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דיווח: ארה"ב שיגרה 
לאיראן מסר חשאי 

במטרה לפתוח 
במו"מ

סגן שר החוץ  האיראני רמז אף הוא 
לאפשרות של קשר עם ארה"ב

קרע ב'כחול לבן': 
לפיד גורר את כל הסיעה 

להסתה

פרקליטי רה"מ נתניהו 
ביקשו לדחות את השימוע של 

ראש הממשלה

מצרים ביקשה מחמאס 
ומהג'יהאד האסלאמי 
לשמור על רגיעה בגבול

פעוט בן שנתיים טבע בבריכה בצימר בצפת - מצבו קשה
צוותי מד"א תדרכו טלפונית את הנוכחים במקום כיצד 

להעניק לפעוט טיפול ראשוני ולאחר מכן פינו אותו במצב 
קריטי לבית חולים • הוא מורדם ומונשם ונאבק על חייו • 

המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע

נתניהו מתכוון 
לבקש מהנשיא 
ארכה להרכבת 

הממשלה

בגלל הסנקציות של 
טראמפ: האיראנים 
מאיימים: "נגרש את 

האפגנים מאיראן"

הרוג פלסטיני 
במהומות על הגדר

אלפי פלסטינים הגיעו לאזור גדר הגבול ברצועה להפרות 
הסדר שמתקיימות בימי שישי • בלוני תבערה שהתפוצצו 

גרמו לשלוש שריפות בעוטף עזה
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פניות לוועדה הרוחנית:
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המודעות, סגנונן, אמיתותן 
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המעוניין  רווח,  או  מסחר  למטרות  העיתון  את  להעביר 

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד
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שערים יציגים

 יוסיפו לעלו היום: הטמפרטורו
ויהיו ‚בוהו מהר‚יל בעונה בעי˜ר 
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לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י
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פרנו // „ו„ פרי„

המלחמה הכלכלי
האמריק־ לאולטימטום  נכנעים  לא  עדיין  הסינים 

עליהם  שמטיל  הסנקציות  עם  להתמודד  וממשיכים  ני 

ממשל טראמפ, באופן שמזכיר רק נחישות סינית וותיקת 

יומין.

שמובילים  הנתונים  על  מצביעה  שלפניכם  הכתבה 

לכך כי סין דווקא צפויה לוותר לאמריקנים, וייתכן מאוד 

כי כבר בקרוב.

הכלכלנים  של  התחזיות  את  בגדול  פספסה  "סין 

באפריל כאשר הייצוא נפל במפתיע, ומנגד הייבוא עלה", 

נכתב בכתבה שפורסמה באתר וואלה. "העודף המסחרי 

מול ארה"ב טיפס באפריל. שיחות הסחר בין ארה"ב לסין 

יחודשו היום בוושינגטון.

"בבוקר של חידוש שיחות הסחר בין סין לארה"ב, 

פורסמו הבוקר כמתוכנן נתוני הסחר של הכלכלה השנייה 

בגודלה בעולם, שנפלו מהצפי המוקדם של הכלכלנים.

בא־ המסחרי  העודף  נתוני  את  בגדול  פספסה  סין 

הייבוא  ומנגד  לציפיות  בניגוד  נפל  הייצוא  כאשר  פריל 

הסתכם  סין  של  השוטף  בחשבון  המסחרי  העודף  עלה. 

ב-13.84 מיליארד דולר - מתחת לצפי כלכלני 'רויטרס' 

של  לנתון  ומתחת  דולר,  מיליארד  של 35  קריאה  שצפו 

חודש מרץ - 32.65 מיליארד דולר.

"הייצוא הסיני נפל באפריל ב-2.7% - מעבר לתח־

זיות המוקדמות של הכלכלנים לירידה של 2.3% לעומת 

אפריל אשתקד. מנגד, הייבוא עלה במפתיע ב-4% לעו־

מת התקופה המקבילה אשתקד, לעומת ירידה של 3.6% 

שצפו התחזיות. הייבוא בחודש מרץ נפל ב-7.6%.

"לגבי הסחר אם ארה"ב, שנמצא כעת בנקודת רתי־

חה על רקע איומי הממשל האמריקאי להעלאות מכסים, 

באפריל האחרון העודף המסחרי עלה ל-21.01 מיליארד 

דולר, לעומת 20.5 מיליארד דולר בחודש מרץ."

פרנו // ‡ברהם ויסמן

‡ל „ון ‡ חברך ע„ 
‚יע למ˜ומו 

היה חסיד אחד מפרש את דברי המשנה במס־

כת אבות (פ"ב מ"ה) "אל תדון את חברך עד שתגיע 

למקומו" – כפשוטו ממש. עד שתגיע ברגליך למ־

קומו של החבר ותראה אם אכן כך הם פני הדברים.

כי  פלוני  על  סיפרו  פעם  חסיד:  אותו  וסיפר 

תמהתי:  בשבת.  נוסעות  סחורה  טעונות  עגלותיו 

מנין לפלוני העני עגלות עמוסות בסחורה? ניגש־

תי אליו ושאלתי אותו. ענה לי האיש: הלכתי בליל 

שבת ברחוב העיר, והנה לידי עוברות שתי עגלות 

אנ־ כמה  אך  לאלמוני.  השייכות  סחורה,  עמוסות 

שים שראו אותי ממרחק הולך ליד העגלות, החלו 

לצעוק עלי "מחלל שבת". 

וכי מה יכולתי לעשות?...

(ממעינות הנצח)

// ברקע המתיחות מול איראן: ארה"ב „בר המערכ
מעבה את כוחותיה במזרח התיכון

מטוסי אף-15 נחתו בבסיסים אמריקנים במזרח התיכון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
כו־ בעיבוי  ממשיכה  ארה"ב 
חותיה במזרח התיכון ופורסת מטו־
בבסיסים  אף-15  מדגם  תקיפה  סי 
ובעיראק.  בקטאר  האמריקנים 
הח־ האמריקנים  התקיפה  מטוסי 
כחלק  התיכון  למזרח  הגיעו  דישים 

מתגבור הכוחות באזור, זאת לנוכח 
תכננו  האיראנים  שלפיו  הדיווח 
במ־ אמריקנים  כוחות  על  מתקפה 
פרץ. לפי אותו דיווח, המוסד היש־
מודי־ מידע  לארה"ב  העביר  ראלי 
עיני הנמצא בידיו, ולפיו האיראנים 
הורו לבעלי בריתם החות'ים בתימן 

והמיליציות השיעיות בעיראק לת־
קוף את הכוחות האמריקנים הפוע־

לים במזרח התיכון. 
נו־ השלימה  לכך,  במקביל 
שאת המטוסים אברהם לינקולן את 
מסעה למזרח התיכון והגיעה לאזור 

המפרץ הפרסי. 

(
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דיווח: ארה"ב שיגרה לאיראן מסר 
חשאי במטרה לפתוח במו"מ
סגן שר החוץ  האיראני רמז אף הוא לאפשרות של קשר עם ארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אמריקנים  תקשורת  כלי 
העביר  הלבן  הבית  כי  מדווחים 
יוכלו  עמו  טלפון  מספר  לאיראן 
הנשיא  עם  ישירות  קשר  ליצור 
מי  טראמפ.  דונלד  האמריקני 

מספר  את  לאיראן  שהעבירה 
הנחשבת  שווייץ  היא  הטלפון 
קשר  ומקיימת  ניטרלית  למדינה 
נשיא  איראן.  עם  דיפלומטי 
בת־ אמר  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
גובה לדברים כי הוא ישמח לקבל 

שיחה מהאיראנים.
במקביל לכך, סגן שר החוץ 
לשיחות  הוא  אף  רמז  האיראני 
כי  ואמר  ארה"ב  עם  אפשריות 
את  להשיג  כיצד  יודעת  "ארה"ב 

איראן".

ביום שישי האחרון:

הפרות סדר בעזה; הפלסטינים 
דיווחו על הרוג

אלפי פלסטינים הגיעו לאזור גדר הגבול ברצועה להפרות הסדר שמתקיימות 
בימי שישי ◆ בלוני תבערה שהתפוצצו גרמו לשלוש שריפות בעוטף עזה

 מ‡: מ. יו„
 לאחר סבב הלחימה האח־
וכשברקע  עזה,  ברצועת  רון 
ישראל  בין  הבנות  על  הדיווחים 
האח־ שישי  ביום  פרצו  לחמאס, 
במועצות  שריפות  שלוש  רון 
ואשכול.  נגב  שדות  האזוריות 
תבע־ מבלוני  נגרמו  השריפות 
כ-6,000  מהרצועה.  ששוגרו  רה 
מוקדים  לכמה  הגיעו  פלסטינים 
להש־ כדי  הגבול  גדר  לאורך 
השבועיות.  הסדר  בהפרות  תתף 
על  דיווח  בעזה  הבריאות  משרד 

הרוג ו-22 פצועים. 
כמו כן, נפתח מחדש מרחב 
 12 של  לטווח  עד  בעזה  הדייג 
מיילים ימיים - כך הודיעה היחי־
הממשלה  פעולות  לתיאום  דה 
מדובר  ההודעה,  לפי  בשטחים. 
מהמדיניות  חלק  שהוא  בצעד 

הומניטרית  הידרדרות  למניעת 
הצעד  שמימוש  הודגש  בעזה. 
יכ־ בעזה  שהדייגים  בכך  מותנה 

חריגה  וכל  ההסכמות,  את  בדו 
תטופל על ידי כוחות הביטחון.

https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
http://s@shaharit.com
mailto:a035444900@gmail.com
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דיווח: ארה"ב שיגרה לאיראן מסר 
חשאי במטרה לפתוח במו"מ
סגן שר החוץ  האיראני רמז אף הוא לאפשרות של קשר עם ארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אמריקנים  תקשורת  כלי 
העביר  הלבן  הבית  כי  מדווחים 
יוכלו  עמו  טלפון  מספר  לאיראן 
הנשיא  עם  ישירות  קשר  ליצור 
מי  טראמפ.  דונלד  האמריקני 

מספר  את  לאיראן  שהעבירה 
הנחשבת  שווייץ  היא  הטלפון 
קשר  ומקיימת  ניטרלית  למדינה 
נשיא  איראן.  עם  דיפלומטי 
בת־ אמר  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
גובה לדברים כי הוא ישמח לקבל 

שיחה מהאיראנים.
במקביל לכך, סגן שר החוץ 
לשיחות  הוא  אף  רמז  האיראני 
כי  ואמר  ארה"ב  עם  אפשריות 
את  להשיג  כיצד  יודעת  "ארה"ב 

איראן".

ביום שישי האחרון:

הפרות סדר בעזה; הפלסטינים 
דיווחו על הרוג

אלפי פלסטינים הגיעו לאזור גדר הגבול ברצועה להפרות הסדר שמתקיימות 
בימי שישי ◆ בלוני תבערה שהתפוצצו גרמו לשלוש שריפות בעוטף עזה

 מ‡: מ. יו„
 לאחר סבב הלחימה האח־
וכשברקע  עזה,  ברצועת  רון 
ישראל  בין  הבנות  על  הדיווחים 
האח־ שישי  ביום  פרצו  לחמאס, 
במועצות  שריפות  שלוש  רון 
ואשכול.  נגב  שדות  האזוריות 
תבע־ מבלוני  נגרמו  השריפות 
כ-6,000  מהרצועה.  ששוגרו  רה 
מוקדים  לכמה  הגיעו  פלסטינים 
להש־ כדי  הגבול  גדר  לאורך 
השבועיות.  הסדר  בהפרות  תתף 
על  דיווח  בעזה  הבריאות  משרד 

הרוג ו-22 פצועים. 
כמו כן, נפתח מחדש מרחב 
 12 של  לטווח  עד  בעזה  הדייג 
מיילים ימיים - כך הודיעה היחי־
הממשלה  פעולות  לתיאום  דה 
מדובר  ההודעה,  לפי  בשטחים. 
מהמדיניות  חלק  שהוא  בצעד 

הומניטרית  הידרדרות  למניעת 
הצעד  שמימוש  הודגש  בעזה. 
יכ־ בעזה  שהדייגים  בכך  מותנה 

חריגה  וכל  ההסכמות,  את  בדו 
תטופל על ידי כוחות הביטחון.

mailto:boris0585370344@gmail.com
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פעוט בן שנתיים 
טבע בבריכה 

בצימר בצפת - 
מצבו קשה

צוותי מד"א תדרכו טלפונית את הנוכחים 
במקום כיצד להעניק לפעוט טיפול ראשוני 

ולאחר מכן פינו אותו במצב קריטי לבית 
חולים ◆ הוא מורדם ומונשם ונאבק על חייו 

◆המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע

מ‡: מ. יו„
בוצעה  החייאה 
שנתיים  בן  בפעוט 
בצי־ בבריכה  שטבע 
פונה  והוא  בצפת  מר 
לבית  קריטי  במצב 
כתיבת  בשעת  חולים. 
מאושפז  הוא  השורות 
זיו  החולים  בבית 
ומו־ מורדם  כשהוא 
הרפואי  והצוות  נשם 

נאבק על חייו. 
הק־ קבלת  עם 
ריאה על הטביעה החל 
להעניק  הצלה  איש 
לאנ־ טלפוני  תדרוך 
שים שהיו בצימר בנו־
החייאה  פעולות  שא 
הגעת  עם  בסיסיות. 
למקום  מד"א  צוותי 
פעולות  בילד  בוצעו 
מתקדמות  החייאה 
הנ־ עיסויים,  שכללו 
תרופתי.  וטיפול  שמה 
פונה  הילד  מכן  לאחר 
במצב  חולים  לבית 
החולים  מבית  קריטי. 
מטו־ "הילד  נמסר:  זיו 
הטראומה  בחדר  פל 
במצב  ומונשם  מורדם 
יציב.  ולא  מאוד  קשה 
של  מורחבים  צוותים 
נל־ ואחיות  רופאים 
הוריו  חייו.  על  חמים 

לצידו". 
ק  י ד מ א ר א פ

ביס־ שמעון  מד"א 
"כשהגענו  סיפר:  מוט 
פעוט  ראינו  למקום 
וחצי  שנתיים  כבן 
ללא  הכרה  מחוסר 
דופק,  וללא  נשימה 
משו  במקום  אנשים 
לאחר  מהמים  אותו 
דקות  מספר  ששהה 
ובתי־ למים  מתחת 
ממוקד  טלפוני  דרוך 
לבצע  החלו  מד"א 
החייאה  פעולות  בו 
לו  הענקנו  בסיסיות, 
מתקדם  רפואי  טיפול 
שכלל פעולות החייאה 
וטיפול תרופתי, לאחר 
במ־ החייאה  מאמצי 
לה־ כשהצלחנו  קום 
דם,  ולחץ  דופק  חזיר 
לניידת  אותו  העברנו 
ופינינו  נמרץ  טיפול 
אותו לבית חולים תוך 
כשמצ־ טיפול  המשך 
המשטרה  קריטי".  בו 
נסי־ בחקירת  פתחה 

בות המקרה.
אחר  באירוע 
שנתיים  כבת  פעוטה 
פרטית  בבריכה  טבעה 
לציון.  בראשון  בבית 
פינו  רפואיים  צוותים 
בינוני  במצב  אותה 
לביה״ח  מלאה  בהכרה 
סוב־ כשהיא  וולפסון 

לת מקושי בנשימה.

הממשל האמריקני הורה להטיל מכסים 
על כל המוצרים המיובאים מסין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמריקני  הממשל  שלב:  עולה  לסין  ארה"ב  בין  הסחר  מלחמת 
הורה אתמול על הטלת מכסים כללית על כל המוצרים שמיובאים מסין 
לארה"ב. שווי כלל המוצרים שעליהם יוטלו מסים אמריקנים עומד על 

300 מיליארד דולרים.

בתוך כך אמר בכיר סיני כי ארצו החלה לדון בעניין 
הצדדים  בין  מוסדר  להסכם  להגיע  במטרה  ארה"ב,  עם 
שימנע את המשך מלחמת הסחר, שפוגעת בשווקים הבי־

נלאומיים. 
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ב˜ו רחמי מים 
מרובים עבור: 

רו ב ‡סר, 
 ,‡ה בן ‚ולטמ
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

"נסה בכנות, לראות דברים מנקודת מבטו של הזולת"

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

 &100
מזומן במתנה 
בסיום הערב!

לנרשמים מראש 
הרשמה והשתתפות
חינם  

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

*מוגבל לנרשמים עד ט' אייר
*גיל 18 ומעלה

בשם השם נעשה ונצליח

פצוע קשה בתאונת דרכים 
סמוך לנצרת עילית

צעיר נוסף נפצע באורח בינוני לאחר שהרכב שבו 
נסעו התנגש בעמוד בין נצרת עילית ליישוב ריינה ◆ 

הם פונו אותם לבתי החולים

מ‡: מ. יו„
קשה  נפצע   23 בן  צעיר 
בינוני  באורח  נפצע  נוסף  וצעיר 
נצרת  בין   6400 בכביש  בתאונה 
תו־ שניהם  ריינה.  ליישוב  עילית 
פינו  מד"א  צוותי  ביישוב.  שבי 

בנצרת  החולים  לבית  מהם  אחד 
רמב"ם  החולים  לבית  השני  ואת 
נמסר  ישראל  ממשטרת  בחיפה. 
כי לאחר שנבדקו נסיבות האירוע, 
התברר כי הנהג התנגש עם הרכב 

בעמוד.

450 מתוך 480 מיליון הדולרים שתעביר 
קטאר לחמאס - אינם כפופים למנגנון פיקוח

במסגרת ההבנות עם חמאס, הקטארים יעבירו השבוע 30 מיליון דולרים לצורך תשלום משכורות לפקידי 
הממשל בעזה ולתמיכה במשפחות נזקקות ◆ לאחר מכן יועברו עוד 450 מיליון דולרים לטובת "שיקום 

תשתיות והקמת מיזמים", אולם לא ברור מי יפקח על אופן השימוש בכסף

 מ‡: מ. יו„
לר־ הקטארי  השליח   
עמא־ אל  מוחמד  עזה,  צועת 
או  שני  ביום  לרצועה  יגיע  די, 
האו"ם  שליח  עם  יחד  שלישי 
למזה"ת, ניקולאי מלדאנוב, על 
מנת להתחיל בהעברת הכספים 

לחמאס.
בשלב הראשון יועברו 30 
תשלום  לצורך  דולרים  מיליון 
משכורות לפקידי חמאס וסיוע 
ובשלבים  נזקקות,  למשפחות 
הבאים יועברו 450 מיליון דול־
רים נוספים לצורך "סיוע בשי־
בתחומי  מיזמים  תשתיות,  קום 
בתו־ ותמיכה  ובריאות,  החינוך 
ותחזוקת  לשיקום  האו"ם  כנית 

רשת החשמל".
מי־ ש-30  בעוד  כי  נודע 
יהיו  הראשונים  הדולרים  ליון 
נתונים למנגנון הפיקוח ההדוק 
לא  כלל  הקטארים,  שהקימו 
ברור כיצד יתקיים הפיקוח על 
הנוספים,  הדולרים  מיליון   450
וקיים חשש כי כספים אלה או 
חמאס  את  ישמשו  מהם  חלק 

להעצמת יכולותיו הצבאיות.
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אסיר ביטחוני טוען שסוהרים 
היכו אותו

האסיר, שדקר שני סוהרים, מאשים את שב"ס בנקמה אלימה ◆ שב"ס: 
"פועלים על פי אמות מידה מחייבות"

 מ‡: מ. יו„
שמואשם  ביטחוני  אסיר   
הסוהר  בבית  מתוכנן  בפיגוע 
המשפט  בבית  טען  קציעות, 
בעת  לצורך  שלא  הוכה  הוא  כי 
הבי־ האסיר  עליו.  ההשתלטות 
טחוני ניסה לרצוח בדקירות שני 
סוהרים, ובגין כך הוגש נגדו כתב 

האישום.
השב"ס,  חקירת  פי  על 
החלה  הסוהרים  דקירת  עם  מיד 
והסוהרים  בכלא  גדולה  מהומה 

להרגעת  ופעלו  במהירות  הגיבו 
הרוחות, זאת כדי למנוע ניסיונות 
אנשי  כלפי  נוספים  תוקפניים 

הסגל.
ראשונית  בחינה  לאחר 
באירוע,  הסוהרים  התנהלות  של 
את  להעביר  בשב״ס  הוחלט 
(יחידה  יח״ס  לבחינת  החומרים 
בעקבות  זאת  סוהרים).  לחקירת 

טענות האסיר הביטחוני.
גורמים בשב"ס ביקשו לה־
דגיש, כי שירות בתי הסוהר פועל 

מתחקר  חוק,  ושומר  חוק  פי  על 
ולא מסתיר דבר. "סוהרי הארגון 
נורמות  פי  על  לפעול  נדרשים 
ואמות מידה מחייבים, כך פעלנו 

וכך נמשיך לפעול", אמרו שם.
יש לציין, כי גורמים ביח"ס 
טוענים כי אין ממש בטענות שה־
עלה האסיר, אך עם זאת, בשב"ס 
החקירה  סיום  עם  כי  אמרו  גם 
והעברת ההחלטות של יח״ס, הם 

יפעלו בהתאם לממצאים.

