. דבר נוסף, 
הזרקורים  לאור  שיובא  שחשוב 
שד־ שמלמד  בדו"ח  החלק  הוא 
ויחידות  הממשלה  משרדי  ווקא 
הסמך, אינם מיישמים כראוי את 
החלטות הממשלה ואת ההנחיות 
בטוח  אני  הסייבר.  הגנת  בתחום 
המ־ לביקורת  שהוועדה  וסמוך 
בכל  תטפל  תיכף  שתקום  דינה 
הדו"ח בצורה יסודית כפי שעש־

תה עד עתה".
המבקר  כהונת  תום  לרגל 
יו"ר  העניק  הקרובים,  בחודשים 

בתום  המדינה  למבקר  הכנסת 
התנ"ך  ספר  את  הדו"ח  מסירת 
ע"י  המיוחדת  במהדורה  שיצא 
השבעים  שנת  לרגל  הכנסת 

להיווסדה.
שפי־ יוסף  המדינה  מבקר 
הנ־ לשעבר  המדינה  "מבקר  רא: 
היה  לינדנשטראוס  בדימוס  שיא 
היה  ומעלה.  משכמו  דרך  פורץ 
המדינה  ממבקרי  אחד  ויישאר 
שלחם  ישראל  במדינת  הבולטים 

בשחיתות הציבורית ללא חת".
עתה,  שנמסר  זה  "דו"ח 
הוא רחב ביותר בהיקפו ונכללים 
משרדי  על  ביקורת  פרקי   40 בו 
כמו  ציבוריים.  וגופים  הממשלה 
הטמעת  את  משקף  הוא  קודמיו 
המדיניות של ביצוע הביקורת על 
פי עקרונות של חתירה למצוינות 
כללי  על  הקפדה  ולחדשנות, 
ועמידה  תקין  ומינהל  אתיקה 

בנורמות מקצועיות עדכניות.
את  מוכיחה  זו  מדיניות 
בדיקה  תהליכי  בביצוע  עצמה 
ואפקטיביים  ברורים  וביקורת 
תופ־ של  לשורשן  יורדים  אשר 

עות".



יום שלישי ב' אייר תשע"ט 1407/05/2019

השב"כ ניסה לגייס נער מבנימין למחלקה 
היהודית. עורך דינו: "התעללות"

סוכני שב"כ נפגשו עם נער מבנימין, דיברו עמו על המחלקה היהודית במטרה לדלות מידע על חבריו, ובסיום 
הפגישות אף העבירו לו כסף ◆ חוננו: "יש לקום כנגד מקרים כאלה בהם השב"כ עם כל עוצמתו תופס ילד 

שלא עשה דבר וגורם לו למצוקה עמוקה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
נער בן 18 המתגורר ביישוב 
בת־ לשיחה  זומן  בנימין  במועצת 
אדומים,  במעלה  המשטרה  חנת 
מדובר  כי  גילה  למקום  ומשהגיע 
בשיחות  שב"כ.  סוכן  עם  במפגש 
אור־ על  הנער  נשאל  שהתקיימו 
ועל  חבריו,  פעולות  חייו,  חות 
בשב"כ.  היהודית  למחלקה  יחסו 
נציין כי לאורך השיחות לא נאמר 
לנער כי זכותו לסרב למפגש, וזאת 
נתן  השיחות  בסוף  לחוק.  בניגוד 
סוכן השב"כ לנער סכומי כסף ואף 
קיומן  דבר  את  לגלות  עליו  אסר 
לאיש, דבר אשר גרם לנער מצוקה 

גדולה.
מארגון  יאדו  מנשה  עו"ד 
המשט־ לתחנת  מכתב  שלח  חוננו 

רה בדרישה שלא לקיים עם הנער 
המשט־ מתגובת  נוספות.  פגישות 
רה למכתב עולה כי הפגישות היו 

באחריות השב"כ.
"קיבלתי  כי  סיפר  הנער 
עצמו  את  שמציג  ממישהו  טלפון 
ומבקש  הממשלה,  ראש  ממשרד 
למשטרה  ש"י  למחוז  להגיע  ממני 
משהו  לו  שיש  אמר  בדבריו  שם, 
טורח  לא  הוא  לי.  להגיד  חשוב 
להגיע  חייב  לא  שאני  לי  להגיד 
לשיחה, שזו בחירה שלי. זה נראה 

מעין הצגת עובדה".
"לפני  ותיאר  הוסיף  הנער 
ביטחוני  בידוק  עובר  אני  השיחה 
לוקחים  הגוף.  בכל  הכיסים,  בכל 
בנעליים,  בודקים  הטלפון,  את  לי 
בארנק, שאין לי שום מכשיר הק־

לטה, שאין לי שם כלום". השיחה 
התחילה בשאלות על הנער עצמו, 
וכשלאחר מספר דקות שאל הנער 

למטרת השיחה, נענה בתירוצים.
הנער  נדרש  השיחה  בסוף 
שלא לגלות את דבר קיומה לאיש. 
אחד,  לאף  לספר  לא  אומר  "הוא 
לי  מביא  ובעצם  להורים,  לא  גם 
סכום כסף. אני אומר לו שאני לא 

רוצה, והוא בכל אופן נותן לי".
התקיימה  שבועיים  לאחר 
המשטרה  בתחנת  נוספת  פגישה 
הצטרף  אליה  אדומים,  במעלה 
לי  "אומרים  במהלכה  נוסף.  סוכן 
והוא  מהשב"כ',  'אנחנו  בפירוש 
שא־ בעצם  אותי  לשאול  מתחיל 
תפ־ על  השב"כ,  תפקוד  על  לות 
קוד המחלקה היהודית. אני מנסה 

להבהיר לו, בגלל שחשבתי שלשם 
המחלקה  נגד  שאני  מכוונים,  הם 
היהודית. הוא מנסה לתרץ לי כמה 

המחלקה היהודית זה בסדר".
הוצע  הזו  פגישה  בסיום  גם 
המ־ לאחריה  כסף.  סכום  לנער 
טלפון  שיחות  לקבל  הנער  שיך 
מלע־ נמנע  הוא  כאשר  מהשב"כ, 

נות לחלקן.
לאחר כחודש פנה הנער לא־
רגון חוננו "הגעתי לעמותת חוננו, 
שם עזרו לי לצאת מכל הדבר הזה. 
שהם  מה  כל  שבעצם  הבנתי  שם 
רצו זה שאני אהיה בתוך הישיבה 
להם  אספר  שלהם.  משת"פ  מעין 
כל מה שקורה, מה שמתרחש. הם 
או  גבעות  לנוער  דווקא  לא פונים 

משהו בסגנון."

למרות המצב בדרום: 

נגיד בנק ישראל 
ביקר בבאר שבע

הנגיד ביקר במערך הסייבר הלאומי ובמוקד 
הטלפוני של המערכת לשיתוף נתוני אשראי של 

בנק ישראל  
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פרופ'  ישראל  בנק  נגיד 
הנהלת  חברי  וכמה  ירון  אמיר 
במס־ שבע,  בבאר  סיירו  הבנק 
גרת ביקור שתוכנן מראש ולא 

בוטל, חרף האירועים בדרום.
נשיא  עם  נפגש  הנגיד 
פרופ'  בן־גוריון,  אוניברסיטת 
ממנו  ושמע  חיימוביץ,  דניאל 
של  הפיתוח  תוכניות  על 
האוניברסיטה בתחומי המחקר 

השונים.
נפגש  ירון  אמיר  פרופ' 

לכ־ המחלקות  ראשי  עם  גם 
ול־ עסקים  למנהל  לכלה, 
חברת  במעבדות  וביקר  ניהול 
הט־ שבפארק  טלקום  דויטשה 
הסמוך  המתקדמות  כנולוגיות 

לאוניברסיטה.
בהמשך, ביקר הנגיד במ־
ובמוקד  הלאומי  הסייבר  ערך 
הטלפוני של המערכת לשיתוף 
ישראל,  בנק  של  אשראי  נתוני 
הממוקמים  גם הם בבאר שבע.

נחשף מכתב קונסול שהפך לגר צדק
וורדר קרסון שימש כקונסול ארה"ב בירושלים, והחליט להתגייר ולהפוך ליהודי
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מהדמויות  קרסון,  וורדר 
ירוש־ של  בהיסטוריה  המרתקות 
למשפחה  נולד  ה-19,  במאה  לים 
להת־ זכה  בארה"ב,  קווייקרית 
בירושלים  ארה"ב  לקונסול  מנות 
התגייר  בעיר,  השתקע  ולבסוף 
למשפט  הועמד  זאת  ובעקבות 
עליו  שנטרפה  בטענה  בארה"ב 

דעתו.
תקנ"ח  בשנת  נולד  קרסון 
(1798) למשפחה אמריקנית אמי־
דה מן הקהילה הקווייקרית בעיר 

פילדלפיה.
בשנת  לו,  הוצעה  כאשר 
תר"ד, משרת הקונסול האמריקני 
מייד  לקבלה  הסכים  בירושלים, 
ובלא שכר, ובחודש מאי של אותה 
השנה, חתם הנשיא ג'ון טיילר על 

צו מינויו.
אנשי  שטענו  פעם  בכל 
ממשל או דיפלומטים אמריקניים 
בסמ־ אין  כי  קרסון  של  באוזניו 
ביטל  קונסול,  בתור  לשמש  כותו 
המינוי  כי  והשיב  טענותיהם  את 
גרם לו להוצאות מרובות, וכי אינו 
הגמול  שכר.  כל  לעצמו  מבקש 
חזר  מבקש,  הוא  שאותו  היחיד 
ואמר, הוא הגנה לעצמו וליהודים 
מפ־ חדל  הוא  הנרדפים.  העניים 
שאם  לו  נמסר  כאשר  רק  עילותו 
כקונסול  עצמו  את  להציג  יוסיף 

יגורש מן הארץ.
ההזדהות העמוקה עם אותו 
קר־ את  שכנעה  ונרדף  עתיק  עם 
שנים  ארבע  כעבור  להתגייר.  סון 
מאז בוטל מינויו לקונסול, התגייר 
חדש,  שם  עצמו  על  ולקח  קרסון 
אותו שם שבחר לעצמו בתור שם 
עט, ונקרא מאז "מיכאל בועז יש־
ראל". באותה שנה החל גם לכתוב 
מפרט  שגם  התיאולוגי  ספרו  את 

על הסיבות לגיורו – 'מפתח 
דוד'.

