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"עסקת המאה"
תקיף את כל נושאי הליבה

בריאיון ל"פוקס ניוז" אמר שליחו של טראמפ למזה"ת כי "אם הפלסטינים 
לא ידונו איתנו בתוכנית - שיתביישו" # השליח גרינבלט ציין אחרי 

התוכנית לא תתפרסם לפני עוד חודש # עוד הוסיף: "דבר אחד ברור - 
ממשל טראמפ לא יתפשר על ביטחון ישראל"

ח"כ הרב אייכלר מתריע: 
הנת"צים - סכנת חיים

לפני החלטת השימוע: 
היועמ"ש נוסע 

לביקור עבודה ביפן

הרכבת הממשלה: המסמך שירגיע את המפלגות החרדיות

בליכוד העבירו את המסמך ליהדות התורה ולש"ס • 
בין הסעיפים שיסייעו בנטרול המכשול של חוק הגיוס: 

שימור מעמד תלמידי הישיבות ופטור לנשים

100 מחבלים 
ששוחררו 

בעסקת שליט 
חזרו לעסוק 

בטרור

פרשת דומא – הסוף?:
הקטין שעונה על ידי 

השב"כ לא יורשע

"איראן תתקוף את ישראל
בעימות עם ארה"ב"

חשש בירושלים:

המתיחות בין וושינגטון לטהרן מטרידה את מנוחתם של בכירים בישראל • 
השר יובל שטייניץ הביע חשש מכך שטהרן תשתמש בארגוני הטרור בעזה 

ובלבנון על מנת לפגוע בישראל • מפקד משמרות המהפכה: "ארה"ב לא תעז 
לתקוף - נושאות המטוסים שלה פגיעות"

אבל במודז'יץ: 

הרה"ח ר' אהרן 

זילברצן ז"ל
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

על פי דין תורה ועל פי החוק הבינלאומי, אין להעתיק, 
להעביר, לאכסן במאגרי מידע (פיזיים או דיגיטליים) ולא 
בשום אמצעי אחר | אין לעשות שימוש בתוכן הכתבות, 
אסור   | העיתון  של  הגרפיים  בעיצובים  או  בתמונות, 
המעוניין  רווח,  או  מסחר  למטרות  העיתון  את  להעביר 

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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תחזית להיום:

שערים יציגים

 .נוספ  חממוה עם  בהיר  היום: 
 עורבי. ב „ה חם מהר‚יל עיע
 ערו פוניוˆ בו רוחוחה"ˆ ינ‡

ל‡ורך מיור החוף

 לה נוספ מחר: בהיר. חול עליה̃ 
בטמפרטורו וייעה רבי בעי˜ר 
‡חה"ˆ   .ה‡ר ובפנים  בהרים 
 רוחו ינבו  החוף  מיור  ל‡ורך 
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ליש"ט בריטניה
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להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י
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פרנו // „ו„ פרי„

מיווטו-‡נטי‡
מערכת העיתון האמריקני "ניו יורק טיימס" עמדה 

לאחרונה בעין הסערה. קריקטורה בעלת ניחוחות אנטי־

זה  אין  סערה.  ועוררה  בעיתון  פורסמה  במיוחד  שמיים 

המקרה הראשון בו קריקטורה שמפורסמת בעיתון ידוע 

בעולם מעוררת סערה כה גדולה. היה זה עיתון הגרדיאן 

הבריטי, הידוע בעמדותיו הפרו-פלשתיניות המובהקות, 

הפלשתינים  מול  ישראל  שניהלה  מהמלחמות  שבאחת 

חומות  את  מבצר  נתניהו  הממשלה  ראש  את  צייר  בעזה 

ישראל בלבנים המודבקות בדמם של הפלשתינים.

הרבה  לבטא  בודדת  אחת  קריקטורה  של  בכוחה 

שווה  אחת  "תמונה  האמרה  ידועה  מוחשי.  מלל  מאוד 

אחת  קריקטורה  כי  נוספת   אמרה  וישנה  מילים"  אלף 

את  לצייר  המאייר  של  ביכולתו  שם  תמונות,  אלף  שווה 

הינו  לקוראים  שמועבר  המסר  עיניו.  ראות  כפי  התמונה 

משמעותית  השפעה  בעל  כלל  ובדרך  ועקיף  מאוד  חד 

נתפס  הדעות  מדור  בעוד  מכך,  יתרה  הקורא.  על  מאוד 

שמפורסמת  הקריקטורה  בעליל,  אובייקטיבי  כבלתי 

נתפסת  העיתון  של  הראשונים  מדפיו  באחד  בדרך-כלל 

כאמת מוחלטת.

אם נשוב רגע לסיפור הקריקטורה שפורסמה ב"ניו 

מאחו־ שעומד  מי  הצער,  למרבה  כי  נראה  טיימס"  יורק 

בבעלות  נמצא  העיתון  יהודים.  הינם  הנחשב  העיתון  רי 

יהודית, ואף הקריקטורה עצמה פורסמה בטורו של העי־

תונאי היהודי הנודע תומאס פרידמן.

האנטישמיות שנודפת מבין דפיו של העיתון היוק־

רתי איננה אלא אוטו-אנטישמיות (שנאה עצמית יהודית) 

של יהודים השונאים את עצמם ואת עמם.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

˜הילו ה˜ו„ מסרו 
נפם על ˜„ו הם 

לפני למעלה מתשע מאות שנה, בחודש אייר שנת 

ד' תתנ"ו, (1096), החלו גזירות מסעי הצלב על קהילות 

התנפלו  ישראל  לארץ  בדרכם  אירופה.  במרכז  ישראל 

אלפי לוחמים נוצרים על קהילות ישראל, בניסיון להכ־

ריח את היהודים להמיר את דתם או להיהרג. רובם מסרו 

את נפשם ורבבות יהודים נהרגו על קידוש השם.

מסעי הצלב השאירו רושם כבד על הדורות הבאים. 

אז החלו לומר בשבתות את תפילת "אב הרחמים", הנא־

לזכר  שחוברו  קינות  נשתמרו  מוסף.  תפילת  לפני  מרת 

רש"י שהתרכזה  של  שחרבו, ובייחוד קהילתו  הקהילות 

 - שו"ם'  'קהילות  היהודים  בפי  שכונו  הערים  בשלוש 

אלו  וקינות  מתפילות  חלק  ומגנצא.  ורמייזא  שפיירא, 

נכנסו לסדר קינות תשעה באב ולסליחות לימי הרחמים.

נתן  ב"ר  אליעזר  רבי  של  מעדותו  קטע  להלן 

ביום  באייר,  ובשמונה  התוספות):  מבעלי  (הראב"ן 

השבת, קמו האויבים על קהל שפיירא, ויהרגו בהם אחת 

עשרה נפשות קדושות אשר קידשו בוראם תחילה ביום 

שבת קודש ולא אבו להצחן בצחנתם.

// תושבי מזרח י-ם תכננו לפגוע „בר המערכ
במפכ"ל לשעבר אלשיך

כתבי אישום נגד שלושה תושבי מזרח העיר, בגין מגע עם סוכן חוץ וקשירת קשר לפיגוע 
רצחני מטעם חמאס ◆ תכננו לפגוע גם בח"כ לשעבר גליק ובראש העיר לשעבר ברקת

מ‡: מ. יו„
ירושלים  מחוז  פרקליטות 
המשפט  לבית  אתמול  הגישה 
נגד  אישום  כתבי  בעיר  המחוזי 
ירושלים  מזרח  תושבי  שלושה 
ועבירות  חוץ  סוכן  עם  מגע  בגין 
מואשמים  מהם  שניים  נוספות, 
פיגוע  לביצוע  קשר  בקשירת  גם 

רצחני מטעם חמאס. 
האישום,  כתבי  פי  על 
שהוגשו באמצעות עו"ד ג'ני אבני 
מפרקליטות  לוינוב  נעמי  ועו"ד 
מחוז ירושלים, במהלך שנת 2017 
מחמוד  הנאשמים  שריצו  בעת 
מוסלמאני  ואדם  לטיף  אל  עבד 
עונשי מאסר בבית הכלא "נפחא" 

נוצר ביניהם "קשר חברי".
השניים  שקיימו  בשיחות 
ירי  פיגוע  לבצע  קשר  קשרו  הם 
בשם חמאס בחוף הים בתל אביב. 
עבד אל לטיף הסביר לחברו כי יש 
מירושלים  המערכה  את  להעביר 
ישראל,  ברחבי  אחרים  למקומות 
שכן בירושלים ובפרט באזור שער 

שכם היו הרבה פיגועים והנוכחות 
המשטרתית היא רבה, ועל כן יש 
שאינו  במקום  הפיגוע  את  לבצע 

מעורר חשד שיתרחש בו פיגוע.
לפני מספר חודשים, לאחר 
מוס־ נפגשו  מהכלא,  שחרורם 
פעיל  עם  לטיף  אל  ועבד  למאני 
במה־ באיסטנבול,  השוהה  חמאס 
חמאס  פעיל  הציע  הפגישות  לך 
כי יבצעו רצח של "אישיות חשו־
בה", ואף נקב בשמותיהם של ניר 
אלשיך,  ורוני  גליק  יהודה  ברקת, 
יהיה  מדוע  מסביר  שהוא  תוך 
להשיג  כדי  מהם  אחד  של  ברצח 
בהמשך  חמאס.  של  המטרה  את 
מסר פעיל חמאס לנאשמים סכום 

מוסלקים  שבהם  ומכנסיים  כסף 
של  מסרים  המכילים  אשגרים 

חמאס.
קשר  קשרו  הנאשמים  שני 
עם פעיל חמאס באיסטנבול לבי־
מעשה  שהוא  רצחני  פיגוע  צוע 
ארגון  בכספי  פעולות  עשו  טרור, 
של  ביצוע  לקדם  במטרה  טרור 
מגע  וקיימו  חמורה  טרור  עבירת 
סביר  הסבר  בלא  חוץ  סוכן  עם 
ביודעין  קיים  נוסף  נאשם  לכך. 
מגע עם פעיל חמאס בטורקיה וכן 
טרור.  ארגון  בכספי  פעולה  ביצע 
את  לעצור  ביקשה  הפרקליטות 
הנאשמים עד תום ההליכים המ־

שפטיים נגדם.
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חשש בירושלים:

 "איראן תתקוף את ישראל בעימות עם ארה"ב"
המתיחות בין וושינגטון לטהרן מטרידה את מנוחתם של בכירים בישראל ◆ השר יובל שטייניץ הביע חשש מכך שטהרן תשתמש בארגוני הטרור בעזה ובלבנון על 

מנת לפגוע בישראל ◆ מפקד משמרות המהפכה: "ארה"ב לא תעז לתקוף - נושאות המטוסים שלה פגיעות"

מ‡: מ. יו„
הצבאית  המתיחות  בעוד 
ממשיכה  לטהרן  וושינגטון  בין 
לרתוח, התבטא אתמול לראשונה 
בכיר ישראלי בנושא והזהיר מפני 
נגד  איראן  של  אפשרית  תגובה 
בינה  עימות  של  במקרה  ישראל, 

ובין ארצות הברית.
השר יובל שטייניץ הזהיר כי 
"העניינים מתחממים" בין ארצות 
כי  אמר  שטייניץ  ואיראן.  הברית 
בין  כלשהי  התלקחות  תהיה  "אם 
בין  או  לאיראן,  הברית  ארצות 
אני  הסוניות,  לשכנותיה  איראן 
שאיראן  האפשרות  את  שולל  לא 
את  או  חיזבאללה  את  תפעיל 
הג'יהאד האסלאמי בעזה, במטרה 

לירות טילים לעבר ישראל".
דבריו של שטייניץ מקבלים 
בסר־ צפוי.  לא  ממקור  חיזוק 
האסלאמי,  הג'יהאד  שפרסם  טון 
בג'יהאד  בכיר  חאמזה,  אבו  נראה 
כי  מודה  כשהוא  האסלאמי, 
של  הרקטית  ביכולת  ההתפתחות 
והת־ טכנולוגיה  פרי  היא  הארגון 

ערבות איראנית.
נדירה  בהודאה  מדובר 
של  וגוברת  ההולכת  במעורבות 
בנע־ באיראן  המהפכה  משמרות 
ובה־ ישראל  של  בגבולותיה  שה 
פי  על  הטרור  ארגוני  של  פעלתם 

רצונה של טהרן.
המהפכה  משמרות  מפקד 
צוטט  סלאמי,  חוסיין  באיראן, 
במסר  פארס  הידיעות  בסוכנות 
"נו־ הברית.  ארצות  נגד  מתריס 
פגיעות.  שלהם  המטוסים  שאות 
נגד  מתקפה  לבצע  יעזו  לא  הם 
שמ־ מבינים  שהם  משום  איראן, 
ערכות ההגנה שלנו חזקות", אמר 

סלאמי.
הברית  שארצות  "הרעיון 
הוא  כזה  גודל  בסדר  סיכון  תיקח 
כל  הדעת.  על  מתקבל  לא  פשוט 
האמריקנים,  שביצעו  הצעדים 
הם  מטוסים,  נושאות  הזזת  כמו 
פסי־ במלחמה  מהלכים  הכל  בסך 
כולוגית מתמשכת", הוסיף מפקד 

משמרות המהפכה.
בסוכנות  דווח  שישי  ביום 

מפציצים  כי  רויטרס  הידיעות 
התי־ למזרח  הגיעו   B-52 מסוג 
כון לבסיס בקטאר. בצבא ארצות 
כי  האחרון  בשבוע  אמרו  הברית 
מסוג  אסטרטגיים  מפציצים  כמה 
הכוחות  מתגבורת  חלק  יהיו  זה 
זאת  התיכון.  למזרח  שנשלחה 

בתגובה למה שתואר כאיומים על 
כזכור,  באזור.  אמריקניים  כוחות 
מודיעי־ גורמים  כי  דווח  אתמול 
ניים בממשל טראמפ קיבלו מידע 
ירוק  אור  נתנו  האיראנים  שלפיו 
בעיראק  השיעיות  למיליציות 
לפגוע  בתימן  החות'ים  ולמורדים 

בספינות וביעדים אמריקניים.
להתפת־ התייחסו  באיראן 
ישנות,  חדשות  כאל  אלה  חויות 
המטוסים  נושאת  של  בואה  כולל 
לטענתם,  לינקולן".  "אברהם 
אימים  להלך  כדי  באה  ההכרזה 
פסיכולוגית"  "מלחמה  ולהפעיל 

על טהרן, במקביל לסנקציות הכ־
לכליות. יצוין כי נושאת המטוסים 
הנוכחית מחליפה נושאת מטוסים 
אחרת של הצי האמריקני, שעזבה 
את המפרץ הפרסי בחודש שעבר.

לוב: כוחות מיליציה מקומית 
הפילו מטוס קרב ושבו את טייסו

הטייס שנשבה הוא שכיר חרב כבן שלושים

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הלובי  הגנרל  של  כוחותיו 

חלק  ידי  על  הנתמכים  חפתר, 

צרפת,  בהן  העולם  ממדינות 

קרב  מטוס  להפיל  הצליחו 

טייסו.  את  ושבו  מיראז'  מדגם 

איטלקי  הטייס,  גילה  בחקירתו 

במוצאו, כי הוא שכיר חרב שנ־

הנלחמים  הכוחות  ידי  על  שכר 

במיליציה של חפתר. 

צפוי  ה-29  בן  הטייס  על 

ממושך  מאסר  עונש  להיגזר 

אלא-אם- קשים,  בתנאים 

עם  להסדר  להגיע  יצליח  כן 

אליהם  יערוק  ולפיהם  השובים 
קבוצות  כנגד  עמם  יחד  ויילחם 

מורדים אחרות. 