מצרים ביקשה מחמאס 
ומהג'יהאד האסלאמי לשמור 

על רגיעה בגבול
העיתון הלבנוני "אל-אח'באר" דווח כי המשלחת המצרית צפויה לדלג בימים 
הקרובים בין ישראל לעזה, בין השאר כדי להבטיח את יישום הבנות הרגיעה ◆ 
גורמים בעזה: המענק הכספי מקטר - קריטריון מרכזי לבחינת מחויבות ישראל

 מ‡: מ. יו„
"אל- הלבנוני  העיתון   

לחיזבאללה,  המקורב  אח'באר" 
דווח כי המשלחת המצרית שעז־
בה אמש את רצועת עזה, ביקשה 
האסלאמי  ומהג'יהאד  מחמאס 
בימים  בגבול  רגיעה  על  לשמור 
הקרובים. על פי הדיווח, המשל־
חת צפויה לדלג בימים הקרובים 
בין ישראל לעזה, בין השאר כדי 
להבטיח שישראל מחויבת ליישם 

אחר  ולעקוב  הרגיעה  הבנות  את 
המתרחש. גורמים בעזה אמרו כי 
המענק  בסוגיית  רואים  הפלגים 
מרכזי  קריטריון  מקטר  הכספי 
ישראל  של  מחויבותה  לבחינת 

ליישום ההבנות.
בג'יהאד  בכיר  כך,  בתוך 
אל-בטש,  ח'אלד  האסלאמי, 
מהתמהמהות  ישראל  את  מזהיר 
בריאיון לעיתון  ההבנות.  ביישום 
פלסטיני, איים אל-בטש כי "אם 
ישראל לא תהיה מחויבת ליישם 

לשבירת  המצריות  ההבנות  את 
שמ־ התנגדות  לנו  יש   - המצור 
אותן  ליישם  אותה  לאלץ  סוגלת 
ההפג־ ועל  שלנו  העם  על  ולהגן 
נות הלא אלימות שלו". בהמשך, 
לפקח  למצרים  אל-בטש  קרא 
ולהפעיל  ההבנות  יישום  אחר 
את  שתקיים  כך  ישראל  על  לחץ 
הפסקת  כולל   - שהבטיחה  מה 
כי  והבהיר  מפגינים,  לעבר  הירי 

הפגנות הגדר יימשכו.

יהודים הותקפו סמוך לגבעת 
אסף

כשמונה יהודים שהגיעו לטבול לקראת שבת בבור המים בגבעת 'עוז ציון' 
הסמוכה לגבעת אסף הותקפו על ידי כ-40 פורעים ערבים ◆ "ניצלנו בנס" 

אמרו הנערים

מ‡: מ. יו„
שהגיעו  יהודים  כשמונה 
שבת  לקראת  לטבול  שישי  ביום 
'עוז  בגבעת  שנמצא  המים  בבור 
הות־ אסף  לגבעת  הסמוכה  ציון' 
קפו על ידי כ-40 פורעים ערבים 
שהגי־ ואבנים  מקלות  באמצעות 

עו מכיוון הכפר בורקא.
נאלצו  שהנערים  לאחר 
כעשרים  במשך  עצמם  על  להגן 
לפני  ספורים  כמטרים  דקות, 
אלותיהם  עם  הפורעים  שהגיעו 
הצבא  כוחות  הגיעו  הנערים,  אל 
שגרמו לפורעים הערבים לברוח 

מהמקום.
נמצאים  שאנחנו  כדי  "תוך 
באזור הבור, אנחנו רואים מרחוק 
עשרות ערבים, קרוב ל-40 איש, 
אלות  עם  לעברנו  מתקדמים 
לעב־ לזרוק  החלו  הם  שלופות. 
רנו אבנים. התקשרנו מיד לצבא. 
כשאנחנו  דקות,  כעשרים  לאחר 
מהמקום  אותם  להבריח  מנסים 
כוחות  הגיעו  חיינו,  על  ולהגן 
על  נסו  הפורעים  וכל  הצבא, 
הכפר",  לתוך  בחזרה  עקבותיהם 
משחזר אחד הנערים המותקפים.

"אני משער שבגלל הרמא־
דן הם החליטו לתפוס אומץ ולנ־
סות לעלות לגבעה, אבל בהחלט 
פציעות  עם  יצאנו  בנס.  ניצלנו 
בפצי־ ייגמר  שזה  במקום  קלות, 
אם  מכך,  גרוע  או  חמורות  עות 

החיילים לא היה מגיעים".
מצט־ הזה  התקיפה  אירוע 
בגבעה  שאירע  נוסף  לאירוע  רף 

תחילת  לפני  עוד  שבוע,  לפני 
עלו  האירוע  במהלך  הרמאדן. 
גם  בורקא  הכפר  תושבי  ערבים, 
שהיה  העץ  בית  את  ושרפו  הם, 
באזור.  חריש  כדי  תוך  בגבעה, 
"מדובר במגמה של אנשי הכפר, 
המגיעים  ביהודים  פחד  לזרוע 
לוי,  יהונתן  אומר  ציון",  לעוז 

תושב הגבעה.

באר שבע: אמבולנס שנסע 
לסורוקה פגע ברכב פרטי - 

והתהפך
חמישה נפצעו באורח קל כתוצאה מתאונה שאירעה בין האמבולנס לרכב פרטי 

והולך רגל ◆ נסיבות התאונה עדיין נבדקות

מ‡: מ. יו„
נפצעו  אדם  בני  חמישה 
בין  דרכים  בתאונת  קל  באורח 
רגל  והולך  פרטי  רכב  אמבולנס, 

בשדרות טוביהו בבאר שבע.  
בדרכו  שהיה  האמבולנס, 

רפואי  צוות  עם  החולים  לבית 
הפגיעה  לאחר  התהפך  וחולה, 
לת־ נסגר  הרחוב  הפרטי.  ברכב 
דר־ תאונות  ובוחני  רכבים  נועת 
בחקירת  פתחו  נגב  ממרחב  כים 
ופר־ חובשים  התאונה.  נסיבות 

הרגל, כבן  מדיקים טיפלו בהולך 
לבית  הפצועים  כל  את  ופינו   ,60
לה־ שבע  בבאר  סורוקה  החולים 

משך טיפול.

mailto:a035444900@gmail.com
http://bit.ly/2PRjneh-pintel-net
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אסיר ביטחוני טוען שסוהרים 
היכו אותו

האסיר, שדקר שני סוהרים, מאשים את שב"ס בנקמה אלימה ◆ שב"ס: 
"פועלים על פי אמות מידה מחייבות"

 מ‡: מ. יו„
שמואשם  ביטחוני  אסיר   
הסוהר  בבית  מתוכנן  בפיגוע 
המשפט  בבית  טען  קציעות, 
בעת  לצורך  שלא  הוכה  הוא  כי 
הבי־ האסיר  עליו.  ההשתלטות 
טחוני ניסה לרצוח בדקירות שני 
סוהרים, ובגין כך הוגש נגדו כתב 

האישום.
השב"ס,  חקירת  פי  על 
החלה  הסוהרים  דקירת  עם  מיד 
והסוהרים  בכלא  גדולה  מהומה 

להרגעת  ופעלו  במהירות  הגיבו 
הרוחות, זאת כדי למנוע ניסיונות 
אנשי  כלפי  נוספים  תוקפניים 

הסגל.
ראשונית  בחינה  לאחר 
באירוע,  הסוהרים  התנהלות  של 
את  להעביר  בשב״ס  הוחלט 
(יחידה  יח״ס  לבחינת  החומרים 
בעקבות  זאת  סוהרים).  לחקירת 

טענות האסיר הביטחוני.
גורמים בשב"ס ביקשו לה־
דגיש, כי שירות בתי הסוהר פועל 

מתחקר  חוק,  ושומר  חוק  פי  על 
ולא מסתיר דבר. "סוהרי הארגון 
נורמות  פי  על  לפעול  נדרשים 
ואמות מידה מחייבים, כך פעלנו 

וכך נמשיך לפעול", אמרו שם.
יש לציין, כי גורמים ביח"ס 
טוענים כי אין ממש בטענות שה־
עלה האסיר, אך עם זאת, בשב"ס 
החקירה  סיום  עם  כי  אמרו  גם 
והעברת ההחלטות של יח״ס, הם 

יפעלו בהתאם לממצאים.

מצרים ביקשה מחמאס 
ומהג'יהאד האסלאמי לשמור 

על רגיעה בגבול
העיתון הלבנוני "אל-אח'באר" דווח כי המשלחת המצרית צפויה לדלג בימים 
הקרובים בין ישראל לעזה, בין השאר כדי להבטיח את יישום הבנות הרגיעה ◆ 
גורמים בעזה: המענק הכספי מקטר - קריטריון מרכזי לבחינת מחויבות ישראל

 מ‡: מ. יו„
"אל- הלבנוני  העיתון   

לחיזבאללה,  המקורב  אח'באר" 
דווח כי המשלחת המצרית שעז־
בה אמש את רצועת עזה, ביקשה 
האסלאמי  ומהג'יהאד  מחמאס 
בימים  בגבול  רגיעה  על  לשמור 
הקרובים. על פי הדיווח, המשל־
חת צפויה לדלג בימים הקרובים 
בין ישראל לעזה, בין השאר כדי 
להבטיח שישראל מחויבת ליישם 

אחר  ולעקוב  הרגיעה  הבנות  את 
המתרחש. גורמים בעזה אמרו כי 
המענק  בסוגיית  רואים  הפלגים 
מרכזי  קריטריון  מקטר  הכספי 
ישראל  של  מחויבותה  לבחינת 

ליישום ההבנות.
בג'יהאד  בכיר  כך,  בתוך 
אל-בטש,  ח'אלד  האסלאמי, 
מהתמהמהות  ישראל  את  מזהיר 
בריאיון לעיתון  ההבנות.  ביישום 
פלסטיני, איים אל-בטש כי "אם 
ישראל לא תהיה מחויבת ליישם 

לשבירת  המצריות  ההבנות  את 
שמ־ התנגדות  לנו  יש   - המצור 
אותן  ליישם  אותה  לאלץ  סוגלת 
ההפג־ ועל  שלנו  העם  על  ולהגן 
נות הלא אלימות שלו". בהמשך, 
לפקח  למצרים  אל-בטש  קרא 
ולהפעיל  ההבנות  יישום  אחר 
את  שתקיים  כך  ישראל  על  לחץ 
הפסקת  כולל   - שהבטיחה  מה 
כי  והבהיר  מפגינים,  לעבר  הירי 

הפגנות הגדר יימשכו.

יהודים הותקפו סמוך לגבעת 
אסף

כשמונה יהודים שהגיעו לטבול לקראת שבת בבור המים בגבעת 'עוז ציון' 
הסמוכה לגבעת אסף הותקפו על ידי כ-40 פורעים ערבים ◆ "ניצלנו בנס" 

אמרו הנערים

מ‡: מ. יו„
שהגיעו  יהודים  כשמונה 
שבת  לקראת  לטבול  שישי  ביום 
'עוז  בגבעת  שנמצא  המים  בבור 
הות־ אסף  לגבעת  הסמוכה  ציון' 
קפו על ידי כ-40 פורעים ערבים 
שהגי־ ואבנים  מקלות  באמצעות 

עו מכיוון הכפר בורקא.
נאלצו  שהנערים  לאחר 
כעשרים  במשך  עצמם  על  להגן 
לפני  ספורים  כמטרים  דקות, 
אלותיהם  עם  הפורעים  שהגיעו 
הצבא  כוחות  הגיעו  הנערים,  אל 
שגרמו לפורעים הערבים לברוח 

מהמקום.
נמצאים  שאנחנו  כדי  "תוך 
באזור הבור, אנחנו רואים מרחוק 
עשרות ערבים, קרוב ל-40 איש, 
אלות  עם  לעברנו  מתקדמים 
לעב־ לזרוק  החלו  הם  שלופות. 
רנו אבנים. התקשרנו מיד לצבא. 
כשאנחנו  דקות,  כעשרים  לאחר 
מהמקום  אותם  להבריח  מנסים 
כוחות  הגיעו  חיינו,  על  ולהגן 
על  נסו  הפורעים  וכל  הצבא, 
הכפר",  לתוך  בחזרה  עקבותיהם 
משחזר אחד הנערים המותקפים.

"אני משער שבגלל הרמא־
דן הם החליטו לתפוס אומץ ולנ־
סות לעלות לגבעה, אבל בהחלט 
פציעות  עם  יצאנו  בנס.  ניצלנו 
בפצי־ ייגמר  שזה  במקום  קלות, 
אם  מכך,  גרוע  או  חמורות  עות 

החיילים לא היה מגיעים".
מצט־ הזה  התקיפה  אירוע 
בגבעה  שאירע  נוסף  לאירוע  רף 

תחילת  לפני  עוד  שבוע,  לפני 
עלו  האירוע  במהלך  הרמאדן. 
גם  בורקא  הכפר  תושבי  ערבים, 
שהיה  העץ  בית  את  ושרפו  הם, 
באזור.  חריש  כדי  תוך  בגבעה, 
"מדובר במגמה של אנשי הכפר, 
המגיעים  ביהודים  פחד  לזרוע 
לוי,  יהונתן  אומר  ציון",  לעוז 

תושב הגבעה.

באר שבע: אמבולנס שנסע 
לסורוקה פגע ברכב פרטי - 

והתהפך
חמישה נפצעו באורח קל כתוצאה מתאונה שאירעה בין האמבולנס לרכב פרטי 

והולך רגל ◆ נסיבות התאונה עדיין נבדקות

מ‡: מ. יו„
נפצעו  אדם  בני  חמישה 
בין  דרכים  בתאונת  קל  באורח 
רגל  והולך  פרטי  רכב  אמבולנס, 

בשדרות טוביהו בבאר שבע.  
בדרכו  שהיה  האמבולנס, 

רפואי  צוות  עם  החולים  לבית 
הפגיעה  לאחר  התהפך  וחולה, 
לת־ נסגר  הרחוב  הפרטי.  ברכב 
דר־ תאונות  ובוחני  רכבים  נועת 
בחקירת  פתחו  נגב  ממרחב  כים 
ופר־ חובשים  התאונה.  נסיבות 

הרגל, כבן  מדיקים טיפלו בהולך 
לבית  הפצועים  כל  את  ופינו   ,60
לה־ שבע  בבאר  סורוקה  החולים 

משך טיפול.

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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שדרות: ילד מצא מנגנון 
הפעלה של רקטה שנורתה 

מעזה
מרעום של רקטה, ככל הנראה מסבב הלחימה האחרון, הועבר על ידי הילד לרב 

של בית חב"ד בעיר ◆ חבלן משטרה טיפל בחפץ הנפיץ

מ‡: מ. יו„
רקטה,  של  הפעלה  מנגנון 
הנ־ ככל  ויורטה  מעזה  ששוגרה 
ראה בסבב הלחימה האחרון בד־
שעבר  השבוע  בסוף  אותר  רום, 
על ידי ילד במרכז העיר שדרות. 
החשוד  החפץ  את  הביא  הילד 
וזה  המקומי,  חב"ד  בבית  לרב 

הזעיק את כוחות הביטחון.
כי מדובר  התברר  בבדיקה 
שנורתה  רקטה  של  חי  במרעום 
כיפת  מערכת  ידי  על  ויורטה 
שה־ משטרה  חבלן  באזור.  ברזל 
גיע למקום טיפל בפריט הנפיץ.
הביט־ קצין  חג'בי,  איל 
שער  האזורית  המועצה  של  חון 
תוש־ לכל  מסר  העביר  הנגב, 
את  להדגיש  "צריך  הדרום:  בי 
לה־ ולא  לגעת  שלא  החשיבות 
פריט  ושום  דבר  לשום  תקרב 
פריט  מגלים  הם  ואם  חשוד, 
כזה - עליהם להודיע על כך מיד 
היישוב,  לרבש"צ  או  למשטרה 
עד  מהמקום  להתרחק  ובמקביל 

ישראל".להגעת כוחות הביטחון ומשטרת 

פרץ לשטח מסילה וחמק 
מפגיעת רכבת ברגע האחרון 

פרץ לשטח מסילה וניצל מפגיעת רכבת ברגע האחרון ◆ בזכות תושייתו של 
מפקח המפגש שהתריע, ונהג הרכבת שצפר והאט את נסיעתה

מ‡: יר‡ל לבי‡
חייו של אדם שפרץ לשטח 
המסילה באיזור שפיים, והתהלך 
עליה, ניצלו בזכות תושייתם של 
הב־ אגף  ועובדי  המפגש  מפקח 
טיחות ברכבת, שזיהו את הסכנה 
והתריעו לנהג הרכבת שהתקרבה 

במהירות של 140 קמ"ש.
לצפור  הספיק  הרכבת  נהג 
הר־ של  מהירותה  את  ולהאט 
חירום,  בלימת  באמצעות  כבת, 
והולך הרגל חמק מפגיעתה ברגע 

האחרון.
במצלמות  נקלט  האירוע 
יש־ רכבת  של  הבטיחות  מוקד 
את  למקום  הזעיק  אשר  ראל, 
משטרת ישראל, שאיתרו ועיכבו 

את האדם. 
שגרתית  נסיעה  "במהלך 
החירום  רשתות  כל  את  שמעתי 
על  אדם  על  לזעוק  מתחילות 
המסילה בשפיים ומיד זיהיתי את 
וצפרתי",  חירום  בלמתי  האדם, 
מספר הנהג מיכאל נמצנקו, "אני 
המון  עברתי  שנים,   27 קטר  נהג 
אלה  כל  למרות  אבל  אירועים, 
לא הפסקתי לרעוד במשך דקות 

ארוכות."
כמו  שנראה  אדם  "זיהיתי 
ויד־ המסילה  על  מתהלך  שיכור 
רכבת  שם  לעבור  שאמורה  עתי 
המפגש  מפקח  מספר  מהירה", 
בתפ־ המועסק  עבדאללה,  נאשף 
קיד כעשור וקיבל מספר תעודות 
הערכה, "מיד פרצתי בדיווח לכל 
זוכר  רק  אני  החירום,  רשתות 

שהיה חשוב לי להתריע בזמן". 
מעל  נרשמו   2018 "בשנת 
פריצות  של  אירועים  אלף   15
לאל־ שהביאו  מסילה,  לשטחי 

מציין  לרכבות",  עיכוב  דקות  פי 
בטיחות  אגף  ראש  שיטרית,  אבי 
נתקלים  "אנו  ישראל,  ברכבת 
במקרים של הולכי רגל שמנסים 
מסילות  דרך  דרכם  את  לקצר 
המ־ אזרחים  אפילו  או  הברזל, 

מה  מסילות,  בקרבת  צטלמים 
ולפגיעה  לאסון  להוביל  שעלול 
אני  העיכוב.  דקות  בשל  בשירות 
לש־ הדרך  משתמשי  לכל  קורא 
ולא  נפשם,  ועל  החוק  על  מור 

להתקרב לשטח המסילה."