הח־ הביטול,  למרות 
בארץ  להישאר  קרסון  ליט 
ישראל, ובשנת תר"ח, הת־

גייר ונעשה יהודי.
לארה"ב  הגיע  כאשר 
עסקיו  את  לחסל  במטרה 
הוציאה  ולתמיד,  אחת 
בית  צו  הנוצרית  משפחתו 
לאשפ־ המורה  משפט 
נטרפה  שדעתו  בטענה  זו 
עניין  עורר  המשפט  עליו. 
נערך  תקדים,  חסר  ציבורי 
עדים,  כמאה  בהשתתפות 
מונטיפיורי,  משה  בהם 
רב־ נח,  עמנואל  מרדכי 
ופסיכיאטרים  ידידים  נים, 
 – כאחד  ויהודים  נוצרים   –
שהעידו לטובתו. פרקליטו 
בית  בפני  ארוך  נאום  נשא 
המשפט, שהסתיים במלים 
הבאות: "ההאשמה היחידה 
את  בה  להאשים  שנותרה 

מרשי – שנעשה יהודי".
שב  ניצחונו,  לאחר 
ופר־ ישראל  לארץ  קרסון 
"מפתח  בשם  קונטרס  סם 
האמיתי  המשיח  דוד,  דוד: 

של  וסקירה  להתגיירות  סיבות   –
טי־ לקביעת  המשפטית  התביעה 

רוף שנבעה מכך".
בשנותיו האחרונות השתקע 
תורה  ללימוד  התמסר  בירושלים, 
והפך לחבר מכובד בקהילה הספ־
רדית היהודית בעיר. בשנת תר"כ 
ונקבר  ממושכת,  ממחלה  נפטר 

בהר הזיתים.
קֶרסון  כתב  המכתב  את 
בעודו חולה, זמן קצר לפני מותו, 
הקוויקרית  הקהילה  לחברת 
תחו־ ניכרת  במכתב  בארה"ב. 

לקהילה  קרסון  של  שייכותו  שת 
היהודית של ירושלים. הוא כותב 
רצונו  ועל  העיר  קדושת  על 
להיקבר בה, על אורח חייו המש־
לב תפילה ולימוד תורה, על ניתוק 
שבארה"ב,  משפחתו  עם  הקשר 
ועל נושאים נוספים, כל זאת תוך 

שיבוץ פסוקים רבים מן התנ"ך.
קרסון  מתאר  דבריו  בתוך 
מספר  ציטוט  תוך  ירושלים,  את 
ואף  ומירמיהו,  מישעיהו  תהלים, 
היהודי:  חייו  אורח  את  מתאר 
("כפי  ביום  פעמים  שלוש  תפילה 

נה,  בתהלים  דוד  על-ידי  שנאמר 
עניים  ביקור  תורה,  לימוד  יז"), 

וחולים, כתיבה, ועוד.
המ־ בית  מבעלי  ארן,  מרון 
כי  מציין  'קדם'  הפומביות  כירות 
"מדובר בפריט היסטורי נדיר בעל 
לידינו.  שהתגלגל  דופן  יוצא  ערך 
זהו מכתב רווי אמונה המציג טפח 
ורב  אשכולות  איש  של  מעולמו 
פעלים שזכה לכך שנשמתו שהל־
כה לאיבוד בין האומות תשוב אל 

חיקו של העם הנבחר."

ראש עיריית שדרות: 
"אין הרתעה, בעוד 
זמן קצר נגיע לסבב 

נוסף"
דוידי התייחס למצב ההרתעה, "מי שיכול 
להישיר עיניים הבוקר לתושבי עוטף עזה 

ותושבי הדרום ולהגיד להם ההרתעה חזרה - 
משגה בידיו"
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שדרות,  עיריית  ראש 
להפסקת  בתגובה  דוידי,  אלון 
"חזרה  על  ולדיווחים  האש 
נמצאים  "אנחנו  לשגרה": 
מכיוון  במדינה  קשה  בבעיה 
התבלבלו.  שלנו  שהערכים 
על  מירי  התחיל  הזה  הסבב 

קצין צה"ל, לא מירי רקטות.
זאת.  לזכור  חשוב 
בח־ להיות  צריכים  החיילים 
סוף  סוף  האזרחים.  ולא  זית 
לחזור  שאפשר  רואים  אנחנו 
למדיניות החיסולים ואני שמח 
שזה קרה אבל אתמול נעשתה 
טעות קשה. מי שדיבר על הר־

תעה לא השיג אותה.
אנחנו נגיע למצב שבעוד 

טרוריסט  שבועיים-שלושה 
עלול לירות על חייל שלנו פה 

ושוב אנחנו נגיע לסבב הזה.
למצב  התייחס  דוידי 
להישיר  שיכול  "מי  ההרתעה, 
עוטף  לתושבי  הבוקר  עיניים 
ולהגיד  הדרום  ותושבי  עזה 
משגה   - חזרה  ההרתעה  להם 

בידיו.
אם הייתי ראש הממשלה 
הייתי אומר לחאמס ולג'יהאד: 
ת"א  על  לירות  רוצים  אתם 
רוצים  אתם  ת"א,  על  תירו   -
לירות על ירושלים - תירו על 
נמשיך  אנחנו  אבל  ירושלים, 
שלכם  ביותר  בבכירים  לפגוע 

ולא נהסס".
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"השמיעני את קולך":

מרן הגר"ש כהן: עלינו להרבות באהבת 
חינם, בתורה ובצעקה להשי"ת

נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן שליט"א בסיום שיעורו, על רצח הקדושים הי"ד: 
"עלינו להרבות באהבת חינם בתורה וצעקה לקב"ה גם שאין צרות, הקב"ה מחכה לשמוע את קולנו"

חרי בכ ‡מ 
הבשורה  הישמע  עם  השבוע 
שקיפדה  בדרום  הלחימה  על  הקשה 
בי־ יהודים,  ארבעה  של  חייהם  את 
ניהם האברך ר' פנחס פשווזמן הי"ד, 
נשא נשיא מועצת חכמי התורה מרן 
ראש הישיבה חכם שלום כהן דברים 
בדברי  ועורר  המצב  לנוכח  כואבים 
השיעור  בסיום  ישראל  לכלל  חיזוק 

שמסר במעונו.
להתחזק  מרן  קרא  בדבריו 
בשלושה דברים. לימוד התורה יותר 
מהרגיל, תפילה וזעקה, ואהבת חינם.
הקב"ה  ויתר  במדרש  "כתוב 
ושפי־ עריות  גילוי  זרה,  עבודה  על 
של  מאסה  על  ויתר  ולא  דמים  כות 
תורה. וזה היה בבית מקדש הראשון 
השני  מקדש  בבית  חרב.  הוא  שלכן 
בתורה.  עוסקים  שהיו  בגמרא  כתוב 
אחד  חינם.  שנאת  בניהם  היה  אבל 
אותו  אוהב  הוא  כאילו  לשני  מראה 
מרן  אמר  אותו".  שונא  באמת  אבל 
ועורר על אהבת חינם. "שנאת חינם 
פירושו של דבר שלא עשה לי כלום 
ואני  הרוויח  פתאום  הוא  למה  אבל 
ואני  גדול  בית  לו  יש  הוא  למה  לא, 

לא. זה נקרא שנאת חינם.
אנחנו  הרבים  ובעוונותינו   
הקב"ה  ועדיין  שנה  לאלפיים  קרוב 
שופך חמתו עלינו", אמר מרן כשקו־

על  עוברים  אנחנו  "כלומר  נשנק.  לו 
הפסוק לא תשנא את אחיך בלבבך זה 

מה שקראנו בשבת".
כמו"כ עורר מרן להרבות בלי־
מוד תורה בימים אלו יותר מהרגיל.

שתיפסק  בשביל  "רבותי   
להרבות  צריך  במהרה  עכשיו  הרעה 
אם   . הרבה  מצילה  התורה  בתורה 
משהו  ללמוד  אדם  כל  עליו  יקבל 
שלא רגיל, בשעה שלא רגיל ללמוד 
ישראל  עם  את  להציל  גדול  דבר  זה 
מה  כעת  לומד  אני  בפירוש  ויאמר 
יש־ עם  הצלת  לשם  רגיל  לא  שאני 

ראל והקב"ה מציל.
עוד הוסיף מרן בדבריו בחובת 

הזעקה בימים אלו:
"בתורה כתוב על הפסוק "ופ־
הקריב  המדרש  אומר  הקריב".  רעה 
שבש־ לאבינו  ישראל  של  ליבם  את 
שיצעקו.  להם  גרם  "ויזעקו"  מיים. 
להם  אומר  הקב"ה  המדרש  אומר 
וימת  שכתוב  יום  מאותו  לישראל, 
ד',  אל  ויזעקו  שנאמר  מצרים  מלך 
קולכם  את  שמעתי  לא  היום  מאותו 
צועקים  לא  אתם  למה  הפעם.  עוד 
כל הזמן. ועל זה אומר הפסוק בשיר 
אם  גם  קולך,  את  השמיעני  השירים 
השם  אל  לצעוק  מצווה  צרות  אין 
ערב  קולך  כי  קולך  את  "השמיעני 
לקול  מתגעגע  אני  נאווה".  ומראיך 

שלך".
"את  הוסיף  המועצת  נשיא 
הדברים אמרתי פעם במלחמת ששת 
 , מהר  המלחמה  נגמרה  וב"ה  הימים 
אמרתי זה מה שהשם דורש מאיתנו 
צועקים.  לא  אנחנו  למה  שנצעק, 
יש מצוה לצעוק גם כשאתה מרגיש 
טוב. קולך ערב אני נהנה לשמוע את 

קולך".
עלי־ שופך  בנו  הורג  "הקב"ה 
בצעקה  להרבות  צריך  כמה  חמתו  נו 
איש  ואהבת  תורה  ובלימוד  בתפילה 
הנוכחים  בפני  מרן  אמר  לרעהו" 

והוסיף.
"הקב"ה יעזרנו שנזכה שתהיה 
אהבה בין איש לרעהו. הקב"ה מצפה 
אלה בעוונו־ רעהו,  את  איש  שנאהב 
חמו־ ימים  העומר,  ימי  הרבים  תינו 
בהם  להתקרב  צריכים  שאנחנו  רים 
לקבלת התורה. כמה צריך להשתדל. 
עולם  של  בריבונו  שמכירים  אנחנו 
עיתים  ונקבע  לרעהו  איש  נתחבר 
לתורה. רבונו של עולם רחם על צאן 
סיים  מצרותיהם".  ופדיהם  מרעיתך 
כך  בתוך  המרגשים.  דבריו  את  מרן 
לאור קריאתו של מרן אלפי בני ישי־
להיכלי  שני  יום  בליל  כבר  שבו  בות 
התורה בכדי להתחיל את הזמן כמה 
שיותר מהר לבקשתו של נשיא המו־
עצת לנצל את הזמן ללימוד התורה.