(
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חשש בירושלים:

 "איראן תתקוף את ישראל בעימות עם ארה"ב"
המתיחות בין וושינגטון לטהרן מטרידה את מנוחתם של בכירים בישראל ◆ השר יובל שטייניץ הביע חשש מכך שטהרן תשתמש בארגוני הטרור בעזה ובלבנון על 

מנת לפגוע בישראל ◆ מפקד משמרות המהפכה: "ארה"ב לא תעז לתקוף - נושאות המטוסים שלה פגיעות"

מ‡: מ. יו„
הצבאית  המתיחות  בעוד 
ממשיכה  לטהרן  וושינגטון  בין 
לרתוח, התבטא אתמול לראשונה 
בכיר ישראלי בנושא והזהיר מפני 
נגד  איראן  של  אפשרית  תגובה 
בינה  עימות  של  במקרה  ישראל, 

ובין ארצות הברית.
השר יובל שטייניץ הזהיר כי 
"העניינים מתחממים" בין ארצות 
כי  אמר  שטייניץ  ואיראן.  הברית 
בין  כלשהי  התלקחות  תהיה  "אם 
בין  או  לאיראן,  הברית  ארצות 
אני  הסוניות,  לשכנותיה  איראן 
שאיראן  האפשרות  את  שולל  לא 
את  או  חיזבאללה  את  תפעיל 
הג'יהאד האסלאמי בעזה, במטרה 

לירות טילים לעבר ישראל".
דבריו של שטייניץ מקבלים 
בסר־ צפוי.  לא  ממקור  חיזוק 
האסלאמי,  הג'יהאד  שפרסם  טון 
בג'יהאד  בכיר  חאמזה,  אבו  נראה 
כי  מודה  כשהוא  האסלאמי, 
של  הרקטית  ביכולת  ההתפתחות 
והת־ טכנולוגיה  פרי  היא  הארגון 

ערבות איראנית.
נדירה  בהודאה  מדובר 
של  וגוברת  ההולכת  במעורבות 
בנע־ באיראן  המהפכה  משמרות 
ובה־ ישראל  של  בגבולותיה  שה 
פי  על  הטרור  ארגוני  של  פעלתם 

רצונה של טהרן.
המהפכה  משמרות  מפקד 
צוטט  סלאמי,  חוסיין  באיראן, 
במסר  פארס  הידיעות  בסוכנות 
"נו־ הברית.  ארצות  נגד  מתריס 
פגיעות.  שלהם  המטוסים  שאות 
נגד  מתקפה  לבצע  יעזו  לא  הם 
שמ־ מבינים  שהם  משום  איראן, 
ערכות ההגנה שלנו חזקות", אמר 

סלאמי.
הברית  שארצות  "הרעיון 
הוא  כזה  גודל  בסדר  סיכון  תיקח 
כל  הדעת.  על  מתקבל  לא  פשוט 
האמריקנים,  שביצעו  הצעדים 
הם  מטוסים,  נושאות  הזזת  כמו 
פסי־ במלחמה  מהלכים  הכל  בסך 

כולוגית מתמשכת", הוסיף מפקד 
משמרות המהפכה.

בסוכנות  דווח  שישי  ביום 

מפציצים  כי  רויטרס  הידיעות 
התי־ למזרח  הגיעו   B-52 מסוג 
כון לבסיס בקטאר. בצבא ארצות 
כי  האחרון  בשבוע  אמרו  הברית 
מסוג  אסטרטגיים  מפציצים  כמה 
הכוחות  מתגבורת  חלק  יהיו  זה 
זאת  התיכון.  למזרח  שנשלחה 

בתגובה למה שתואר כאיומים על 
כזכור,  באזור.  אמריקניים  כוחות 
מודיעי־ גורמים  כי  דווח  אתמול 
ניים בממשל טראמפ קיבלו מידע 
ירוק  אור  נתנו  האיראנים  שלפיו 
בעיראק  השיעיות  למיליציות 
לפגוע  בתימן  החות'ים  ולמורדים 

בספינות וביעדים אמריקניים.
להתפת־ התייחסו  באיראן 
ישנות,  חדשות  כאל  אלה  חויות 
המטוסים  נושאת  של  בואה  כולל 
לטענתם,  לינקולן".  "אברהם 
אימים  להלך  כדי  באה  ההכרזה 
פסיכולוגית"  "מלחמה  ולהפעיל 

על טהרן, במקביל לסנקציות הכ־
לכליות. יצוין כי נושאת המטוסים 
הנוכחית מחליפה נושאת מטוסים 
אחרת של הצי האמריקני, שעזבה 
את המפרץ הפרסי בחודש שעבר.

לוב: כוחות מיליציה מקומית 
הפילו מטוס קרב ושבו את טייסו

הטייס שנשבה הוא שכיר חרב כבן שלושים

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הלובי  הגנרל  של  כוחותיו 

חלק  ידי  על  הנתמכים  חפתר, 

צרפת,  בהן  העולם  ממדינות 

קרב  מטוס  להפיל  הצליחו 

טייסו.  את  ושבו  מיראז'  מדגם 

איטלקי  הטייס,  גילה  בחקירתו 

במוצאו, כי הוא שכיר חרב שנ־

הנלחמים  הכוחות  ידי  על  שכר 

במיליציה של חפתר. 

צפוי  ה-29  בן  הטייס  על 

ממושך  מאסר  עונש  להיגזר 

אלא-אם- קשים,  בתנאים 

עם  להסדר  להגיע  יצליח  כן 

אליהם  יערוק  ולפיהם  השובים 
קבוצות  כנגד  עמם  יחד  ויילחם 

מורדים אחרות. 

(
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דיווח: טורקיה 
מתכננת לבטל 

את רכישת 
מערכת ה
 S400-

מרוסיה  
שווי העסקה עומד על כמיליארד 

דולרים ◆ בעקבות כוונה של טורקיה 
לרכוש את המערכת הרוסית בוטלה 

עסקת האף-35 עם ארה"ב 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הלחץ  האם 
שה־ הכבד  האמריקני 
טראמפ  ממשל  פעיל 
על ממשלו של ארדואן 
לפי  שלו?  את  עשה 
הגרמני  בעיתון  דיווח 
גור־ שמצטט  "בילד", 
באנקרה,  בכירים  מים 
טורקיה מתכננת לבטל 
מערכת  רכישת  את 
היירוט המתקדמת של 
 ,S-400 הרוסי  הצבא 
ההתנגדות  לנוכח  זאת 

ארה"ב  של  התקיפה 
נאט"ו  ברית  ובעלות 
הטו־ המהלך  למהלך. 
לביטול  הוביל  רקי 
מטו־ למכירת  העסקה 
אמריקנים  אף-35  סי 
ולהטלת  לטורקיה 
אמברגו נשק אמריקני 

על הטורקים.
העסקה  שווי 
כמיליארד  על  עומד 
יפגע  וביטולו  דולר 
הצ־ בתעשייה  קשות 

באית הרוסית. 

אשדוד: שלושה בני משפחה חולצו לאחר שנסחפו מהחוף
סירה ועליה שלושה אנשים נסחפה מהחוף ◆ לאחר תמרונים ימיים חולצו השלושה למרינה

מ‡: מ. יו„
במהלך פעילות שגרתית של שוטרי 
יחידת השיטור הימי לפיקוח על כלי שיט, 
חופי  בגזרת  שפעל  הצוותים  אחד  הבחין 
נמצאים  שעליה  קטנה,  בסירה  אשדוד, 

שלושה אנשים שמסמנים כי הם במצוקה.
עד מהרה התברר, כי מדובר על סי־
פון הסירה נמצא זוג בשנות ה-60 לחייהם 
סי־ מנוע  השיט  שבמהלך  בתם,  עם  יחד 
הרחק  להיסחף  החלו  והם  דמם  רתם 

בזרי־ פעל  הימי  השיטור  צוות  מהחוף. 
וביצוע  השיטור  ספינת  תמרוני  תוך  זות, 
שהצליחו  עד  מקצועיים,  ימאות  פעולות 
למרינה  יושביה  כל  על  הסירה  את  לחלץ 

באשדוד.

השיטור  "יחידת  נמסר:  מהמשטרה 
חופי  לאורך  הימי  התווך  על  אמונה  הימי 
פי־ תוך  אילת,  ומפרץ  הכינרת  המדינה, 
קוח, וגם אכיפה במידת הצורך, אך עיקר 

משימתם הייתה ונשארה הצלת חיים".
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פרשת דומא: הקטין 
שעונה על ידי השב"כ 

לא יורשע
הפרקליטות חתמה על הסכם עם פרקליטו של הצעיר א', 

שהיה קטין בעת ביצוע המעשים בכפר הערבי ◆ בפרקליטות 
מתעקשים להרשיעו בחברות בארגון טרור

מ‡: מ. יו„
הנאשם  א'  הקטין 
לה־ הגיע  דומא,  בפרשת 
הפרק־ עם  טיעון  סדר 
יימחק  במסגרתו  ליטות, 
חלקו  האישום  מכתב 
יואשם  הוא  דומא.  בתיק 
אירועים  בארבעה  ויודה 
לביצוע  קשר  קשירת  של 
ומעשי  הצתה  של  פשע 
תג מחיר ברכוש. כמו כן, 
כנסיית  הצתת  סעיף  גם 
מכתב  הוסר  הדורמציון 
האישום המתוקן. א' עונה 
עינויים,  סבבי  בשלושה 
הביטחון  בשירות  כאשר 
הכללי היו בטוחים שהוא 
הרצח.  בביצוע  השתתף 
סירבו  הם  אך  הודה  הוא 
בשל  ההודאה  את  לקבל 
ולבסוף  בה,  שהיו  בעיות 
האירוע.  בתכנון  הואשם 
הסעיף המדובר יוסר כא־

מור מכתב האישום.
צפויה  הפרקליטות 
חמש  ירצה  א'  כי  לבקש 
סנ־ אך  מאסר,  שנות 
קידר  עדי  עו"ד  גורו 
שחרורו  את  לבקש  צפוי 
שריצה  לאחר  המיידי, 
מאסר.  שנות  כשלוש 
התעקשה  הפרקליטות 
בחברות  יודה  שהוא 
"המרד",  טרור  בארגון 
לכך.  סירב  הסנגור  אך 
לא'  הקשורים  הדיונים 
סביב  להימשך  צפויים 
ושלב  המדובר,  הסעיף 
ההוכחות נמצא בעיצומו.

לאחר  אמר  קידר 
האישום  "כתב  הדיון: 
המשפט  לבית  שהוגש 
הטיעון  עסקת  במסגרת 
אותה  של  תולדה  הוא 
של  תקדימים  החלטה 

את  שפסל  המשפט  בית 
הן  כי  וקבע  ההודאות 
הוצאו תוך אלימות קשה. 
בי־ העביר  המשפט  בית 
הפרקלי־ על  קשה  קורת 
לדבריו,  והשב"כ".  טות 
באופן כללי, הסדרי טיעון 
אינם חפים מפשעים וגם 
מטבעו  הוא  הזה  ההסדר 
הצדדים  שני  של  הסכמה 
שהגיעו  משפטנים  של 
מאחו־ ועומדים  להסדר 
ברו־ היו  השיקולים  ריו. 
בהסדר  "אין  מאוד.  רים 
המתוקן  האישום  ובכתב 
לנאשם  אותו  לקשור 
מקווים  שאנחנו  המרכזי, 
מה־ לזיכויו  מייחלים 
"דבר  הוסיף,  לו",  מיוחס 
בבסיס  שנמצא  נוסף 
ולש־ לנסות  השיקולים 
שפצעו  הפצעים  את  קם 
השב"כ,  חוקרי  בנאשם 
לאחר  ונפשית,  פיזית 
שהפגינו כלפיו אלימות". 
שקורא  "מי  סיכם:  הוא 
רואה  האישום,  כתב  את 
מהפרשה  מנותק  שהוא 
הזמן  הגיע  דומא.  של 
להשת־ לנסות  יוכל  שא' 

קם ואנחנו מקווים שיוכל 
בזוועות  אתכם  לשתף 

שעברו עליו בחקירות".
שע־ בשנה  כזכור, 

ברה בית המשפט העליון 
המדינה  ערר  את  דחה 
הנאשם  הקטין  כי  וקבע 
ישוחרר  בדומא  בפיגוע 
הערעור  בית.  למעצר 
חמי־ שביום  לאחר  הגיע 
המשפט  בית  האחרון  שי 
על  הורה  בלוד  המחוזי 
הח־ הקטין  של  שחרורו 
ברצח  במעורבות  שוד 
דוואבשה.  משפחת  בני 

החליט  קובו  עמי  השופט 
במעצר  שישב  הצעיר,  כי 
ישהה  וחצי,  כשנתיים 
אל־ בפיקוח  בית  במעצר 
קטרוני ועם שני מפקחים 

בכל רגע נתון.
כן,  לפני  חודש 
את  המשפט  בית  פסל 
הקטין,  של  ההודאות 
לרצח.  בסיוע  הנאשם 
שבמהלך  לאחר  זאת 
מצבו  התדרדר  החקירה 
הנפשי והוא נזקק לטיפול 
תרגיל  זאת,  עם  תרופתי. 
נקבע  שנערך  המדובבים 
המש־ שבית  כיוון  כתקף, 
פט דחה את טענות ההג־
ב“תחבולה  מדובר  כי  נה 
הופ־ שלא  וקבע  נפסדת“ 

עלו נגדו איומים.
נמסר  משב"כ 
"במסגרת  כי  בתגובה 
בע־ המשפטי  ההליך 
הנאשם  הקטין  של  ניינו 
לביצוע  קשר  בקשירת 
הודה  בדומא,  הפיגוע 
במעור־ הנאשם  אתמול 
בות המיוחסת לו בביצוע 
הפיגוע בו נרצחו שלושה 
דוואבשה.  משפחת  בני 
נתנה  הנאשם  הודאת 
לאחר שלאורך כל ההליך 
קשר  שום  לו  אין  כי  טען 
ושמסר  בדומא  לפיגוע 
בגלל  רק  שקר  הודאת 
במסגרת  חקירתו.  תנאי 
תבקש  לעונש,  טיעוניה 
בעונשו  להחמיר  המדינה 
התו־ לנוכח  הקטין,  של 
צאות הקשות של קשירת 
הקשר בה הודה. במקביל 
משפ־ נמשך  זו,  להרשעה 

טו של עמירם בן אוליאל, 
מעשה  בביצוע  הנאשם 

הרצח עצמו".

איראן הצליחה להעביר לסוריה 
מכליות נפט

זו אספקת הנפט הראשונה שהועברה לסוריה מזה ששה חודשים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נמנעה  שבמהלכו  רב  זמן  לאחר 
איראן מלשלוח מכליות נפט וגז לבעלת 
בריתה סוריה, הועברו בימים האחרונים 
המכליות  לסוריה.  נפט  מכליות  שתי 

ספינה  ידי  על  הים  דרך  לסוריה  הועברו 
לאיש  השייכת  נוספת  וספינה  איראנית 
זה  הראשונה  הנפט  אספקת  זו  עסקים. 
לסו־ מאיראן  שהועברה  חודשים  שישה 

ריה.

מחסור  שרר  האחרונה  בתקופה 
המ־ אספקת  בסוריה.  וגז  נפט  של  כבד 
להתמודד  לסורים  לסייע  צפויה  כליות 
עם המשבר ולמנוע את השבתת התנועה 

הציבורית במדינה.
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פרשת דומא: הקטין 
שעונה על ידי השב"כ 

לא יורשע
הפרקליטות חתמה על הסכם עם פרקליטו של הצעיר א', 

שהיה קטין בעת ביצוע המעשים בכפר הערבי ◆ בפרקליטות 
מתעקשים להרשיעו בחברות בארגון טרור

מ‡: מ. יו„
הנאשם  א'  הקטין 
לה־ הגיע  דומא,  בפרשת 
הפרק־ עם  טיעון  סדר 
יימחק  במסגרתו  ליטות, 
חלקו  האישום  מכתב 
יואשם  הוא  דומא.  בתיק 
אירועים  בארבעה  ויודה 
לביצוע  קשר  קשירת  של 
ומעשי  הצתה  של  פשע 
תג מחיר ברכוש. כמו כן, 
כנסיית  הצתת  סעיף  גם 
מכתב  הוסר  הדורמציון 
האישום המתוקן. א' עונה 
עינויים,  סבבי  בשלושה 
הביטחון  בשירות  כאשר 
הכללי היו בטוחים שהוא 
הרצח.  בביצוע  השתתף 
סירבו  הם  אך  הודה  הוא 
בשל  ההודאה  את  לקבל 
ולבסוף  בה,  שהיו  בעיות 
האירוע.  בתכנון  הואשם 
הסעיף המדובר יוסר כא־

מור מכתב האישום.
צפויה  הפרקליטות 
חמש  ירצה  א'  כי  לבקש 
סנ־ אך  מאסר,  שנות 
קידר  עדי  עו"ד  גורו 
שחרורו  את  לבקש  צפוי 
שריצה  לאחר  המיידי, 
מאסר.  שנות  כשלוש 
התעקשה  הפרקליטות 
בחברות  יודה  שהוא 
"המרד",  טרור  בארגון 
לכך.  סירב  הסנגור  אך 
לא'  הקשורים  הדיונים 
סביב  להימשך  צפויים 
ושלב  המדובר,  הסעיף 
ההוכחות נמצא בעיצומו.