9 יום ראשון ז' אייר תשע"ט 12/05/2019
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הכירו: אחת היחידות הנועזות 
והמסווגות ביותר בצה"ל

מגיחים מבטן מסוק כשהם דוהרים על טרקטורונים. פורצים בחשכה עם 
מטענים דרך דלתות ברזל וקירות. מוסווים בשטח אויב לצורך איסוף מודיעין. 
גדי קבלו, צלם "ידיעות אחרונות", ליווה בשבועות האחרונים את לוחמי שלדג, 

כוח הקומנדו של חיל האוויר

מ‡: יר‡ל לבי‡
חשו־ "פשיטה  צוות 
שמאומנים  לוחמים  כוח   - כה" 
ללחימה בתנאי חשיכה מוחלטת 
אויב  והשמדת  סריקה  מתרגל   -
נדרשים  הלוחמים  סגור.  במבנה 
מוח־ תיאום  גבוהה,  למיומנות 
לט ביניהם ואמון הדדי. העבודה 
מוסכ־ סימנים  בסיוע  מתבצעת 

מים
טרקטורון,  על  רכוב  כוח 
המסוק,  מבטן  לכן  קודם  שהגיח 
זה  בכלי  השימוש  קדימה.  שועט 
נסי־ תפעולית,  גמישות  מאפשר 
ומבצעים  ארוכים  לטווחים  עה 
שונים. מדובר בכלי מהיר, שקט, 
הררי  בשטח  לנסוע  יכולת  בעל 

ומאתגר.
מתקדמים  תצפית  אמצעי 
על  מודיעין  לאיסוף  מסייעים 
לשלדג  רב.  ממרחק  גם  האויב 
ייחודיים  שהינם  תצפית  אמצעי 
להכ־ נדרשים  והתצפיתנים  לה, 
המודיעין  עבודת  מיוחדת.  שרה 

דורשת שהייה מוסווית בשטח
פתח  פורץ  שלדג  לוחם 
מטען.  באמצעות  לבנים  בקיר 
נדר־ ופעילויות  מבצעים  במהלך 
בה־ למבנים  לפרוץ  היחידה  שת 
השנייה  לבנון  במלחמת  פתעה. 
פשט כוח של שלדג על מפקדות 

חיזבאללה באזור בעל־בק
מתבצ־ בנוי  בשטח  לוחמה 
מיסוך.  באמצעי  שימוש  תוך  עת 
אלה מאפשרים להמם את האויב 
מפ־ על  פשיטות  במהלך  שמנגד 
ללכידת  מבצעים  בעת  או  קדות 
מצוידים  שלדג  לוחמי  מחבלים. 
להם  שיאפשרו  מיגון,  באמצעי 

לתפקד למרות העשן
מה־ צלפים  צוות  לשלדג 
מיומנים בצה"ל. בשנה האחרונה 
לאורך  בפעילות  השתתפו  הם 
הגדר כחלק מהמאמץ ההגנתי על 
יישובי העוטף. הצלפים נדרשים 
והחלטיות.  מיקוד  רוגע,  לגלות 
לחימה  ככוח  היא  חשיבותם 
ונמנע  באויב,  רק  שפוגע  מדויק 

מפגיעה בחפים מפשע
הקו־ ככוח  שלדג,  יחידת 

פועלת  האוויר,  חיל  של  מנדו 
החיל.  מסוקי  עם  הדוק  באופן 
אינטג־ חלק  מהווים  המסוקים 
משימות.  מעט  לא  בביצוע  רלי 
בין  קרבה  יחסי  נוצרים  הזמן  עם 
היכרות  וכן  לטייסים,  הלוחמים 

קרובה עם כלי הטיס עצמם
עוב־ שלדג  מלוחמי  כמה 
לפריצת  ספציפית  הכשרה  רים 
לעיתים  וכספות.  ברזל  דלתות 
לחימה  אמצעי  יסתיר  האויב 
מוסלקות.  בכספות  רגיש  וציוד 
באמצעי  נעזר  התקיפה  כוח 
עיניים  ומסכות  ייחודיים  פריצה 

לצורך הגנה.
כדי לפרוץ חור במבני בטון 
התאמת  תוך  מטען  הכוח  מכין 
המטען  וסוג  הנפץ  חומר  כמות 
הלוחמים  שני  שמולו.  למשימה 
נושאים אמצעי מיגון. לוחם אחד 
והשני  הפריצה,  מטען  את  מכין 

מאבטח אותו.

הט' - ותשליך במצלות ים כל חטאותם
ְתׁשּוָבה  בּו בִּ ְרעֹה ְושָׁ ַיד פַּ ֲהֵרי ִיְשָׂרֵאל ָחְטאּו ְמָסָרם בְּ רּוְך הּוא שֶׁ דוֹׁש בָּ ה טוָֹבה ְלַהקָּ זוֹ ִמדָּ

ְלַבד לוַֹמר  רּוְך הּוא ִמְתַנֵחם בִּ דוֹׁש בָּ ְרעֹה ְוֵכן ַסְנֵחִריב ְוֵכן ָהָמן ְודוֵֹמיֶהם ֵאין ַהקָּ ה ַיֲעִניׁש פַּ ָלמָּ

ק ָהָמן ֵמֲעֵליֶהם אוֹ ַפְרעֹה אוֹ ַסְנֵחִריב  לֵּ ן ִיְסתַּ ן לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם עוֹד ָרָעה ִאם כֵּ ְתׁשּוָבה ִאם כֵּ בּו בִּ שָׁ

ַעם ְלַהְנָהָגה זוֹ ִהיא  ְרעֹה ְוֵכן ַסְנֵחִריב ְוַהטַּ א ָיׁשּוב ֲעַמל ָהָמן ַעל רֹאׁשוֹ ְוֵכן פַּ יק ֶאלָּ ֶזה לֹא ַיְספִּ

ִׂעיר  ַהשָּ ֵזָרה" ּוֵפרּוׁשוֹ שֶׁ ל ֲעוֹנָֹתם ֶאל ֶאֶרץ גְּ ִׂעיר ָעָליו ֶאת כָּ ְקָרא טז, כב): "ְוָנשָׂא ַהשָּ סוֹד (ַויִּ בְּ

ְך  כָּ ִהיא  ה  דָּ ַהמִּ א  ֶאלָּ נוֹשֵׂא.  ִׂעיר  ְוַהשָּ ָחְטאּו  ִיְשָׂרֵאל  ְוִכי  ְמאֹד  ָקשֶׁה  ְוֶזה  ׁש,  ַממָּ ֲעוֹנוֹת  נוֹשֵׂא 

ֵסִני  בְּ ים נא, ד): "ֶהֶרב כַּ ִהלִּ ִוד (תְּ ָאַמר דָּ ִעְנָין שֶׁ ל ָעָליו ָטֳהָרה כְּ ּדּוי ְלַקבֵּ וִּ ָנתוֹ בַּ ה ְוַכוָּ ָהָאָדם ִמְתַודֶּ

א  לֹּ ים שֶׁ ְהיּו ִיּסּוִרים ַקלִּ יִּ א שֶׁ ל ֶאלָּ לֵּ ים" ֵאינוֹ ִמְתפַּ ַרֲחֶמיָך ָהַרבִּ ֵמֲעוִֹני" ְוֵכן הּוא ֲאָמֵרנּו "ְמרוֹק בְּ

ְהיוֹתוֹ  ן בִּ ּטּול ּתוָֹרה. ְוֶזה שֶׁאוְֹמִרים "ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָרִעים" ְוָכְך הּוא ְמַכוֵּ ֶהם בִּ ִיְהֶיה בָּ

ר  פֵּ ִנים ָיפוֹת ְלִהְתכַּ ֵסֶבר פָּ ל ִיּסּוִרים בְּ ׁש הּוא ְמַקבֵּ א ָעַלי" ַממָּ ל ַהבָּ יק ַעל כָּ ה ַצדִּ אוֵֹמר "ְוַאתָּ

ה  ה ִמְתַודֶּ זֶּ ד שֶׁ ה ִמיַּ דָּ ִמיָתה ְמָמֶרֶקת. ְוָכְך ִהיא ַהמִּ ּסּוִרים ְמָמְרִקים אוֹ  יִּ ׁש ֲעוֹנוֹת שֶׁ יֵּ ֵני שֶׁ ִמפְּ

ִׂעיר, ַמהּו ֶחְלקוֹ  ֵעין ַהשָּ ף רסב:) שֶׁהּוא ֵחֶלק סמא"ל כְּ קּוֵדי (דַּ ָפָרשַׁת פְּ ַהר בְּ זֹּ תוֹ ּוֵפְרׁשּו בַּ ְתִפלָּ בִּ

ן שָׁם סמא"ל ְוהוֵֹלְך ְוגוֶֹבה חוֹבוֹ ַוֲהֵרי נוֹשֵׂא  מֵּ ד ִמְזדַּ רּוְך הּוא ּגוֵֹזר ָעָליו ִיּסּוִרים ּוִמיַּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ שֶׁ

ל  ה ַהכֹּ רּוְך הּוא נוֵֹתן לוֹ ְרׁשּות ִלְגּבוֹת חוֹבוֹ ְוִיְשָׂרֵאל ִמְתַטֲהִרים ְוִהנֵּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ִׂעיר ָהֲעוֹנוֹת שֶׁ ַהשָּ

ל,  טֵּ ֲעֶשׂה ֵכן ִיְתבַּ יַּ ל ִמי שֶׁ כָּ ַזר ַעל עוָֹלמוֹ שֶׁ רּוְך הּוא גָּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ַעם שֶׁ ל ַעל סמא"ל, ְוַהטַּ ְלגֵּ ִיְתגַּ

ִיף שֶׁל ִמְצַות  ְסָקִלין ְוַהסַּ ְקָרא כ, טו) ְוֵכן ָהֶאֶבן שֶׁל ִמְצַות ַהנִּ ֲהרֹגּו" (ַויִּ ֵהָמה תַּ ְוֶזה ַטַעם "ְוֶאת ַהבְּ

יָנם. ְגמֹר דִּ יִּ ל ְמִציאּוָתם ְוכָֹחם ַאַחר שֶׁ ֱהָרִגין ְטעּוִנין ְקבּוָרה (ַסְנֶהְדִרין מה:) ְלַבטֵּ ַהנֶּ

י  דִּ "ֵרישָׁא  ֶבל  בָּ ֶמֶלְך  ַיד  בְּ ִיְשָׂרֵאל  ִנְמְסרּו  ר  ְנבּוַכְדֶנאצַּ שֶׁל  ֶלם  ַהצֶּ סוֹד  ׁש  ַממָּ ָבֶזה  ַוֲהֵרי 

י ְכַסף" ְוֵכן  ֵהן "ֲחדוִֹהי ּוְדָרעוִֹהי דִּ ַרס שֶׁ ַיד פָּ אל ב, לב) ִנְכַנע ַההּוא ֵרישָׁא ְוִנְמְסרּו בְּ ִניֵּ ַדֲהָבא" (דָּ

י ֲחַסף" (שָׁם, לג)  ֵהון דִּ י ַפְרֶזל ּוִמנְּ ֵהון דִּ ְרדּו ִיְשָׂרֵאל ְל"ַרְגלוִֹהי ִמנְּ יָּ ֵני ֵאּלּו ַעד שֶׁ ִנְדחּו ֵאּלּו ִמפְּ

ָבִרים  ִדְכִתיב (דְּ ין כְּ ֶהם דִּ רּוְך הּוא ַמֲעִמיָדם ְועוֶֹשׂה בָּ דוֹׁש בָּ ּסוֹף ַהקָּ ְכִלית ַהּטוֹב בַּ ּוַמה ִיְהֶיה תַּ

א  ְספָּ ֲחָדא ַדֲהָבא כַּ קּו כַּ אַדִין דָּ ִלים "בֵּ ִלים ְוִיְשָׂרֵאל ֵאיָנם כָּ י כָּ ה ָבם" ִחצַּ י ֲאַכלֶּ לב, כג): "ִחצַּ

ל  ִתיב (שם, לד) "ּוְמָחת ְלַצְלָמא ַעל ַרְגלוִֹהי" ֵאין ִמכָּ ַהְתָחָלה כְּ ה בַּ ּוְנָחשָׁא ְוכּו'" (שָׁם, לה) ִהנֵּ

קּו  ּסוֹף דָּ ל ֶזה בַּ ָחם ְוָעְברּו רֹאׁש ּוְדָרעוִֹהי ּוְמעוִֹהי ְוִעם כָּ ל כֹּ טֵּ ָבר ִנְתבַּ כְּ א ַרְגָליו שֶׁ ֶלם ֶאלָּ ַהצֶּ

ֲעֶשׂה  ִעים עוֵֹשׂי ַמֲעָשׂיו ּוְפֻעּלוָֹתיו ַויַּ רּוְך הּוא ְלַהֲעִמיד סמא"ל ְוָהְרשָׁ דוֹׁש בָּ ֲחָדא, ָעִתיד ַהקָּ כַּ

יל ַעל ְיֵדי  ין ְלַהפִּ ַח ַהדִּ ִליְך כֹּ אוָתם " , ֵיָרֶצה ִהשְׁ ל ַחטֹּ ְמֻצלוֹת ָים כָּ ִליְך בִּ נּו " ְוַתשְׁ ין. ְוַהיְּ ָבֶהם ַהדִּ

י ַהשְֵׁקט לֹא יּוָכל ַוְיָגְרׁשּו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ָוִטיט"  ם ִנְגָרׁש כִּ יָּ ִעים כַּ ֵאּלּו שֵֶׁהם ְמצּולוֹת ָים "ְוָהְרשָׁ

ַעם  רֹאשָׁם, ְוַהטַּ מּוָלם בְּ ל גְּ ְך כָּ ׁשּוב ַאַחר כָּ יָּ ִיְשָׂרֵאל שֶׁ ין בְּ ְעָיה נז, כ) ֵאּלּו ֵהם ָהעוִֹשׂים דִּ (ְישַׁ

ְותוֵֹבַע  ַדם  שֶׁקָּ ַמה  ַעל  ֲאִפּלּו  ִמְתַנֵחם  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ין  ַהדִּ לּו  ִקבְּ ְשָׂרֵאל  יִּ שֶׁ ַאַחר  שֶׁ ֵני  ִמפְּ

ה ָעְזרּו ְלָרָעה" (ְזַכְרָיה א, טו). י ְמָעט ְוֵהמָּ א "ֲאִני ָקַצְפתִּ י ֶאלָּ ֶעְלּבוָֹנם ְולֹא דַּ

ַאל  ִיּסּוִרין  בְּ א  ְמֻדכָּ ָרשָׁע  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ֲאִפּלּו  ֲחֵברוֹ,  ִעם  ָהָאָדם  ְלִהְתַנֵהג  ָצִריְך  זוֹ  ה  ִמדָּ בְּ ם  גַּ

ִויַרֵחם  ֱעָנשִׁים  ְוַהנֶּ רּוִדים  ַהמְּ ִויָקֵרב  כג.)  (ַמּכוֹת  ָאִחיָך  כְּ הּוא  ֲהֵרי  ְקָלה  נִּ שֶׁ ַאַחר  שֶׁ ִיְשָׂנֵאהּו 

י:  ְדֵפַרשְׁתִּ ה זוֹ כִּ ִמדָּ א ְיַרֲחֵמהּו בְּ ַרם לוֹ ֶאלָּ ד אוֵֹיב ְוַאל יֹאַמר ֲעוֹנוֹ גָּ יֵלם ִמיַּ ה ַיצִּ ֲעֵליֶהם ְוַאְדַרבָּ

ז לחודש
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יום ראשון ז' אייר תשע"ט 1212/05/2019

סמוטריץ: "לא נאפשר את 
נסיונות ההשתלטות של 

הרשות הפלסטינית"
המלחמה על סמל ההתיישבות עולה מדרגה ◆ לראשונה חגיגות בתחנת הרכבת 

סבסטיה. דגן: "אנחנו בעלי הבית, ואנחנו נהיה כאן לתמיד" 

מ‡: יר‡ל לבי‡
המלחמה על תחנת הרכבת 
סבסטיה עולה מדרגה. לראשונה 
בשו־ ההתיישבות  הקמת  מאז 
בתחנת  חגיגות  התקיימו  מרון, 
השתתפו  בהן  סבסטיה  הרכבת 
שומרון  משבי  אדם  בני  מאות 

ומרחבי הארץ.  
לאחר  התקבלה  ההחלטה 
שעל פי הערכות, התברר כי הר־
כיעד  לה  שמה  הפלסטינית  שות 
סביב  האדמות  על  להשתלט 
בכדי  סבסטיה,  הרכבת  תחנת 
ההתיישבות  סמל  על  להשתלט 
זאת באמצעות בניה בלתי חוקית 

במקום. 
סבס־ הרכבת  תחנת 
לסמל  הפכה  בשומרון,  טיה 
ההתיישבות, זאת מכיוון שלאחר 
המתיישבים  ניסו  בהם  פעמים   8
כדי  תוך  השומרון,  את  ליישב 
השמי־ בפעם  לסבסטיה,  עליות 
שא־ פרס  עם  להסכם  הגיעו  נית 
הראשון  הישוב  את  להקים  פשר 
היום  הקרוי  "קדום"  בשומרון: 

קדומים.
האזורית  המועצה  ראש 
במקום:  אמר  דגן  יוסי  שומרון 
חלק  וזה  היסטורי  מקום  "זה 

ישראל.  עם  של  מההיסטוריה 
נאח־ באדמתנו,  נאחזים  אנחנו 
זים בארצנו, אנחנו נמצאים כאן, 
לראות  יכולים  אנחנו  ומאחורינו 
ער־ חוקית  לא  בניה  של  ניצנים 
בית. זה קרב, אנחנו נבנה כאן כי 
נהיה  ואנחנו  הבית,  בעלי  אנחנו 
הזה  ולמקום  בעה.  לתמיד  כאן 
יגיעו רבבות של תלמידים להת־
חנך ולהתחמם מעולמם של אנשי 
לשורשים  להתחבר  אמונים  גוש 

של עם ישראל".
סמוטריץ  בצלאל  חכ 
עכ־ כאן  "אנחנו  במקום:  אמר 
בסבסטיה,  הרכבת  בתחנת  שיו 

המתחדשת  ההתיישבות  ערש 
בע"ה  כאן  נתפלל  בשומרון, 
לריבונו  גדולה  ובהודיה  בשמחה 
לא  שאנחנו  ונבהיר,  עולם,  של 
ההשתלטות  נסיונות  את  נאפשר 
הגיוניים  והלא  חוקיים  הבלתי 
של הרשות הפלסטינית, על המ־
תחם הזה. אגב זה סמל. לא סתם 
בהשתלטות  משקיעה  הרשות 
הוא  הזה  האתר  הזה.  האתר  על 
של  שלנו  גם  סמל  והוא  סמל, 
את  נחזק  ואנחנו  ההתיישבות, 
הזה,  במקום  היהודית  האחיזה 

ולא נפקיר אותו".
 