נעצרה כנופיית גנבי רכב באזור השרון
במהלך מעצרם ניסו החשודים להימלט, פרצו מחסום משטרתי, ניגחו כלי רכב 

וניסו לדרוס שוטרים ◆ השוטרים ירו לעבר הרכב

מ‡: יר‡ל לבי‡
המש־ חשודים  ארבעה  נעצרו 
שפעלה  רכב  גנבי  לכנופיית  תייכים 

בשבועות האחרונים באזור השרון.
השו־ הבחינו  הפעילות  במהלך 
קצר  זמן  שנגנבו  רכב  כלי  בשני  טרים 
 57 כביש  על  נעים  מנתניה  לכן  קודם 

נוסף  וברכב  כרם)  לטול  נתניה  (מכיוון 
המש־ מכוחות  לחמוק  להם  שמסייע 

טרה.
החשודים  ניסו  מעצרם  במהלך 
להימלט, פרצו מחסום משטרתי, ניגחו 
שחשו  שוטרים  לדרוס  וניסו  רכב  כלי 
הרכב.  לעבר  ירי  וביצעו  מאויימים 

נפגעו  שוטרים  שני  האירוע  במהלך 
באורח קל וכתוצאה מהירי נפגע הנהג, 
החולים  לבית  שפונה  שטחים  תושב 
שם נקבע מותו. הנושא הועבר לבדיקת 

מח"ש.
נעצרו  הנוספים  החשודים  שני 
והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם.

לאומי איתך גם בכלכלה נבונה:

לאומי ומסילה בסדנאות כלכלה 
נבונה לאברכים 

לאומי ו'מסילה לכלכלה נבונה' נערכים להרחבת שיתוף הפעולה ביניהם, 
במסגרתו מועברים סדנאות הדרכה בניהול כלכלת המשפחה למתחתנים 

ואברכים צעירים בתחילת דרכם. 

מ‡: ˆבי ˜ופמן
נערכו  כבר  החורף  במהלך 
לאומי  בחסות  סדנאות  מספר 
קי־ במהלכן  מרכזיות,  בקהילות 
הדרכה  והאברכים  החתנים  בלו 
מקצועית לניהול אחראי של הת־
ייחודי  במודל  המשפחתי,  קציב 
בהצלחה  המיושם  ואפקטיבי, 
במגזר  בית  משקי  אלפי  בקרב 

החרדי.  
שיתוף  השקת  לקראת 
לאומי,  נציגי  התקבלו  הפעולה 
מנהל  חסדיאל,  יצחק  ר'  בהובלת 
עם  יחד  בבנק,  ייחודיים  מגזרים 
מרג־ שמואל  הרב  מסילה  יו"ר 
ליות, וראש תחום משפחות הרב 
ישיבת  ראש  אצל  גוטמן,  ישראל 
חבר  שליט"א,  כהן  הגר"ד  חברון 
על  שבירך  התורה,  גדולי  מועצת 
ביוזמה  מדובר  כי  וציין  המהלך 
הסתב־ למנוע  במטרה  חיונית 
וגלגול  עתידיות  כלכליות  כויות 
שלוות  את  גוזלים  אשר  חובות, 
יסודות  את  ומערערים  הנפש 

הבית. 
מנהל  חסדיאל,  יצחק  ר' 
עסקי  ופיתוח  ייחודיים  מגזרים 
הפעולה  שיתוף  כי  ציין  בלאומי, 
למ־ להעניק  נועד  'מסילה'  עם 
את  צעירים  ואברכים  תחתנים 
לניהול  הדרושים  והידע  הכלים 
מושכל ואחראי של כלכלה הבית. 
על  שקיבלנו  החמות  "התגובות 
במהלך  שהתקיימו  הסדנאות 
להרחיב  אותנו  מעודדות  החורף 
כולל  המשותפת,  הפעילות  את 
מקצועיים  הדרכה  חומרי  הפקת 
שי־ נבונה.  פיננסית  להתנהלות 

הינו  מסילה  עם  הפעולה  תוף 
הפעילות  של  היסוד  מאבני  חלק 
המגזר  בקרב  לאומי  של  הענפה 
החרדי, כולל תמיכה והשתתפות 
עשרות  של  בפעילותן  קבועה 

אנו  במגזר.  ורווחה  סיוע  ארגוני 
ויסודות  ידע  לספק  לנכון  רואים 
איתנים בנושא כלכלת המשפחה, 
בנוסף לפעילות הבנקאית השוט־

פת", סיכם חסדיאל.  
הרב שמואל מרגליות, יו"ר 
מסילה, הדגיש כי לאחר שרבבות 
יותר  טוב  לעתיד  זכו  משפחות 
מחוש־ פיננסית  התנהלות  בזכות 
בת ואחראית, נערך מסילה להע־
בקרב  ההדרכה  פעילות  את  מיק 
"המציאות  צעירים.  אברכים 

מלכתחי־ שנבנה  בית  כי  הוכיחה 
בריאים,  כלכליים  יסודות  על  לה 
זמן,  לאורך  כך  להתנהל  ימשיך 
גם כאשר המשפחה גדלה וסדרי 
מו־ אנו  משתנים.  העדיפויות 

של  ההירתמות  על  תודה  קירים 
לאומי למהלך, שיאפשר להטמיע 
הרגלים  צעירים  אברכים  אצל 
כל־ וחשיבה  להתנהגות  וכללים 
הבית",  משק  בניהול  נכונה  כלית 

דברי הרב מרגליות. 

כלי תקשורת בבריטניה אמצו את 
שקרי חמאס על מות אם ובתה

התקשורת הפלסטינית דיווחה שצה"ל הרג אשה ותינוקת, שנהרגו כפי הנראה 
מ"תאונת עבודה" של חמאס ◆ באינדיפנדנט ובאי.טי.בי בלעו את השקר

מ‡: יר‡ל לבי‡          
ניוז'  ה'פייק  מוקד  עיקר 
על  פלסטיני  דיווח  סביב  התרכז 
חודשים   14 בת  וילדה  אישה 
שנהרגו בנסיבות לא ברורות, ככל 
הנראה בגלל מה שמכונה ”תאונת 
עבודה“ של ארגוני הטרור בעזה. 
האשימו  הפלסטיניים  הדיווחים 
התק־ מכלי  וחלק  ישראל  את 
את  לדווח  מיהרו  בעולם  שורת 

תגובת  את  להביא  מבלי  גרסתם  
לחלוטין  שהכחיש  צה"ל,  דובר 

את הידיעה..
נתנו  למשל,  באינדיפנדנט 
את הכותרת הבאה: ”אם ותינוקת 
בעזה“,  פגעה  כשישראל  נהרגו 
כשבידיעה עצמה נכתב סייג שהן 
נהרגו מתקיפות של חיל האוויר. 
יש־ את  האשימו  באי.טי.בי  גם 
ותינוקת  ”אישה  בכותרת:  ראל 

בין ששת ההרוגים אחרי תקיפות 
אוויריות של ישראל“.

בחרי־ הגיבו  צה“ל  בדובר 
למוות  גרם  פלסטיני  ”נשק  פות: 
בעזה.  ותינוקה  אם  של  טרגי 
חמאס האשים את ישראל. עיתו־
נאים הגבירו את השקר. ההערכה 
שלנו מעידה על כך שלאירוע זה 

אין כל קשר לתקיפות צה“ל“.
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"השמיעני את קולך":

מרן הגר"ש כהן: עלינו להרבות באהבת 
חינם, בתורה ובצעקה להשי"ת

נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן שליט"א בסיום שיעורו, על רצח הקדושים הי"ד: 
"עלינו להרבות באהבת חינם בתורה וצעקה לקב"ה גם שאין צרות, הקב"ה מחכה לשמוע את קולנו"

חרי בכ ‡מ 
הבשורה  הישמע  עם  השבוע 
שקיפדה  בדרום  הלחימה  על  הקשה 
בי־ יהודים,  ארבעה  של  חייהם  את 
ניהם האברך ר' פנחס פשווזמן הי"ד, 
נשא נשיא מועצת חכמי התורה מרן 
ראש הישיבה חכם שלום כהן דברים 
בדברי  ועורר  המצב  לנוכח  כואבים 
השיעור  בסיום  ישראל  לכלל  חיזוק 

שמסר במעונו.
להתחזק  מרן  קרא  בדבריו 
בשלושה דברים. לימוד התורה יותר 
מהרגיל, תפילה וזעקה, ואהבת חינם.

הקב"ה  ויתר  במדרש  "כתוב 
ושפי־ עריות  גילוי  זרה,  עבודה  על 
של  מאסה  על  ויתר  ולא  דמים  כות 
תורה. וזה היה בבית מקדש הראשון 
השני  מקדש  בבית  חרב.  הוא  שלכן 
בתורה.  עוסקים  שהיו  בגמרא  כתוב 
אחד  חינם.  שנאת  בניהם  היה  אבל 
אותו  אוהב  הוא  כאילו  לשני  מראה 
מרן  אמר  אותו".  שונא  באמת  אבל 
ועורר על אהבת חינם. "שנאת חינם 
פירושו של דבר שלא עשה לי כלום 
ואני  הרוויח  פתאום  הוא  למה  אבל 
ואני  גדול  בית  לו  יש  הוא  למה  לא, 

לא. זה נקרא שנאת חינם.
אנחנו  הרבים  ובעוונותינו   
הקב"ה  ועדיין  שנה  לאלפיים  קרוב 
שופך חמתו עלינו", אמר מרן כשקו־

על  עוברים  אנחנו  "כלומר  נשנק.  לו 
הפסוק לא תשנא את אחיך בלבבך זה 

מה שקראנו בשבת".
כמו"כ עורר מרן להרבות בלי־
מוד תורה בימים אלו יותר מהרגיל.