לאחר  אמר  קידר 
האישום  "כתב  הדיון: 
המשפט  לבית  שהוגש 
הטיעון  עסקת  במסגרת 
אותה  של  תולדה  הוא 
של  תקדימים  החלטה 

את  שפסל  המשפט  בית 
הן  כי  וקבע  ההודאות 
הוצאו תוך אלימות קשה. 
בי־ העביר  המשפט  בית 
הפרקלי־ על  קשה  קורת 
לדבריו,  והשב"כ".  טות 
באופן כללי, הסדרי טיעון 
אינם חפים מפשעים וגם 
מטבעו  הוא  הזה  ההסדר 
הצדדים  שני  של  הסכמה 
שהגיעו  משפטנים  של 
מאחו־ ועומדים  להסדר 
ברו־ היו  השיקולים  ריו. 
בהסדר  "אין  מאוד.  רים 
המתוקן  האישום  ובכתב 
לנאשם  אותו  לקשור 
מקווים  שאנחנו  המרכזי, 
מה־ לזיכויו  מייחלים 
"דבר  הוסיף,  לו",  מיוחס 
בבסיס  שנמצא  נוסף 
ולש־ לנסות  השיקולים 
שפצעו  הפצעים  את  קם 
השב"כ,  חוקרי  בנאשם 
לאחר  ונפשית,  פיזית 
שהפגינו כלפיו אלימות". 
שקורא  "מי  סיכם:  הוא 
רואה  האישום,  כתב  את 
מהפרשה  מנותק  שהוא 
הזמן  הגיע  דומא.  של 
להשת־ לנסות  יוכל  שא' 

קם ואנחנו מקווים שיוכל 
בזוועות  אתכם  לשתף 

שעברו עליו בחקירות".
שע־ בשנה  כזכור, 

ברה בית המשפט העליון 
המדינה  ערר  את  דחה 
הנאשם  הקטין  כי  וקבע 
ישוחרר  בדומא  בפיגוע 
הערעור  בית.  למעצר 
חמי־ שביום  לאחר  הגיע 
המשפט  בית  האחרון  שי 
על  הורה  בלוד  המחוזי 
הח־ הקטין  של  שחרורו 
ברצח  במעורבות  שוד 
דוואבשה.  משפחת  בני 

החליט  קובו  עמי  השופט 
במעצר  שישב  הצעיר,  כי 
ישהה  וחצי,  כשנתיים 
אל־ בפיקוח  בית  במעצר 
קטרוני ועם שני מפקחים 

בכל רגע נתון.
כן,  לפני  חודש 
את  המשפט  בית  פסל 
הקטין,  של  ההודאות 
לרצח.  בסיוע  הנאשם 
שבמהלך  לאחר  זאת 
מצבו  התדרדר  החקירה 
הנפשי והוא נזקק לטיפול 
תרגיל  זאת,  עם  תרופתי. 
נקבע  שנערך  המדובבים 
המש־ שבית  כיוון  כתקף, 
פט דחה את טענות ההג־
ב“תחבולה  מדובר  כי  נה 
הופ־ שלא  וקבע  נפסדת“ 

עלו נגדו איומים.
נמסר  משב"כ 
"במסגרת  כי  בתגובה 
בע־ המשפטי  ההליך 
הנאשם  הקטין  של  ניינו 
לביצוע  קשר  בקשירת 
הודה  בדומא,  הפיגוע 
במעור־ הנאשם  אתמול 
בות המיוחסת לו בביצוע 
הפיגוע בו נרצחו שלושה 
דוואבשה.  משפחת  בני 
נתנה  הנאשם  הודאת 
לאחר שלאורך כל ההליך 
קשר  שום  לו  אין  כי  טען 
ושמסר  בדומא  לפיגוע 
בגלל  רק  שקר  הודאת 
במסגרת  חקירתו.  תנאי 
תבקש  לעונש,  טיעוניה 
בעונשו  להחמיר  המדינה 
התו־ לנוכח  הקטין,  של 
צאות הקשות של קשירת 
הקשר בה הודה. במקביל 
משפ־ נמשך  זו,  להרשעה 

טו של עמירם בן אוליאל, 
מעשה  בביצוע  הנאשם 

הרצח עצמו".

איראן הצליחה להעביר לסוריה 
מכליות נפט

זו אספקת הנפט הראשונה שהועברה לסוריה מזה ששה חודשים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נמנעה  שבמהלכו  רב  זמן  לאחר 
איראן מלשלוח מכליות נפט וגז לבעלת 
בריתה סוריה, הועברו בימים האחרונים 
המכליות  לסוריה.  נפט  מכליות  שתי 

ספינה  ידי  על  הים  דרך  לסוריה  הועברו 
לאיש  השייכת  נוספת  וספינה  איראנית 
זה  הראשונה  הנפט  אספקת  זו  עסקים. 
לסו־ מאיראן  שהועברה  חודשים  שישה 

ריה.

מחסור  שרר  האחרונה  בתקופה 
המ־ אספקת  בסוריה.  וגז  נפט  של  כבד 
להתמודד  לסורים  לסייע  צפויה  כליות 
עם המשבר ולמנוע את השבתת התנועה 

הציבורית במדינה.
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ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
מה בן מרים, רה ˆפורה ב פרי„ה, 

רפ‡ל ‡ורי‡ל יˆח˜ בן רה, רבי יר‡ל 
ניסן בן ‡סר רחל

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו

"תן לזולת את אפשרות הביטוי המרבית"

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

במהלך איסוף הקרשים 
למדורה: מסמר ננעץ בכף ידו 

של ילד
קרש מחובר במסמר ננעץ בכף ידו של ילד בן 5 וחצי מבני ברק

מ‡: יר‡ל לבי‡  
ברק  מבני  וחצי   5 בן  ילד 
למחלקה  השבוע  בסוף  הגיע 
במרכז  (מיון)  דחופה  לרפואה 
קרש  עם  ילדים  לרפואת  שניידר 

מחובר במסמר לכף ידו.
לקראת  קרשים  אסף  הילד 
ל״ג בעומר, כשלפתע הרגיש כאב 
מזעזע:  היה  המראה  בידו.  חד 
בתוך  תקוע  שהיה  חלוד  מסמר 
גב  בתוך  ננעץ   – הקרשים  אחד 
היד, חדר ויצא מהצד השני, בכף 

ידו הקטנה של הילד.
הבהילו  הילד  של  הוריו 
דחופה  לרפואה  למחלקה  אותו 
שלפו  שם  שניידר,  במרכז  (מיון) 

מכף  המסמר  את  שניידר  מומחי 
ידו, ודאגו לטיפול מונע לזיהומים 
אנטי־ ומתן  טטנוס  זריקת  הכולל 
אמרה:  הילד  של  אמו  ביוטיקה. 
להשגיח  מההורים  מבקשת  "אני 
איסוף  בעת  הקטנים  הילדים  על 
קרשים ולהזהיר אותם מפני מצ־
הגדולה,  לשמחתנו  כאלה.  בים 

המקרה שלנו הסתיים בטוב".
פרופ' יחזקאל ויסמן, מנהל 
במרכז  דחופה  לרפואה  המחלקה 
איסוף  בעת  כי  מזהיר  שניידר, 
מאיסוף  להימנע  חשוב  הקרשים, 
ומסמרים,   מתכות  עם  קרשים 
בכדי שלא יקרו מקרים מעין אלו.

ארה"ב העבירה לאיראן מספר 
טלפון של טראמפ דרך שווייץ 
על רקע המתיחות בין וושינגטון לטהראן, רשת CNN מדווחת כי האיראנים 
יוכלו לשוחח עם הנשיא האמריקני, אך לפי גורם דיפלומטי - יצטרכו לבקש 

זאת במפורש

מ‡ פ. יוחנן
ביח־ ההידרדרות  רקע  על 
סים בין וושינגטון לטהראן, רשת 
הלבן  הבית  כי  דיווחה   CNN
טלפון,  מספר  לשווייץ  העביר 
האיראנים  יוכלו  שבאמצעותו 
הברית  ארצות  לנשיא  להתקשר 
מייצגת  שווייץ  טראמפ.  דונלד 
האמריקניים  האינטרסים  את 
שתי  בין  שאין  מאחר  באיראן, 
דיפלומטיים  קשרים  המדינות 

רשמיים.
אמר  דיפלומטי  גורם 
ל-CNN כי ככל הנראה, שווייץ 
לא תעביר את המספר אם איראן 
וההערכות  במפורש,  תבקש  לא 
תעשה  שטהראן  סביר  שלא  הן 
זאת. בימים האחרונים אמר נשיא 
מעוניין  הוא  כי  הברית  ארצות 
וגור־ אליו,  יתקשרו  שהאיראנים 
אומרים  הלבן  בבית  בכירים  מים 

כי הצעותיו כנות.

הודיע  הברית  ארצות  צבא 
המטוסים  נושאת  כי  השבוע 
"אברהם לינקולן" וכמה מפציצים 
מסוג B-52 של בואינג יהיו חלק 
המזרח  לעבר  שינועו  מהכלים 
"סימ־ עם  להתמודד  כדי  התיכון 
נים ברורים" של איומים מאיראן 
משמרות  הברית.  ארצות  על 
והס־ הטענות  את  דחו  המהפכה 
בירו כי מדובר ב"מודיעין מזויף".

ביתר: היערכות ל-10,000 
נוסעים למירון בל"ג בעומר

מנתוני חברות התחבורה עולה, כי ביתר היא הריכוז השלישי בגודלו בארץ של 
העולים למירון, אחרי ירושלים ובני ברק ◆ לצורך מבצע ההסעה יהפוך ציר 

הכניסה לביתר ברח' המגיד ממעזריטש לנתיב תחבורה ציבורית

מ‡: יר‡ל לבי‡
להילולא  ואתכנשו  עולו 
היא  עילית  ביתר  יוחאי:  דבר 
בארץ  בגודלו  השלישי  הריכוז 
בעו־ בל"ג  למירון  העולים  של 
מר, אחרי ירושלים ובני ברק, כך 
התחבורה.  חברות  מנתוני  עולה 
מבי־ השנה  יעלו  הערכות,  ע"פ 
בעומר  בל"ג  למירון  עילית  תר 

כ-10,000 נוסעים.
שב־ למרות  כי  לציין,  יש 
הקו  מתופעל  השנה  כל  משך 
למירון בידי נתיב אקספרס, בל"ג 
באמצעות  הקו  מתופעל  בעומר 
ע"י חברת קווים עילית. לחוזרים 
שנמכר  הכרטיס  יכובד  במוצ"ש, 

ע"י חברת קווים עילית.
ההיסעים,  תכנית  במסגרת 
מוגבל כרטיס הנסיעה בהלוך לפי 
מועדים ושעות, כאשר בחזור אין 
החוזרים  לנוסעים  הגבלה.  כל 
תהיה  הנסיעה  ובמוצ"ש,  בשישי 
נתיב  חברת  באמצעות  כבשגרה 
הכרטיס  את  שיכבדו  אקספרס, 

שנמכר באמצעות קווים עילית.
אומ־ עילית  קווים  בחברת 

במעט  תתקצר  השנה  כי  רים, 
במקטע  השימוש  עקב  הדרך 
החדש של כביש 6 עד מחלף עין 
תות. בהתאם לכך, תחנת הריענון 
אלי־ במחלף  השנה  תהיה  בדרך 
שהיה  מגידו  צומת  במקום  קים 

אשתקד.
תחנת  הקודמת,  בשנה  כמו 
לנוס־ במירון  וההעלאה  ההורדה 
 .89 בטרמינל  תהיה  מביתר,  עים 
תסודר  העסקנים,  בהשתדלות 
יחולק  וכן  מהדרין,  דרך  במקום 
לנוסעי  בטרמינל  ושתיה  כיבוד 

ביתר.
כי  עוד,  אומרים  בעייריה 
מבצע  לקראת  מההכנות  כחלק 
לדרי־ ובהתאם  הענק,  ההיסעים 
התחבו־ ומשרד  המשטרה  שת 
הסדרי  לעיר  בכניסה  יונהגו  רה, 
בעומר.  בל"ג  מיוחדים  תנועה 
תחבורה  נתיב  יונהג  זו,  במסגרת 
ציבורית ברח' מעזריטש - בקטע 
הגפן  לכיכר  הרימון  כיכר  שבין 
הארי,  דרך  פינת  מזריטש  (מרח' 
חיי  פינת  מעזריטש  רח'  עד 

יצחק), לשני הכיוונים.

הציבורית  התחבורה  נתיב 
אייר  י"ז  רביעי  מיום  החל  יופעל 
ליום  ועד  בבוקר,   12:00 בשעה 
ל"ג בעומר בשעה 15:00 אחה"צ. 
יתאפשר  לא  הללו  השעות  בכל 
מעבר וחניית רכבים פרטיים במ־
קום, רכבים שיחנו שם יפונו ע"י 

המשטרה.
לקראת ל"ג בעומר, נערכה 
בהש־ פגישה  ביתר  בעיריית 
ביט־ העירייה,  גורמי  כל  תתפות 
חון, גורמי ההצלה, תחבורה ועוד, 
לקראת  מוכנים  להיות  מנת  על 
ל"ג בעומר באופן המיטבי ביותר.
אומרים:  ביתר  בעיריית 
"אנו עמלים לשפר את ההמתנה, 
דאגה  כולל  והנסיעה,  השירות 
לשתייה וכיבוד בטרמינל במירון. 
עולים  ביתר  מתושבי  גדול  חלק 
תפקיד  זה  שאין  ולמרות  למירון, 
רואים  אנו  הפורמלי,  העירייה 
ולסייע  לדאוג  ומצווה  שליחות 
לעבוד  הגדול  ההיסעים  למבצע 
על הצד הטוב ביותר, למענם של 

תושבי ביתר".
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דרום אפריקה: מפלגת השלטון 
ניצחה בבחירות

מפלגת השלטון ניצחה עם הנתון הנמוך ביותר מאז הוקמה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בדרום  השלטון  מפלגת 
הב־ את  שוב  ניצחה  אפריקה 
של  במיוחד  נאה  בפער  חירות 
עם  המצביעים.  מקולות   58%
הד־ השלטון  מפלגת  עבור  זאת, 
רום-אפריקאית מדובר בבשורות 

המפלגה,  במיוחד.  רעות 
ששחררה את השחורים משלטון 
בפע־ כה  עד  ניצחה  האפרטהייד 
הק־ ומאז  יותר  אף  גבוהים  רים 
מתה לא ירדה מעולם אל מתחת 

לרף ה-62 אחוזי תמיכה.
מערי־ מקומיים  פרשנים 
כים, כי הרקע לנסיגה בכוחה של 

המפלגה היא פרשיית השחיתות 
המצב  המפלגה,  את  שאופפת 
וסו־ ומתדרדר  שהולך  הכלכלי 
במ־ קשות  שפגעו  נוספות  גיות 
המסור־ ובתמיכה  השלטון  פלגת 
תית לה זכתה בשנים האחרונות. 