בגלל הסנקציות של טראמפ:

האיראנים מאיימים: "נגרש את 
האפגנים מאיראן"

האפגנים הם הפועלים השחורים של איראן ועושים את העבודות הכי פחות 
רצויות באיראן תמורת פרוטות ◆ המטרה האיראנית היא להפעיל לחץ מגל 

מיליוני פליטים שיכולה 
ליצור כאוס כלכלי

מ‡: יר‡ל לבי‡
האיראני,  החוץ  שר  סגן 
עבאס אגראצ'י בראיון לטלוויזיה 
רמז  לשלוח  מנסה  האיראנית, 
בנוגע  ולאירופה  לארה"ב  מאיים 
תיאלץ  "איראן  לאפגניסטאן: 
לשלוח את אחינו ואחיותינו הפ־
לאפגניס־ חזרה  האפגנים  ליטים 
טאן. כידוע,איראן תחת סנקציות 

ואינה יכולה לסייע להם יותר".
למ־ יש  באיראן  כי  יצויין, 
רובם  אפגנים,  מיליון  מ-2  עלה 
ואלו  פליט,  של  הסטטוס  תחת 
זכו  איראנית,  אזרחות  שקיבלו 
"התנדבו"  שילדיהם  לאחר  בה 

להילחם בסוריה ונהרגו שם.
היא  האיראנית  המטרה 
מכיוון  הן  שיבוא  לחץ  להפעיל 
פלי־ מיליון   2 של  (חזרה  קאבול 
כלכלי)  כאוס  ליצור  יכולה  טים 

מגל  (פחד  אירופה  מכיוון  והן 
נוסף של פליטים).

הזה  שהאיום  לציין,  יש 
מק־ איראן  לחלוטין.  עקר  הוא 
וארגונים  מהאו"ם  סיוע  בלת 
את  לתחזק  בכדי  ואחרים  כאלו 
האפג־ ואחיותיהם"  "אחיהם 
פשוט  יהיה  לא  מכך,  יתרה  נים. 
ברחבי  אפגנים  מיליון   2 "לצוד" 
איראן ולשלוח אותם חזרה הבי־

תה.

הפועלים  הם  האפגנים 
ועושים  איראן  של  השחורים 
רצויות  פחות  הכי  העבודות  את 
הוצא־ פרוטות.  תמורת  באיראן 
על  היא  גם  תשפיע  מאיראן  תם 
מה שבקושי עובד ועלולה ליצור 

גם באיראן כאוס מסויים.
סוג כזה של איום מראה עד 
כמה האיראנים נואשים ונאחזים 
בכל דבר שאולי לטעמם יכול לי־

צור פניקה במערב.

קיבוץ הסמוך לעזה לצה"ל: 
"אשרו לנו פינוי המוני לכלל 

התושבים"
על רקע חזרת השקט לאזור, נחשף כי נציגי יישוב סמוך גדר פנו למפקד אוגדת 

עזה בבקשה חריגה במיוחד: אשר לנו פינוי המוני של כלל התושבים

מ‡: יר‡ל לבי‡
לגבול  סמוך  קיבוץ  נציגי 
עזה,  אוגדת  למפקד  פנו  העזתי 
תא"ל אליעזר טולדנו, בבקשה כי 
יאשר לתושבי היישוב להתפנות 
ביחד עם כלל חברי היישוב – כך 

דווח ב'חברת החדשות'.
השיב  טולדנו  הדיווח,  לפי 
ההצעה  את  שולל  לא  הוא  כי 
ההחלטה  את  לשקול  מבקש  אך 

אכן  המתקפות  האם  לוודא  כדי 
רבים.  ימים  להימשך  עשויות 
יצא  לא  ההסכם  שכזכור,  אלא, 
שני  ובליל  מאחר  זאת  לפועל 
הפס־ להסכם  הצדדים  הגיעו 
לנוכח  הגיעה  בקשתם  אש.  קת 
הע־ החיים  וסכנת  הכבד  המטח 
צומה בה היו שרויים, כשעל רקע 
כי  היישוב  בהנהגת  החליטו  זה 

מוטב יהיה להתפנות מהמקום.
ראש  שיבח  יותר  מוקדם 

בנימין  הביטחון,  ושר  הממשלה 
היישובים  תושבי  את  נתניהו, 
החו־ לנוכח  זאת  הדרומיים, 
לשבח  רוצה  "אני  שהפגינו.  סן 
עמידתם  על  הדרום  תושבי  את 
וחיילי  מפקדי  ואת  האיתנה, 

צה"ל על פעולתם התקיפה".
עוד הצהיר נתניהו כי "שי־
וחמאס  המשחק,  כללי  את  נינו 

מבין זאת היטב".

"דבר על שגיאותיך תחילה, לפני שתבקר את הזולת"

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

 &100
מזומן במתנה 
בסיום הערב!

לנרשמים מראש 
הרשמה והשתתפות
חינם  

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

*מוגבל לנרשמים עד ט' אייר
*גיל 18 ומעלה

בשם השם נעשה ונצליח
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בתו של נסראללה: "אבי לא חי 
מתחת לאדמה"

זיינב נסראללה הבהירה בריאיון שחייו של אביה "נורמליים מכל ההיבטים"

מ‡ פ. יוחנן
חיזבאללה  מזכ"ל  של  בתו 
אמרה  זיינב,  נסראללה,  חסן 
שאביה "אינו חי מתחת לאדמה, 
צריך  שהוא  מה  כל  את  לו  יש 
ההיבטים  מכל  נורמליים  וחייו 
- מלבד כל מה שקשור לנסיעו־
ביטחון".  אמצעי  שדורשות  תיו 
המ־ "אל-עהד"  לאתר  בריאיון 

הוסיפה  הטרור,  לארגון  קורב 
"גורלה  כי  ה-33  בת  נסראללה 

לדבריה,  לנו".  ידוע  ישראל  של 
מובס  בלתי  פעם  שהיה  "הצבא 
עוד  ואנחנו  מהמפה  יימחק   -
בזה  אל-אקצא.  במסגד  נתפלל 

אין ספק".
הסנ־ על  נשאלה  בהמשך, 
הברית  ארצות  שהטילה  קציות 
על איראן, ואמרה כי גם הם יוד־
משבר  תחת  לחיות  זה  איך  עים 
התערבות  בגלל  נוקשה  כלכלי 
של המערב. "אף אחד כמובן לא 
יוד־ אנחנו  אך  מהמצב,  מרוצה 

ולהתמודד  להתרגל  כיצד  עים 
היא  נסראללה.  אמרה  איתו", 
עם  להתראות  נהגה  כי  סיפרה 
המצב  אך  רבות,  פעמים  אביה 
לבנון  מלחמת  בעקבות  השתנה 
נפגשים  אנחנו  "כעת  השנייה. 
רק כמה פעמים בשנה", סיפרה, 
והתייחסה גם לאורח החיים של 
משפחתה: "אנחנו ממעמד הבי־
אומר  שלי  אבא  פעם  מדי  ניים. 
לנו שצריך לחיות בצניעות - או 

להימנע".

כמחצית מאוכלוסיית הנשרים 
בגולן מתה בהרעלה

שני נשרים נוספים נפגעו מזרחן אורגני - בבית החולים לחיות בר הצליחו 
להציל אחד מהם, בעוד שהשני נותר בטבע ◆ מרשות הטבע והגנים נמסר כי 

יפעילו את כל האמצעים כדי למצוא את האחראים 

מ‡ פ. יוחנן
אוכ־ מתוך  נשרים  שמונה 
לוסייה של 20 בלבד ברמת הגולן 
בבוקר  שישי  ביום  מתים  נמצאו 
בשטח אש נפח, לאחר שהורעלו 
אורגני.  זרחן  באמצעות  למוות 
שני נשרים נוספים נפגעו - אחד 
טופל  והשני  בטבע,  נותר  מהם 
בבית החולים לחיות בר בספארי 
גם  אותרו  באזור  השתפר.  ומצבו 
פגרים של שני תנים ושועל. בית 
החולים לחיות בר נכנס לכוננות, 
בשטח  סריקות  ביצעו  וכוחות 

לאיתור ממצאים נוספים.
והגנים  הטבע  ברשות 
באירוע  "מדובר  כי  אומרים 
משמעו־ שפוגע  מאוד,  חמור 
ברמת  הנשרים  באוכלוסיית  תית 
ברשות  הקינון".  בתקופת  הגולן 
האמ־ כל  את  להפעיל  מבטיחים 
האחראים  את  למצוא  כדי  צעים 

להרעלה ולמצות איתם את הדין.
הטבע  להגנת  מהחברה 
העבי־ אחת  היא  "הרעלה  נמסר: 
השפעתן  מבחינת  החמורות  רות 
הנשרים  ועל  כולן,  הבר  חיות  על 
בפרט. למרות זאת, החוק להגנת 
מאפשר  אינו  הנוכחי,  הבר  חיית 

הפו־ עם  הדין  את  כראוי  למצות 
שעים, ובכך, למעשה, מפקיר את 
בישראל,  הנשרים  אוכלוסיית 
אנחנו  הכחדה.  סף  על  שנמצאת 
העוול  על  שאחראי  שמי  מקווים 
הנורא הזה - יישא במלוא חומרת 

הדין".

טראמפ העלה את המכס על 
תוצרת סינית

ארצות הברית העלתה את שיעור המכס מ-10% ל-25% בשווי 200 מיליארד 
דולר ◆ בסין אמרו בתגובה כי ינקטו "אמצעי נגד הכרחיים"

מ‡ פ. יוחנן
דו־ הברית,  ארצות  נשיא 
שישי  ביום  העלה  טראמפ,  נלד 
תוצרת  על  המכס  שיעור  את 
בשווי  ל-25%,  מ-10%  סינית, 
במס־ זאת  דולר.  מיליארד   200
המדינות,  שתי  בין  הסכסוך  גרת 
בין  השיחות  של  הראשון  וביומן 
צוותי המו"מ בעניין גיבוש הסכם 
המכסים  טראמפ,  לטענת  סחר. 
האמריקנית.  לתעשייה  מסייעים 

ינקטו  כי  בתגובה  אמרו  בסין 
לא  אך  הכרחיים",  נגד  "אמצעי 

נמסר באילו אמצעים מדובר.
טראמפ  הכריז  כשנה  לפני 
על הטלת מכסים בגובה 25% על 
של  בשווי  סיניים,  מוצרים  ייבוא 
הח־ ובכך  דולרים,  מיליארד   50
הב־ ארצות  בין  הסכסוך  את  ריף 
רית לסין. חוקרים מאוניברסיטת 
כי  אמרו  המרכזי  והבנק  שיקגו 
בשנה  המכסים  הטלת  בעקבות 

הכביסה  מכונות  מחירי  שעברה, 
האמ־ הצרכן  עבור  ב-12%  עלו 
כחודש  לפני  זאת,  עם  ריקני. 
לא־ שלה  הייצוא  כי  סין  דיווחה 
חודש  במהלך  גדל  הברית  רצות 
המכ־ אף  על  ב-10.16%,  מארס 
סים במיליארדי דולרים שהוטלו 
הברית  מארצות  היבוא  עליה. 

פחת ב-21%.

ח"כ סמוטריץ מתייעץ עם שרת 
המשפטים היוצאת במו"מ הקואליציוני
במערכת הבחירות הם היו יריבים פוליטיים מרים, אבל במהלך המשא ומתן 

הקואליציוני הם משתפים פעולה ◆ יו"ר האיחוד הלאומי ח"כ בצלאל סמוטריץ' 
מתייעץ עם מי שהוא שואף להחליף בתפקיד, שרת המשפטים היוצאת איילת 

שקד.

מ‡: יוני טיין
האחרונים  הימים  במהלך 
לשרת  סמוטריץ'  ח"כ  התקשר 
המשפטים שקד כדי לקבל ממנה 
במשא  להתנהל  כיצד  "טיפים" 
נתניהו  מול  הקואליציוני  ומתן 
המש־ תיק  על  עמה  שוחח  וגם 
לקבל.  דורש  הוא  שאותו  פטים 
התנהלות  על  גם  שוחחו  השניים 
איחוד מפלגות הימין מול נתניהו 
המשפטים  תיק  על  גם  וכאמור 
שנתניהו רוצה להעביר לשר יריב 
לוין. כך מדווח יובל קרני בויינט.

כשלושה  הדיווח,  פי  על 

הקי־ הבחירות  לפני  חודשים 
את  שקד  ואיילת  בנט  נפתלי  מו 
מפלגת "הימין החדש", בין היתר 
במ־ כנסת  מחברי  להתנתק  כדי 
וקי־ "דתי  לסמן  שנחשבו  פלגה, 
הבחירות  במערכת  מדי.  צוני" 
הציונות  קולות  על  נאבקו  הם 
ושקד  בנט  לבסוף  אולם  הדתית, 
לא הצליחו לעבור את אחוז הח־
סימה ואילו איחוד מפלגות הימין 

השיגה חמישה מנדטים.
מפלגות  באיחוד  גורם 
מדבר  "סמוטריץ'  כי  אמר  הימין 
ההמלצות  ואחת  ושקד  בנט  עם 

על  לחתום  לא  היא  קיבל  שהוא 
הרגע  עד  קואליציוני  הסכם 
עשו  ובנט  ששקד  כפי  האחרון, 
בבחירות הקודמות ובכך הם הצ־
ברגע  ממש  מנתניהו  לחלץ  ליחו 

האחרון את תיק המשפטים".
במערכת  גורמים  כך  בתוך 
האח־ ביממה  טוענים  הפוליטית 
ילחץ,  סמוטריץ'  "אם  כי  רונה 
הבא",  המשפטים  שר  יהיה  הוא 
לאחר  זאת   .11 בכאן  דווח  כך 
ביום  השניים  של  שנייה  פגישה 

שישי שעבר.
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ארה"ב מאשרת: קוריאה 
הצפונית ערכה תרגיל תקיפה

משרד ההגנה האמריקני מסר כי בניסוי שוגרו שני טילים בליסטיים למרחק של 
300 קילומטרים ◆ בסוכנות הידיעות של קוריאה הצפונית דווח כי התרגיל נועד 

לבחון את יכולת התגובה של יחידות ההגנה

מ‡ פ. יוחנן
ארצות  של  ההגנה  משרד 
הטילים  בניסוי  כי  הודיע  הברית 
הצפו־ קוריאה  אתמול  שערכה 
נית, שוגרו שני טילים בליסטיים 
למרחק של 300 קילומטרים. הם 
המד־ תרגיל  במסגרת  בים,  נחתו 
מה תקיפה מעבר לים. עוד נמסר 
כי שליטה קוריאה הצפונית, קים 
ג'ון און, פיקח על התרגיל. זה היה 
ניסוי הטילים השני של פיונגיאנג 

בתוך חמישה ימים.

סוכנות  דיווחה  לכן  קודם 
קוריאה  של  הרשמית  הידיעות 
תקיפה  תרגיל  נערך  כי  הצפונית 
כי  נמסר  בהודעה  ארוך.  לטווח 
התקיפה  תוכניות  על  למד  "קים 
לפי  הפתיחה".  הוראת  את  ונתן 
הצפון קוריאנים, מדובר ב"תרגיל 
ותקי־ צבאית  פריסה  של  מוצלח 
פה, שנועד לבחון את יכולתן של 

יחידות ההגנה להגיב במהירות".
דווח  הדרומית  בקוריאה 
טי־ כמה  שיגרה  קוריאה  שצפון 
לים בלתי מזוהים מצפונה לכיוון 

הטילים  בניסוי  מדובר  מזרח. 
בתוך  פיונגיאנג  שביצעה  השני 
פחות משבוע. לטענת צבא דרום 
בשעה  התבצע  השיגור  קוריאה, 
16:30 שעון מקומי (10:30 בבוקר 
שעון ישראל) מבסיס סינו-רי הנ־
צפונית  קילומטרים  כ-200  מצא 
מדו־ קוריאה.  דרום  עם  לגבול 
השיגור  לאחר  נוסף  בשיגור  בר 
בשבת האחרונה, ושיגור שני בסך 
קוריאה  צפון  חדלה  מאז  הכול 

משיגורים בנובמבר 2017.

פומפאו: מתקפה איראנית 
תיענה בתגובה מהירה ונחרצת

שר החוץ האמריקני שקטע את נסיעתו לאירופה שיגר מסר מאיים כלפי 
טהראן. ב-CIA נערכה פגישה חריגה, בהשתתפות בכירי ממשל והמודיעין, על 

רקע איומים הדדים בין וושינגטון לטהראן

מ‡ פ. יוחנן
יחסי איראן - ארה"ב: הרפו־
בליקה האסלאמית הציבה למדינות 
בנוגע  תנאים  של  שורה  המערב 
אר־ שנשיא  בעוד  הגרעין,  להסכם 
הטיל  טראמפ  דונלד  הברית  צות 
סנקציות חדשות על איראן במטרה 

לפגוע בתעשיית הפלדה שלה.
במקביל שר החוץ האמריקני 
מייק פומפאו קטע נסיעה לאירופה 
להתייעצויות  לוושינגטון  ושב 
פומפאו  האיראנית.  לסוגיה  בנוגע 
"פניה  כי  שפרסם  בהודעה  מסר 

למלחמה  אינן  הברית  ארצות  של 
של  שנה  אחרי 40  אבל  איראן.  עם 
האמריק־ על  איראניות,  התקפות 
נים להיות מוכנים להגן על עצמם". 
מצד  פעולה  שכל  הזהיר  בהודעתו 
למרו־ הנתונים  ארגונים  או  איראן 
תה נגד ארצות הברית תיענה בצו־

רה מהירה ונחרצת.
בתוך כך, רשת NBC דיווחה 
פגישה  התקיימה  שעבר  שבשבוע 
בנושא    -  CIA-ה במטה  חריגה 
איראן בהשתתפות היועץ לביטחון 
פומ־ החוץ  שר  בולטון,  ג'ון  לאומי 

פאו, ראש המטות המשולבים וכמה 
אותם  מודיעין.  סוכנויות  ראשי 
על   NBC-ל שסיפרו  מקורות 
עצם הדיון, לא פירטו אלו נושאים 
נדונו בפגישה. יש לציין כי פגישות 
בבית  כלל  בדרך  נערכות  שכאלו 

הלבן ולא במטה שירות הביון.
הברית  בארצות  במקביל, 
צפוי  טראמפ  כי  עוד  מדווחים 
מועמדתו  על  יותר  מאוחר  להכריז 
שר  לתפקיד  שנהאן  פטריק  של 
כיום  אשר  קבוע,  באופן  ההגנה 

משמש בתור שר ההגנה בפועל.

משבר ב"מעריב": דסק העיתון 
היומי ייסגר - עשרות יפוטרו

הנהלת העיתון זימנה לשימוע כ-20 עובדים ? העובדים החלו להתאגד

מ‡ פ. יוחנן
לשי־ זימנה  מעריב  הנהלת 
מוע כ-20 עובדים, בעיקר עובדי 
העובדים  ועריכה.  ריכוז  דסק, 
העיתו־ בארגון  להתאגד  החלו 
סגי־ הוא  לפיטורים  הרקע  נאים. 
שהפיקה  החדשות  מערכת  רת 
במקום  היומיים.  העיתונים  את 
אך  יתבסס  היומי  העיתון  זאת, 
האינטר־ מאתר  ידיעות  על  ורק 
יומית  חדשות  מערכת  ללא  נט, 
נפרדת. עיתון סוף השבוע ימשיך 

לצאת לאור כרגיל.

נר־ "מעריב"  של  הפעילות 
ב-2014  עזור  אלי  ידי  על  כשה 
שקל  מיליון   4 של  נמוך  במחיר 
עזור  פיצל   2015 בסוף  בלבד. 
"מעריב"  של  היומי  העיתון  את 
אחת  מהדורה  מהדורות.  לשתי 
תחת  למנויים  מופצת  מורחבת 
ומהדורה  הבוקר"  "מעריב  השם 
"מע־ השם  תחת  חינמית  נוספת 
נראה  שכעת  אלא  השבוע".  ריב 
כי עלויות הפעלת המערכת בימי 

חול גבוהות מדי. 
במ־ לצאת  ימשיך  העיתון 

תכונת מצומצמת ותוך התבססות 
היום  במהלך  שיוכנו  חומרים  על 
"מעריב".  כתבי  ידי  על  לאתר 
לה־ מעוניין  שעזור  הן  ההערכות 
יומית  מהדורה  להדפיס  משיך 
הפרסומים  בהמשך  לזכות  כדי 

הסטטוטוריים.
הפיטורים  סבב  בעקבות 
העתון  עובדי  בעיתון,  הנרחב 
תחת  להתאגד  באחרונה  החלו 
ארגון העיתונאים של ההסתדרות

אסד כבש עיירה אסטרטגית מהמורדים
צבא סוריה השתלטו על העיירה קאלעת אל-מאדיק במהלך מתקפה בצפון 
מערב המדינה ◆ האזור היה נתון תחת הפצצות מאסיביות וכ-150 אלף איש 

נאלצו לעזוב את בתיהם

מ‡ פ. יוחנן
על  השתלט  סוריה  צבא 
אל-מאדיק,  קאלעת  העיירה 
באידליב  המפורז  האזור  בתוך 
כך   - המדינה  שבצפון-מערב 
וארגון  במקום  תושבים  מסרו 
עם  זאת  הסורי.  האדם  זכויות 
אל  המשטר  כוחות  התקדמות 
המור־ בידי  ביותר  הגדול  השטח 
דים, הנתון להפצצות מאסיביות.