שתיפסק  בשביל  "רבותי   
להרבות  צריך  במהרה  עכשיו  הרעה 
אם   . הרבה  מצילה  התורה  בתורה 
משהו  ללמוד  אדם  כל  עליו  יקבל 
שלא רגיל, בשעה שלא רגיל ללמוד 
ישראל  עם  את  להציל  גדול  דבר  זה 
מה  כעת  לומד  אני  בפירוש  ויאמר 
יש־ עם  הצלת  לשם  רגיל  לא  שאני 

ראל והקב"ה מציל.
עוד הוסיף מרן בדבריו בחובת 

הזעקה בימים אלו:
"בתורה כתוב על הפסוק "ופ־
הקריב  המדרש  אומר  הקריב".  רעה 
שבש־ לאבינו  ישראל  של  ליבם  את 
שיצעקו.  להם  גרם  "ויזעקו"  מיים. 
להם  אומר  הקב"ה  המדרש  אומר 
וימת  שכתוב  יום  מאותו  לישראל, 
ד',  אל  ויזעקו  שנאמר  מצרים  מלך 
קולכם  את  שמעתי  לא  היום  מאותו 
צועקים  לא  אתם  למה  הפעם.  עוד 
כל הזמן. ועל זה אומר הפסוק בשיר 
אם  גם  קולך,  את  השמיעני  השירים 
השם  אל  לצעוק  מצווה  צרות  אין 
ערב  קולך  כי  קולך  את  "השמיעני 
לקול  מתגעגע  אני  נאווה".  ומראיך 

שלך".
"את  הוסיף  המועצת  נשיא 
הדברים אמרתי פעם במלחמת ששת 
 , מהר  המלחמה  נגמרה  וב"ה  הימים 
אמרתי זה מה שהשם דורש מאיתנו 
צועקים.  לא  אנחנו  למה  שנצעק, 
יש מצוה לצעוק גם כשאתה מרגיש 
טוב. קולך ערב אני נהנה לשמוע את 

קולך".
עלי־ שופך  בנו  הורג  "הקב"ה 
בצעקה  להרבות  צריך  כמה  חמתו  נו 
איש  ואהבת  תורה  ובלימוד  בתפילה 
הנוכחים  בפני  מרן  אמר  לרעהו" 

והוסיף.
"הקב"ה יעזרנו שנזכה שתהיה 
אהבה בין איש לרעהו. הקב"ה מצפה 
אלה בעוונו־ רעהו,  את  איש  שנאהב 
חמו־ ימים  העומר,  ימי  הרבים  תינו 
בהם  להתקרב  צריכים  שאנחנו  רים 
לקבלת התורה. כמה צריך להשתדל. 
עולם  של  בריבונו  שמכירים  אנחנו 
עיתים  ונקבע  לרעהו  איש  נתחבר 
לתורה. רבונו של עולם רחם על צאן 
סיים  מצרותיהם".  ופדיהם  מרעיתך 
כך  בתוך  המרגשים.  דבריו  את  מרן 
לאור קריאתו של מרן אלפי בני ישי־
להיכלי  שני  יום  בליל  כבר  שבו  בות 
התורה בכדי להתחיל את הזמן כמה 
שיותר מהר לבקשתו של נשיא המו־
עצת לנצל את הזמן ללימוד התורה.

נעצרה כנופיית גנבי רכב באזור השרון
במהלך מעצרם ניסו החשודים להימלט, פרצו מחסום משטרתי, ניגחו כלי רכב 

וניסו לדרוס שוטרים ◆ השוטרים ירו לעבר הרכב

מ‡: יר‡ל לבי‡
המש־ חשודים  ארבעה  נעצרו 
שפעלה  רכב  גנבי  לכנופיית  תייכים 

בשבועות האחרונים באזור השרון.
השו־ הבחינו  הפעילות  במהלך 
קצר  זמן  שנגנבו  רכב  כלי  בשני  טרים 
 57 כביש  על  נעים  מנתניה  לכן  קודם 

נוסף  וברכב  כרם)  לטול  נתניה  (מכיוון 
המש־ מכוחות  לחמוק  להם  שמסייע 

טרה.
החשודים  ניסו  מעצרם  במהלך 
להימלט, פרצו מחסום משטרתי, ניגחו 
שחשו  שוטרים  לדרוס  וניסו  רכב  כלי 
הרכב.  לעבר  ירי  וביצעו  מאויימים 

נפגעו  שוטרים  שני  האירוע  במהלך 
באורח קל וכתוצאה מהירי נפגע הנהג, 
החולים  לבית  שפונה  שטחים  תושב 
שם נקבע מותו. הנושא הועבר לבדיקת 

מח"ש.
נעצרו  הנוספים  החשודים  שני 
והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם.

לאומי איתך גם בכלכלה נבונה:

לאומי ומסילה בסדנאות כלכלה 
נבונה לאברכים 

לאומי ו'מסילה לכלכלה נבונה' נערכים להרחבת שיתוף הפעולה ביניהם, 
במסגרתו מועברים סדנאות הדרכה בניהול כלכלת המשפחה למתחתנים 

ואברכים צעירים בתחילת דרכם. 

מ‡: ˆבי ˜ופמן
נערכו  כבר  החורף  במהלך 
לאומי  בחסות  סדנאות  מספר 
קי־ במהלכן  מרכזיות,  בקהילות 
הדרכה  והאברכים  החתנים  בלו 
מקצועית לניהול אחראי של הת־
ייחודי  במודל  המשפחתי,  קציב 
בהצלחה  המיושם  ואפקטיבי, 
במגזר  בית  משקי  אלפי  בקרב 

החרדי.  
שיתוף  השקת  לקראת 
לאומי,  נציגי  התקבלו  הפעולה 
מנהל  חסדיאל,  יצחק  ר'  בהובלת 
עם  יחד  בבנק,  ייחודיים  מגזרים 
מרג־ שמואל  הרב  מסילה  יו"ר 
ליות, וראש תחום משפחות הרב 
ישיבת  ראש  אצל  גוטמן,  ישראל 
חבר  שליט"א,  כהן  הגר"ד  חברון 
על  שבירך  התורה,  גדולי  מועצת 
ביוזמה  מדובר  כי  וציין  המהלך 
הסתב־ למנוע  במטרה  חיונית 
וגלגול  עתידיות  כלכליות  כויות 
שלוות  את  גוזלים  אשר  חובות, 
יסודות  את  ומערערים  הנפש 

הבית. 
מנהל  חסדיאל,  יצחק  ר' 
עסקי  ופיתוח  ייחודיים  מגזרים 
הפעולה  שיתוף  כי  ציין  בלאומי, 
למ־ להעניק  נועד  'מסילה'  עם 
את  צעירים  ואברכים  תחתנים 
לניהול  הדרושים  והידע  הכלים 
מושכל ואחראי של כלכלה הבית. 
על  שקיבלנו  החמות  "התגובות 
במהלך  שהתקיימו  הסדנאות 
להרחיב  אותנו  מעודדות  החורף 
כולל  המשותפת,  הפעילות  את 
מקצועיים  הדרכה  חומרי  הפקת 
שי־ נבונה.  פיננסית  להתנהלות 

הינו  מסילה  עם  הפעולה  תוף 
הפעילות  של  היסוד  מאבני  חלק 
המגזר  בקרב  לאומי  של  הענפה 
החרדי, כולל תמיכה והשתתפות 
עשרות  של  בפעילותן  קבועה 

אנו  במגזר.  ורווחה  סיוע  ארגוני 
ויסודות  ידע  לספק  לנכון  רואים 
איתנים בנושא כלכלת המשפחה, 
בנוסף לפעילות הבנקאית השוט־

פת", סיכם חסדיאל.  
הרב שמואל מרגליות, יו"ר 
מסילה, הדגיש כי לאחר שרבבות 
יותר  טוב  לעתיד  זכו  משפחות 
מחוש־ פיננסית  התנהלות  בזכות 
בת ואחראית, נערך מסילה להע־
בקרב  ההדרכה  פעילות  את  מיק 
"המציאות  צעירים.  אברכים 

מלכתחי־ שנבנה  בית  כי  הוכיחה 
בריאים,  כלכליים  יסודות  על  לה 
זמן,  לאורך  כך  להתנהל  ימשיך 
גם כאשר המשפחה גדלה וסדרי 
מו־ אנו  משתנים.  העדיפויות 
של  ההירתמות  על  תודה  קירים 
לאומי למהלך, שיאפשר להטמיע 
הרגלים  צעירים  אברכים  אצל 
כל־ וחשיבה  להתנהגות  וכללים 
הבית",  משק  בניהול  נכונה  כלית 

דברי הרב מרגליות. 

כלי תקשורת בבריטניה אמצו את 
שקרי חמאס על מות אם ובתה

התקשורת הפלסטינית דיווחה שצה"ל הרג אשה ותינוקת, שנהרגו כפי הנראה 
מ"תאונת עבודה" של חמאס ◆ באינדיפנדנט ובאי.טי.בי בלעו את השקר

מ‡: יר‡ל לבי‡          
ניוז'  ה'פייק  מוקד  עיקר 
על  פלסטיני  דיווח  סביב  התרכז 
חודשים   14 בת  וילדה  אישה 
שנהרגו בנסיבות לא ברורות, ככל 
הנראה בגלל מה שמכונה ”תאונת 
עבודה“ של ארגוני הטרור בעזה. 
האשימו  הפלסטיניים  הדיווחים 
התק־ מכלי  וחלק  ישראל  את 
את  לדווח  מיהרו  בעולם  שורת 

תגובת  את  להביא  מבלי  גרסתם  
לחלוטין  שהכחיש  צה"ל,  דובר 

את הידיעה..
נתנו  למשל,  באינדיפנדנט 
את הכותרת הבאה: ”אם ותינוקת 
בעזה“,  פגעה  כשישראל  נהרגו 
כשבידיעה עצמה נכתב סייג שהן 
נהרגו מתקיפות של חיל האוויר. 
יש־ את  האשימו  באי.טי.בי  גם 
ותינוקת  ”אישה  בכותרת:  ראל 

בין ששת ההרוגים אחרי תקיפות 
אוויריות של ישראל“.