נשיא טורקיה הגן על נשיא 
וונצואלה: "מדורו הוא נבחר 
ציבור שפועל לפי רצון העם"

את הדברים אמר הנשיא הטורקי לנוכח ביקורת שנמתחה על המהלך שהוביל 
לביטול תוצאת הבחירות לראשות עיריית איסטנבול

מ‡ ‡ברהם ויסמן 
טאיפ  רג'יפ  טורקיה,  נשיא 
נשיא  על  אתמול  הגן  ארדואן, 
ותקף  מדורו,  ניקולס  וונצואלה 
במרומז את ארה"ב ואת המדינות 
האופוזיציה  במנהיג  התומכות 

חואן גויאדו. 
את  להפיל  שמנסה  "מי 
לדבר  יכול  לא  ונצואלה  נשיא 
ארדואן  אמר  דמוקרטיה",  על 
יכולים  שלא  "לאלה  והוסיף, 
הישראלי  הטרור  נגד  להתבטא 
המאבק  על  דבר  להגיד  זכות  אין 

שלנו לזכויות ולכבוד".
הנשיא  אמר  הדברים  את 
חריפה  ביקורת  לנוכח  הטורקי, 
במערב שנמתחה על ממשלו בע־
לראשות  הבחירות  ביטול  הפסידה קבות  שם  איסטנבול,  מפלגתו למועמד האופוזיציה. עיריית 

עם גיוס של 400 מיליון ₪ תוך 
שנה, ב'קהילות' חנכו משרדי ענק 
באירוע בוטיק מיוחד, נחנכו השבוע משרדי 'קהילות' החדשים בבית 'דגל התורה' 
בבני ברק וכל המי ומי הגיעו לחגוג ◆ מנכ"ל החברה: "אפשר להוריד את המע"מ 
ל- 12% אם תאפשר המדינה החזרים לאנשים פרטיים" ◆ וגם: כיצד השתלטו 

המסכים המקוונים על עולם הישיבות? המספרים המלאים בפנים

 'חרי' בכ :‡מ
ילום: בחזיˆ

קדמת  את  שהחדירו  אחרי 
כנסת  בתי  לאלפי  הטכנולוגיה 
וישיבות, באמצעות מסכי 'קהילות' 
תרומות  היתר  בין  המאפשרים 
ארגונים  עמותות,  לאלפי  אונליין 
ומוסדות, חנכו השבוע ב'קשר' את 
משרדי החברה החדשים בבית 'דגל 

התורה' בבני ברק.
 13 מזה  שמנהלת  החברה, 
עמותות  מ-8,000  למעלה  שנה 
במגזר, פרצה בשנה האחרונה לתו־
של  השקתם  עם  הציבורית  דעה 
כאמור  שפרוסים  'קהילות'  מסופי 
למ־ מעבר  כאשר  נקודות.  באלפי 
ערך התרומות דרכם, הם משמשים 
נוכחות'  כ'שעון  הכוללים  את  גם 
ומאפשרים לאברכים להנות דרכם 
משירותים הנמנעים מהם בשל אי-
למשל  כמו  בסמרטפון,  השימוש 

הטענת רב-קו אונליין.
כי  עולה,  'קשר'  מנתוני 
סולקו  הכספים 2018  שנת  במהלך 
דרכה תרומות בהיקף גבוה מ-400 
מיליון ₪, זינוק של כ- 25% מהת־

קופה המקבילה אשתקד. 
אריה  החברה  מנכ"ל  לדברי 
הרשלר, "אפשר יהיה להפחית את 
העמ־ ידי  על  אחוז  לכ-12  המע"מ 
מע''מ  החזרת  באמצעות  גביה  קת 
שיגרום  מה  פרטיים,  לאנשים  גם 
יהיה  שהיא  חנות  בכל  מוכר  שכל 
לכל  מס  חשבונית  להוציא  חייב 
לקוח מזדמן, מכיון שהלקוח ידרוש 
את החשבונית על מנת לקבל החזר 

מע''מ".
והתייחס  הוסיף  הרשלר 
פעולות  במספר  הגבוהה  לעליה 
תשלומים בכרטיס אשראי והחזקת 
כי  ואמר  החרדי,  בציבור  כרטיסים 
נזקף  מכך  גדול  "חלק  להערכתו 
את  שפיתחה  קשר  חברת  לזכות 
תרומה  עמדות  של  הסטארטאפ 
שגרם  מה  כנסת,  בבתי  דיגיטליות 
שרוב מוחלט של התרומות בציבור 
כרטיסי  באמצעות  עוברים  החרדי 

אשראי".
סליקת  חברת  היא  'קשר' 
שו־ והיא  במגזר  היחידה  האשראי 
הנערכים  בדיונים  שבוע  מדי  תפה 
בבנק ישראל מול חברות האשראי 
ברי־ מחזיקה  היא  בנוסף,  במשק. 

שיון האבטחה הגבוה ביותר, על פי 
תקן PCI המחמיר. בחברה מועס־

קים כ- 50 עובדים חרדים.
'קהילות'  שמיזם  ספק  "אין 
אח־ האחרונה,  בשנה  שהובלתי 
לתודעה  החברה  לפריצת  ראי 
סמנכ"ל  אמר  במגזר",  הציבורית 
לדבריו,  דייטש.  אליהו  החברה 
החברה  פעלה  שנה  לפני  עד  "אם 
בגזרת העמותות בלבד, המיזם הזה 
ללקוחות  האברכים  כלל  את  הפך 

הקצה".
השבוע כאמור, נחנכו משרדי 
על  המתפרסים  החדשים  החברה 
התו־ 'דגל  בבניין  מ"ר  כ- 600  פני 
על  המזוזות  נקבעו  במהלכה  רה', 

ידי רבנים ואישי ציבור בכירים.
שהשתתף  אשר,  יעקב  ח"כ 
שיבח  המזוזות,  קביעת  במעמד 
את המיזם ואמר כי "אנו עדים לכך 

להנ־ ניתן  הטכנולוגי  בעידן  שגם 
החדשניות  הפלטפורמות  את  גיש 
ביותר לציבור החרדי ולאפשר את 
השותפות עם ארגוני החסד ועולם 
הערכים  על  שמירה  תוך  התורה, 
התא־ זו  הציבור,  של  והמאפיינים 
לפעילות  כח  מכפיל  שהיא  רגנות 
של חברי הכנסת בדאגה היומיומית 
לב־ מתכוונים  ואנו  החרדי  לאזרח 
חון את השימוש במיזם ככלי להנג־
שת שירותים נוספים למען הציבור 

הרחב".
בלטו  האירוע  משתתפי  בין 
הרה"ג  מרמרוש,  ישראל  ר'  הרה"ג 
הרה"ג  קרליץ,  ישעיהו  אברהם  ר' 
הכספים  ועדת  יו"ר  וינד,  פנחס  ר' 
חה"כ משה גפני, חה"כ יעקב אשר, 
שפירא,  מנחם  ברק  בני  ר"ע  סגן 
מימון  מוטי  אונליין  רב-קו  מנכ"ל 

ועוד.

mailto:a035444900@gmail.com
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מפלגת השלטון ניצחה עם הנתון הנמוך ביותר מאז הוקמה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בדרום  השלטון  מפלגת 
הב־ את  שוב  ניצחה  אפריקה 
של  במיוחד  נאה  בפער  חירות 
עם  המצביעים.  מקולות   58%
הד־ השלטון  מפלגת  עבור  זאת, 
רום-אפריקאית מדובר בבשורות 

המפלגה,  במיוחד.  רעות 
ששחררה את השחורים משלטון 
בפע־ כה  עד  ניצחה  האפרטהייד 
הק־ ומאז  יותר  אף  גבוהים  רים 
מתה לא ירדה מעולם אל מתחת 

לרף ה-62 אחוזי תמיכה.
מערי־ מקומיים  פרשנים 
כים, כי הרקע לנסיגה בכוחה של 

המפלגה היא פרשיית השחיתות 
המצב  המפלגה,  את  שאופפת 
וסו־ ומתדרדר  שהולך  הכלכלי 
במ־ קשות  שפגעו  נוספות  גיות 
המסור־ ובתמיכה  השלטון  פלגת 
תית לה זכתה בשנים האחרונות. 

נשיא טורקיה הגן על נשיא 
וונצואלה: "מדורו הוא נבחר 
ציבור שפועל לפי רצון העם"

את הדברים אמר הנשיא הטורקי לנוכח ביקורת שנמתחה על המהלך שהוביל 
לביטול תוצאת הבחירות לראשות עיריית איסטנבול

מ‡ ‡ברהם ויסמן 
טאיפ  רג'יפ  טורקיה,  נשיא 
נשיא  על  אתמול  הגן  ארדואן, 
ותקף  מדורו,  ניקולס  וונצואלה 
במרומז את ארה"ב ואת המדינות 
האופוזיציה  במנהיג  התומכות 

חואן גויאדו. 
את  להפיל  שמנסה  "מי 
לדבר  יכול  לא  ונצואלה  נשיא 
ארדואן  אמר  דמוקרטיה",  על 
יכולים  שלא  "לאלה  והוסיף, 
הישראלי  הטרור  נגד  להתבטא 
המאבק  על  דבר  להגיד  זכות  אין 

שלנו לזכויות ולכבוד".
הנשיא  אמר  הדברים  את 
חריפה  ביקורת  לנוכח  הטורקי, 
במערב שנמתחה על ממשלו בע־
לראשות  הבחירות  ביטול  הפסידה קבות  שם  איסטנבול,  מפלגתו למועמד האופוזיציה. עיריית 

עם גיוס של 400 מיליון ₪ תוך 
שנה, ב'קהילות' חנכו משרדי ענק 
באירוע בוטיק מיוחד, נחנכו השבוע משרדי 'קהילות' החדשים בבית 'דגל התורה' 
בבני ברק וכל המי ומי הגיעו לחגוג ◆ מנכ"ל החברה: "אפשר להוריד את המע"מ 
ל- 12% אם תאפשר המדינה החזרים לאנשים פרטיים" ◆ וגם: כיצד השתלטו 

המסכים המקוונים על עולם הישיבות? המספרים המלאים בפנים

 'חרי' בכ :‡מ
ילום: בחזיˆ

קדמת  את  שהחדירו  אחרי 
כנסת  בתי  לאלפי  הטכנולוגיה 
וישיבות, באמצעות מסכי 'קהילות' 
תרומות  היתר  בין  המאפשרים 
ארגונים  עמותות,  לאלפי  אונליין 
ומוסדות, חנכו השבוע ב'קשר' את 
משרדי החברה החדשים בבית 'דגל 

התורה' בבני ברק.
 13 מזה  שמנהלת  החברה, 
עמותות  מ-8,000  למעלה  שנה 
במגזר, פרצה בשנה האחרונה לתו־
של  השקתם  עם  הציבורית  דעה 
כאמור  שפרוסים  'קהילות'  מסופי 
למ־ מעבר  כאשר  נקודות.  באלפי 
ערך התרומות דרכם, הם משמשים 
נוכחות'  כ'שעון  הכוללים  את  גם 
ומאפשרים לאברכים להנות דרכם 
משירותים הנמנעים מהם בשל אי-
למשל  כמו  בסמרטפון,  השימוש 

הטענת רב-קו אונליין.
כי  עולה,  'קשר'  מנתוני 
סולקו  הכספים 2018  שנת  במהלך 
דרכה תרומות בהיקף גבוה מ-400 
מיליון ₪, זינוק של כ- 25% מהת־

קופה המקבילה אשתקד. 
אריה  החברה  מנכ"ל  לדברי 
הרשלר, "אפשר יהיה להפחית את 
העמ־ ידי  על  אחוז  לכ-12  המע"מ 
מע''מ  החזרת  באמצעות  גביה  קת 
שיגרום  מה  פרטיים,  לאנשים  גם 
יהיה  שהיא  חנות  בכל  מוכר  שכל 
לכל  מס  חשבונית  להוציא  חייב 
לקוח מזדמן, מכיון שהלקוח ידרוש 
את החשבונית על מנת לקבל החזר 

מע''מ".
והתייחס  הוסיף  הרשלר 
פעולות  במספר  הגבוהה  לעליה 
תשלומים בכרטיס אשראי והחזקת 
כי  ואמר  החרדי,  בציבור  כרטיסים 
נזקף  מכך  גדול  "חלק  להערכתו 
את  שפיתחה  קשר  חברת  לזכות 
תרומה  עמדות  של  הסטארטאפ 
שגרם  מה  כנסת,  בבתי  דיגיטליות 
שרוב מוחלט של התרומות בציבור 
כרטיסי  באמצעות  עוברים  החרדי 

אשראי".
סליקת  חברת  היא  'קשר' 
שו־ והיא  במגזר  היחידה  האשראי 
הנערכים  בדיונים  שבוע  מדי  תפה 
בבנק ישראל מול חברות האשראי 
ברי־ מחזיקה  היא  בנוסף,  במשק. 

שיון האבטחה הגבוה ביותר, על פי 
תקן PCI המחמיר. בחברה מועס־

קים כ- 50 עובדים חרדים.
'קהילות'  שמיזם  ספק  "אין 
אח־ האחרונה,  בשנה  שהובלתי 
לתודעה  החברה  לפריצת  ראי 
סמנכ"ל  אמר  במגזר",  הציבורית 
לדבריו,  דייטש.  אליהו  החברה 
החברה  פעלה  שנה  לפני  עד  "אם 
בגזרת העמותות בלבד, המיזם הזה 
ללקוחות  האברכים  כלל  את  הפך 

הקצה".
השבוע כאמור, נחנכו משרדי 
על  המתפרסים  החדשים  החברה 
התו־ 'דגל  בבניין  מ"ר  כ- 600  פני 
על  המזוזות  נקבעו  במהלכה  רה', 

ידי רבנים ואישי ציבור בכירים.
שהשתתף  אשר,  יעקב  ח"כ 
שיבח  המזוזות,  קביעת  במעמד 
את המיזם ואמר כי "אנו עדים לכך 

להנ־ ניתן  הטכנולוגי  בעידן  שגם 
החדשניות  הפלטפורמות  את  גיש 
ביותר לציבור החרדי ולאפשר את 
השותפות עם ארגוני החסד ועולם 
הערכים  על  שמירה  תוך  התורה, 
התא־ זו  הציבור,  של  והמאפיינים 
לפעילות  כח  מכפיל  שהיא  רגנות 
של חברי הכנסת בדאגה היומיומית 
לב־ מתכוונים  ואנו  החרדי  לאזרח 
חון את השימוש במיזם ככלי להנג־
שת שירותים נוספים למען הציבור 

הרחב".
בלטו  האירוע  משתתפי  בין 
הרה"ג  מרמרוש,  ישראל  ר'  הרה"ג 
הרה"ג  קרליץ,  ישעיהו  אברהם  ר' 
הכספים  ועדת  יו"ר  וינד,  פנחס  ר' 
חה"כ משה גפני, חה"כ יעקב אשר, 
שפירא,  מנחם  ברק  בני  ר"ע  סגן 
מימון  מוטי  אונליין  רב-קו  מנכ"ל 

ועוד.

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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נשיא איראן: "מפעילים על 
איראן לחץ חסר תקדים"

מזכיר המדינה האמריקני הזהיר את איראן שלא לתקוף את הכוחות 
האמריקנים במפרץ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בין  המתיחות  נמשכת 
שנשא  בדברים  לאיראן:  ארה"ב 
מייק  האמריקני  המדינה  מזכיר 
האיראנים  את  הזהיר  פומפאו 
מפעולה נגד הכוחות האמריקנים 

כל  את  מכינה  ''ארה''ב  במפרץ. 
והדיפלומטיים  הצבאיים  הכלים 
שלה במידה ואיראן תבחר לפעול 

באופן לא נכון'', אמר פומפאו.
חסן  איראן  נשיא  כך,  בתוך 
המ־ "המערכה  כי  אמר  רוחאני 

הקשה  היא  איראן  נגד  תנהלת 
המהפכה  של  בהיסטוריה  ביותר 
סוכנות  פי  על  האיסלאמית". 
רו־  ,  IRNAהאירנית הידיעות 
הלחץ  קשה,  "המצב  אמר:  חאני 

עלינו חסר תקדים".