בשאר  הנשיא  של  צבאו 
האוויר  חיל  ידי  על  הנתמך  אסד, 
קרקעית  בפעילות  פתח  הרוסי, 
בצפון-מערב  המורדים  מעוז  נגד 
המדינה, הכולל את אידליב וחל־

האזור  הסמוכים.  מהמחוזות  קים 
רוסיה  בין  מההסכם  חלק  הוא 
שעברה  בשנה  שנחתם  לטורקיה 
קרבות  חידוש  למנוע  במטרה 

באזור.
אל-מדיק  קלעאת  העיירה 
הקרוב  המורדים  לאזור  נחשבת 
הרו־ האוויר  חיל  לבסיס  ביותר 
בשבועות  שהותקף  בלטקיה,  סי 
האופוזיציה.  ידי  על  האחרונים 
הכ־ שער  את  גם  מהווה  העיירה 
המורדים  שבידי  לשטח  ניסה 
מהשט־ שפונו  מהם  רבים  עבור 
חים שנכבשו על ידי כוחות הצבא 
במסגרת הסכמי הכניעה שנחתמו 

בשנים האחרונות.
דיווחו  מקומיים  תושבים 
כי כוחות הממשל הסוריים כבשו 
את העיירה ושני כפרים סמוכים, 
ארגון  ואל-כרכאת.  חוואש  טל 
כי  דיווח  הסורי  האדם  זכויות 
המורדים נסוגו משם לאחר שכו־

חות הצבא כמעט כיתרו אותם.
לגירושם  הביאה  הלחימה 
של כ-150 אלף אזרחים מבתיהם, 
הומני־ למשבר  חששות  והעלתה 
סוריה.  מערב  בצפון  חדש  טארי 
במהלך הפצצות נפגעו כ-13 בתי 

חולים מקומיים

הליכוד הודיע רשמית: נתניהו מתכוון 
לבקש מהנשיא ארכה להרכבת הממשלה
הסיבה בגלל רצף המועדים והאירועים הביטחוניים באחרונה ◆ לאחר שיקבל 

ארכה, יידרש רה"מ להשלים את הרכבת הממשלה עד 28 במאי

מ‡: יוני טיין
ראש  כי  הודיע  הליכוד 
יבקש  נתניהו  בנימין  הממשלה 
לצורך  ארכה  המדינה  מנשיא 
בפ־ "כמקובל  הממשלה.  הרכבת 
ללוח  ובנוסף   - הקודמות  עמים 
חול  את  שכלל  הצפוף  הזמנים 
הזיכרון  אירועי  פסח,  המועד 
הביט־ והאירועים  והעצמאות 
הממשלה  ראש  בכוונת   - חוניים 
להרכבת  ארכה  לבקש  נתניהו 
הממשלה מנשיא המדינה", נמסר 

מהמפלגה.
יס־ הקרוב  שלישי  ביום 
שבהם,  השבועות  ארבעת  תיימו 
לפי החוק, נדרש ראש הממשלה 
הנשיא  הממשלה.  את  להרכיב 
לנ־ להעניק  צפוי  ריבלין  ראובן 

כך  שבועיים,  של  ארכה  תניהו 
המ־ את  להשלים  יצטרך  שהוא 
 28 תשע"ט.  אייר  כ"ג  עד  שימה 

במאי.
 28 כי  נמסר  הנשיא  מבית 
הימים הראשונים שנתניהו קיבל 

להרכבת הממשלה יסתיימו ביום 
בקשה  לשלוח  יכול  נתניהו  ד׳. 
נוספים  ימים   14 של  להארכה 
להגיע  צריך  אינו  והוא  בכתב 

לצורך זה לבית הנשיא.
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בעיירה ליובאוויטש:

בברכת הממשל הרוסי: הנחת 
אבן הפינה לשחזור ה'זאל הגדול'
עשרות השתתפו במעמד הנחת אבן הפינה שהתקיימה בעיירה ליובאוויטש 

שברוסיה, לשחזור ובניית ה'זאל הגדול' ב"חצר רבותינו נשיאנו" בעיירה. 
ההיסטוריה ◆ לאחר שהמבנה נשרף ארבע פעמים הוחלט בהוראת האדמו"ר 

זצ"ל להקים בו בית מדרש

מ‡: יר‡ל לבי‡
שלוחים,  של  רבות  עשרות 
מקהילות  אברכים  'תמימים', 
מרח־ ואורחים  ברוסיה  חב"ד 
שעבר  בשבוע  הגיעו  העולם,  בי 
שברוסיה  ליובאוויטש  לעיירה 
במלאות 185 שנים להולדת כ"ק 
להתפ־ כדי   – המהר"ש  אדמו"ר 
באירוע  ולהשתתף  ציונו  על  לל 
הפינה  אבן  הנחת  של  ההיסטורי 
הגדול'  ה'זאל  ובניית  לשחזור 
ב"חצר רבותינו נשיאנו" בעיירה.

בלבד  מעטים  בחב"ד  גם 
אדמו"ר  כ"ק  אבל  זאת,  יודעים 
רבות  לפני  העניק  מליובאוויטש 
בנוגע  וברכות  הוראות  בשנים 
ב"חצר  המבנים  ושחזור  לבניית 
רבותינו נשיאנו" לשליח מבופא־

לו הרב נתן גורארי'. 
"חצר רבותינו נשיאנו" נק־
הצמח  אדמו"ר  כ"ק  ידי  על  נתה 
ושנה  תקצ"ג,  בשנת  לערך  צדק 
ביתו  בנית  הסתיימה  מכן  לאחר 
שבע  החצר.  ובניית  הרבי  של 
תר"א  בשנת  מכן,  לאחר  שנים 
נבנו  אך  והחצר  הבית  נשרפו 
נשרפו  הם  תר"ח  בשנת  מחדש. 
נוס־ פעם  שנבנו  ולאחר  שוב, 
השלישית  בפעם  באש  עלו  פת 
שהתרחשה  הגדולה"  ב"שריפה 

בשנת תרי"ז.

רביעית  שריפה  לאחר 
בחודש  במקום  שהתרחשה 
מנחם אב של שנת תרכ"ח, הורה 
אדמו“ר הצמח צדק לבנו אדמו“ר 
עמד  בו  במקום  להקים  המהר"ש 
בשל  תורה.  ללימוד  מבנה  הבית 
בשנת  הגדול'  'הזאל  הוקם  כך 
של  מדוקדק  תכנון  לפי  תרל"ב 
אדמו“ר המהר“ש. עם ייסוד ישי־
כ"ק  ידי  על  תמימים'  'תומכי  בת 
הזאל  שימש  הרש“ב,  אדמו"ר 

כמקום הלימוד של ה'תמימים'.
כי  מדגיש  גורדון  הרב 
ובכללו  החצר  שחזור  פרויקט 
עד  התאפשרה  לא  הזאל  בניית 
שנים   10 לפני  שעד  כיוון  כעת 
העיירה  של  הדואר  בית  בלבד, 
לצד  במקום  עמד  ליובאוויטש 
רק  מקומיים.  גויים  של  בתים 
בכסף  נקנה  כולו  שהשטח  לאחר 
תרשימים  שנאספו  ולאחר  מלא 
על  חלק מהסכום, הוחלט  ונאסף 
וההיס־ האדיר  הפרויקט  הקמת 

טורי.
מציינים  הפרויקט  מובלי 
מאוד  עוזרת  רוסיה  ממשלת  כי 
בת־ שעובר  ההיסטורי  לשיקום 
קופה הזו על העיירה. במסגרת זו 
בתולדותיה  לראשונה  נסללו  אף 
חוברה  והיא  מאספלט  כבישים 
לתשתיות חדשות כמו גז ודברים 

כולל  השיקום  נוספים.  הכרחיים 
והקמת  העלמין  בית  שיפוץ  את 
בית  בניית  את  וכן  סביבו  הגדר 
ביום  שנחנך  הראשון  ההארחה 
ההילולא של כ"ק אדמו"ר הצמח 

צדק בי"ג ניסן השנה.
יעמוד  המשוחזר  'הזאל' 
'הזאל  עמד  בו  המדוייק  במקום 
יהיה  וגודלו  המקורי,  הגדול' 
על  מטרים   21.3) כגודלו  בדיוק 
לפי  יבנה  הוא  מטרים).   21.3
הריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  תיאורי 
שכתבו  מדויקים  תסריטים  לפי 
ולפי  במקום  שלמדו  חב"ד  זקני 
המכירים  חב"דיים  היסטוריונים 
ליובאוויטש  העיירה  קורות  את 

והחצר לפרטי פרטים".
"בעז"ה כבר בט"ו אלול של 
אדמו"ר  הגיע  בו  היום   – זו  שנה 
מו־ את  וקבע  לעיירה  האמצעי 
ישיבת  נתייסדה  בו  והיום  שבו, 
מקווים  אנו  תמימים',  'תומכי 
הגדול'  ל'זאל  לראשונה  להיכנס 
התווע־ במקום  ולערוך  המחודש 
דות מיוחדת שלא תשכח" אומר 
כי  להדגיש  ומבקש  גורדון  הרב 
כנסת  לבית  יהפך  החדש  "הזאל 
ישיבת  וכל  פעיל,  מדרש  ובית 
תות"ל בעולם תוכל להשתמש בו 
עיון  ימי  ולעריכת  להתוועדויות 

לתלמידי התמימים".

זעזוע: בית כנסת הוצת 
וכתובות נאצה נכתבו בבית 
העלמין ביישוב בני-עייש 

נעצר חשוד במעשה בשנות ה-30 לחייו והוא הועבר לחקירה ◆ "אנו רואים 
בחומרה רבה אירועים מעין אלו ונפעל למיצוי חקירתי תוך הרחקתם של 

המעורבים מהמרחב הציבורי", נמסר מהמשטרה.

מ‡: יר‡ל לבי‡
נפתחה  ישראל  במשטרת 
מקרי  מספר  בעקבות  חקירה 
העלמין  בבית  וגרפיטי  הצתה 
בני-עי״ש  ביישוב  כנסת  ובבית 

ונעצר חשוד.
פוע־ רבים  משטרה  כוחות 
הצתה  מקרי  מספר  בחקירת  לים 
וציור כתובות נאצה בבית העלמין 

ובבית הכנסת ביישוב בני עי״ש.
נעצר חשוד במעשה בשנות 
ה-30 לחייו והוא הועבר לחקירה.
רבה  בחומרה  רואים  "אנו 
אירועים מעין אלו ונפעל למיצוי 
המ־ של  הרחקתם  תוך  חקירתי 
כך  הציבורי",  מהמרחב  עורבים 

נמסר מהמשטרה.
לי־ והצלה  כבאות  מדוברת 
שראל תחנת אשדוד נמסר: בבני 
שריפת  על  דיווח   התקבל  עייש 

בית הכנסת הראשי בבני עייש.
צוותים שיצאו למקום מש־
ריפה ממבנה בבית העלמין הגיעו 
הכנסת,  בבית  בשריפה  והבחינו 
הכו־ את  תגבר  המשמרת  מפקד 
של  המתנדבים  עם  ביחד  חות 

תחנת  של  האש  ולוחמי  ביצרון 
קרית מלאכי.

בסריקה  החלו  האש  לוחמי 
בדיקה  כדי  תוך  למוקד  וחתירה 
שספרי התורה לא בסכנה. לוחמי 
שהיה  המוקד  בכיבוי  החלו  האש 
המשמשים  ושולחנות  כיסאות 

את המתפללים. 
יש לציין את נחישות לוחמי 
השריפה  את  מהר  שכיבו  האש 
ובכך מנעו נזק כבד לבית הכנסת 
האירוע  תורה.  ספרי  נפגעו  ולא 

הסתיים ללא נפגעים.
 

המועד החדש לברקזיט: יולי
בריטניה תיאלץ להשתתף בבחירות לפרלמנט האירופי ב-23 במאי ◆  פרישה 
בתחילת יולי תיתכן רק אם השמרנים והלייבור יגיעו עוד החודש להסכם על 

מתכונתה

מ‡ פ. יוחנן
תפרוש  לא  בריטניה 
חודש  לפני  האירופי  מהאיחוד 
של  לשכתה  הודיעה  כך   – יולי 
עד  מיי.  תרזה  הממשלה,  ראש 
כי  הרשמית,  העמדה  הייתה  כה 
 23 לפני  לפועל  תצא  הפרישה 
הב־ יתקיימו  בו  המועד  במאי, 
אולם  האירופי.  לפרלמנט  חירות 
לי־ דייוויד  הממשלה  ראש  סגן 
דינגטון, אישר שבריטניה תיאלץ 

להשתתף בבחירות אלו. 
לשכתה של מיי לא הכריזה 
החדש,  היעד  תאריך  על  רשמית 
של  הקיץ  שפגרת  קבעה  אך 
השבוע  בסוף  תתחיל  הפרלמנט 
השלישי או הרביעי של יולי – כדי 
הפרי־ את  לאשר  זמן  די  להותיר 
לבי־ הנחוצה  החקיקה  ואת  שה 
צועה. הפרלמנט האירופי החדש 
שהנציגים  כך  ביולי,  ב-2  יתכנס 
את  לתפוס  אמורים  הבריטיים 
לשבועות  אם  גם  בו,  מושביהם 

אחדים בלבד. 
בה־ כי  אמר,  לידינגטון 
עד  שנותר  המועט  בזמן  תחשב 
הבחירות לפרלמנט האירופי, אין 

סיכוי שבריטניה תפרוש לפני כן. 
תגביר  הממשלה  כי  הצהיר,  הוא 
עם  להסכם  להגיע  מאמציה  את 
פרישה,  מתכונת  על  הלייבור 
"כך  הפרלמנט,  לאישור  שתובא 
האפ־ ככל  קצר  יהיה  שהעיכוב 
סוף  עד  הסכם  יושג  אם  שר". 
בריטניה  תוכל  הנוכחי,  החודש 
בחו־ הסכם  ביולי;  ב-1  לפרוש 
דש הבא ידחה את הפרישה ל-1 

באוגוסט. 
בהת־ להיתקל  צפויה  מיי 

אם  השמרנית  בסיעה  עזה  נגדות 
יותר  שוויתרה  יחשבו  חבריה 
קו־ ג'רמי  הלייבור,  למנהיג  מדי 
רבין; 100 מבין 315 חברי הסיעה 
כזה  במקרה  להצביע  מאיימים 
נגד ההסכם. הזעם על מיי התגבר 
המקו־ הבחירות  אחרי  יותר  עוד 
איבדו  בהן  שעבר,  בשבוע  מיות 
בר־ מושבים   1,300 השמרנים 

של  כעסם  בשל   – השונות  שויות 
הבוחרים על פארסת הברקזיט.



17 יום ראשון ז' אייר תשע"ט 12/05/2019

בעיירה ליובאוויטש:

בברכת הממשל הרוסי: הנחת 
אבן הפינה לשחזור ה'זאל הגדול'
עשרות השתתפו במעמד הנחת אבן הפינה שהתקיימה בעיירה ליובאוויטש 

שברוסיה, לשחזור ובניית ה'זאל הגדול' ב"חצר רבותינו נשיאנו" בעיירה. 
ההיסטוריה ◆ לאחר שהמבנה נשרף ארבע פעמים הוחלט בהוראת האדמו"ר 

זצ"ל להקים בו בית מדרש

מ‡: יר‡ל לבי‡
שלוחים,  של  רבות  עשרות 
מקהילות  אברכים  'תמימים', 
מרח־ ואורחים  ברוסיה  חב"ד 
שעבר  בשבוע  הגיעו  העולם,  בי 
שברוסיה  ליובאוויטש  לעיירה 
במלאות 185 שנים להולדת כ"ק 
להתפ־ כדי   – המהר"ש  אדמו"ר 
באירוע  ולהשתתף  ציונו  על  לל 
הפינה  אבן  הנחת  של  ההיסטורי 
הגדול'  ה'זאל  ובניית  לשחזור 
ב"חצר רבותינו נשיאנו" בעיירה.

בלבד  מעטים  בחב"ד  גם 
אדמו"ר  כ"ק  אבל  זאת,  יודעים 
רבות  לפני  העניק  מליובאוויטש 
בנוגע  וברכות  הוראות  בשנים 
ב"חצר  המבנים  ושחזור  לבניית 
רבותינו נשיאנו" לשליח מבופא־

לו הרב נתן גורארי'. 
"חצר רבותינו נשיאנו" נק־
הצמח  אדמו"ר  כ"ק  ידי  על  נתה 
ושנה  תקצ"ג,  בשנת  לערך  צדק 
ביתו  בנית  הסתיימה  מכן  לאחר 
שבע  החצר.  ובניית  הרבי  של 
תר"א  בשנת  מכן,  לאחר  שנים 
נבנו  אך  והחצר  הבית  נשרפו 
נשרפו  הם  תר"ח  בשנת  מחדש. 
נוס־ פעם  שנבנו  ולאחר  שוב, 
השלישית  בפעם  באש  עלו  פת 
שהתרחשה  הגדולה"  ב"שריפה 

בשנת תרי"ז.

רביעית  שריפה  לאחר 
בחודש  במקום  שהתרחשה 
מנחם אב של שנת תרכ"ח, הורה 
אדמו“ר הצמח צדק לבנו אדמו“ר 
עמד  בו  במקום  להקים  המהר"ש 
בשל  תורה.  ללימוד  מבנה  הבית 
בשנת  הגדול'  'הזאל  הוקם  כך 
של  מדוקדק  תכנון  לפי  תרל"ב 
אדמו“ר המהר“ש. עם ייסוד ישי־
כ"ק  ידי  על  תמימים'  'תומכי  בת 
הזאל  שימש  הרש“ב,  אדמו"ר 

כמקום הלימוד של ה'תמימים'.
כי  מדגיש  גורדון  הרב 
ובכללו  החצר  שחזור  פרויקט 
עד  התאפשרה  לא  הזאל  בניית 
שנים   10 לפני  שעד  כיוון  כעת 
העיירה  של  הדואר  בית  בלבד, 
לצד  במקום  עמד  ליובאוויטש 
רק  מקומיים.  גויים  של  בתים 
בכסף  נקנה  כולו  שהשטח  לאחר 
תרשימים  שנאספו  ולאחר  מלא 
על  חלק מהסכום, הוחלט  ונאסף 
וההיס־ האדיר  הפרויקט  הקמת 

טורי.
מציינים  הפרויקט  מובלי 
מאוד  עוזרת  רוסיה  ממשלת  כי 
בת־ שעובר  ההיסטורי  לשיקום 
קופה הזו על העיירה. במסגרת זו 
בתולדותיה  לראשונה  נסללו  אף 
חוברה  והיא  מאספלט  כבישים 
לתשתיות חדשות כמו גז ודברים 

כולל  השיקום  נוספים.  הכרחיים 
והקמת  העלמין  בית  שיפוץ  את 
בית  בניית  את  וכן  סביבו  הגדר 
ביום  שנחנך  הראשון  ההארחה 
ההילולא של כ"ק אדמו"ר הצמח 

צדק בי"ג ניסן השנה.
יעמוד  המשוחזר  'הזאל' 
'הזאל  עמד  בו  המדוייק  במקום 
יהיה  וגודלו  המקורי,  הגדול' 
על  מטרים   21.3) כגודלו  בדיוק 
לפי  יבנה  הוא  מטרים).   21.3
הריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  תיאורי 
שכתבו  מדויקים  תסריטים  לפי 
ולפי  במקום  שלמדו  חב"ד  זקני 
המכירים  חב"דיים  היסטוריונים 
ליובאוויטש  העיירה  קורות  את 

והחצר לפרטי פרטים".
"בעז"ה כבר בט"ו אלול של 
אדמו"ר  הגיע  בו  היום   – זו  שנה 
מו־ את  וקבע  לעיירה  האמצעי 
ישיבת  נתייסדה  בו  והיום  שבו, 
מקווים  אנו  תמימים',  'תומכי 
הגדול'  ל'זאל  לראשונה  להיכנס 
התווע־ במקום  ולערוך  המחודש 
דות מיוחדת שלא תשכח" אומר 
כי  להדגיש  ומבקש  גורדון  הרב 
כנסת  לבית  יהפך  החדש  "הזאל 
ישיבת  וכל  פעיל,  מדרש  ובית 
תות"ל בעולם תוכל להשתמש בו 
עיון  ימי  ולעריכת  להתוועדויות 

לתלמידי התמימים".