בחרי־ הגיבו  צה“ל  בדובר 
למוות  גרם  פלסטיני  ”נשק  פות: 
בעזה.  ותינוקה  אם  של  טרגי 
חמאס האשים את ישראל. עיתו־
נאים הגבירו את השקר. ההערכה 
שלנו מעידה על כך שלאירוע זה 

אין כל קשר לתקיפות צה“ל“.
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קמ"ח: "דו"ח המבקר נורת 
אזהרה לעוסקים בשילוב 
חרדים בהשכלה ותעסוקה"

העצירה במגמת העלייה של מספר הסטודנטים החרדים, היא תוצר מובהק של 
ניסיונות לכפות התערבות ושינוי הזהות החרדית מחוץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
שמתריע  המבקר  "דו"ח 
הנשירה  בבעיית  לקוי  טיפול  על 
ממערכת  חרדים  סטודנטים  של 
נורת  הוא  הגבוהה,  ההשכלה 
מיידית,  לפעולה  וקריאה  אזהרה 
חרדים  בשילוב  העוסקים  לכל 
לצערנו,  ותעסוקה.  בהשכלה 
מתוך  חלקם   - שונים  גורמים 
כוחות  לשלב  במקום  האקדמיה, 
למ־ אופרטיבית  תכנית  לביצוע 
עד  מבוקר  עסוקים  נשירה,  ניעת 
תרבותיים  חסמים  בהוספת  ערב 
למניעת  הדרישה  כמו  לחרדים 

הפרדה מגדרית, שהפועל היוצא 
לאלו  נוסף  מכשול  יהיה  שלה 
ללימודים  לפנות  המעוניינים 
בהצלחה  להשתלבות  ובהמשך 
אומרים  כך  התעסוקה.  בשוק 
בשילוב  (העוסקת  ק.מ.ח  בקרן 
בת־ ותעסוקה)  בהשכלה  חרדים 
גובה לדו״ח מבקר המדינה בנושא 
למגזר  הגבוהה  ההשכלה  'הנגשת 

החרדי'.
במגמת  העצירה  לדבריהם, 
הסטודנטים  מספר  של  העלייה 
תוצאה  רק  לא  היא  החרדים, 
והולכת  גוברת  התנגדות  של 

אלא  מבית,  אקדמיים  ללימודים 
ניסיונות  של  מובהק  תוצר  גם 
התערבות  לכפות  ושונים  חוזרים 

ושינוי הזהות החרדית מחוץ.
"לה־ המבקר:  שקובע  כפי 
על  חיובית  השפעה  יש  שכלה 
השנתית  ההכנסה  ועל  התעסוקה 
תמ־ ק.מ.ח  קרן  ולכן,  הממוצעת. 
ושוק  ההשכלה  את  להנגיש  שיך 
תוך  החרדי,  לציבור  התעסוקה 
הח־ הזהות  שמירת  על  הקפדה 
לבעיות  פתרונות  וחיפוש  רדית 

אלמנטריות היוצרות נשירה."

מלך ירדן הדיח את ראש המודיעין
הסיבה: "קשר לפגוע ביציבות הממלכה" ◆ הודחו גם בעלי תפקידים נוספים

מ‡ פ. יוחנן
עבדאללה, מלך ירדן, הדיח 
כמה בעלי תפקידים בכירים, בי־
עדנן  גנרל  המודיעין  ראש  ניהם 
אל-ג'ונדי, בעקבות ידיעות בדבר 
קשר "לפגוע ביציבות הממלכה".

קבאס  אל  הכוויתי  העיתון 
בי־ בכירים  אישים  כמה  כי  מסר 
הפגנות  ליזום  קשר  קשרו  רדן 
המלוכה  ארמון  מול  המוניות 
אמון  אי  להביע  כדי  עמון  ברבת 

ירדן  ממשלחת  בראש  ציבורי 
היציבות  את  ולהפר  רזאז  עומר 

בממלכה.
המו־ ראש  את  הדיח  המלך 
דיעין, אחד התפקידים החשובים 
בגנרל  והחליפו  בירדן,  ביותר 
תפקידים  שמילא  חוסני,  מוחמד 

בכירים במודיעין הירדני.
שהיו  בהודעתו  מסר  המלך 
תלונות על התנהלות קלוקלת של 
בעלי  "וכמה   במודיעין  בעניינים 

תפקידים ניצלו את מעמדם ואת 
אינטרסים  לקידום  עמדותיהם 

פרטיים על חשבון האחרים".
הממונה  גם  הודחו  בנוסף, 
על ביצוע המדיניות, הממונה על 
שינויים  ובוצעו  האינפורמציה 
בין  והמשטרה.  הצבא  בצמרת 
מחוזות  מפקדי  כמה  מונו  היתר 

חדשים בממלכה. 

הלויית הק' הרב פשווזמן הי"ד

האבא ספד לבנו: "בטוחים שזכית 
להשלים תפקידך בעולם"

המונים השתתפו בהלוייתו של הקדוש הרב פנחס מנחם פשווזמן הי"ד שנהרג 
מפגיעת טיל באשדוד

מ‡: יר‡ל לבי‡
במסע  השתתפו  המונים 
הלווית הרב פנחס מנחם פשווזמן 

הי"ד בירושלים.
פש־ דב  חיים  הרב  הדיין 
מנחם  פנחס  ר'  של  אביו  ווזמן, 
"זכיתי  מר:  בבכי  לו  ספד  הי"ד 
 22 מעט  עוד   21 אותך  לגדל 
ועוד.  עוד  התעלית  תמיד  שנים. 
שזכית  בטוחים  אבל  מבינים  לא 

להשלים את תפקידך בעולם".
נולד  הי"ד  מנחם  פנחס  ר' 
בבית שמש לאביו הרה"ג ר' חיים 
מחשובי  שליט"א  פשווזמן  דב 
הרבנים דחסידי גור בקהילת גור 
בבית שמש. ולאמו בת הרה"ח ר' 
משה דוד פרידמן. בבית גדול זה 
התחנך לתורה ויראת שמים צרו־

פה, וגדל וצמח לתפארת.
 בשמחת הברית נקרא בשם 
מרן  כ"ק  שם  על  מנחם'  'פנחס 
אדמו"ר בעל ה'פני מנחם' זצוק"ל 
פני  בת"ת  למד  בילדותו  מגור. 
ובבחרותו  שמש  בבית  מנחם 
בישיבות גור. בכל מקום בו למד 
ביראתו  נפשו,  בעדינות  ניכר 
טו־ ובמידות  לחכמתו  הקודמת 

בות, אצילת ועדינות נפש.
כחתן  נלקח  לפרקו  בהגיעו 
מאשדוד,  ברוינר  יצחק  ר'  אצל 
בית  בנו  יבלח"ט  זוג'  עם  ויחד 
התורה  אדני  על  בישראל  נאמן 

והחסידות, ואף זכו לילד.

על  סיפרו  ושכניו  מכריו 
ועל  אור  הפיקו  שפניו  אברך 
אהבת תורה שיקדה בקרבו. טוב 
שידע  בגופו,  חסד  גומל  ומטיב, 
לשני.  טובה  מילה  לומר  תמיד 
חרף גילו הצעיר ראתה בו קבוצת 

החסי־ בבית  הצעירים  האברכים 
דים דמות לחיקוי, כשהוא היה זה 
ישתלבו  כי  ודאג  להם  שהתמסר 
מקומו  את  ימצא  אברך  כל  וכי 

ב'שטיבל'.
 

הרב יששכר דב בעק ז"ל
חתן האדמו"ר רש"ב אשלג זצ"ל

ר'  הרה"ח  נפטר  בשבת 
חתן  ז"ל,  בעק  (בערל)  דוב  ישכר 
בנימין  שלמה  רבי  אדמו"ר  כ"ק 

הלוי אשלג זצוק"ל ומזקני חסידי 
בעלזא. 

ההלוויה יצאה מביתו רחוב 

בעלז 4 בבני ברק, דרך בית המד־
רש הגדול בעלזא בירושלים להר 

המנוחות שם נטמן.
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אתם בחרתם!

טפטפים קולדי וטפטפים 
פירסטי של כ.צ.ט מוצרי השנה

בחירת הצרכנים לפרס החדשנות 2019

של  מובילים  מוצרים   2
טפטפים   – כצט  הפארמה  חברת 
זכו  פירסטי,   וטפטפים  קולדי 
מוצר  בתחרות  החדשנות  בפרס 

השנה לשנת 2019.  
נבחרת המוצרים של כ.צ.ט 
לתגובות  הדרך  כל  לאורך  זוכה 
היא  והזכייה  מהצרכנים,  נלהבות 
עוד הוכחה לכך שכ.צ.ט מעניקה 
המושלם  המענה  את  לצרכנים 

בכל גיל.
הינה   - "טפטפים"  סדרת 
סדרה אחות לטיפטיפות האהובה 
והמוכרת, הכוללת מוצרים פרא־
מתן  תוך  לקטנטנים,  רפואיים 
מגוון פתרונות חדשניים להורים 

להתמודדויות יומיומיות. 
מציגים  הזוכים  המוצרים 
בקטגוריות  דרך  פורצת  חדשנות 
אפש־ לצרכנים  ומציעים  שלהם 
רויות טיפול בלעדיות שטרם היו 

כמותן:
הזוכה   – קולדי"  "טפטפים 
בריאות  בתחום  חדשנות  פרס 

ילדים

חזה,  על  למריחה  משחה 
גב וצוואר הפעוטות/ילדים, המ־
הצי־ תופעות  על  בהקלה  סייעת 
העור  את  ומרגיעה  והשיעול  נון 
אקלי־ שמני  של  ייחודי  בשילוב 
בתוספת  וחוחובה,  מנטה  פטוס, 
במ־ .המשחה  ואלוורה   E ויטמין
רקם עדין המותאם במיוחד לתי־
נוקות בניחוח מנטול ואקליפטוס 
משמרים,  חומרים  מכילה  ואינה 
לשי־ מאושרת  ופרבנים.   SLS