"עסקת המאה" תקיף את כל 
נושאי הליבה 

בראיון ל"פוקס ניוז" אמר שליחו של טראמפ למזה"ת כי "אם הפלסטינים לא 
ידונו איתנו בתכנית - שיתביישו" ◆ השליח גרינבלט: "דבר אחד ברור - ממשל 

טראמפ לא יתפשר על ביטחון ישראל"

מ‡: מ. יו„
של  האדריכלים  אחד 
תע־ כי  מבהיר  המאה"  "עסקת 
סוק "בכל נושאי הליבה" - בזמן 
מתעכב.  עדיין  פרסומה  שמועד 
הש־ אמר  ניוז"  ל"פוקס  בראיון 
התיכון  למזרח  האמריקני  ליח 
אחד  "דבר  גרינבלט:  ג'ייסון 
ברור - ממשלו של דונלד טראמפ 
ישראל".  ביטחון  על  יתפשר  לא 
אמרו  האחרון  שבחודש  לאחר 
השלום  תוכנית  כי  האמריקנים 
חודש  סיום  לפני  תתפרסם  לא 
הרמדאן בעוד כשלושה שבועות, 
מעט  במועד  גרינבלט  נקב  כעת 
השבו־ חג  סיום   - יותר  מאוחר 

עות, ב-10 ביוני.
יורק  בניו  שהה  גרינבלט 
בהפ־ ונאם  האחרון  חמישי  ביום 
תעה בכינוס נוסף באו"ם שאורגן 
במטרה לגנות את ישראל. באותו 
הבי־ מועצת  של  רשמי  לא  דיון 
הפלסטיני,  החוץ  שר  נאמו  טחון 
וחב־ אנטי-ישראלים  אקדמאים 
לא  "אני  הביטחון.  במועצת  רים 
בהתקש־ אלא  בחרמות,  מאמין 

רויות", אמר אמש גרינבלט.
נועד  הכינוס  כי  ציין  הוא 
התקיים  כי  עוין  להיות  במכוון 
ישראל,  של  העצמאות  ביום 
יותר  שנורו  אחרי  ספורים  וימים 
לי־ עזה  מרצועת  רקטות  מ-600 

כינוס  לערוך  מזעזע  "זה  שראל. 
המתקפות  את  לציין  מבלי  כזה 
שלא  מגוף  קורה  זה  ישראל.  על 
חוד־ כמה  לפני  חמאס  את  גינה 
העריך  האמריקני  השליח  שים". 
עמל  שעליה  המאה",  "עסקת  כי 
ביחד עם חתנו ויועצו של הנשיא, 
לפני  תפורסם  לא  קושנר,  ג'ארד 
ממשלת  הקמת  הרמדאן,  סוף 

ישראל החדשה וחג שבועות.
ריאד  הפלסטיני  החוץ  שר 
השבוע  בסוף  אמר  אל-מלכי 
רמאללה  בין  המוחלט  הנתק  כי 
לא  ולדבריו,  נשמר  לוושינגטון 
יימצא ולו פלסטיני אחד שיקבל 
את  בתוכה  תכלול  שלא  תוכנית 
ירושלים המזרחית כבירת המדי־
נה הפלסטינית. "אם האמריקנים 
כל־ הטבות  שבאמצעות  סבורים 
הפלסטינים  את  יפתו  הם  כליות 
או  המזרחית  ירושלים  על  לוותר 
על מדינה פלסטינית – הם טועים 
הפל־ החוץ  שר  אמר  לחלוטין", 

סטיני.
המ־ של  החלטה  אותה  על 
את  לדחות  הפלסטינית  נהיגות 
שפורסמה,  לפני  עוד  התוכנית 
אמר גרינבלט כי הוא "עדיין מק־
שהם  הפלסטיני  העם  עבור  ווה 
נורא  מתסכל  זה  אותה.  יבחנו 
נפגש  אני  הרגילים.  לפלסטינים 
המסר  וזה  רבות,  פעמים  איתם 
מבינים  הם  לי.  אומרים  שהם 

בתוכ־ היבטים  יאהבו  לא  שהם 
נית, אבל הם כועסים שהמנהיגים 
שלהם אומרים שאפילו לא יביטו 
העם  עבור  נורא  מרגיש  אני  בה. 

הפלסטיני".
כי  גרינבלט  אמר  זאת,  עם 
הפ־ שהרשות  מקווה  עדיין  הוא 
קונסט־ שיחות  תקיים  לסטינית 
לחצות  לנו  "ותעזור  רוקטיביות, 
שזו  ברור  אבל  הסיום.  קו  את 
ההחלטה שלהם להמשיך ולצעוד 
העם  חשבון  על  הדחייה  בנתיב 
איתנו  ידונו  לא  הם  אם  שלהם. 
ומקצועני  קונסטרוקטיבי  באופן 
להשיג  אפשר  אם  לראות  כדי 

עסקה - אז שיתביישו".
התוכנית  כי  אמר  גרינבלט 
"זה  הליבה:  נושאי  כל  את  תקיף 
לא נכון לומר שזו רק תוכנית כל־
כלית. זו גם תוכנית פוליטית וגם 
כלכלית. היא עוסקת בכל נושאי 
נקודה.  לכל  פתרון  נתנו  הליבה, 
אז אם אתה נער או בן 100, אתה 
תראה את ההשלכות לכל נקודה, 
טובה  הבנה  לנו  יש  ורעה.  טובה 
להיראות.  יכול  השלום  איך  של 
אבל  גם אחרי שכולם יקראו את 
התוכנית ויביעו את דעתם עליה, 
להגעה  עד  רב  זמן  עוד  ייקח 
אלו  הם  הצדדים  סופי.  להסכם 
שיהיו אחראים לקיים את המשא 

ומתן".
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טראמפ: הסינים 
מעדיפים 

נשיא דמוקרטי 
שייכנע בפניהם
הנשיא האמריקני לגלג על הסינים 
והדמוקרטים בעקבות המתיחות 

עם סין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארה"ב,  נשיא 
לגלגל  טראמפ,  דונלד 
גור־ שני  על  אתמול 
מתעב  הוא  אותם  מים 
והד־ הסינים  מאוד: 
בהודעה  מוקרטים. 
האמ־ הנשיא  שפרסם 
"הסינים  נכתב:  ריקני 
במו''מ  כך  כל  נפגעו 
לח־ להם  עדיף  שכבר 
 2020 לבחירות  כות 
מועמד  שינצח  ולקוות 

דמוקרטי''. 
הדברים  את 

רקע  על  טראמפ  אמר 
הכל־ הסחר  מלחמת 
וושי־ שמנהלת  כלית 
בייג'ינג',  מול  נגטון 
שהחריפה  מלחמה 
בימים  משמעותית 
האחרונים עם ההוראה 
הממשל  שפרסם 
האמריקני ולפיו יוטלו 
המוצ־ כלל  על  מסים 
מסין  המיובאים  רים 
לנוכח  זאת  לארה"ב, 
העובדה כי הסינים לא 
האמ־ לדרישות  נכנעו 

ריקניות במו"מ עמם.

בחירות בקלדוניה החדשה 
תושבי קלדוניה יצאו להצביע בבחירות לקונגרס, פחות מחצי שנה לאחר שדחו משאל עם על עצמאות מצרפת ◆ כעת, המפלגה הבדלנית צפויה להשיג רוב

מ‡ פ. יוחנן
בחירות היסטוריות בקלנדוניה החדשה: 
סקרים ומדגמים צופים ניצחון ראשון אי פעם 
בעצמאות  התומכות  המפלגות  לקואליציית 
בטריטוריה, לאחר שרבע מיליון התושבים באי 

יצאו להצביע בבחירות לקונגרס.
על פי סקרים שפורסמו בכלי התקשורת  
המקומיים, גוש המפלגות התומכות בעצמאות 
בקונגרס,  המושבים   28 רף  את  לעבור  צפוי 
מהמחוזות  משלושת  חברים  מ-54  המורכב 
השונים של הטריטוריה, שמוגדרת אוטונומיה 

בתוך צרפת.
העצ־ לתומכי  משמעותי  בהישג  מדובר 
עצ־ על  שהתקיים  עם  שמשאל  לאחר  מאות, 

מאות הטריטוריה בשנה שעברה הביא לתוצאה 
בצרפת  ההישארות  משתומכי  בהרבה  צמודה 
אחוזי   60 למעל  ציפו  בפריז  בעוד  לה.  ציפו 

תמיכה בהישארות, בפועל רק 54 אחוזים מה־
מקומיים הצביעו עבור הישארות בצרפת.

 1998 בשנת  הוקם  במדינה  הקונגרס 
כחלק ממאמץ צרפתי להכשיר הנהגה מקומית 
האחרו־ בשנים  באי.  האוטונומיה  את  ולהגדיל 
נות התחזקה התנועה לעצמאות המדינה, שרוב 

האתנית  הקבוצה  בני  מקרב  מגיעים  תומכיה 
קנאק.

מהאוכלוסייה  אחוזים  מ-30  למעלה 
בקלדוניה החדשה הם בעלי מוצא אירופי, ורו־
בקשר  ורואים  לעצמאות  מתנגדים  הגדול  בם 

עם צרפת חלק מהזהות המקומית שלהם.
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טראמפ: הסינים 
מעדיפים 

נשיא דמוקרטי 
שייכנע בפניהם
הנשיא האמריקני לגלג על הסינים 
והדמוקרטים בעקבות המתיחות 

עם סין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארה"ב,  נשיא 
לגלגל  טראמפ,  דונלד 
גור־ שני  על  אתמול 
מתעב  הוא  אותם  מים 
והד־ הסינים  מאוד: 
בהודעה  מוקרטים. 
האמ־ הנשיא  שפרסם 
"הסינים  נכתב:  ריקני 
במו''מ  כך  כל  נפגעו 
לח־ להם  עדיף  שכבר 
 2020 לבחירות  כות 
מועמד  שינצח  ולקוות 

דמוקרטי''. 
הדברים  את 

רקע  על  טראמפ  אמר 
הכל־ הסחר  מלחמת 
וושי־ שמנהלת  כלית 
בייג'ינג',  מול  נגטון 
שהחריפה  מלחמה 
בימים  משמעותית 
האחרונים עם ההוראה 
הממשל  שפרסם 
האמריקני ולפיו יוטלו 
המוצ־ כלל  על  מסים 
מסין  המיובאים  רים 
לנוכח  זאת  לארה"ב, 
העובדה כי הסינים לא 
האמ־ לדרישות  נכנעו 

ריקניות במו"מ עמם.

בחירות בקלדוניה החדשה 
תושבי קלדוניה יצאו להצביע בבחירות לקונגרס, פחות מחצי שנה לאחר שדחו משאל עם על עצמאות מצרפת ◆ כעת, המפלגה הבדלנית צפויה להשיג רוב

מ‡ פ. יוחנן
בחירות היסטוריות בקלנדוניה החדשה: 
סקרים ומדגמים צופים ניצחון ראשון אי פעם 
בעצמאות  התומכות  המפלגות  לקואליציית 
בטריטוריה, לאחר שרבע מיליון התושבים באי 

יצאו להצביע בבחירות לקונגרס.
על פי סקרים שפורסמו בכלי התקשורת  
המקומיים, גוש המפלגות התומכות בעצמאות 
בקונגרס,  המושבים   28 רף  את  לעבור  צפוי 
מהמחוזות  משלושת  חברים  מ-54  המורכב 
השונים של הטריטוריה, שמוגדרת אוטונומיה 

בתוך צרפת.
העצ־ לתומכי  משמעותי  בהישג  מדובר 
עצ־ על  שהתקיים  עם  שמשאל  לאחר  מאות, 
מאות הטריטוריה בשנה שעברה הביא לתוצאה 
בצרפת  ההישארות  משתומכי  בהרבה  צמודה 
אחוזי   60 למעל  ציפו  בפריז  בעוד  לה.  ציפו 

תמיכה בהישארות, בפועל רק 54 אחוזים מה־
מקומיים הצביעו עבור הישארות בצרפת.

 1998 בשנת  הוקם  במדינה  הקונגרס 
כחלק ממאמץ צרפתי להכשיר הנהגה מקומית 
האחרו־ בשנים  באי.  האוטונומיה  את  ולהגדיל 
נות התחזקה התנועה לעצמאות המדינה, שרוב 

האתנית  הקבוצה  בני  מקרב  מגיעים  תומכיה 
קנאק.

מהאוכלוסייה  אחוזים  מ-30  למעלה 
בקלדוניה החדשה הם בעלי מוצא אירופי, ורו־
בקשר  ורואים  לעצמאות  מתנגדים  הגדול  בם 

עם צרפת חלק מהזהות המקומית שלהם.

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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עתירה: הממשלה מתעלמת 
מחוק המאבק בגרעין האיראני
בעתירה לבג"ץ נטען כי חברות סיניות המקיימות קשרים עם איראן חודרות 
לישראל בניגוד לחוק ◆ לפי העתירה, לא נמנעת מחברות המקיימות קשרים 

עם חברות איראניות השתתפות במכרזי מדינה חשובים ביותר בתחומים שונים

מ‡: מ. יו„
המשפטיות  הקליניקות 
מדע  שערי  האקדמי  במרכז 
עתירה  אתמול  הגישו  ומשפט 
לבג"ץ נגד ממשלת ישראל, ועדת 
הגר־ בתוכנית  למאבק  השרים 
לביטחון  המטה  איראן,  של  עין 
בטענה  נוספים,  וגורמים  לאומי 
את  מקיימת  אינה  שהממשלה 

הוראות החוק הישראלי. 
באמ־ שהוגשה  בעתירה 
הכהן  אביעד  הדין  עורכי  צעות 
הש־ ועדת  כי  נטען  יפה  ומשה 
רים שהייתה אמורה לקום מכוח 
הגרעין  בתוכנית  המאבק  חוק 
כשבע  לפני  שנחקק  איראן,  של 
קבע  דרך  מתכנסת  אינה  שנים, 
כלל.  מתכנסת  אינה  אף  ואולי 
להפעיל  אמורה  הייתה  זו  ועדה 
והבקרה  הבדיקה  מנגנוני  כל  את 
קשרים  המקיימות  חברות  לגבי 
ולמנוע  איראניים,  גורמים  עם 

מהן להשתתף במכרזי מדינה.
לטענת העותרים, עד היום 
"מטה  ברשומות  פורסמו  לא 
מכוח  לרשת  שעלה  הסנקציות", 
"הווע־ חברי  כל  שמות  החוק, 
חברי  כל  שמות  המייעצת",  דה 
שמות  ובעיקר  ההיגוי"  "ועדת 
ועדת  ידי  על  שהוכרזו  החברות 
בנוסף,  מסייע".  כ"גורם  השרים 
החברות  שמות  גם  פורסמו  לא 
מתחו־ פטור  ניתן  להן  והגורמים 
פטור  למתן  והסיבות  החוק,  לת 

זה.

בעקבות  העתירה,  לפי 
המוסמכים,  הגורמים  חידלון 
המקיימות  מחברות  נמנעת  לא 
איראניות  חברות  עם  קשרים 
חשו־ מדינה  במכרזי  השתתפות 
התשתיות,  בתחומי  ביותר  בים 
התחבורה והתקשורת, ומוענקים 
מטעם  וזיכיונות  רישיונות  להן 
של  אפשרי  סיכון  תוך  המדינה, 

האינטרסים החיוניים למדינה.
הפוטנ־ לסכנות  כדוגמה 
את  העותרים  מביאים  ציאליות 
בבעלות  חברות  של  השתתפותן 
של  ענק  במכרזי  סין  ממשלת 
העתירה,  לפי  ישראל.  מדינת 
קשרי  מקיימות  אלה  חברות 
מסחר עם חברות איראניות שמ־
של  השחורה"  ב"רשימה  צויות 

ממשלת ארצות הברית. 
באופן ספציפי מפנים העו־
תרים את שימת הלב שלהם לה־
הרכ־ ופיתוח  הפעלת  מכרז  ליכי 
שמתקיים  בירושלים,  הקלה  בת 
נוטלות  ובו  אלה,  בימים  ממש 
חלק, כך לטענת העתירה, חברות 
המקיימות  סין  ממשלת  בבעלות 

קשרים ענפים עם האיראנים
שפ־ מציינים  העותרים 
לפעילות  המשך  היא  זו  עילות 
חברות  של  היקף  ורבת  יזומה 
המתמק־ סין  ממשלת  בבעלות 
במיזמי  ויזום  מתוכנן  באופן  דות 
ענק כלכליים בישראל ובתחומים 
היש־ ולביטחון  למשק  החיוניים 
(בניית  הנמלים  תחום  כמו  ראלי 

חיפה),  נמל  ותפעול  אשדוד  נמל 
הרכבות (ייצור קרונות, מערכות, 
קו  קלה,  לרכבת  ותפעול  כרייה 
האנרגיה  עכו-כרמיאל),  הרכבת 
חברת  של  מכרזים  כוח,  (תחנות 
הכ־ (מנהרות  תשתיות  החשמל), 
מרכזיים),  כבישים  וסלילת  רמל 
חברות  התפלה),  (מתקני  המים 
כימי־ ("תנובה"),  ענקיות  מזון 
פתרונות  "אדמה  (רכישת  קלים 
סייבר  תקשורת,  לחקלאות"), 

ועוד. 
מצטטים  לחששם  כסיוע 
את  עתירתם  בפתח  העותרים 
לשעבר  הלוי,  אפרים  של  דבריו 
בעד  "אני  שאמר:  המוסד,  ראש 
למשק  סיניות  חברות  כניסת  
לתת  שאין  סבור  אך  הישראלי, 
המשיקים  בנושאים  לפעול  להן 
לתחום הביטחוני, ואין לתת להן 
וכדומה  ביטוח  חברות  לרכוש 
הפנסיה.  במערכות  השולטות 
שליטה  לסינים  לתת  אין  לדעתי 
ישראליות  כלכליות  במערכות 
אסטרטגיות כמו רכבת שמחברת 

בין אילת לצפון".
בעתירה  מצוטטים  כן  כמו 
לש־ המל"ל  ראש  שאמר  דברים 
בת־ "כשמדובר  נגל:  יעקב  עבר, 
או  המדינה  של  קריטיות  שתיות 
בעלות  של  באינטרסים  בפגיעה 
 – פיקוח  צריך  הקרובים  בריתנו 
וזה בכלל משנה אם המדינה היא 

סין, יפן או כל מדינה אחרת".
 