זעזוע: בית כנסת הוצת 
וכתובות נאצה נכתבו בבית 
העלמין ביישוב בני-עייש 

נעצר חשוד במעשה בשנות ה-30 לחייו והוא הועבר לחקירה ◆ "אנו רואים 
בחומרה רבה אירועים מעין אלו ונפעל למיצוי חקירתי תוך הרחקתם של 

המעורבים מהמרחב הציבורי", נמסר מהמשטרה.

מ‡: יר‡ל לבי‡
נפתחה  ישראל  במשטרת 
מקרי  מספר  בעקבות  חקירה 
העלמין  בבית  וגרפיטי  הצתה 
בני-עי״ש  ביישוב  כנסת  ובבית 

ונעצר חשוד.
פוע־ רבים  משטרה  כוחות 
הצתה  מקרי  מספר  בחקירת  לים 
וציור כתובות נאצה בבית העלמין 

ובבית הכנסת ביישוב בני עי״ש.
נעצר חשוד במעשה בשנות 
ה-30 לחייו והוא הועבר לחקירה.
רבה  בחומרה  רואים  "אנו 
אירועים מעין אלו ונפעל למיצוי 
המ־ של  הרחקתם  תוך  חקירתי 
כך  הציבורי",  מהמרחב  עורבים 

נמסר מהמשטרה.
לי־ והצלה  כבאות  מדוברת 
שראל תחנת אשדוד נמסר: בבני 
שריפת  על  דיווח   התקבל  עייש 

בית הכנסת הראשי בבני עייש.
צוותים שיצאו למקום מש־
ריפה ממבנה בבית העלמין הגיעו 
הכנסת,  בבית  בשריפה  והבחינו 
הכו־ את  תגבר  המשמרת  מפקד 
של  המתנדבים  עם  ביחד  חות 

תחנת  של  האש  ולוחמי  ביצרון 
קרית מלאכי.

בסריקה  החלו  האש  לוחמי 
בדיקה  כדי  תוך  למוקד  וחתירה 
שספרי התורה לא בסכנה. לוחמי 
שהיה  המוקד  בכיבוי  החלו  האש 
המשמשים  ושולחנות  כיסאות 

את המתפללים. 
יש לציין את נחישות לוחמי 
השריפה  את  מהר  שכיבו  האש 
ובכך מנעו נזק כבד לבית הכנסת 
האירוע  תורה.  ספרי  נפגעו  ולא 

הסתיים ללא נפגעים.
 

המועד החדש לברקזיט: יולי
בריטניה תיאלץ להשתתף בבחירות לפרלמנט האירופי ב-23 במאי ◆  פרישה 
בתחילת יולי תיתכן רק אם השמרנים והלייבור יגיעו עוד החודש להסכם על 

מתכונתה

מ‡ פ. יוחנן
תפרוש  לא  בריטניה 
חודש  לפני  האירופי  מהאיחוד 
של  לשכתה  הודיעה  כך   – יולי 
עד  מיי.  תרזה  הממשלה,  ראש 
כי  הרשמית,  העמדה  הייתה  כה 
 23 לפני  לפועל  תצא  הפרישה 
הב־ יתקיימו  בו  המועד  במאי, 
אולם  האירופי.  לפרלמנט  חירות 
לי־ דייוויד  הממשלה  ראש  סגן 
דינגטון, אישר שבריטניה תיאלץ 

להשתתף בבחירות אלו. 
לשכתה של מיי לא הכריזה 
החדש,  היעד  תאריך  על  רשמית 
של  הקיץ  שפגרת  קבעה  אך 
השבוע  בסוף  תתחיל  הפרלמנט 
השלישי או הרביעי של יולי – כדי 
הפרי־ את  לאשר  זמן  די  להותיר 
לבי־ הנחוצה  החקיקה  ואת  שה 
צועה. הפרלמנט האירופי החדש 
שהנציגים  כך  ביולי,  ב-2  יתכנס 
את  לתפוס  אמורים  הבריטיים 
לשבועות  אם  גם  בו,  מושביהם 

אחדים בלבד. 
בה־ כי  אמר,  לידינגטון 
עד  שנותר  המועט  בזמן  תחשב 
הבחירות לפרלמנט האירופי, אין 

סיכוי שבריטניה תפרוש לפני כן. 
תגביר  הממשלה  כי  הצהיר,  הוא 
עם  להסכם  להגיע  מאמציה  את 
פרישה,  מתכונת  על  הלייבור 
"כך  הפרלמנט,  לאישור  שתובא 
האפ־ ככל  קצר  יהיה  שהעיכוב 
סוף  עד  הסכם  יושג  אם  שר". 
בריטניה  תוכל  הנוכחי,  החודש 
בחו־ הסכם  ביולי;  ב-1  לפרוש 
דש הבא ידחה את הפרישה ל-1 

באוגוסט. 
בהת־ להיתקל  צפויה  מיי 

אם  השמרנית  בסיעה  עזה  נגדות 
יותר  שוויתרה  יחשבו  חבריה 
קו־ ג'רמי  הלייבור,  למנהיג  מדי 
רבין; 100 מבין 315 חברי הסיעה 
כזה  במקרה  להצביע  מאיימים 
נגד ההסכם. הזעם על מיי התגבר 
המקו־ הבחירות  אחרי  יותר  עוד 

איבדו  בהן  שעבר,  בשבוע  מיות 
בר־ מושבים   1,300 השמרנים 
של  כעסם  בשל   – השונות  שויות 

הבוחרים על פארסת הברקזיט.
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ישיבת חיי תורה: מעמד פתיחת הזמן בשילוב 
הילולת רבי ישעי' קרעסטירער זי"ע

ראש הישיבה שליט"א אמר, חבל לנסוע עד לקרעסטיר, הרבי זי"ע יבוא לכאן, על ידי לימוד תורה לנשמתו 

מ‡: יר‡ל לבי‡     
פתי־ במעמד  לשלב  הרעיון 
חת הזמן את סעודת ההילולא הפ־
ציע לאחר שלמעלה ממאה בחורי 
ישיבת חיי תורה בראשות הגר"ח 
רציפות  עשו  שליט"א  שמרלר 
לטובת  רבות  שעות  של  בלימוד 
שליט"א  הישיבה  ראש  נשמתו, 
לקרעסטיר,  עד  לנסוע  חבל  אמר, 
לי־ ידי  על  לכאן,  יבוא  זי"ע  הרבי 
הוחלט,  ואז  לנשמתו,  תורה  מוד 
בני  של  לימוד  דקת  כל  על  חבל 
למאות  הפתיחה  מעמד  הישיבה, 
בשילוב  תיערך  הישיבה  תלמידי 

סעודת ההילולא.
שנערך  ההילולא  בסעודת 
בהיכל הישיבה בביתר, אמר ראש 

הישיבה שליט"א בדבריו כי הסימן 
הזמנים  שבבין  בחור,  על  טוב  הכי 
אמיתי,  חסידי  ישיבה  בן  הוא  הרי 
זו לא חכמה להיות כך בימים רגי־
כותלי  בין  הבחור  נמצא  בהם  לים 
הישיבה, כשהוא אינו בישיבה, שם 
הוא נבדק ושם הוא נסקר בסקירה 

אחת.
קדושה  חובה  בבד,  בד  אבל 
להתח־ ואחד  אחד  כל  על  מוטל 
ובפרט  עוז,  וביתר  שאת  ביתר  זק 
בימי הספירה הנעלים והמסוגלים 
של  בקדושה  ולהתקדש  להיטהר 
מעלה. כמו כן סיפר ראש הישיבה 
עובדות מרבינו בעל ההילולא זי"ע
החינוך  איש  הישיבה  רו"מ 
הרב הגאון רבי יעקב הולצמן, ציין 
תורה  חיי  שבישיבת  העובדה  את 

המיועדת לשנות הקיבוץ, לומדים 
שבמקדש  הקשה  המקצוע  את 
הלכות  וכן  בעיון  ריבית  הלכות 
אות  זהו  הנהנין,  ברכות  החמורות 

וסימן שאין כל הבדל בגילאי הב־
להתע־ אפשרת  גיל  ובכל  חורים, 
והחסידות  התורה  במעלות  לות 

בדרך ישראל סבא.

האדמו"ר 
מקרעטשניף קרית 
גת פונה לפני שבת 

לבית החולים
האדמו"ר עבר סדרת בדיקות בכדי לשלול חשש 
לאירוע רפואי ובימים הקרובים יישאר בביה"ח 
להמשך טיפול ◆ שמו לתפילה: רבי ישראל ניסן 

בן אסתר רחל

מ‡: יר‡ל לבי‡
כניסת  לפני  שעות  כמה 
שבת פונה כ"ק האדמו"ר מקר־
עטשניף קריית גת לאחר שלא 
התייעצות  ולאחר  בטוב  חש 
החו־ לבית  פונה  רופאיו  עם 
לים ועבר סדרת בדיקות בכדי 
רפואי.  לאירוע  חשש  לשלול 
טי־ הרבי  קיבל  השבת  במהלך 
ישוחרר  ובקרוב  רפואי  פול 

לביתו להמשך התאוששות.
לאתר  סיפרו  מקורביו 
הוחלט  כי  אן  די  ג'יי  החרדי 

לביה"ח  יפונה  שהאדמו"ר 
רופאו  עם  התייעצות  לאחר 
פרופסור אבי ריבקינד, שמנהל 
את יחידת הטראומה במחלקה 
הכירורגית בבית החולים, ובה־
חלטת הרופאים הוחלט כי הוא 
להמשך  החולים  ישארבבית 

מעקב.
יש־ חכמי  בנו  לקיים 
להתפלל  נקרא  הציבור  ראל: 
רבי  האדמו"ר  כ"ק  לרפואת 
רחל  אסתר  בן  ניסן  ישראל 

מאות בני ישיבות התאספו לכינוס לרפו"ש.
התחזקות ברמת שלמה

ולרגל הוצאת הספר 'משנת העומר' מפרי עמלם ועטם של בחורי הישיבות

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
רושם  ורב  מרומם  במעמד 
ירוש־ שלמה  רמת  בשכונת  נערך 
"איגוד  שע"י  השנתי  הכינוס  לים 
עבור  שלמה"  רמת  הישיבות  בני 
החו־ מכל  הישיבות  בחורי  מאות 
לכינוס  השכונה,  תושבי   - גים 

התחזקות לקראת תחילת זמן קיץ 
הוצאת  ולרגל  הישיבות,  בהיכלי 
הספר 'משנת העומר' מפרי עמלם 

ועטם של בחורי הישיבות.
השמיעו  המעמד  במהלך 
רבי  הגאון  דאתרא  המרא  דברים: 
'נואם  שליט"א,  דייטש  מתתיהו 
אשר  רבי  הגדול  הגאון  הכבוד' 

ווייס שליט"א גאב"ד דרכי תורה, 
שליט"א  שץ  יעקב  רבי  הגאון 
בשכו־ אחים  אגודת  קהילת  רב 
בקרמן  אברהם  רבי  והגאון  נה, 

שליט"א ראש ישיבת טשכנוב.
המעמד  את  פיארו  כמו"כ 
הקהילות,  רבני  בהשתתפותם, 
רבינו־ שמחה  רבי  הגאון  ה"ה: 

משכנות  קהילת  רב  שליט"א  ביץ 
יעקב, הגאון רבי אברהם דוד ליוי 
החו־ שומרי  קהילת  רב  שליט"א 
שפירא  יהושע  רבי  הגאון  מות, 
יד  ההוראה  בבית  רב  שליט"א 
שלמה  מנחם  רבי  הגאון  הרמ"ה, 
מוסדות  נשיא  שליט"א  בקרמן 

טשכנוב.

קרע ב'כחול לבן': לפיד גורר את כל הסיעה 
להסתה, ביטון מתנגד להודעת מפלגתו

בכחול לבן זועמים וטוענים כי לפיד קורע לחלוטין את היחסים עם החרדים ומטרפד כל אפשרות להצלחה 
של המפלגה, וליכולת שלה להקים ממשלה, בעתיד

מ‡: יוני טיין
של  לתקשורת  בהודעה 
”מחר  נכתב:  לבן'  'כחול  מפלגת 
הכנסת  חברי  יתארחו  ב-11:30 
יאיר  לבן  כחול  מפלגת  מטעם 
ביטון  ומיכאל  כהן  מאיר  לפיד, 

בפניציה מפעלי זכוכית בירוחם.
ופ־ סיור  יקיימו  ”השלושה 
המפעל  הנהלת  עם  עבודה  גישת 
יו“ר  כהן,  אמנון  של  בראשותו 
שוורץ,  ומיכאל  פניציה  ומנכ“ל 
משנה למנכ“ל פניציה וידונו עמם 
רקע  על  חווה  שהמפעל  בקשיים 
חסידות  בהובלת  המפעל  החרמת 

גור“.
ביטון  מיכאל  ח"כ  אולם 
של  הקמפיין  על  לבן'  מ'כחול 
יאיר לפיד, שהבין כי המטרה נגד 
ושק־ חוזרת  הסתה  היא  פניציה 
בתגובה:  כתב  החרדים,  נגד  רית 
על  לא  שיצא  זה  פרסום  "  קראתי 
בנפרד.  לבד  למפעל  אגיע  דעתי. 

למאבק  דרך  בשום  יד  אתן  לא 
הרחבה  החרדית  בקהילה  כללי 
עי־ לבנות  ויכולים  צריכים  שהם 
פשרות  של  משותפים  חיים  מנו 

והסכמות".
העיתונאי משה גלסנר אמר 
החר־ נגד  לפיד  של  ההסתה  על 
דים: כי  הציבור החרדי לא מחרים 
אם  אבל  פיניציה.  בקבוקי  את 
לדגל  פיניציה  את  יהפוך  לפיד 
ריאקציה  תהיה  התוצאה  שלו, 
שאף חרדי לא יהיה מסוגל לרכוש 
חפץ  מישהו  אם  פניציה!  תוצרת 
שיילחש  פיניציה,  בטובת  באמת 
להם עצה טובה: אל תשתפו פעו־

לה במסע ההסתה נגד החרדים.
המתקפה  בעקבות  כזכור, 
החזיתית של ח"כ יאיר לפיד מב־
נגד  שעבר  שבוע  לבן  כחול  כירי 
כי  טען  במהלכה  החרדי,  הציבור 
בסך  חודשית  מלגה  מקבל  אברך 
מבית  להתקפה  גרם  שקל,   7,800

ותקדי־ קשה  בביקורת 
למפלגה  כי  שטענו  מית 

נגרם נזק רב.
שלום  העיתונאי 
את  שחשף  ירושלמי 
בכ־ כי  סיפר  הביקורת 
חול לבן זועמים וטוענים 
לחלוטין  קורע  לפיד  כי 
את היחסים עם החרדים 
אפשרות  כל  ומטרפד 
המפלגה,  של  להצלחה 
להקים  שלה  וליכולת 

ממשלה, בעתיד.
אחד מבכירי כחול 
לבן אמר כי הוא לא יודע 
מה עובר על יאיר לפיד, 
בע־ רוצים  הרי  "אנחנו 

את  וחייבים  לשלטון  להגיע  תיד 
התחלנו  איתנו,  החרדי  הציבור 
לבנות מולם ערוץ במהלך מערכת 
כל  להם  נותנים  היינו  הבחירות. 
מקב־ היינו  אם  רוצים  שהם  מה 

להקים  המנדט  את  מהנשיא  לים 
עכ־ זה.  את  יודע  ולפיד  ממשלה, 
מולם  ומרחיב  מסכסך  לפיד  שיו 

את הקרע. בשביל מה?".

במהלך התנחומים בבית הרב פשווזמן:

האב השכול לראש 
העיר: "אנא חזק את 
שמירת השבת בעיר"
יום אחד בלבד לאחר שנרצח בנו בן ה-21 הק' 
הרב פנחס מנחם פשווזמן, צעיר ואב לתינוק בן 
שנה, ביקש האב השכול מראש העיר לחזק את 

האמונה והמסורת

מ‡: יר‡ל לבי‡  
אשדוד,  העיר  ראש 
יחיאל לסרי, הגיע לניחום אב־
פשווזמן,  משפחת  בבית  לים 
הק־ של  הירצחו  על  האבלה 
דוש הרב פנחס מנחם פשווזמן 
הי"ד, שנרצח מפגיעת הרקטה 
שמיהר למרחב  בעת  באשדוד, 

מוגן.
הרב  הדיין  השכול,  האב 
חיים דב פשווזמן, קיבל בברכה 
לנחם  שהגיע  העיר,  ראש  את 
למנח־ סגור  היה  הבית  כאשר 
מים באותה שעה, למעט מספר 

מצומצם ביותר.
נימוס  מילות  לאחר  מיד 

החל  ראשוניים, 
השכול  האב 
הצורך  על  לדבר 
ענייני  בחיזוק 
הדת בעיר. "צריך 
המסו־ את  לחזק 
האמונה,  את  רת, 
שמי־ את  לחזק 
בעיר  השבת  רת 
נועם  בדרכי 
דרש  ובאחדות", 
האב מראש העיר 
היד־ שלאחרונה 
והתרבו  קוו  הסטטוס  בה  רדר 
בה חילולי השבת, כולל חילולי 

שבת בחסות העירייה.
הל־ במהלך  כך,  בתוך 
הקדוש,  הצעיר  של  ווייתו 
אמר אביו: "אנחנו מקבלים על 
עצמינו את גזירת שמים, השם 
נתן והשם לקח, מודים לקדוש 
את  יודע  הוא  שרק  הוא  ברוך 
נפש  לגדל  לנו  שנתן  החשבון, 
צדיק כמעט 22 שנה, הכל חש־
מתרח־ לא  דברים  שמים,  בון 
שים סתם. מבקשים ממך מחי־
והקב"ה  לכולם.  ושתסלח  לה 

יאמר די לצרותינו".
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"אני לא נציגת החרדים, 
אין לי כל מנדט לכך 

מהרבנים"
הח"כית החרדית של "כחול לבן" סומנה כיעד לעריקה לליכוד, אבל 
מצהירה שאין לכך סיכוי ותוקפת את מי שבישל לה את הדייסה הזו

מ‡: יוני טיין
ינקלביץ'  עומר  ח"כ 
ל'ידיעות'  נרחב  בראיון 
על  לדיווחים  התייחסה 
אשל,  נתן  עם  פגישות 
רה"מ  של  למו"מ  מקורבו 

נתניהו.
כי  הבהירה  ינקלביץ 
נתן  עם  נפגשה  לא  מעולם 
כוונה  כל  לה  אין  וכי  אשל 
לערוק משורות 'כחול-לבן' 
מתכוונת  "אני  הליכוד:  אל 
כולם,  עם  פעולה  לשתף 
עם  ואופוזיציה.  קואליציה 

החר־ הכנסת  מחברי  חלק 
לא   - קשר.  נוצר  כבר  דים 
נתן  עם  שיח  שום  אנהל 
דיברתי  לא  מעולם  אשל, 
איתו. הדיווח שפורסם הוא 

חסר כל סיכוי במציאות".
הסיעה  יו"ר  על 
הצבעה  לחופש  וההבטחה 
"בני  אמרה:  דת  בענייני 
חופש  לי  הבטיח  לא  גנץ 
ברור  דת.  בנושאי  הצבעה 
ממני  מצפה  לא  אחד  שאף 
לאמונתי,  בניגוד  להצביע 
ומצפוני.  עקרונותיי  ערכיי, 

בו  מקרה  בכל  זאת,  לצד 
תתעורר בעיה, הכל ייעשה 

בשיח פנימי ובהסכמה".
על נושא הגיוס אמרה 
"לימוד  ינקלביץ':  ח"כ 
ערך  הוא  בעיניי,  תורה, 
כעם  עלינו  ששמר  עליון 
הגיוס  שנים.  אלפי  במשך 
פת־ בר  נושא  הוא  החרדי 
את  לפתור  חשוב  אבל  רון, 
לא  בהסכמות,  הזה  השיח 
ריאקציה  שיוצרת  בכפייה 

ונזק".