מוש מגיל 3 חודשים.
מחיר מומלץ לצרכן : 39.90 

₪
"טפטפים פרסטי" - הזוכה 
בריאות  בתחום  חדשנות  בפרס 

פה ילדים 
פעמי  רב  ואצבעון  טיפות 
הראשונה  מהשן  שיניים  לניקוי 
שלושה  מגיל  לשימוש  המאושר 

חודשים. 
"פרסטי"  של  הטיפות 
ממתיק  'קסיליטול',  מכילות 
קליפת  מסיבי  מגיע  אשר  טבעי 
גזע העץ, ומסייעות בשמירה על 

החומציות הניטרלית בפה 
מגיעה  פירסטי  אריזת 
ונוח  הגייני  מיוחד,  אצבעון  עם 
צח־ להורה  המאפשר  לשימוש, 
יותר  וקואופרטיבי  נעים  צוח 
הבריאות,  משרד  הנחיות  פי  על 
מהשן  החל  צחצוח  על  הממליץ 
מברשת  באמצעות  הראשונה 
גזה  או  קטן,  ראש  בעלת  רכה 
אלטרנ־ מעניק  האצבעון  לחה. 
טיבה נוחה וקלה לשימוש במקום 
לפעוט  שקשה  שיניים  מברשת 
לאחוז וקשה להורה לתמרן בפיו 
לחה  גזה  או  הפעוט,  של  הקטן 
שהפעולה שלה אינה אפקטיבית 

כמו מברשת שיניים.
מחיר מומלץ לצרכן : 29.90 

₪
כבר  לשימוש  מאושרת 

מגיל 3 חודשים
של  טפטפים  מוצרי  את 
ברשתות  להשיג  ניתן  כ.צ.ט 
הפר־ המרקחת  ובבתי  הפארם 

טיים ללא מרשם רופא.

איקאה פותחת את עונת הקיץ
20% הנחה על כל ריהוט הגן 

באייר  ד'-ז'  התאריכים  בין 
(9-12.5)

ביום חמישי, ד' באייר, 9.5, 
חנויות איקאה יפתחו החל מהש־

עה 15:00 ועד 24:00
בימים חמישי- ראשון, ד'-
ליהנות  תוכלו   (9-12.5) באייר  ז' 
באיקאה מהנחה של 20% על כל 
ריהוט גן, בארבעת חנויות הרשת 
ראשון  אתא,  קריית  בנתניה, 

לציון ובאר שבע. 
מיום  החל  תינתן  ההנחה 
תיפ־ בו   ,(9.5) באייר  ד'  חמישי 
ותפ־  15:00 בשעה  החנות  תח 
השעה  עד  היום,  כל  לאורך  על 
24:00. הפעילות תימשך עד ליום 

ראשון ז' באייר (12.5).
בה־ שימכרו  המוצרים  בין 
שו־ של  סטים  למצוא  ניתן  נחה 
ולמרפסת,  לגן  וכסאות  לחנות 
אחסון  ישיבה,  פינות  ערסלים, 
הצללה,  ופתרונות  שמשיות  גן, 
שולחנות,  מגוון  אוכל,  כסאות 

כריות לריהוט גן ועוד. 
דוגמאות למוצרים בהנחה:

כיסאות  שולחן+2 
אפור־ שחור/גוון   ,TARNO

חום 215 ₪ במקום 275 ₪
שולחן+4 כיסאות עם ידיות 
אפור-חום,   ,FALHOLMEN

795 ₪ במקום 995 ₪
מודו־ תלת-מושבית  ספה 

חום/ גוון   ,APPLARO לרית 
במקום   ₪  1290 בז',   Hallo

 ₪ 1650
לילדים פיקניק  שולחן 
RESO , גוון אפור-חום, 95 ₪ 

במקום 245 ₪ 

מהיום: לאומי הראשון שיעניק 
WhatsApp-שירות גם ב

לקוחות כל הבנקים יוכלו מעתה לקבל מידע בוואטסאפ על סניפי לאומי, לרבות כתובות ושעות 
פתיחה, סוגי השירותים הניתנים בכל סניף, מיקומי כספומטים ושערי מט"ח למשיכה בכספומטים

להוביל  ממשיך  לאומי 
הדיגיט־ הבנקאות  מהפיכת  את 
"לאומי  השקת  עם  בישראל  לית 
מבוסס  שירות   ,"WhatsApp-ב
ביממה  שעות   24 זמין  אשר  בוט, 

ללקוחות כל הבנקים. 
השירות החינמי, אשר מושק 
בשלב ראשון בגרסת בטא, מאפשר 
קבלת מידע מקיף על סניפי לאומי, 
פעילות,  ושעות  כתובות  לרבות 
בכל  הניתנים  השירותים  פירוט 
כספומטים,  מכשירי  איתור  סניף, 

בכספו־ למשיכה  מט"ח  שערי  וכן 
השירות  בנוסף,  הבנק.  של  מטים 
להזמין  לאומי  ללקוחות  מאפשר 
צ'אט  לקיים  או  בנקאי  עם  פגישה 
עם בנקאי, וזאת באמצעות קישור 

לאפליקציית לאומי.
לשירות?  מצטרפים  כיצד 
"לאומי  המספר  את  שומרים 
 WhatsApp"  052-8435522-ב
במכשיר  הקשר  אנשי  ברשימת 
 - הודעה  שולחים  הסמארטפון, 
המבוקש  המידע  את  ומקבלים 

ישירות לנייד, בפשטות ובמהירות.
חגי הוכברגר, ראש אגף חד־
גאים  בלאומי: "אנו  ודיגיטל  שנות 
בישראל  הראשון  הבנק  להיות 
ולכלל  ללקוחות,  מידע  שמנגיש 
הוואטסאפ,  באמצעות  הציבור, 
מעולה  כלי  שהינה  אפליקציה 
פשוט  מיידי,  זמין,  שירות  לקבלת 
ראשונה  בסנונית  מדובר  ונוח". 
אנו  כאשר  החדשני,  השירות  של 
שוקדים על הרחבת המידע שיינתן 

בערוץ זה".

לקראת תחילת הקיץ ולאחר הפסח, ראיון עם מנחם אטיאס מנהל ה'מרלוג' של 'נתיב החסד':

"הנהלת הרשת עושה הכל על מנת להביא את המוצרים 
האיכותיים ביותר במחירים משתלמים"

כשהגענו לסניפי נתיב החסד ומצאנו מדפים מלאים מכל טוב, מגוון ענק של מוצרים טריים ומוצרי חמץ שנאפו לאחר הפסח, שאלנו את עצמנו איך יתכן התארגנות 
כה מהירה של מלאי מושלם וטרי. שאלנו את מנהל המרלוג של 'נתיב החסד' מנחם אטיאס שעשה לנו סדר בעניין.

מ‡: ˆבי ˜ופמן
זה  את  מסביר  אתה  איך 
הרשת  בסניפי  מלאים  שהמדפים 
שלאחר  הראשונים  בימים  כבר 

החג?
בת־ החנויות  מלאי  ניהול 
מצריכה  הפסח  שלאחר  זו  קופה 
מוקפדת  לוגיסטית  היערכות 
מיד  שנים,  רב  מנסיון  ומושלמת, 
בפ־ מתחילים  אנו  החג  במוצאי 
אינטנסיבית,  לוגיסטית  עילות 
הכוללת הפעלת כל כובד המשקל 
על הספקים לתעדף אותנו ראשו־
נים, אנחנו שולחים את המשאיות 
את  שמקבלות  הספקים  אל  שלנו 
הסחורה ויוצאות ישירות אל הס־

ניפים.
המ־  - במרלוג  נערכים  אנו 

מלאי  עם  הענק,  הלוגיסטי  חסן 

עוסקות  משאיות  עשרות  מוגבר. 
היומיים  במשך  לשעון  מסביב 
בהבאת  החג  שלאחר  הראשונים 
הרשת.  סניפי  לכל  טרייה  סחורה 
בנוסף, על מנת לתת מענה מיידית 
לסניפים, אנו דואגים שכל המוצ־
רים שעלולים להיות חסרים, כבר 
חסר  שנוצר  וברגע  במלאי,  יהיו 
מוציאים  פשוט  הסניפים  באחד 

ושולחים מיד. 
עדי־ לייצר  מצליחים  איך 
ראשונית  אספקה  ולקבל  פות 

מלאה? 
גדו־ רשת  שאנחנו  העובדה 
מא־ גדול,  צרכנים  מספר  עם  לה, 
פשרת לנו לבצע עסקאות גדולות 
רוכשים  אנו  גדולים,  ספקים  עם 
ולכן  סחורה,  של  גדולות  כמויות 
עדיפות  לנו  נותנים  הספקים 

מסודרת  אספקה  לנו  שמאפשרת 
אנחנו  לזה  מעבר  הסניפים.  לכל 
אישי  בייבוא  מוצרים  מביאים  גם 
שנותן לנו עוד יתרון לרווחת הצ־

רכנים.
המר־ בניהול  אותנו  שתף 

לוג?
טוב  מענה  לתת  מנת  על 
בהיבט  גם  הרשת,  לסניפי  יותר 
המחיר וגם בהיבט הלוגיסטי בנינו 
מחסן ענק המשתרע על פני אלפי 
טכנו־ מערכת  רבועים.  מטרים 
מערך  את  מנהלת  ייחודית  לוגית 
ההזמנות. כאשר ההזמנות מגיעות 
והיא  המערכת,  אל  מהסניפים 
ונכ־ ההזמנה,  את  לתעדף  יודעת 
וסי־ ליקוט  של  מסודו  לליין  נסת 
יוצאות  והמשאיות  משלוח,  דור 
בצו־ עובד  הכל  מיידית לסניפים. 

רה מסודרת להפליא.

אומר  אתה  מה  לסיום 
ללקוח שמגיע לסניף?

אנחנו עושים מאמצים גדו־
כל  את  להביא  מנת  על  מאד  לים 
המוצרים המבוקשים והאיכותיים 
על  בשוק  המובילים  מהמותגים 
הוא  לסניף  שמגיע  שהלקוח  מנת 
ימצא את כל מה שהוא צריך. בכל 
תמצאו  החסד'  'נתיב  רשת  סניפי 
של  עשיר  ומבחר  מלאים  מדפים 
לח־ חלב,  מוצרי  טריים,  מוצרים 
קינוחים  בישול,  ומאפים,  מים 
רחב  מגוון  ניקיון,  אפיה,  ומוצרי 
ממיטב  פעמיים  חד  כלים  של 
ויר־ פירות  המובילים,  המותגים 
קות, בכשרויות המהודרות ביותר. 
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אתם בחרתם!