הי' - תתן אמת ליעקב
ֵאיָנם יוְֹדִעים  ים שֶׁ ינוִֹניִּ ִיְשָׂרֵאל ַמֲעָלה, אָֹתם ַהבֵּ ׁש בְּ יֵּ ה זוֹ ִהיא, שֶׁ ִמדָּ

ֵאיָנם ִמְתַנֲהִגים  ֵני שֶׁ ין ְוֵהם ִנְקָרִאים ַיֲעקֹב ִמפְּ ּוַרת ַהדִּ ְלִהְתַנֵהג ִלְפִנים ִמשּׁ

ֱאֶמת  ת  ִמדַּ לוֹ  ֵיׁש  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ם  גַּ ּיוֹת  ֲאִמתִּ ַהְנָהגוֹת  ִעם  א  ֶאלָּ

עוָֹלם  בָּ ְתַנֲהִגים  ַהמִּ ֵהם  ְוֵאּלּו  שֶׁר,  ַהיֹּ ט  שְׁפָּ ַהמִּ ְמִציאּות  ַצד  ַעל  שֶׁהּוא 

ֱאֶמת ֵמֶרֶחם ֲעֵליֶהם ַעל ַצד  ֶהם בֶּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעמָּ דוֹׁש בָּ יֹשֶׁר ְוַהקָּ בְּ

ט. שְׁפָּ שֶׁר ְוַהמִּ ַהיֹּ

ִלי  בְּ ְוָהֱאֶמת  שֶׁר  ַהיֹּ ַצד  ַעל  ֲחֵברוֹ  ִעם  ְלִהְתַנֵהג  ָצִריְך  ָהָאָדם  ן  כֵּ ם  גַּ

ַרְך ְמַרֵחם ַעל  מוֹ שֶַׁהשֵּׁם ִיְתבָּ ֱאֶמת כְּ ט ֲחֵברוֹ ְלַרֵחם ָעָליו בֶּ ְלַהּטוֹת ִמשְׁפַּ

ן אָֹתם: ת ֱאֶמת ְלַתקֵּ ִמדַּ ים בְּ ינוִֹניִּ ִרּיוֹת ַהבֵּ ַהבְּ

הי"א - חסד לאברהם

ם  גַּ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  כְּ ין  ַהדִּ ּוַרת  ִמשּׁ ִלְפִנים  עוָֹלם  בָּ ְתַנֲהִגים  ַהמִּ ֵהם 

ַמֲעִמיד  ֵאינוֹ  ין,  ַהדִּ ּוַרת  ִמשּׁ ִלְפִנים  ֶהם  ִעמָּ ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

ֶהם ִלְפִנים ִמן  א ִנְכַנס ִעמָּ שֶׁר ֶאלָּ ֶדֶרְך ַהיֹּ ין ַעל ּתוְֹקפוֹ ַאף לֹא כְּ ֶהם ַהדִּ ִעמָּ

רּוְך הּוא  דוֹׁש בָּ נּו " ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם " ַהקָּ מוֹ שֵֶׁהם ִמְתַנֲהִגים, ְוַהיְּ שֶׁר כְּ ַהיֹּ

ִהְתַנֲהגּות. מוֹ ַאְבָרָהם בְּ ת ֶחֶסד ִעם אָֹתם שֵֶׁהם כְּ ִמדַּ ִמְתַנֵהג בְּ

ּוְביֹשֶׁר  ֶצֶדק  בְּ ִמְתַנֵהג  ִיְהֶיה  ָאָדם  ל  כָּ שִֶׁעם  ֱהיוֹת  ִעם  ָהָאָדם  ם  גַּ

ין.  ּוַרת ַהדִּ ְהֶיה ַהְנָהָגתוֹ ְלָפִנים ִמשּׁ ט, ִעם ַהּטוִֹבים ְוַהֲחִסיִדים תִּ ּוְבִמשְׁפָּ

ֲעֵליֶהם  ִויַרֵחם  ְויוֵֹתר,  יוֵֹתר  ְלֵאּלּו  ְקָצת  ַסְבָלן  ָהָיה  ָהָאָדם  ִלשְָׁאר  ְוִאם 

ָהָאָדם  שְָׁאר  ִעם  ּה  בָּ ִמְתַנֵהג  שֶׁהּוא  ין  ַהדִּ ּוַרת  ִמשּׁ ִלְפִנים  ֶהם  ִעמָּ ֵנס  ִלכָּ

ִיְהיּו  ְוֵהם  לוֹ  ַוֲחִביִבים  ְמאֹד  ְמאֹד  ְלָפָניו  ֲחׁשּוִבים  ֵאּלּו  ְהיּו  יִּ שֶׁ ְוָצִריְך 

י ֶחְבָרתוֹ: ֵמַאְנשֵׁ

ח לחודש
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יום שני ח' אייר תשע"ט 1213/05/2019

השלב הראשון של ההסדרה 
יחל עם הכנסת הכסף מקטאר
לפי הדיווח, יוכנסו לרצועה דלק עבור תחנת הכוח וכמות גדולה יותר של 
סחורות ◆ כמו כן יוגדל מרחב הדיג ◆ בתמורה - תופסק האלימות בגבול 

ושיגור בלוני התבערה

מ‡: מ. יו„
אל- א-שרק  העיתון 
בלונדון,  לאור  היוצא  אווסט, 
הראשון  השלב  כי  אתמול  דיווח 
של ההסדרה בין ישראל לחמאס 
בשלב  הדיווח,  לפי  מחר.  יחל 
הקטארי  הכסף  ייכנס  הראשון 
עבור  ודלק  דולר  מיליון  בסך 30 

תחנת הכוח.
מרחב  יוגדל  כי  דווח  עוד 

כמות  ותגדל  מייל  ל-15  הדיג 
בת־ לעזה.  הנכנסות  הסחורות 
תופסק  העיתון,  פי  על  מורה, 
ויופ־ הרצועה  בגבול  האלימות 
אם  התבערה.  בלוני  שיגורי  סקו 
דיון  יחל  יצליח,  הראשון  השלב 
בעסקת חילופי השבויים, הקמת 
לרצו־ ושומרון  יהודה  בין  מעבר 

עה והקמת נמל ימי בעזה.

המעברים  נפתחו  אתמול 
סבב  מאז  לראשונה  לרצועה 
מדובר  שעבר.  בשבוע  הלחימה 
בני  למעבר  המיועד  ארז  במעבר 
אדם ולמעבר כרם שלום המיועד 
אלו  מעברים  סחורות.  להעברת 
נסגרו בשל ירי הרקטות של אר־

גוני הטרור לעבר שטח ישראל.

טייסי ארה"ב ובריטניה ילמדו 
 F-35מצה"ל על ה־

בין השאר, מטרת התרגיל היא לחלוק שיטות, דפוסי פעולה והבנות מבצעיות הקשורות למטוס 
ולשיתופו בפעילות עם מטוסי הקרב האחרים, ובעניין הזה לישראל יש בהחלט מה לתרום. מדובר 
בתרגיל הבינלאומי הראשון ל-F-35 והוא צפוי לעורר הרבה מאוד עניין בקרב חילות אוויר בעולם.

מ‡: מ. יו„
חיל  שרכש  המבצעי  הניסיון 
האוויר בחודשים האחרונים מעניין 
נוספות  ומדינות  ארה"ב  את  מאוד 
למטוס  הנחשב  במטוס  המחזיקות 

.F-35 הקרב החדיש בעולם
האחרו־ בשנה  הלחימה 
האוויר  חיל  את  הפכה  בסוריה  נה 
הגדול  הניסיון  לבעל  הישראלי 
המת־ הקרב  מטוס  בהפעלת  ביותר 
קדם. בשנה הבאה יתקיים באירופה 
לחיל  משותף  מסוגו,  ראשון  תרגיל 
האוויר הישראלי, הבריטי והאמרי־
מר־ חלק   F-35-ה ימלא  שבו  קאי, 
כזי. הבקשה מחיל האוויר הישראלי 
בימים  רק  הגיעה  לתרגיל  להצטרף 
האחרונים והמטוסים שישתתפו בו 

ימריאו מישראל.
התרגיל  מטרת  השאר,  בין 
פעולה  דפוסי  שיטות,  לחלוק  היא 
למ־ הקשורות  מבצעיות  והבנות 
טוס ולשיתופו בפעילות עם מטוסי 
ליש־ הזה  ובעניין  האחרים,  הקרב 
ראל יש בהחלט מה לתרום. מדובר 
F--ל הראשון  הבינלאומי  בתרגיל 
מאוד  הרבה  לעורר  צפוי  והוא   35

עניין בקרב חילות אוויר בעולם.
בחודש  התרגיל,  לפני  עוד 
של  ראשונים  ניצנים  יגיעו  נובמבר, 
אחר  צבא  עם  משותפים  אימונים 
במטוס החדיש. בחודש זה יגיע חיל 
ה"בלו  לתרגיל  האיטלקי  האוויר 
לארץ   ויביאו  כחול)  (דגל  פלאג" 
מטוסי F-35, שייקחו חלק בתרגיל 
שבו ישתתפו גם חיל האוויר האמ־

ריקאי, הגרמני, היווני וחילות אוויר 
אחרים. בנוסף צפוי להיערך השנה, 
לחילות  משותף  תרגיל  לראשונה, 
והבריטיים.  הישראליים  האוויר 
לא  שמעולם  בבריטניה,  יקרה  זה 
הישראלי  האוויר  חיל  את  אירחה 

לתרגיל מסוג זה.
אומ־ האוויר  בחיל  גורמים   
רים כי הלחימה של השנה האחרונה 
המב־ למערך   F35-ה של  והכניסה 

צעי בצה"ל הפך את ישראל למאוד 
אוויר  וחילות  בעולם  מבוקשת 
מהישראלים  ללמוד  חפצים  רבים 
משתמש  צה"ל  שבהן  השיטות  את 
ביותר  המתקדם  המטוס  בפעילות 
קו־ מדורות  מטוסים  עם  ובשילובו 

דמים.
 

100 מחבלים ששוחררו בעסקת 
שליט חזרו לעסוק בטרור

56 מחבלים נוספים הפרו את תנאי השחרור שלהם, ו-53 מתוכם הוחזרו לרצות את עונשי המאסר

מ‡: מ. יו„
הפרו  נוספים  מחבלים   56
את תנאי השחרור שלהם, ובעקבות 
זאת חזרו 53 מהם לרצות את עונש 
המאסר בכלא בישראל. כזכור, במ־
עונשי  קוצרו  שליט"  סגרת "עסקת 
המאסר שהוטלו על 1027 מחבלים 

והם שוחררו ממאסר.
המח־ של  בעונשם  ההקלה 
להתחייבותם  בכפוף  ניתנה  בלים 
להימנע מביצוע כל עבירה שעונשה 
או  ומעלה  מאסר  חודשי  שלושה 
מדינת  בביטחון  הפוגע  מעשה  כל 
וזאת  האזור,  ביטחון  או  ישראל 
המא־ סיום  יום  ועד  שחרורם  מיום 
ההקלה  אלמלא  נושאים,  שהיו  סר 

בעונשם.
לפי המידע המצוי בידי צה"ל 
מתוך  כ-100   ,7 ערוץ  לידי  והגיע 

המחבלים ששוחררו, עברו עבירות 
התנאי,  תקופת  במהלך  ביטחוניות 
בפני  לדין  והועמדו  מחדש  נעצרו 
בתי המשפט הצבאיים באיו"ש בגין 
כך,  בעקבות  החדשות.  העבירות 
שבו  והם  בעונשם  ההקלה  בוטלה 
שנגזר  המאסר  יתרת  את  לרצות 

עליהם בעבר.
מחבלים  ל-56  ביחס  בנוסף, 
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תנאי  את  הפרו  כי  המלמדות  ליות 
הובאו  אלה  מחבלים  שחרורם. 
תנאי  הפרת  לבחינת  הוועדה  בפני 
ו-ועדת  תנאי  על  בעונש  ההקלה 
לדון  הוסמכו  אשר  עליה,  העררים 
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הושב למאסר.
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ארה"ב גם הוא עובר לירוש־
מיושמת  למעשה  ובכך  לים, 
אנחנו  הקונגרס.  החלטת 

ההח־ את  מעריכים  מאוד 
של  הזאת  ההיסטורית  לטה 
הנשיא טראמפ, כמו שאנחנו 
מעריכים מאוד את ההחלטה 
ההיסטורית שלו להכיר ברי־
בונות ישראל ברמת הגולן".

יכלול  התחלה  בתור 
דיור,  יחידות   110 היישוב 
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הקמת  זה,  בשלב  יחידות. 
היישוב מצויה בשלבי תכנון, 
תיירות  פיתוחי  גם  הכוללים 
בשטח  העבודות  ותעסוקה. 
יחלו לאחר אישור הממשלה. 
הז־ גולן  האזורית  המועצה 
לאירוע  טראמפ  את  מינה 
בעשרה  שיתקיים  ההשקה, 

ביוני.

לוה ניסים ו‚מ"ח יל„ים
ביום חמישי הגעתי לאסוף את ביתי מביה"ס בסיום הלימודים. ליד שער הכניסה חיכתה לי הפתעה, 

פעוט עומד על הכביש כשאחותו הצעירה (בכיתה א') מנסה לגרור אותו חזרה ללא הצלחה. בשלב מסויים 

התקרב למדרכה והניח ראשו על שפת המדרכה כשגופו עדיין על הכביש. אחותו מצידה הפנתה אליו גב 

כדי לקחת משהו מהעגלה כמה מטרים ממנו. הוא עדיין על הכביש. כשהתקרבתי, הפעוט קם סוף סוף 

ועלה על המדרכה. הצעתי לה לחגור אותו. הופעתי כנראה השפיעה על הפעוט שזינק לעגלה ללא ויכוח. 

רציתי לומר לה, 'את קטנה מידי לקחת תינוק', רציתי לשאול איפה אמא, רציתי לומר לה שרק לפני שבו־

עיים פעוט נדרס בכביש כך ברגע אחד. אבל שתקתי מרוב תדהמה. והאמת שריחמתי עליה שהיא צריכה 

להתמודד עם משימה כזו לא פשוטה שיכולה לאתגר גם אמא מנוסה.

מספר מטרים משם ישבו שתי ילדות בנות 4 וחצי על המדרכה מביטות על הרכבים החולפים, לרג־

ליהן גרביוני צמר לבנים ללא נעליים והיה נראה שהן משועשעות מאוד. ואז ראיתי את אחת מהן מזנקת 

לכביש וחוזרת והכל בהתרגשות כאילו היה זה מעשה קונדס ורק אז קלטתי את המשחק.. לרוץ לצד השני 

של הכביש ולחזור. ילדות גן.

העברתי את הקטנה חזרה למדרכה והזהרתי אותה מהמשחק המסוכן. הן החלו לרוץ הביתה והבחנתי 

היה  לא  הרוסית  הרולטה  משחק  מה,  משום  איתן.  ששוחחתי  כשראתה  מהחלון  בדאגה  מביטה  באשה 

מעורר דאגה דיו.

בהמשך הדרך, הפעם בנסיעה, אנו מבחינות כי מאחד הבתים יוצאת בריצה ילדה בת 9 לכיוון הכביש. 

אנא תגידי לי שהיא עוצרת לפני החצייה, אני ממלמלת לביתי. אך לא, ריצתה מחדר המדרגות נמשכה 

באופן טבעי לכביש ללא עצירה כלל. הרכב לפניי הספיק לבלום והיא המשיכה את ריצתה..

את מחפשת לראות את הדברים הלא טובים ולכן את רואה אותם! אמרה לי מישהי מאוחר יותר. 

חשבתי בליבי שאולי היא באמת צודקת, אם מודעים למשהו שמים לב אליו יותר ומן הסתם הוא נוכח 

יותר בחייך. אבל אז חשבתי שאלה לא רק מקרי הסכנה והניסים שקורים יום יום שמעוררים אותי להבחין 

בהם. אני רואה את הילד המתוק שדקות קודם שכב על הכביש, שרק התחיל את מסע חייו, ואת הילדה 

השובבה המשחקת ברולטה רוסית בכביש עם חיוכה השובב, שוודאי ממתינים לה אחים ואחיות אמא 

סתם  אותם  מסכנת  שהיא  יודע  לא  איש  ובינתיים  לה,  שממתינים  שלמים  וחיים  אותה  שאוהבים  ואבא 

ממשחק ילדות שובבי שיכול להסתיים ברע.