פרקליטי רה"מ נתניהו ביקשו לדחות 
את השימוע של ראש הממשלה

פרקליטיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הגישו בקשה ליועץ המשפטי לממשלה, 
אביחי מנדלבליט, לדחות את השימוע בעניינו של ראש הממשלה בטענה כי לאור כמות 

חומר הראיות לא יספיקו לעבור על הכל עד למועד השימוע שצפוי להתקיים על פי 
הודעת היועמ"ש לא יאוחר מה-10 ביולי

מ‡: יוני טיין
ראש  של  פרקליטיו 
נתניהו  בנימין  הממשלה 
המ־ ליועץ  בקשה  הגישו 
אביחי  לממשלה,  שפטי 
לדחות  בקשה  מנדלבליט, 

את השימוע בעניינו.
לבקשה  הסיבה 
הכמות  לאור  בא  להארכה 
של־ הראיות,  חומר  של 
נתניהו,  פרקליטי  טענת 
מכדי  מדי  גדולה  היא 
עד  עליה  לעבור  שיוכלו 
(שישי)  יום  השימוע.  מועד 

קבע  בו  האחרון  היום  הוא 
לתאם  שניתן  היועמ"ש 
עוזרו  לשימוע.  תאריך 
גיל  מנדלבליט,  של  הבכיר 
בימים  להשיב  צפוי  לימון, 

הקרובים.
'ערוץ  כך,  בתוך 
כי  היועמ"ש  מדווח   '13
צפוי  מנדלבליט  לממשלה 
מכתב  את  מחר  לשלוח 
עורכי  לבקשת  התגובה 
דינו של נתניהו לדחות את 
ההערכה  בעניינו.  השימוע 
יאפ־ לא  שמנדלבליט  היא 

השימוע,  דחיית  את  שר 
בהמשך  לאפשר  צפוי  אך 

דחייה של כמה שבועות.
מנדלבליט  כזכור, 
לראש  השימוע  כי  הודיע 
הממשלה ייערך לא יאוחר 
קשר  ללא  ביולי,  מה-10 
של  דינו  שעורכי  לעובדה 
קיבלו  לא  הממשלה  ראש 
שעבר  בחודש  שכרם.  את 
מכתב  לימון  עו"ד  שלח 
בו  נתניהו,  לפרקליטי 
כתב, כי "...סוגיית הסדרת 
שכר הטרחה אינה עומדת 

לפתחנו. על כן, אין בה כדי 
בהעב־ עיכוב  כל  להצדיק 
החקירה  חומרי  ליבת  רת 
לרשות ראש הממשלה או 
וממילא  כוחו,  באי  לידי 
להשפיע  כדי  בדבר  אין 
השימוע".  קיום  מועד  על 
עוד הובהר, כי ככל שראש 
שלא  יבחר  הממשלה 
השימוע  הליך  את  לקיים 
המ־ היועץ  יקבל  כאמור, 
החלטה  לממשלה  שפטי 
סמך  על  בעניינו  סופית 

חומרי הראיות שבפניו.

במסגרת 'יום החויה' המסורתי למשפחות ש(י)כולות

למעלה משלושת אלפים בני משפחת 'חזקו' השתתפו בהפעלות 
היחודיות במתחם הענק "אור החיים" בב"ב

עשרות מתקני ענק חדישים ואטרקציות יחודיות המתינו לבני המשפחות שהגיעו מכל רחבי הארץ  * מעמד 'סיום ששה סדרי משנה' שנלמדו לע"נ הילדים התקיים 
במרכז היום ועורר התרגשות רבה

מ‡: ˆבי ˜ופמן
התרג־ של  רבים  הדים 
למשרדי  אלו  בימים  זורמים  שות 
'חזקו' ממאות המשפחות (למעלה 
חלק  נטלו  אשר  נפש)  מ-3,000 
בפעילויות "יום החויה" המסורתי 
שהתקיים ביום רביעי ד' דחוהמ"פ 
ענק  ומתקני  אטרקציות  שלל  עם 
שהוצבו בשטח  מתחם הענק של 
המש־ בב"ב  החיים'  'אור  מוסדות 
תרע על פני כ-3 דונם שיוחד כולו 
האודי־ ומרכז  האולמות  עם  יחד 
הפעי־ מגוון  עבור  הסמוך  טוריום 
הרביעית  השנה  זו  שנערכו  לויות 
ולחלק  למסורת  שהפך  באירוע 
למען  הארגון  בפעילויות  מרכזי 

המשפחות.
ישראל  בתי  שבכל  בזמן 
נקיונות  לקראת  בהכנות  החלו 
הפסח שעעל"ט, ב'חזקו' כבר היו 
בעיצומם של ההכנות לקראת יום 
נשל־ מהודרות  הזמנות  החויה, 
'חזקו'  משפחות  לאלף  לקרוב  חו 
שנ־ מיוחדת  וחברה  אישי  בדיוור 
שכרה להפיק את האירוע הקימה 

המ־ ענק  מתקני  עשרות  במתחם 
כשבמ־ הגילאים,  לכל  תאימים 
האודיטוריום  אולם  הוכנו  קביל 
וביהמ"ד  הכנסים  ואולם  הסמוך 
הצמוד לצד מקומות מוצלים, וע־

קרה  שתיה  של  שפע  ובהם  מדות 
לרווחת המשתתפים.

הנלהבות  התגובות  ואכן 
שזרמו למשרדי הארגון העידו על 
הציפיה של בני המשפחות, והחל 
זרמו  המוקדמות  הבוקר  משעות 
הענק,  למתחם  המשפחות  בני 
עוב־ צוות  פניהם  את  קיבלו  שם 
אברהם  הרב  בראשות  'חזקו'  די 
קלוגר יו"ר הארגון ולאחר מנוחה 
המש־ בני  כל  פנו  מהדרך  קצרה 
השעשועים  מתקני  לכיוון  פחה 
היחודיים שניצבו במקום, כשלמ־
ואתגרים  מתקנים  הוצבו  תבגרים 

מתאימים במתחמים נפרדים.
במהלך היום חולקו בעמדות 
המיוחדות לכך כמויות גדולות של 
קרה  שתיה  וכן  מהודרות  מצות 
חו־ כמו"כ  המשתתפים.  לרווחת 
שקיות  אלפי  לילדים  במקום  לקו 

בה־ שוקולד  טבלאות  וכן  צ'יפס 
המותאמים  מהודרים  כשרים 

לפסח. 
לראות  זה  היה  מרנין  מחזה 
האבות  את  החויה  יום  במהלך 
ומח־ זו  בזוית  יושבים  הם  והנה 
ואמרי  "וורטים"  ביניהם  ליפים 
יושבים  או  דיומא,  מענייני  שפר 
ולומדים שיעורים וספרי חסידות, 
בשטח  משתעשעים  כשהילדים 
במקום  ואמותיהם  המתחם, 
אשה  חיזוק  בדברי  להם  המיוחד 
ני־ וב"ב  קלוגר  כשהרב  לרעותה, 
בשמחה  ומקבלים  לכאו"א  גשים 
את פני כל הבאים בשערי המקום 
ללא  שוים  בין  כשוים  יחד  וכולם 

הפרש ושינוי.
התקבצו  היום  של  בשיאו 
כל בני המשפחות לצפות בשידור 
הגאון  ממרן  'חזקו'  לבני  מיוחד 
שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי 
חיזק  אשר  אלחנן  רמת  גאב"ד 
הילדים  של  רוחם  את  ואימץ 
שעומ־ המשפחות  ובני  הצדיקים 
שמים  דין  ומקבלות  בגבורה  דות 

באהבה ובבטחון בה'.
הנשים  ציבור  פנו  לאחמ"כ 
להפעלה  האודיטוריום  למתחם 
מ.  הגב'  של  והמרגשת  החוויתית 
לפעי־ מתנדבת  אשר  ישראלי, 
החויה  בימי  קבוע  באופן  זו  לות 
פנו  הילדים  ואילו  'חזקו',  של 
אשר  המרווח  הממוזג  לאולם 
החלו  שם  הענק  למתחם  צמוד 
הקבוע  ובנים'  ה'אבות  בלימוד 
אחיהם  נשמות  לעילוי  שמתקיים 
על  כשגם  'חזקו',  בני  ואחיותיהם 
הארגון  בהנהלת  ארחו  זה  נושא 
אשר  מהודרת  חוברת  והפיקו 
החל  זה  ליום  לימוד  סדרי  כוללת 
דף  ועד  לקטנים  הא-ב  מאותיות 
היומי הנלמד ביום זה, וכן הלכות 
ספירת העומר, פרקי אבות, ועוד 

סדרי לימוד מענייני דיומא.
המ־ המראה  היה  נאדר  מה 
רגש והמרומם בהשמע ברמה קול 
המתחם  ברחבי  שהדהד  התורה 
ויל־ האבות  מאות  של  מפיהם 
מהמקום  מתנתקים  כשהם  דיהם 
בלימוד  עצמם  ומשקיעים  והזמן 

מועדים  ניתנו  'לא  הנאמר  כפי 
בתו־ בהם  שיעסקו  כדי  אלא  וכו' 
במעמד  הלימוד  לאחר  ומיד  רה'. 
אברהם  הרב  סיים  לב  כל  מרטיט 
ששה  לימוד  את  שליט"א  קלוגר 
נש־ לעילוי  שנלמדו  משנה  סדרי 
'חזקו',  ילדי  של  הזכות  מותיהם 
בהת־ ה'קדיש'  נאמר  מכן  ולאחר 

רגשות רבה.
הופיע  הלימוד  סיום  עם 
אבא  ר'  הלבבות  משמח  במקום 
ארוכה  שעה  שבמשך  טורצקי 
באמרי  המשתתפים  את  ריתק 
מביא  שהוא  תוך  המשמחים  פיו 
האקטואליים  הנושאים  כלל  את 
המעלה  מיוחד  באופן  אלו  בימים 

חיוך על פני השומעים.
ערב  בשעת  זה  חלק  בסיום 
מאוחרת הסתיים 'יום החויה' ובני 
להמשך  לביתם  שבו  המשפחות 
מחודשים  בכוחות  החג  שמחת 

ובהתרוממות הנפש.
הגיעו  רבות  תגובות 
ממשתתפי יום החויה אשר העלו 
המבורכת  הפעילות  את  נס  על 

את  להביע  וביקשו  והמיוחדת 
רחשי ליבם העולים בראש וברא־
איש  'חזקו'  ומנהל  למייסד  שונה 
חי רב פעלים הרב אברהם קלוגר 
ולב"ב אשר יוזמים הוגים ומחיים 
את הארגון ללא הרף והפוגה בימי 
חול ובימי מועד, בעת מצוקה ל"ע 
חזקו  בני  ורווחת  שמחה,  ובעת 
תמיד בראש מעייניהם, וכן להרב 
אשר  הארגון  מנכ"ל  שטמר  יעקב 
לכל  ודואגים  יומיומי  באופן  עמל 
הפעם  גם  כמו  המשפחות  צרכי 
פרטיו.  כל  על  החויה  יום  לארגון 
פלדמן  פישל  אפרים  להרב  וכן 
מראשי הנהלת חזקו ולהרב חיים 
מיום  הארגון  מזכיר  כץ  ישראל 
הפ־ כל  את  מלווים  אשר  הווסדו 
עילות במסירות רבה. כמו"כ הודו 
לר' אהרן קופילוביץ' מנהל 'פאנץ' 
כוחות  את  השקיע  אשר  הפקות' 
הצד  על  האירוע  בהפקת  רבים 
משאלות  ה'  ימלא  טוב,  היותר 
ההצלחה  ותשרה  לטובה   ליבם 

בכל מעשי ידיהם. 
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"אני לא נציגת החרדים, 
אין לי כל מנדט לכך 

מהרבנים"
הח"כית החרדית של "כחול לבן" סומנה כיעד לעריקה לליכוד, אבל 
מצהירה שאין לכך סיכוי ותוקפת את מי שבישל לה את הדייסה הזו

מ‡: יוני טיין
ינקלביץ'  עומר  ח"כ 
ל'ידיעות'  נרחב  בראיון 
על  לדיווחים  התייחסה 
אשל,  נתן  עם  פגישות 
רה"מ  של  למו"מ  מקורבו 

נתניהו.
כי  הבהירה  ינקלביץ 
נתן  עם  נפגשה  לא  מעולם 
כוונה  כל  לה  אין  וכי  אשל 
לערוק משורות 'כחול-לבן' 
מתכוונת  "אני  הליכוד:  אל 
כולם,  עם  פעולה  לשתף 
עם  ואופוזיציה.  קואליציה 

החר־ הכנסת  מחברי  חלק 
לא   - קשר.  נוצר  כבר  דים 
נתן  עם  שיח  שום  אנהל 
דיברתי  לא  מעולם  אשל, 
איתו. הדיווח שפורסם הוא 

חסר כל סיכוי במציאות".
הסיעה  יו"ר  על 
הצבעה  לחופש  וההבטחה 
"בני  אמרה:  דת  בענייני 
חופש  לי  הבטיח  לא  גנץ 
ברור  דת.  בנושאי  הצבעה 
ממני  מצפה  לא  אחד  שאף 
לאמונתי,  בניגוד  להצביע 
ומצפוני.  עקרונותיי  ערכיי, 

בו  מקרה  בכל  זאת,  לצד 
תתעורר בעיה, הכל ייעשה 

בשיח פנימי ובהסכמה".
על נושא הגיוס אמרה 
"לימוד  ינקלביץ':  ח"כ 
ערך  הוא  בעיניי,  תורה, 
כעם  עלינו  ששמר  עליון 
הגיוס  שנים.  אלפי  במשך 
פת־ בר  נושא  הוא  החרדי 
את  לפתור  חשוב  אבל  רון, 
לא  בהסכמות,  הזה  השיח 
ריאקציה  שיוצרת  בכפייה 

ונזק".

פרקליטי רה"מ נתניהו ביקשו לדחות 
את השימוע של ראש הממשלה

פרקליטיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הגישו בקשה ליועץ המשפטי לממשלה, 
אביחי מנדלבליט, לדחות את השימוע בעניינו של ראש הממשלה בטענה כי לאור כמות 

חומר הראיות לא יספיקו לעבור על הכל עד למועד השימוע שצפוי להתקיים על פי 
הודעת היועמ"ש לא יאוחר מה-10 ביולי

מ‡: יוני טיין
ראש  של  פרקליטיו 
נתניהו  בנימין  הממשלה 
המ־ ליועץ  בקשה  הגישו 
אביחי  לממשלה,  שפטי 
לדחות  בקשה  מנדלבליט, 

את השימוע בעניינו.
לבקשה  הסיבה 
הכמות  לאור  בא  להארכה 
של־ הראיות,  חומר  של 
נתניהו,  פרקליטי  טענת 
מכדי  מדי  גדולה  היא 
עד  עליה  לעבור  שיוכלו 
(שישי)  יום  השימוע.  מועד 

קבע  בו  האחרון  היום  הוא 
לתאם  שניתן  היועמ"ש 
עוזרו  לשימוע.  תאריך 
גיל  מנדלבליט,  של  הבכיר 
בימים  להשיב  צפוי  לימון, 

הקרובים.
'ערוץ  כך,  בתוך 
כי  היועמ"ש  מדווח   '13
צפוי  מנדלבליט  לממשלה 
מכתב  את  מחר  לשלוח 
עורכי  לבקשת  התגובה 
דינו של נתניהו לדחות את 
ההערכה  בעניינו.  השימוע 
יאפ־ לא  שמנדלבליט  היא 

השימוע,  דחיית  את  שר 
בהמשך  לאפשר  צפוי  אך 

דחייה של כמה שבועות.
מנדלבליט  כזכור, 
לראש  השימוע  כי  הודיע 
הממשלה ייערך לא יאוחר 
קשר  ללא  ביולי,  מה-10 
של  דינו  שעורכי  לעובדה 
קיבלו  לא  הממשלה  ראש 
שעבר  בחודש  שכרם.  את 
מכתב  לימון  עו"ד  שלח 
בו  נתניהו,  לפרקליטי 
כתב, כי "...סוגיית הסדרת 
שכר הטרחה אינה עומדת 

לפתחנו. על כן, אין בה כדי 
בהעב־ עיכוב  כל  להצדיק 
החקירה  חומרי  ליבת  רת 
לרשות ראש הממשלה או 
וממילא  כוחו,  באי  לידי 
להשפיע  כדי  בדבר  אין 
השימוע".  קיום  מועד  על 
עוד הובהר, כי ככל שראש 
שלא  יבחר  הממשלה 
השימוע  הליך  את  לקיים 
המ־ היועץ  יקבל  כאמור, 

החלטה  לממשלה  שפטי 
סמך  על  בעניינו  סופית 

חומרי הראיות שבפניו.