טפטפים קולדי וטפטפים 
פירסטי של כ.צ.ט מוצרי השנה

בחירת הצרכנים לפרס החדשנות 2019

של  מובילים  מוצרים   2
טפטפים   – כצט  הפארמה  חברת 
זכו  פירסטי,   וטפטפים  קולדי 
מוצר  בתחרות  החדשנות  בפרס 

השנה לשנת 2019.  
נבחרת המוצרים של כ.צ.ט 
לתגובות  הדרך  כל  לאורך  זוכה 
היא  והזכייה  מהצרכנים,  נלהבות 
עוד הוכחה לכך שכ.צ.ט מעניקה 
המושלם  המענה  את  לצרכנים 

בכל גיל.
הינה   - "טפטפים"  סדרת 
סדרה אחות לטיפטיפות האהובה 
והמוכרת, הכוללת מוצרים פרא־
מתן  תוך  לקטנטנים,  רפואיים 
מגוון פתרונות חדשניים להורים 

להתמודדויות יומיומיות. 
מציגים  הזוכים  המוצרים 
בקטגוריות  דרך  פורצת  חדשנות 
אפש־ לצרכנים  ומציעים  שלהם 
רויות טיפול בלעדיות שטרם היו 

כמותן:
הזוכה   – קולדי"  "טפטפים 
בריאות  בתחום  חדשנות  פרס 

ילדים

חזה,  על  למריחה  משחה 
גב וצוואר הפעוטות/ילדים, המ־
הצי־ תופעות  על  בהקלה  סייעת 

העור  את  ומרגיעה  והשיעול  נון 
אקלי־ שמני  של  ייחודי  בשילוב 
בתוספת  וחוחובה,  מנטה  פטוס, 
במ־ .המשחה  ואלוורה   E ויטמין
רקם עדין המותאם במיוחד לתי־
נוקות בניחוח מנטול ואקליפטוס 
משמרים,  חומרים  מכילה  ואינה 
לשי־ מאושרת  ופרבנים.   SLS

מוש מגיל 3 חודשים.
מחיר מומלץ לצרכן : 39.90 

₪
"טפטפים פרסטי" - הזוכה 
בריאות  בתחום  חדשנות  בפרס 

פה ילדים 
פעמי  רב  ואצבעון  טיפות 
הראשונה  מהשן  שיניים  לניקוי 
שלושה  מגיל  לשימוש  המאושר 

חודשים. 
"פרסטי"  של  הטיפות 
ממתיק  'קסיליטול',  מכילות 
קליפת  מסיבי  מגיע  אשר  טבעי 
גזע העץ, ומסייעות בשמירה על 

החומציות הניטרלית בפה 
מגיעה  פירסטי  אריזת 
ונוח  הגייני  מיוחד,  אצבעון  עם 
צח־ להורה  המאפשר  לשימוש, 
יותר  וקואופרטיבי  נעים  צוח 
הבריאות,  משרד  הנחיות  פי  על 
מהשן  החל  צחצוח  על  הממליץ 
מברשת  באמצעות  הראשונה 
גזה  או  קטן,  ראש  בעלת  רכה 
אלטרנ־ מעניק  האצבעון  לחה. 
טיבה נוחה וקלה לשימוש במקום 
לפעוט  שקשה  שיניים  מברשת 
לאחוז וקשה להורה לתמרן בפיו 
לחה  גזה  או  הפעוט,  של  הקטן 
שהפעולה שלה אינה אפקטיבית 

כמו מברשת שיניים.
מחיר מומלץ לצרכן : 29.90 

₪
כבר  לשימוש  מאושרת 

מגיל 3 חודשים
של  טפטפים  מוצרי  את 
ברשתות  להשיג  ניתן  כ.צ.ט 
הפר־ המרקחת  ובבתי  הפארם 

טיים ללא מרשם רופא.

איקאה פותחת את עונת הקיץ
20% הנחה על כל ריהוט הגן 

באייר  ד'-ז'  התאריכים  בין 
(9-12.5)

ביום חמישי, ד' באייר, 9.5, 
חנויות איקאה יפתחו החל מהש־

עה 15:00 ועד 24:00
בימים חמישי- ראשון, ד'-
ליהנות  תוכלו   (9-12.5) באייר  ז' 
באיקאה מהנחה של 20% על כל 
ריהוט גן, בארבעת חנויות הרשת 
ראשון  אתא,  קריית  בנתניה, 

לציון ובאר שבע. 
מיום  החל  תינתן  ההנחה 
תיפ־ בו   ,(9.5) באייר  ד'  חמישי 
ותפ־  15:00 בשעה  החנות  תח 
השעה  עד  היום,  כל  לאורך  על 
24:00. הפעילות תימשך עד ליום 

ראשון ז' באייר (12.5).
בה־ שימכרו  המוצרים  בין 
שו־ של  סטים  למצוא  ניתן  נחה 
ולמרפסת,  לגן  וכסאות  לחנות 
אחסון  ישיבה,  פינות  ערסלים, 
הצללה,  ופתרונות  שמשיות  גן, 
שולחנות,  מגוון  אוכל,  כסאות 

כריות לריהוט גן ועוד. 
דוגמאות למוצרים בהנחה:

כיסאות  שולחן+2 
אפור־ שחור/גוון   ,TARNO

חום 215 ₪ במקום 275 ₪
שולחן+4 כיסאות עם ידיות 
אפור-חום,   ,FALHOLMEN

795 ₪ במקום 995 ₪
מודו־ תלת-מושבית  ספה 

חום/ גוון   ,APPLARO לרית 
במקום   ₪  1290 בז',   Hallo

 ₪ 1650
לילדים פיקניק  שולחן 
RESO , גוון אפור-חום, 95 ₪ 

במקום 245 ₪ 

מהיום: לאומי הראשון שיעניק 
WhatsApp-שירות גם ב

לקוחות כל הבנקים יוכלו מעתה לקבל מידע בוואטסאפ על סניפי לאומי, לרבות כתובות ושעות 
פתיחה, סוגי השירותים הניתנים בכל סניף, מיקומי כספומטים ושערי מט"ח למשיכה בכספומטים

להוביל  ממשיך  לאומי 
הדיגיט־ הבנקאות  מהפיכת  את 
"לאומי  השקת  עם  בישראל  לית 
מבוסס  שירות   ,"WhatsApp-ב
ביממה  שעות   24 זמין  אשר  בוט, 

ללקוחות כל הבנקים. 
השירות החינמי, אשר מושק 
בשלב ראשון בגרסת בטא, מאפשר 
קבלת מידע מקיף על סניפי לאומי, 
פעילות,  ושעות  כתובות  לרבות 
בכל  הניתנים  השירותים  פירוט 
כספומטים,  מכשירי  איתור  סניף, 

בכספו־ למשיכה  מט"ח  שערי  וכן 
השירות  בנוסף,  הבנק.  של  מטים 
להזמין  לאומי  ללקוחות  מאפשר 
צ'אט  לקיים  או  בנקאי  עם  פגישה 
עם בנקאי, וזאת באמצעות קישור 

לאפליקציית לאומי.
לשירות?  מצטרפים  כיצד 
"לאומי  המספר  את  שומרים 
 WhatsApp"  052-8435522-ב
במכשיר  הקשר  אנשי  ברשימת 
 - הודעה  שולחים  הסמארטפון, 
המבוקש  המידע  את  ומקבלים 

ישירות לנייד, בפשטות ובמהירות.
חגי הוכברגר, ראש אגף חד־
גאים  בלאומי: "אנו  ודיגיטל  שנות 
בישראל  הראשון  הבנק  להיות 
ולכלל  ללקוחות,  מידע  שמנגיש 
הוואטסאפ,  באמצעות  הציבור, 
מעולה  כלי  שהינה  אפליקציה 
פשוט  מיידי,  זמין,  שירות  לקבלת 
ראשונה  בסנונית  מדובר  ונוח". 
אנו  כאשר  החדשני,  השירות  של 
שוקדים על הרחבת המידע שיינתן 

בערוץ זה".

לקראת תחילת הקיץ ולאחר הפסח, ראיון עם מנחם אטיאס מנהל ה'מרלוג' של 'נתיב החסד':

"הנהלת הרשת עושה הכל על מנת להביא את המוצרים 
האיכותיים ביותר במחירים משתלמים"

כשהגענו לסניפי נתיב החסד ומצאנו מדפים מלאים מכל טוב, מגוון ענק של מוצרים טריים ומוצרי חמץ שנאפו לאחר הפסח, שאלנו את עצמנו איך יתכן התארגנות 
כה מהירה של מלאי מושלם וטרי. שאלנו את מנהל המרלוג של 'נתיב החסד' מנחם אטיאס שעשה לנו סדר בעניין.