ממהרת  שהיא  או  מהמכולת  משהו  להביא  קפצה  היא  אולי   – לכביש  סתם  שזינקה  הילדה  את  גם 

בדרכה להכין שיעורים עם חברה... יתכן שהיא הילדה הכי מוצלחת ואהובה בכיתה, זו שבכל המקצועות 

קיבלה ציון מעולה, אבל פה בכביש, אין לה ידע בסיסי לשמירה על חייה.

אני לא מחפשת את הרע, עניתי לחברתי, אני רואה את החיים היקרים כל כך שקיימים ואת החיים 

הממתינים לילדים, ולא יכולה להשלים עם המציאות של חוסר מודעות שעלול להוביל לסיומם בטרם 

עת.

זה  קירוב  בהרצאות  החרדי.  הציבור  של  הגאווה  מקור   , גמ"חים  של  מציאותם  את  מכירים  כולם 

השלב בו הקהל מזיל דמעה נוכח תיאור החסד העצום – גמ"ח כסאות, גמ"ח תרופות, גמ"ח מוצצים, גמ"ח 

מזרנים ועוד.. אך רק השבוע נודע לי על קיומו של גמ"ח ילדים, מקום בו אליו מביאים ילדים שהלכו 

לאיבוד ובגמ"ח מנסים ליצור קשר עם בני המשפחה שיבואו לקחתם. בכתבה שפורסמה לאחרונה עלה 

דיון גדול סביב השאלה מה דינה של אם שלא מצאה בייביסיטר והביאה את בתה לגמ"ח בטענה שהיא 

אבודה, וכשסיימה סידוריה התקשרה אליהם לשאול האם נמצאה ילדה וכשהשיבו בחיוב שלחה את בתה 

הגדולה להחזירה הביתה.

הסיפור הגיע לדיון הלכתי אצל גדולי הפוסקים, ונשאלה השאלה האם אישה זו חייבת לשלם לבעלי 

הגמ"ח דמי טיפול בילדה כמו שמשלמים למטפלת או בייבי סיטר.

אבל האם זו רק סוגיית ממון? האם הדיון שצריך לעורר זעקה הוא האם אמא אחת רימתה וצריכה 

לשלם 20 שקל או 30 או כלל לא לשלם, או עצם המציאות העגומה והבלתי נתפסת שתופעת הילדים 

האבודים הפכה כה שכיחה עד כי ישנם גמ"חים לאיסוף ילדים? 

מן הסתם ילד בן 8 יודע דרכו הביתה לבד. לכן כנראה מדובר על פעוטות בני שנתיים עד ארבע או 

חמש שנמצאים ללא השגחת מבוגר וחשופים לסכנות. לבד בכביש, ברחוב בחדר מדרגות, או בכל מקום 

ממנו הם נאספים ע"י זרים ומובאים לגמ"ח. ילדים קטנים לבדם, בניגוד לחוק ובעיקר בניגוד לחובתנו 

ההורית לספק להם הגנה ראויה. מדוע על כך אין זעקה? מדוע השאלה האמיתית כלל לא נשאלת?

ואם יש קושי כה עצום בשמירה על פעוטות, מדוע לא לנסות להתמודד עם הסוגיה בפתרונות יצי־

רתיים מותאמים, כגון קבלות שבת מאורגנות לילדים בבתים, נערות שמרכזות פעילות מסודרת לילדים, 

ששווה  אמיתי  קושי  שיש  ברור  כי  אחר?  רעיון  כל  או  בניין,  בכל  ילדים  על  בשמירה  אימהות  תורנות 

התייחסות קהילתית. אבל עד שתתגבש יוזמה ברוכה, חייבים לשמור על הילדים.

ילד עד גיל 6 חייב השגחת מבוגר או אחים מעל גיל 12

בטיחו יל„ים // ב‡חריו כולנו
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לוה ניסים ו‚מ"ח יל„ים
ביום חמישי הגעתי לאסוף את ביתי מביה"ס בסיום הלימודים. ליד שער הכניסה חיכתה לי הפתעה, 

פעוט עומד על הכביש כשאחותו הצעירה (בכיתה א') מנסה לגרור אותו חזרה ללא הצלחה. בשלב מסויים 

התקרב למדרכה והניח ראשו על שפת המדרכה כשגופו עדיין על הכביש. אחותו מצידה הפנתה אליו גב 

כדי לקחת משהו מהעגלה כמה מטרים ממנו. הוא עדיין על הכביש. כשהתקרבתי, הפעוט קם סוף סוף 

ועלה על המדרכה. הצעתי לה לחגור אותו. הופעתי כנראה השפיעה על הפעוט שזינק לעגלה ללא ויכוח. 

רציתי לומר לה, 'את קטנה מידי לקחת תינוק', רציתי לשאול איפה אמא, רציתי לומר לה שרק לפני שבו־

עיים פעוט נדרס בכביש כך ברגע אחד. אבל שתקתי מרוב תדהמה. והאמת שריחמתי עליה שהיא צריכה 

להתמודד עם משימה כזו לא פשוטה שיכולה לאתגר גם אמא מנוסה.

מספר מטרים משם ישבו שתי ילדות בנות 4 וחצי על המדרכה מביטות על הרכבים החולפים, לרג־

ליהן גרביוני צמר לבנים ללא נעליים והיה נראה שהן משועשעות מאוד. ואז ראיתי את אחת מהן מזנקת 

לכביש וחוזרת והכל בהתרגשות כאילו היה זה מעשה קונדס ורק אז קלטתי את המשחק.. לרוץ לצד השני 

של הכביש ולחזור. ילדות גן.

העברתי את הקטנה חזרה למדרכה והזהרתי אותה מהמשחק המסוכן. הן החלו לרוץ הביתה והבחנתי 

היה  לא  הרוסית  הרולטה  משחק  מה,  משום  איתן.  ששוחחתי  כשראתה  מהחלון  בדאגה  מביטה  באשה 

מעורר דאגה דיו.

בהמשך הדרך, הפעם בנסיעה, אנו מבחינות כי מאחד הבתים יוצאת בריצה ילדה בת 9 לכיוון הכביש. 

אנא תגידי לי שהיא עוצרת לפני החצייה, אני ממלמלת לביתי. אך לא, ריצתה מחדר המדרגות נמשכה 

באופן טבעי לכביש ללא עצירה כלל. הרכב לפניי הספיק לבלום והיא המשיכה את ריצתה..

את מחפשת לראות את הדברים הלא טובים ולכן את רואה אותם! אמרה לי מישהי מאוחר יותר. 

חשבתי בליבי שאולי היא באמת צודקת, אם מודעים למשהו שמים לב אליו יותר ומן הסתם הוא נוכח 

יותר בחייך. אבל אז חשבתי שאלה לא רק מקרי הסכנה והניסים שקורים יום יום שמעוררים אותי להבחין 

בהם. אני רואה את הילד המתוק שדקות קודם שכב על הכביש, שרק התחיל את מסע חייו, ואת הילדה 

השובבה המשחקת ברולטה רוסית בכביש עם חיוכה השובב, שוודאי ממתינים לה אחים ואחיות אמא 

סתם  אותם  מסכנת  שהיא  יודע  לא  איש  ובינתיים  לה,  שממתינים  שלמים  וחיים  אותה  שאוהבים  ואבא 

ממשחק ילדות שובבי שיכול להסתיים ברע.

ממהרת  שהיא  או  מהמכולת  משהו  להביא  קפצה  היא  אולי   – לכביש  סתם  שזינקה  הילדה  את  גם 

בדרכה להכין שיעורים עם חברה... יתכן שהיא הילדה הכי מוצלחת ואהובה בכיתה, זו שבכל המקצועות 

קיבלה ציון מעולה, אבל פה בכביש, אין לה ידע בסיסי לשמירה על חייה.

אני לא מחפשת את הרע, עניתי לחברתי, אני רואה את החיים היקרים כל כך שקיימים ואת החיים 

הממתינים לילדים, ולא יכולה להשלים עם המציאות של חוסר מודעות שעלול להוביל לסיומם בטרם 

עת.

זה  קירוב  בהרצאות  החרדי.  הציבור  של  הגאווה  מקור   , גמ"חים  של  מציאותם  את  מכירים  כולם 

השלב בו הקהל מזיל דמעה נוכח תיאור החסד העצום – גמ"ח כסאות, גמ"ח תרופות, גמ"ח מוצצים, גמ"ח 

מזרנים ועוד.. אך רק השבוע נודע לי על קיומו של גמ"ח ילדים, מקום בו אליו מביאים ילדים שהלכו 

לאיבוד ובגמ"ח מנסים ליצור קשר עם בני המשפחה שיבואו לקחתם. בכתבה שפורסמה לאחרונה עלה 

דיון גדול סביב השאלה מה דינה של אם שלא מצאה בייביסיטר והביאה את בתה לגמ"ח בטענה שהיא 

אבודה, וכשסיימה סידוריה התקשרה אליהם לשאול האם נמצאה ילדה וכשהשיבו בחיוב שלחה את בתה 

הגדולה להחזירה הביתה.

הסיפור הגיע לדיון הלכתי אצל גדולי הפוסקים, ונשאלה השאלה האם אישה זו חייבת לשלם לבעלי 

הגמ"ח דמי טיפול בילדה כמו שמשלמים למטפלת או בייבי סיטר.

אבל האם זו רק סוגיית ממון? האם הדיון שצריך לעורר זעקה הוא האם אמא אחת רימתה וצריכה 

לשלם 20 שקל או 30 או כלל לא לשלם, או עצם המציאות העגומה והבלתי נתפסת שתופעת הילדים 

האבודים הפכה כה שכיחה עד כי ישנם גמ"חים לאיסוף ילדים? 

מן הסתם ילד בן 8 יודע דרכו הביתה לבד. לכן כנראה מדובר על פעוטות בני שנתיים עד ארבע או 

חמש שנמצאים ללא השגחת מבוגר וחשופים לסכנות. לבד בכביש, ברחוב בחדר מדרגות, או בכל מקום 

ממנו הם נאספים ע"י זרים ומובאים לגמ"ח. ילדים קטנים לבדם, בניגוד לחוק ובעיקר בניגוד לחובתנו 

ההורית לספק להם הגנה ראויה. מדוע על כך אין זעקה? מדוע השאלה האמיתית כלל לא נשאלת?

ואם יש קושי כה עצום בשמירה על פעוטות, מדוע לא לנסות להתמודד עם הסוגיה בפתרונות יצי־

רתיים מותאמים, כגון קבלות שבת מאורגנות לילדים בבתים, נערות שמרכזות פעילות מסודרת לילדים, 

ששווה  אמיתי  קושי  שיש  ברור  כי  אחר?  רעיון  כל  או  בניין,  בכל  ילדים  על  בשמירה  אימהות  תורנות 

התייחסות קהילתית. אבל עד שתתגבש יוזמה ברוכה, חייבים לשמור על הילדים.

ילד עד גיל 6 חייב השגחת מבוגר או אחים מעל גיל 12

בטיחו יל„ים // ב‡חריו כולנו
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להבי פלדה במקום חומר נפץ ; 
הטיל הסודי של ארה"ב

הטיל, במשקל 45 ק"ג, מצויד ב-6 להבי פלדה מאסיביים שמשתחררים החוצה 
עם הפגיעה ו"מגלחים" את המטרה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ג'ורנל'  סטריט  ה'וול  עיתון 
שנמצא   ,R9X-ה טיל  את  חשף 
ארה"ב  של  הביון  ארגון  בשימוש 

.CIA-ה –
ק"ג,   45 במשקל  הטיל, 
מאסי־ פלדה  להבי  ב-6  מצויד 
עם  החוצה  שמשתחררים  ביים 
הפגיעה ו"מגלחים" את המטרה. 

חומר  נושא  שאינו  הטיל, 
רכב  או  בניין  לכל  מסוגל  נפץ, 
בהם מסתתרים מבוקשים ולחסל 
מינימום  עם   - נקודתית  אותם 
פגיעה בחפים מפשע. בשל העו־

בדה שהוא אינו מתפוצץ.
בש־ מדובר  הדיווח,  פי  על 

(אש  ה'הלפייר'  טילי  של  דרוג 
שנורים  האמריקנים  הגיהנום) 
שי־ בהם  נעשה  וכבר  ממל"טים, 
מוש בחיסולם של אבו חייר אל-
אל-קאעידה,  מנהיג  סגן  מסרי, 
כשנהג   ,2017 בפברואר  שחוסל 

סוריה,  שבצפון  באידליב  ברכבו 
ובינואר 2019 בחיסולו של ג'מאל 
פי־ מאחורי  אל-בדאווי, "המוח" 
גוע ההתאבדות הרצחני של אל-
האמריקנית  במשחתת  קאעידה 
בשנת  שגבה  פיגוע  בתימן,  'קול' 
מלחים   17 של  חייהם  את   2000

אמריקאים ופצע כ-40 נוספים.
אינו  שהוא  העובדה  בשל 
מאפשר   R9X-ה טיל  מתפוצץ, 
לארה"ב להוציא לפועל חיסולים 
ככל   - שמירה  תוך  ממוקדים, 
בלתי  של  חייהם  על   - שניתן 

מעורבים.

מחבל ניצל את בנו בן ה-6 
להברחת טלפונים לתוך בית 

הסוהר
נמשכים הנסיונות להחדרת מכשירי פלאפון לבתי הסוהר שבהם כלואים 

מחבלים תוך ניצול ציני של ילדים במהלך ביקורי משפחות

מ‡: יוני טיין
הפת״ח  מארגון  מחבל 
המוחזק בבית סוהר קציעות ניצל 
טלפו־ להברחת  ה-6  בן  בנו  את 
לבית  סים  וכרטיסי  ניידים  נים 

הסוהר.
בכניסה  בידוק  במהלך 

הסוהר  בבית  משפחות  לביקורי 
קציעות, עורר אחד הילדים חשד 
בחיפוש  היחידה.  סוהרי  אצל 
ביקור  לפני  הילד  על  מגנומטרי 
מגולג־ חבילה  נמצאה  ילדים, 
מוחבאת  שחור  דבק  בנייר  לת 
בבגדיו. בחבילה נמצאו 3 מכשי־

ו- 18  מסוג "סרסור"  פלאפון  רי 

כרטיסי סים.
לביקור  הגיע  ה-6  בן  הילד 
ומשום  האסיר  של  אחיו  בליווי 
היותו מתחת לגיל האחריות הפ־

לילית לא נחקר.
המחבל שניצל את בנו הוכ־

נס לבידוד.

גנבו רכוש וכרטיסי אשראי 
מחולים המאושפזים בבתי חולים

ביצעו רכישות באמצעותם באלפי ש"ח

מ‡: יר‡ל לבי‡
כתב  הגישה  המשטרה 
 56 בן  נהריה  תושב  נגד  אישום 
שונים  מקרים  בשישה  החשוד 
בבית  ממטופלים  גניבות  של 
כאשר  בחדרה,  יפה  הלל  חולים 
החשוד  האישום,  כתב  עפ"י 
של  הבריאותי  מצבם  את  ניצל 
התי־ את  גנב  המאושפזים, 
יצא  מכן  ולאחר  והארנקים  קים 
כר־ באמצעות  קניות"  ל"מסע 

בתיקי  שנמצאו  האשראי  טיסי 
המטופלים.

הגי־ שעבר  שבוע  כאמור, 

נוסף,  אישום  כתב  המשטרה  שה 
הקריות  תושב  חשוד  נגד  הפעם 
החשד  עפ"י  גנב  הוא  אף  אשר 
החו־ בבית  ממטופלים  ארנקים 

לים, הפעם בנהריה.

החשוד כאמור נעצר ושבוע 
אישום  כתב  נגדו  הוגש  שעבר 
בחיפוש  כאשר  לו,  המיוחס  בגין 
החשוד  רב  חומר  נתפס  בביתו 

כגנוב.