במסגרת 'יום החויה' המסורתי למשפחות ש(י)כולות

למעלה משלושת אלפים בני משפחת 'חזקו' השתתפו בהפעלות 
היחודיות במתחם הענק "אור החיים" בב"ב

עשרות מתקני ענק חדישים ואטרקציות יחודיות המתינו לבני המשפחות שהגיעו מכל רחבי הארץ  * מעמד 'סיום ששה סדרי משנה' שנלמדו לע"נ הילדים התקיים 
במרכז היום ועורר התרגשות רבה

מ‡: ˆבי ˜ופמן
התרג־ של  רבים  הדים 
למשרדי  אלו  בימים  זורמים  שות 
'חזקו' ממאות המשפחות (למעלה 
חלק  נטלו  אשר  נפש)  מ-3,000 
בפעילויות "יום החויה" המסורתי 
שהתקיים ביום רביעי ד' דחוהמ"פ 
ענק  ומתקני  אטרקציות  שלל  עם 
שהוצבו בשטח  מתחם הענק של 
המש־ בב"ב  החיים'  'אור  מוסדות 
תרע על פני כ-3 דונם שיוחד כולו 
האודי־ ומרכז  האולמות  עם  יחד 
הפעי־ מגוון  עבור  הסמוך  טוריום 
הרביעית  השנה  זו  שנערכו  לויות 
ולחלק  למסורת  שהפך  באירוע 
למען  הארגון  בפעילויות  מרכזי 

המשפחות.
ישראל  בתי  שבכל  בזמן 
נקיונות  לקראת  בהכנות  החלו 
הפסח שעעל"ט, ב'חזקו' כבר היו 
בעיצומם של ההכנות לקראת יום 
נשל־ מהודרות  הזמנות  החויה, 
'חזקו'  משפחות  לאלף  לקרוב  חו 
שנ־ מיוחדת  וחברה  אישי  בדיוור 
שכרה להפיק את האירוע הקימה 

המ־ ענק  מתקני  עשרות  במתחם 
כשבמ־ הגילאים,  לכל  תאימים 
האודיטוריום  אולם  הוכנו  קביל 
וביהמ"ד  הכנסים  ואולם  הסמוך 
הצמוד לצד מקומות מוצלים, וע־
קרה  שתיה  של  שפע  ובהם  מדות 

לרווחת המשתתפים.
הנלהבות  התגובות  ואכן 
שזרמו למשרדי הארגון העידו על 
הציפיה של בני המשפחות, והחל 
זרמו  המוקדמות  הבוקר  משעות 
הענק,  למתחם  המשפחות  בני 
עוב־ צוות  פניהם  את  קיבלו  שם 
אברהם  הרב  בראשות  'חזקו'  די 
קלוגר יו"ר הארגון ולאחר מנוחה 
המש־ בני  כל  פנו  מהדרך  קצרה 
השעשועים  מתקני  לכיוון  פחה 
היחודיים שניצבו במקום, כשלמ־
ואתגרים  מתקנים  הוצבו  תבגרים 

מתאימים במתחמים נפרדים.
במהלך היום חולקו בעמדות 
המיוחדות לכך כמויות גדולות של 
קרה  שתיה  וכן  מהודרות  מצות 
חו־ כמו"כ  המשתתפים.  לרווחת 
שקיות  אלפי  לילדים  במקום  לקו 

בה־ שוקולד  טבלאות  וכן  צ'יפס 
המותאמים  מהודרים  כשרים 

לפסח. 
לראות  זה  היה  מרנין  מחזה 
האבות  את  החויה  יום  במהלך 
ומח־ זו  בזוית  יושבים  הם  והנה 
ואמרי  "וורטים"  ביניהם  ליפים 
יושבים  או  דיומא,  מענייני  שפר 
ולומדים שיעורים וספרי חסידות, 
בשטח  משתעשעים  כשהילדים 
במקום  ואמותיהם  המתחם, 
אשה  חיזוק  בדברי  להם  המיוחד 
ני־ וב"ב  קלוגר  כשהרב  לרעותה, 
בשמחה  ומקבלים  לכאו"א  גשים 
את פני כל הבאים בשערי המקום 
ללא  שוים  בין  כשוים  יחד  וכולם 

הפרש ושינוי.
התקבצו  היום  של  בשיאו 
כל בני המשפחות לצפות בשידור 
הגאון  ממרן  'חזקו'  לבני  מיוחד 
שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי 
חיזק  אשר  אלחנן  רמת  גאב"ד 
הילדים  של  רוחם  את  ואימץ 
שעומ־ המשפחות  ובני  הצדיקים 
שמים  דין  ומקבלות  בגבורה  דות 

באהבה ובבטחון בה'.
הנשים  ציבור  פנו  לאחמ"כ 
להפעלה  האודיטוריום  למתחם 
מ.  הגב'  של  והמרגשת  החוויתית 
לפעי־ מתנדבת  אשר  ישראלי, 
החויה  בימי  קבוע  באופן  זו  לות 
פנו  הילדים  ואילו  'חזקו',  של 
אשר  המרווח  הממוזג  לאולם 
החלו  שם  הענק  למתחם  צמוד 
הקבוע  ובנים'  ה'אבות  בלימוד 
אחיהם  נשמות  לעילוי  שמתקיים 
על  כשגם  'חזקו',  בני  ואחיותיהם 
הארגון  בהנהלת  ארחו  זה  נושא 
אשר  מהודרת  חוברת  והפיקו 
החל  זה  ליום  לימוד  סדרי  כוללת 
דף  ועד  לקטנים  הא-ב  מאותיות 
היומי הנלמד ביום זה, וכן הלכות 
ספירת העומר, פרקי אבות, ועוד 

סדרי לימוד מענייני דיומא.
המ־ המראה  היה  נאדר  מה 
רגש והמרומם בהשמע ברמה קול 
המתחם  ברחבי  שהדהד  התורה 
ויל־ האבות  מאות  של  מפיהם 
מהמקום  מתנתקים  כשהם  דיהם 
בלימוד  עצמם  ומשקיעים  והזמן 

מועדים  ניתנו  'לא  הנאמר  כפי 
בתו־ בהם  שיעסקו  כדי  אלא  וכו' 
במעמד  הלימוד  לאחר  ומיד  רה'. 
אברהם  הרב  סיים  לב  כל  מרטיט 
ששה  לימוד  את  שליט"א  קלוגר 
נש־ לעילוי  שנלמדו  משנה  סדרי 
'חזקו',  ילדי  של  הזכות  מותיהם 
בהת־ ה'קדיש'  נאמר  מכן  ולאחר 

רגשות רבה.
הופיע  הלימוד  סיום  עם 
אבא  ר'  הלבבות  משמח  במקום 
ארוכה  שעה  שבמשך  טורצקי 
באמרי  המשתתפים  את  ריתק 
מביא  שהוא  תוך  המשמחים  פיו 
האקטואליים  הנושאים  כלל  את 
המעלה  מיוחד  באופן  אלו  בימים 

חיוך על פני השומעים.
ערב  בשעת  זה  חלק  בסיום 
מאוחרת הסתיים 'יום החויה' ובני 
להמשך  לביתם  שבו  המשפחות 
מחודשים  בכוחות  החג  שמחת 

ובהתרוממות הנפש.
הגיעו  רבות  תגובות 
ממשתתפי יום החויה אשר העלו 
המבורכת  הפעילות  את  נס  על 

את  להביע  וביקשו  והמיוחדת 
רחשי ליבם העולים בראש וברא־
איש  'חזקו'  ומנהל  למייסד  שונה 
חי רב פעלים הרב אברהם קלוגר 
ולב"ב אשר יוזמים הוגים ומחיים 
את הארגון ללא הרף והפוגה בימי 
חול ובימי מועד, בעת מצוקה ל"ע 
חזקו  בני  ורווחת  שמחה,  ובעת 
תמיד בראש מעייניהם, וכן להרב 
אשר  הארגון  מנכ"ל  שטמר  יעקב 
לכל  ודואגים  יומיומי  באופן  עמל 
הפעם  גם  כמו  המשפחות  צרכי 
פרטיו.  כל  על  החויה  יום  לארגון 
פלדמן  פישל  אפרים  להרב  וכן 
מראשי הנהלת חזקו ולהרב חיים 
מיום  הארגון  מזכיר  כץ  ישראל 
הפ־ כל  את  מלווים  אשר  הווסדו 
עילות במסירות רבה. כמו"כ הודו 
לר' אהרן קופילוביץ' מנהל 'פאנץ' 
כוחות  את  השקיע  אשר  הפקות' 
הצד  על  האירוע  בהפקת  רבים 
משאלות  ה'  ימלא  טוב,  היותר 
ההצלחה  ותשרה  לטובה   ליבם 

בכל מעשי ידיהם. 
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חה"כ חיימוביץ': "המצב הבלתי 
נסבל בדרום חייב להשתנות"

חיימוביץ' האשימה כי לא ראתה מפלגה אחת שדרשה פתרון לתושבי הדרום 
כחלק מהמו"מ הקואליציוני

מ‡: יוני טיין
מיקי  הכנסת  חברת 
חיימוביץ' מ"כחול לבן" התייחסה 
בשישי האחרון למצבם של תוש־
שלה:  הפרטי  בעמוד  הדרום  בי 
חברות  עם  יחד  הבוקר  "הגעתי 
גרמן  ויעל  אלהרר  קארין  הכנסת 
לפגוש את תושבות ותושבי העו־
טף כי לכולם ברור שהשקט הנו־
כחי הוא רק זמני. הילדים שלהם 
כי  העצמאות  יום  במטס  ברחו 
העס־ סבב,  עוד  שמתחיל  חשבו 
לה־ ונכנסים  נסגרים  שלהם  קים 
הם  מהמדינה,  סיוע  ללא  פסדים 
מרגישים שאין חזון, אין מדיניות, 
ברור להם שאין פתרון קסם אבל 
להיגרר ולבנות על החוסן של יל־

דיהם זה בלתי נסבל עבורם".

כי  חיימוביץ',  כתבה  עוד 
שדר־ אחת  מפלגה  ראיתי  "לא 

שה פתרון לתושבי הדרום כחלק 
מהמו"מ הקואליציוני.

תע־ שוב  הבאה  הממשלה 
באזרחים.  במקום  בעצמה  סוק 
לקרות  שיכול  גרוע  הכי  הדבר 
את  יאבדו  הדרום  שתושבי  הוא 
התקווה שיכול להיות פה אחרת. 

פי־ חרדות,  לתוך  גדל  שלם  דור 
אונים,  וחוסר  שריפות  צוצים, 
להאשים  מעזה  שהממשלה  בזמן 
ממשלות קודמות מלפני 15 שנים 
ויותר. המצב הבלתי נסבל בדרום 

חייב להשתנות".

מתקפה מהאופוזיציה נגד רה"מ 
על הדרישה מיועמ"ש

כחול לבן: הסיבה לכך ברורה: נתניהו מעוניין להשלים במהרה את מלאכת 
הרכבת "קואליציית כתב האישום" שתחוקק חוקים אנטי דמוקרטיים שיחלצו 

אותו מהעמדה לדין

מ‡: יוני טיין     
יע־ משה  הכנסת  חבר 
ראש  את  תקף  לבן),  (כחול  לון 
הממשלה בנימין נתניהו בעקבות 
את  לדחות  פרקליטיו  בקשת 
הצ־ שום  "אין  בענייניו.  השימוע 
השי־ במועד  דחיה  לאפשר  דקה 
דחה  כבר  היועץ  לנתניהו.  מוע 
כאשר  אחת,  פעם  השימוע  את 
התחשב בנסיבות החריגות שיצר 
כי  והוסיף  יעלון  טען  נתניהו", 
חומרי  את  העביר  "לא  היועמ"ש 
הבחירות,  לאחר  אלא  החקירה 

כדי שלא ישמשו לתעמולה".
לה־ נתניהו  מבקש  "כעת, 
עבורו,  במיוחד  הדין  את  חריג 
בעוד  רק  השימוע  את  ולקיים 
חיכו  החומרים  חודשים.  מספר 
הבחירות,  מאז  ולפרקליטיו  לו 
והם נמנעו מלקחתם במכוון, כדי 
היועמ"ש.  על  פסול  לחץ  לייצר 
חלופית  תוכנית  לא  הוא  שימוע 
את  להעביר  הנסיון  שבו  למקרה 
עליו  יצלח.  לא  החסינות  חוק 
נתניהו  ועל  במועדו,  להתקיים 
הדין  את  ולתת  באחריות  לשאת 
על מעשיו. ידע כל אדם בישראל, 
שאיש אינו מעל החוק", סיים יע־

לון את דבריו.
לבן)  (כחול  שפע  רם  ח"כ 
רה"מ  פרקליטי  לבקשת  התייחס 
לדחות את מועד השימוע מה-10 
השימוע  "תאריך  כי  ואמר  ליולי 
לרה"מ ידוע מזה מספר חודשים, 

כל שאר החשודים אספו כבר את 
מפרקלי־ חוץ  החקירה,  חומרי 
ברורה:  לכך  הסיבה  נתניהו.  טי 
במהרה  להשלים  מעוניין  נתניהו 
"קואליציית  הרכבת  מלאכת  את 
חוקים  שתחוקק  האישום"  כתב 
אותו  שיחלצו  דמוקרטיים  אנטי 
ובטוח  סמוך  אני  לדין.  מהעמדה 
שהיועמ"ש לא ייתן יד לתרגילים 
השימוע  את  ויערוך  אלו  נלוזים 

במועד שנקבע."
נא  "יואילו  כי  הוסיף  עוד 
שילם  וזה  ככל  נתניהו,  פרקליטי 
להם, לאסוף את חומרי החקירה, 
להתייצב לשימוע במועד שנקבע 
הלקוח  כדברי  להוכיח  ולנסות 
אין  כי  כלום  היה  ש"לא  שלהם 

כלום".

(העבו־ יחימוביץ  שלי  ח"כ 
דה) אמרה כי "נוכח הזלזול הבוטה 
השי־ בהליך  נתניהו  רוה"מ  של 
מוע, ובחלוף הדד-ליין שקבע לו 
מנ־ שהיועמ"ש  ראוי  היועמ"ש, 
בטל  ההליך  כי  לו  יודיע  דלבליט 
על  תתקבל  בעניינו  ההחלטה  וכי 
סמך חומר הראיות. 71 יום חלפו 
ההודעה  את  נתניהו  שקיבל  מאז 
בכפוף  לדין  להעמידו  הכוונה  על 
ני־ רגיל  שלאדם  שעה  לשימוע, 
ממילא  נתניהו  אך  יום,   30 תנים 
בפני  השוויון  בערך  מכיר  אינו 
מורח  פשוט  הוא  כעת  וכי  החוק, 
זמן עד שיצליח להעביר את חוק 
של־ את  סופית  ולחסל  החסינות 

טון החוק."

הקואליציה הטבעית של נתניהו 
לא באמת מורכבת להרכבה, 

הפאזל די הושלם
הכתבת הפוליטית של וואלה מסכמת מה קורה בינתיים עם המשא ומתן 

הקואליציוני והיכן זה עומד כעת והאם תהיה לרה"מ בסוף קואליציה ימנית?

מ‡: יוני טיין
פעם  אף  אין  נתניהו  אצל 
כמוהו  ומי  מפוליטיקה  זמן  פסק 
והחול  מתקתק  שהשעון  יודע 
להרכבת  הדדליין  לקראת  אוזל 
שעב־ שבת  במוצאי  הממשלה. 
הדרום  כשתושבי  לדוגמה,  רה, 
לקראת  המקלטים  את  הכינו 
לילה קטלני של אש ובעוד צה"ל 
זמן  פסק  לקח  הוא  בעזה,  מפגיז 
ונו־ הביטחוניות  מההתייעצויות 
בצלאל  עם  לשעתיים  קרוב  עד 
כל  ובמהלך  בקריה,  סמוטריץ' 
השבוע יריב לוין בילה שעות בל־
הרכ־ על  ושיחות  במגעים  שכתו 
שלו  טל  כותבת  הממשלה.  בת 
הכתבת והפרשנית הפוליטית של 

וואלה ניוז.
ביום רביעי יפוג פרק הזמן 
להרכבת  לו  שניתן  הראשוני 
הסכם  אף   - כה  ועד  הממשלה, 
מהשו־ אחת  אף  עם  נחתם  לא 
מה־ יקבל  נתניהו  כנהוג,  תפות. 

ארכה  נשיא 
שבועיים  של 
הר־ את  לסיים 
הממשלה  כבת 
המ־ והמגעים 

יקבלו  זדחלים 
בוסט של מרץ. 
של  מטבעו 
ומתן,  משא 
מה־ ובעיקר 
איך  של  טבע 
נוהג  שנתניהו 
אותו,  ללמד 

הרגע  עד  ממש  נמשך  תמיד  זה 
האחרון.

החרדים  עם  המו"מ  על 
וליברמן אמרה שלו: בפלג הימני 
והחרדי של הקואליציה יש לנת־
ניהו שליטה, והשיחות עם יהדות 
מפלגות  ואיחוד  ש"ס  התורה, 
בצד  בחיוב.  מתקדמים  הימין 
הממשלה  שולחן  של  החילוני 
העתידית מושכים יותר את הזמן 

עושים  כחלון  וגם  ליברמן  גם   -
סו־ מסרים  ומעבירים  שרירים 
נתניהו  בסביבת  אבל   - תרים 
שניהם  האמת  שברגע  מעריכים 
ויס־ נתניהו  עם  לחדר  ייכנסו 
לממשלה.  הצטרפותם  את  גרו 
נתניהו  של  הטבעית  הקואליציה 
להרכבה,  מורכבת  באמת  לא 

הפאזל כבר די הושלם,

עלייה של 4.1% בשימוש 
בכרטיסי אשראי ברבעון 

הראשון של השנה
זאת לאחר שאחר שבשלושת החודשים הקודמים נרשמה עלייה של 7.7% 

בחישוב שנתי. אם העלייה תימשך בקצב דומה, סך הרכישות באשראי יעלו עד 
סוף השנה ב-4.1%

מ‡ פ. יוחנן
הרא־ החודשים  בשלושת   
הרכי־ סך  גדל  השנה  של  שונים 
שביצעו  אשראי  בכרטיסי  שות 
ב-4.1%  הפרטיים  הצרכנים 
 7.7% של  עלייה  לאחר  בלבד, 
בשלושת החודשים הקודמים. כך 
המרכזית  הלשכה  מנתוני  עולה 

לסטטיסטיקה.
כי  מראים  המגמה  נתוני   
נרשמה   2019 למרץ  ינואר  בין 
הרכי־ בסך   4.1% של  עלייה 
הפרטיים  הצרכנים  של  שות 
אלו  נתונים  אשראי.  בכרטיסי 
הרע־ הסרת  לאחר  מתקבלים 
הנתונים  של  הסטטיסטיים  שים 
המושפעים  והנתונים  המקוריים 
מעונתיות (ימי פעילות מיוחדים, 
החי־ משמעות  וחגים).  חופשות 
העלייה  שאם  היא  השנתי  שוב 
הרכי־ סך  דומה,  בקצב  תימשך 
שות באשראי יעלו עד סוף השנה 
ב-4.1%. מגמה בחישוב שנתי לא 
מול  תקופה  של  שינוי  על  מראה 
תקופה, אלא על אחוז השינוי עד 
השינוי  שקצב  במידה  השנה  סוף 

יישמר. 

רכישה,  ענפי  לפי  מפילוח 
בע־ התמתנות  חלה  כי  עולה 
אשראי  בכרטיסי  ברכישות  לייה 
ושירותים  מוצרים  ברכישת  גם 
חשמל  דלק,  (הכוללים  אחרים 
ושי־ ציוד  ותוכנה,  מחשבים  וגז, 
שירו־ תקשורת,  תחבורה,  רותי 
בשלושת  ותרופות).  רפואה  תי 
 2019 של  הראשונים  החודשים 
אש־ בכרטיסי  ברכישות  העלייה 
לאחר  היתה 7.3%,  זה  בענף  ראי 
עלייה של 10.4% בשלושת החו־

דשים הקודמים.
 בענף המזון והמשקאות אף 
ברכישה   1.4% של  ירידה  חלה 
חוד־ בשלושת  אשראי  בכרטיסי 

שים אלה, לאחר עלייה של 1.6% 
ברבעון הקודם.

בר־ נרשמה  נוספת  ירידה 
כישות של הלבשה, הנעלה, מוצ־
רי חשמל, אלקטרוניקה ורהיטים 
בכרטיסי אשראי, בשיעור 1.3%, 
וזאת לאחר שברבעון הקודם נר־

שמה עלייה של 0.1%.
נרשמה   7.1% של  עלייה 
שירו־ כמו  שירותים  ברכישת 
פנאי  ואירוח,  טיסות  ביטוח,  תי 
(ארנונה  עירייה  ושירותי  בידור 
גם  מתונה  עלייה  זוהי  אך  ומים), 
כן, לעומת עלייה של 13.1% בר־

בעון הקודם.

21 יום ראשון ז' אייר תשע"ט 12/05/2019
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יום ראשון ז' אייר תשע"ט 2212/05/2019

רובח

כינוסניעייובניייבוכונרממבירוים

23 יום ראשון ז' אייר תשע"ט 12/05/2019

רובח

יממערמונכירוסיןמח
יוםמבוי
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רובח

יממערמונכירוסיןמח
יוםמבוי



יום ראשון ז' אייר תשע"ט 2412/05/2019

רובח

בוועובחוזמיר

זבעמחנוביבויבחורייזמןיחופיעורביעמעמוםי

25 יום ראשון ז' אייר תשע"ט 12/05/2019

רובח

יוםמבימורמסערטוויזניבביורבונון
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רובח

יוםמבימורמסערטוויזניבביורבונון



יום ראשון ז' אייר תשע"ט 2612/05/2019

רובח

מורמספינרבבביורבטורונטו

מעמכינוסמחיםפימייייבוסטמר
סביוערפייוסיוםי