מ‡: ˆבי ˜ופמן
זה  את  מסביר  אתה  איך 
הרשת  בסניפי  מלאים  שהמדפים 
שלאחר  הראשונים  בימים  כבר 

החג?
בת־ החנויות  מלאי  ניהול 
מצריכה  הפסח  שלאחר  זו  קופה 
מוקפדת  לוגיסטית  היערכות 
מיד  שנים,  רב  מנסיון  ומושלמת, 
בפ־ מתחילים  אנו  החג  במוצאי 
אינטנסיבית,  לוגיסטית  עילות 
הכוללת הפעלת כל כובד המשקל 
על הספקים לתעדף אותנו ראשו־
נים, אנחנו שולחים את המשאיות 
את  שמקבלות  הספקים  אל  שלנו 
הסחורה ויוצאות ישירות אל הס־

ניפים.
המ־  - במרלוג  נערכים  אנו 

מלאי  עם  הענק,  הלוגיסטי  חסן 

עוסקות  משאיות  עשרות  מוגבר. 
היומיים  במשך  לשעון  מסביב 
בהבאת  החג  שלאחר  הראשונים 
הרשת.  סניפי  לכל  טרייה  סחורה 
בנוסף, על מנת לתת מענה מיידית 
לסניפים, אנו דואגים שכל המוצ־
רים שעלולים להיות חסרים, כבר 
חסר  שנוצר  וברגע  במלאי,  יהיו 
מוציאים  פשוט  הסניפים  באחד 

ושולחים מיד. 
עדי־ לייצר  מצליחים  איך 
ראשונית  אספקה  ולקבל  פות 

מלאה? 
גדו־ רשת  שאנחנו  העובדה 
מא־ גדול,  צרכנים  מספר  עם  לה, 
פשרת לנו לבצע עסקאות גדולות 
רוכשים  אנו  גדולים,  ספקים  עם 
ולכן  סחורה,  של  גדולות  כמויות 
עדיפות  לנו  נותנים  הספקים 

מסודרת  אספקה  לנו  שמאפשרת 
אנחנו  לזה  מעבר  הסניפים.  לכל 
אישי  בייבוא  מוצרים  מביאים  גם 
שנותן לנו עוד יתרון לרווחת הצ־

רכנים.
המר־ בניהול  אותנו  שתף 

לוג?
טוב  מענה  לתת  מנת  על 
בהיבט  גם  הרשת,  לסניפי  יותר 
המחיר וגם בהיבט הלוגיסטי בנינו 
מחסן ענק המשתרע על פני אלפי 
טכנו־ מערכת  רבועים.  מטרים 
מערך  את  מנהלת  ייחודית  לוגית 
ההזמנות. כאשר ההזמנות מגיעות 
והיא  המערכת,  אל  מהסניפים 
ונכ־ ההזמנה,  את  לתעדף  יודעת 
וסי־ ליקוט  של  מסודו  לליין  נסת 
יוצאות  והמשאיות  משלוח,  דור 
בצו־ עובד  הכל  מיידית לסניפים. 

רה מסודרת להפליא.

אומר  אתה  מה  לסיום 
ללקוח שמגיע לסניף?

אנחנו עושים מאמצים גדו־
כל  את  להביא  מנת  על  מאד  לים 
המוצרים המבוקשים והאיכותיים 
על  בשוק  המובילים  מהמותגים 
הוא  לסניף  שמגיע  שהלקוח  מנת 
ימצא את כל מה שהוא צריך. בכל 
תמצאו  החסד'  'נתיב  רשת  סניפי 
של  עשיר  ומבחר  מלאים  מדפים 
לח־ חלב,  מוצרי  טריים,  מוצרים 
קינוחים  בישול,  ומאפים,  מים 
רחב  מגוון  ניקיון,  אפיה,  ומוצרי 
ממיטב  פעמיים  חד  כלים  של 
ויר־ פירות  המובילים,  המותגים 
קות, בכשרויות המהודרות ביותר. 
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הרופאים דורשים: לאמץ 
את ההנחיות האמריקניות 

באשר לטיפול בשברים
ע"פ ההנחיות החדשות של האיגוד האמריקני 

לאנדוקרינולוגיה, כל שבר בירך שאינו נגרם מחבלה – נחשב 
לשבר אוסטיאופורטי וניתן להחליט על טיפול גם ללא 

בדיקת צפיפות עצם

לאנדוקרי־ האמריקני  האיגוד 
 2016 בשנת  הוציא  קלינית  נולוגיה 
שאינו  בירך  שבר  כל  לפיהן  הנחיות 
דרכים,  תאונת  כגון  מחבלה,  נגרם 
וניתן  אוסטיאופורטי  לשבר  נחשב 
בדיקת  ללא  גם  טיפול  על  להחליט 

צפיפות עצם.
שהוציאה  לרופאים  במכתב 
היש־ (העמותה  עיל"א  עמותת  כעת 
קו־ היא  לאוסטיאופורוזיס)  ראלית 
את  לאמץ  הרלוונטים  לגורמים  ראת 

ההנחיות הללו גם בארץ.
מתרח־ בישראל  העמותה,  ע"פ 
שים כ- 6000 שברי ירך מדי שנה  ורק 

מקבלים  אלו,  ממטופלים   20% כ- 
טיפול ייעודי למחלתם.

מטופלים  כי  מציינת  העמותה 
מוגבר  בסיכון  נמצאים  השבר  לאחר 
נוספים,  אוסטיאופורוטים  לשברים 
חשיבות  וקיימת  ותמותה,  סיבוכים 
של  שניונית  למניעה  בטיפול  רבה 

שברים לאחר שבר בירך.
במכתב שהוציאה העמותה היא 
את  לאמץ  לרופאים  כאמור,  קוראת, 
ההנחיות של האיגוד האמריקני ולה־
הירך  עצם  לשוברי  יעיל  טיפול  עניק 
ללא צורך בבדיקת צפיפות עצם, כפי 

שסל הבריאות בישראל מאפשר.

רבני אוקראינה נפגשו עם הנשיא החדש הנבחר זלנסקי
במהלך הפגישה הודגש במיוחד כי באוקראינה המודרנית אין אנטישמיות, ותוצאות הבחירות לנשיאות מאשרות זאת ◆ הנשיא הנבחר הינו יהודי

מ‡: יר‡ל לבי‡    
בקייב  התקיימה  אמש 
רבני  מועצת  נציגי  של  פגישה 
של  הנבחר  הנשיא  עם  אוקראינה 

אוקראינה, מר ולדימיר זלנסקי.
הרבנים  השיחה,  במהלך 

שונים  אזורים  של  הראשיים 
כמעט  את  המייצגים  במדינה, 
החיים  היהודים  מיליון  חצי 
על  לנשיא  סיפרו  באוקראינה, 
על  באוקראינה,  היהודיים  החיים 
וההישגים  הקהילות  המוסדות, 

עבודת  עודכן  הנשיא  שלהם.  
החי־ ומוסדות  יהודיים  המוסדות 

נוך באוקראינה.
הודגש  הפגישה  במהלך 
במיוחד כי באוקראינה המודרנית 
הבחי־ ותוצאות  אנטישמיות,  אין 

רות לנשיאות מאשרות זאת.
מדי  מוקדם  זאת,  עם 
צריכה  המדינה  ומנהיגות  להירגע 
עימו־ לסכל  במאמצים  להמשיך 

תים בין-דתיים.
הר־ הבטיחו  הפגישה  בסוף 

בנים כי יעשו כל מאמץ כדי לסייע 
למ־ אוקראינה  את  להפוך  לנשיא 

דינה שלווה ומשגשגת.
 בפגישה נכחו הרב  אברהם 
שלמה  הרב  דרום),  (אזור  וולף 
הרב  המערב),  (אזור  ווילהלם 

המרכז),  (אזור  קמינצקי  שמואל 
 (Donbass) וישצקי  פנחס  הרב 
והרב  (קייב),  אסמן  משה  הרב 

משה מוסקוביץ' (אזור המזרח).

במלאת שלושים לפטירתו: 

עצרת לזכרו של הרב יחזקאל ויכלדר ז"ל
הערב בביהמ"ד סטריקוב בב"ב עצרת התעוררות ומספד לזכרו של הרה"ח ר' יחזקאל שמחה ויכלדר ז"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡
לפ־ השלושים  תום  לקראת 
טירתו הפתאומית, במיטב שנותיו 
שמחה  יחזקאל  ר'  הרה"ח  של 
עצרת  הערב  תערך  ז"ל,  ויכלדר 

סט־ בביהמ"ד  ומספד  התעוררות 
ריקוב ברחוב הרב מלצר 30 בבני 

ברק.
לאביו  נולד  ז"ל  המנוח 
סטרי־ חסידי  ונכבדי  מחשובי 

ז"ל,  ויכלדר  זאב  ר'  הרה"ח  קוב 
ומטיב,  טוב  הליכות,  כנעים  נודע 
בקירוב  בשנים  עשרות  שעסק 
שבשמים  לאביהם  ישראל  בחורי 
במסג־ ונאמנות,  מסירות  מתוך 

של  החינוך  במחלקת  עבודתו  רת 
והתפרסם  ונודע  ברק  בני  עיריית 
ובני  לבחורים  המיוחדת  בגישתו 
נוער שהיו זקוקים לחיזוק ועידוד 

ורבים השיב מעוון.

ביתו היה פתוח לרווחה לכל 
מר נפש ובחורי ישראל, כל בחור 
ואברך שפגש או שנכנס לביהמ"ד 
ומ־ איתו  ומשוחח  יושב  היה  מיד 
ראש  היה  יתברך,  לעבודתו  חזקו 

שבקדושה  דבר  לכל  וראשון 
וסיוע  בעזרה  פעלים  רב  בהיותו 
לכל דורש והכל בהצנע לכת מתוך 
פשטות וענווה והליכה בצידי הד־

רכים.

תאונה בפלורידה: מטוס החליק 
מהמסלול לתוך נהר

136 הנוסעים חולצו בשלום לאחר שהטיסה נפלה לתוך נהר סנט ג'ון הסמוך

מ‡ פ. יוחנן
הנ־ ממסלול  החליק  נוסעים  מטוס 
חיתה בנמל התעופה הצבאי בג'קסונוויל 

שבפלורידה, ונפל לנהר סנט ג'ון הסמוך. 
אין נפגעים וכל 136 הנוסעים ואנשי הצ־
וות חולצו בשלום. הסיבה לתאונה עדיין 

לא ברורה.

המטוס, מסוג בואינג 737, עשה את 
פלורידה,  אל  שבקובה  מגונטנאמו  דרכו 
והחליק בעת הנחיתה. הוא נחת לתוך מים 

רדודים ולכן לא נשקפה סכנה לנוסעים.

19 יום שלישי ב' אייר תשע"ט 07/05/2019
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רובח

כנסספרורבימרומיחרסבחומועפסח

מנוחורבזיןרמפינסרמוביויוןביןרמפינסרמו

יוםמוטיין
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רובח

יורמנזזיענכומורמטחויב

מורמנבורנבכנחמפח

וחסיבחוריזמןיחפרבסובמרמו

מוםי
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רובח

יורמנזזיענכומורמטחויב

מורמנבורנבכנחמפח

וחסיבחוריזמןיחפרבסובמרמו

מוםי
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רובח

ירופביםוומומבנסיעבררכסנמרמו

כנסספרורבימפעוורסבנטווערפן
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רובח

מבביזינובמטרןןכפסחרבימבירבערןבניזמניםביןיביסיוםסיוםמעמ
נינעירבמרכזנזממחי
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רובח

מבביזינובמטרןןכפסחרבימבירבערןבניזמניםביןיביסיוםסיוםמעמ
נינעירבמרכזנזממחי