פורום הכלכלה העולמית: 

75 מיליון משרות תעלמנה עד 
שנת 2022

דו"ח חדש של פורום הכלכלה העולמית על עתיד עולם העבודה צופה 
היעלמות של עשרות מיליוני משרות לשנת 2022  "רוב הכישורים הקיימים 

כיום לעובדים, לא יהיו מספיק רלוונטיים בשנת 2022"•  אליהו דינוביץ מנהל 
פעילות תכנית ביז-אפ במתחם 'ביזמקס': "קיימת עליה משמעותית בביקוש 

לעובדים ובעלי מקצוע עם כישורים חברתיים טובים"

מ‡: ˆבי ˜ופמן
בשנים  שנעשו  מחקרים 
העבודה  עולם  על  האחרונות 
ש8  כך  על  מצביעים  העתידי, 
כיום  שלומדים  ילדים   10 מתוך 
במקצועות  יעבדו  א',  בכיתות 
דו"ח  אבל  עדיין.  קיימים  שלא 
העו־ הכלכלה  'פורום  של  חדש 
אלה  שתהליכים  טוען  למית', 
בשנים  וכבר  יותר,  מהירים  יהיו 
העבודה  משוק  ייעלמו  הקרובות 

עשרות מיליוני משרות. 
"בשנת  הדו"ח  מחברי  לפי 
הקיימים  הכישורים  רוב   2022
מספיק  יהיו  לא  לעובדים,  כיום 
שעומ־ המשרות  בין  רלוונטיים". 
הרכבה,  עובדי  יהיו  להיעלם  דות 
עובדי מפעלים למיניהם, קופאים 
עובדים  גם  אך  בבנק,  וטלרים 
ובהמשך  אלקטרוניים  בתחומים 
גם תחום עריכת דין צפוי לעבור 

שינוי משמעותי.
הד־ לשינויים  להיערך  כדי 
רמטיים בשוק העבודה, ממליצים 
משמ־ דגש  לשים  הדו"ח  מחברי 
חב־ כישורים  רכישת  על  עותי 
והשפעה,  מנהיגות  כמו  רתיים 
ביקורתית,  חשיבה  יצירתיות, 
מורכ־ בעיות  פתרון  חדשנות, 
שיסייעו  דומים  וכישורים  בות, 
המעבר  עם  להתמודד  לחברות 

לאוטומציה.
לדברי אליהו דינוביץ' מנהל 
"לצד  ביז-אפ:  תכנית  פעילות 
הטמעה של תהליכים אוטומטיים 
קיימת  מתקדמות,  וטכנולוגיות 
לעוב־ בביקוש  משמעותית  עליה 
דים ובעלי מקצוע בעלי כישורים 

שיוכלו  יותר,  טובים  חברתיים 
ול־ לחברות  מוסף  ערך  להעניק 

מעסיקים"
חלק  הינה  ביז-אפ  תכנית 
שמתקיימת  הענפה  מהפעילות 
והחד־ היזמות  מרכז   – בביזמקס 
בירושלים  שהוקם  החרדי  שנות 
אחים  קרן  ע"י  שנתיים  לפני 
מקצועי  קידום   – ק.מ.ח  גלובל, 
ירושלים  לפיתוח  והרשות  חרדי 
ותעסוקה  צמיחה  לעודד  במטרה 
באמ־ בירושלים  חרדים  לגברים 

שמופעלת  התכנית  יזמות.  צעות 
בשיתוף ג'וינט-תבת ומשרד הכ־
לכלה, מסיימת בימים אלה מחזור 
ההרש־ את  כעת  ופותחת  ראשון 
מה למחזור השני, ונועדה להקנות 
ופרלינסרים  עצמאיים  ליוצרים 
כישו־ והעיצוב  המדיה  מתחומי 
רים וכלים שיאפשרו להם להיות 
עצמאיים או עובדים אפקטיביים 
הכשרת  כוללת  התכנית  יותר. 

עסקית וליווי מקצועי מעשי לא־
הראשונה  מהשורה  מקצוע  נשי 
בתחום העיצוב והמדיה ומסייעת 
להם לנהל עסק עצמאי בהצלחה.

במהלך  לתכנית  "נכנסתי 
עצמאית,  לדרך  שלי  היציאה 
מק־ ומייעץ  שמתכנן  כמומחה 
מספר  ובחו"ל"  בארץ  וואות 
במח־ שהשתתף  גולדברג,  משה 
ביז-אפ,  תכנית  של  הראשון  זור 
את  להגדיר  לי  עזרה  "התכנית 
המומחיות שלי, לדעת איך למתג 
לבע־ לפנות  כיצד  עצמי,  את 
מחיר  הצעות  לבנות  עסקים,  לי 
עצמי  עם  בנוח  להרגיש  ובעיקר 
מה  עבור  ראוי  תשלום  לדרוש 

שאני עושה".
כאמור, בימים אלה נפתחת 
ההרשמה למחזור ב' של התכנית 
ות־ 'ביזמקס'  במתחם  שתתקיים 
משך שישה חודשים (סיון-חשון). 

מספר המקומות מוגבל.  
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ח"כ הרב אייכלר מתריע: 
הנת"צים - סכנת חיים

ח"כ הרב ישראל אייכלר קרא לחברי סיעתו לדרוש במסגרת המו"מ 
הקואליציוני את ביטול מסלולי התחבורה הציבורית הדו כיווניים

מ‡: יוני טיין
תאונות  כשבעים  לאחר 
בירוש־ מאיר  גולדה  בכביש 
בפתח  ז'בוטינסקי  ובכביש  לים 
ישראל  הרב  ח"כ  קרא  תקווה, 
לחברי  התורה)  (יהדות  אייכלר 
המו"מ  במסגרת  לדרוש  הסיעה 
מס־ ביטול  את  הקואליציוני 
הדו  הציבורית  התחבורה  לולי 

כיווניים.
בעבר נאבק ח"כ הרב אייכ־
זאת  הללו  המסלולים  לביטול  לר 
מקרי  של  הגבוה  מספרם  לאור 

הדמים במקום.
הציבורי,  המאבק  בעקבות 
החליטה עיריית פתח תקווה לס־
גור את מסלול התחבורה הציבו־
למ־ אולם  ז'בוטינסקי.  בציר  רית 

התעקשו  התחבורה  במשרד  רות 
הנתיבים  פעילות  את  להמשיך 
בשאר רחבי הארץ וכעת משיקים 
ירמיהו  ברחוב  גם  דומה  מסלול 

בירושלים.
"במ־ כי  הסביר  אייכלר 
לדרוש  צורך  אין  מתוקנת  דינה 
קואליציוני  בהסכם  כאלו  דברים 
אך  מאליהם.  מתבצעים  היו  והן 
השלטו־ שהאטימות  והוכח  היות 
הדמים  משפיכות  מתעלמת  נית 
הדרכים  תאונות  בנושא  בעיקר 
כחלק  זאת  מלדרוש  מנוס  אין   -

מההסכם הקואליציוני".
הרב  של   הצעתו  פי  על 
לתח־ נתיבים  לייחד  יש  אייכלר 
של  ימין  בצד  רק  ציבורית  בורה 
התח־ כזה  באופן  בלבד.  הכביש 
הרגל  להולכי  נגישות  תהינה  נות 

למרכז  יוזמנו  לא  והם  במדרכות 
הכביש תוך סיכון חיים.

טענות  את  הדף  בדבריו 
משרד התחבורה על כך שבנת"צ 
אפשר  ואי  ימינה  פניות  ישנן 
פרטיים:  רכב  כלי  כניסת  לאכוף 
"ניתן להציב מצלמה שתתעד את 
כחוק,  ימינה  שנוסעות  המכוניות 
את  שמנצלים  מי  את  ולקנוס 
לנסוע  ציבורית  תחבורה  הנתיב 
ישר. בשילוט מתאים הנהג יראה 
שיש מצלמה ולא ינצל את הנתיב 
מקרה,  בכל  ציבורית.  תחבורה 
ציבורית  תחבורה  מסלולי  שני 
ברשות  'בור  זהו  הכביש  באמצע 
הרבים', והממשלה ותומכיה יהיו 
אחראים לנפגעים במקום", אמר.

 

הקרב על השימוע:

התנועה לאיכות השלטון נגד רה"מ: 
"תרגיל לוליינות תקשורתי ופוליטי 

ללא כל אחיזה משפטית"
התנועה לאיכות השלטון שלחה מכתב דחוף ליועמ"ש אביחי מנדלבליט, 

בדרישה שלא לאשר את בקשת רה"מ נתניהו לדחיית השימוע בעניינו

מ‡ יוני טיין
השל־ לאיכות  התנועה 
דחוף  מכתב  אמש  שלחה  טון 
מנדלבליט,  אביחי  ליועמ"ש 
בדרישה שלא לאשר את בקשת 
השימוע  לדחיית  נתניהו  רה"מ 

בעניינו.
העליונה  הדחיפות  "בשל 
המ־ רה"מ –  של  אשמתו  בבירור 
על  גורל  הרות  החלטות  קבל 
כש־ ישראל  מדינת  של  עתידה 
מרחפת  חשדות  של  כבדה  עננה 
כי  דורשים  אנו   – לראשו  מעל 
השימוע יתקיים לא יאוחר מיום 
הת־ בפניית  נכתב   "10.07.2019

נועה לאיכות השלטון.
אמורים  ב-10.05.2019 
היו עורכי דינו של רה"מ נתניהו 
שימוע  לעריכת  מועד  לתאם 
 2000  ,1000 בתיקים  בעניינו, 
שפו־ כפי  זאת,  למרות  ו-4000. 
דינו  עורכי  פנו  בתקשורת,  רסם 
של נתניהו אל היועמ"ש ביום זה 
קיום  מועד  את  לדחות  בבקשה 
פרסו־ פי  על  בנוסף,  השימוע. 
של  דינו  עורכי  טרחו  לא  מים, 
החקירה  חומרי  את  לקבל  רה"מ 
עורכי  לטענת  אליהם.  שנשלחו 
השי־ מועד  את  לדחות  יש  הדין 
מוע משני טעמים: הראשון, בשל 
עורכי  של  הטרחה  ששכר  כך 
קיבלו  לא  והם  הוסדר  לא  הדין 
בשל  והשני,  עבודתם,  על  שכר 
כך שמשך הזמן שניתן מרגע פר־

למועד  ועד  החקירה  חומרי  סום 
קצר  השימוע,  לעריכת  האחרון 
נוכח  סביר",  "בלתי  ולכן  מדי 
ומורכבות  החקירה  חומרי  כמות 

האישומים.
לד־ יש  התנועה,  לדעת 
"על  וכל.  מכל  אלו  טענות  חות 
ההיתרים  ועדת  החלטת  פי 
בבקשתו של רה"מ נתניהו, רה"מ 
כלל לא הציג נתונים המצביעים 
במימון  לסיוע  זקוק  הוא  מדוע 
וכלל  הדין  עורכי  טרחת  שכר 
לא הוכיח כי מיצה את יכולותיו 
לא־ פנה  בטרם  עצמי  למימון 
שנית,  תרומות.  קבלת  של  פיק 
מספק  זמן  הם  חודשים  שלושה 
וב־ טיעון,  הכנת  לשם  בהחלט 
לה־ סביר"  "זמן  מהווים  וודאי 
לקראת  רה"מ  של  טיעוניו  כנת 
השימוע. בנוסף, טענה זו תמוהה 
הדין  עורכי  ידי  על  נסתרת  ואף 
חו־ באיסוף  שמשתהים  עצמם, 
עורכי  סברו  אם  החקירה.  מרי 
הדין כי לרשותם זמן קצר בלבד 
לקראת  טענותיהם  לגיבוש 
ממהרים  בוודאי  היו  השימוע, 
בו  החקירה  חומרי  את  ואוספים 
ביום שהועמדו לרשותם." אמרו 

בתנועה לאיכות השלטון.
עוד הוסיפו כי הזכות לשי־
מוע בהליך הפלילי מטילה חובה 
טענות  את  לשמוע  התביעה  על 
החשוד המבקש זאת, כאשר סדר 
הזמנים הקבוע בחוק מגדיר לח־
שוד 30 ימים לשטיחת טענותיו, 

להגיש  הכוונה  על  יידועו  מיום 
כל  כלומר,  אישום.  כתב  נגדו 
זמן מעבר ל-30 הימים הקבועים 
רשות  דעת  לשיקול  נתון  בחוק 
צי־ או  חובה  כל  ואין  התביעה 
לחשוד  להעניק  מהתביעה  פייה 
והשמעת  לגיבוש  זה  נוסף  זמן 
שכבר  העובדה  לאור  טענותיו. 
משורת  לפנים   – לרה"מ  הוענקו 
לגיבוש  חודשים  שלושה   – הדין 
והשמעת טענותיו, אין כל מקום 
זמן  לקבל  לבקשתו  להיעתר 
החשיבות  לאור  במיוחד  נוסף, 
אש־ בבירור  העליונה  הציבורית 
מתו של רה"מ בהקדם האפשרי.

כפי הנראה, מדובר בתרגיל 
לוליינות תקשורתי ופוליטי, הנ־
עדר כל ביסוס ואחיזה משפטית, 
את  הניתן  ככל  לדחות  שמטרתו 
העמדתו הצפויה לדין של רה"מ 
יתרה  לו.  המיוחסות  בעבירות 
הני־ לפיהן  הערכות  ישנן  מכך, 
סיונות לדחות את מועד השימוע 
לקידום  זמן  לאפשר  מטרתם 
אפשרות  את  המונעת  חקיקה 
בשל  לדין.  רה"מ  של  העמדתו 
שבבירור  העליונה  הדחיפות 
אשמתו של רה"מ – המקבל הח־
לטות הרות גורל על עתידה של 
מדינת ישראל כשעננה כבדה של 
 – לראשו  מעל  מרחפת  חשדות 
לעמוד  ליועמ"ש  קוראים  אנו 
בקביעתו כי השימוע בעניינו של 
מיום  יאוחר  לא  יתקיים  רה"מ 

".10.07.2019

לפני החלטת השימוע: היועמ"ש 
נוסע לביקור עבודה ביפן

הביקור כולל סדרת פגישות עם גורמים בצמרת מערכת המשפט ביפן

לממשלה, מ‡: יוני טיין המשפטי  מקיים היועץ  מנדלבליט,  אביחי  ד"ר 
השבוע ביקור עבודה ביפן לצורך 
בעלי  משפטיים  נושאים  קידום 
לרבות  ישראל,  למדינת  חשיבות 
בין  משפטיים  פעולה  שיתופי 

המדינות.
פגי־ סדרת  כולל  הביקור 
מערכת  בצמרת  גורמים  עם  שות 

המשפט ביפן.
היועמ"ש  צפוי  זו  במסגרת 
לממשלה להיוועד, בין היתר, עם 
המשנה  יפן,  של  המשפטים  שר 
סגן  העליון,  המשפט  בית  לנשיא 
שר החוץ של יפן, היועץ המשפ־
טי לקבינט, התובע הכללי, ויוש־
משפט  לענייני  הוועדות  ראש  בי 
של  התחתון  ובבית  העליון  בבית 

הפרלמנט היפני.

למרות ההפגנות בפולין:

משלחת יצאה לקידום השבת 
הרכוש היהודי הגזול מהשואה

חרף המחאות בוורשה, יצאה לפולין משלחת ממשלתית לקידום השבת הרכוש 
היהודי מתקופת השואה

מ‡: יר‡ל לבי‡
היום (שני) תעשה את דרכה 
בראשות  ממשלתית  משלחת 
חברתי  לשוויון  המשרד  מנכ"ל 
פגישות  לסדרת  סקלי  כהן  אבי 
בע־ פולין  בממשלת  בכירים  עם 
הגזול  היהודי  הרכוש  השבת  ניין 

מתקופת השואה.
השרה  שיזמה  זו,  משלחת 
גמליאל,  גילה  חברתי  לשוויון 
היא הישג מדיני חשוב וחסר תק־
דים המהווה שיא של עבודת מטה 
בארבע  שהתקיימה  מאומצת 
הובילה  אותה  האחרונות  השנים 
השרה גמליאל. בשנים אלו, גוב־
שה תכנית עבודה סדורה להשבת 
מדינות  חמש  מול  יהודי  רכוש 
בשיתוף  זאת  פולין,  ובהן  יעד, 
משרד החוץ ואיל"ר (ארגון יהודי 

להשבת רכוש).
פעילות  במסגרת  כי  נציין, 
חקי־ פעולות  מקודמות  התכנית 
הנוגעות  נוספות  מדינית  עם  קה 
השואה  שורדי  היהודים  לזכויות 
וכן להשבת רכוש יהודי. במסגרת 
זו, מקדמת גמליאל מהלכים מול 
להרחבת  בכדי  גרמניה  ממשלת 
יהדות  בשואת  הגרמנים  הכרת 
מעגל  הרחבת  וכתוצאה  רומניה 
בהנ־ כן,   כמו  הפיצויים.  מקבלי 
לש־ המשרג  מוביל  השרה  חיית 
וויון מהלכים מול ממשלת רומניה 
להשבת הרכוש היהודי מרומניה.
נוד־ האחרונים,  בימים 

בפולין  אנטישמית  מחאה  עת 
המקומית  לממשלה  הקוראת 

רכוש  להשבת  מפעולות  לחדול 
וכאמור,  זאת  חרף  מפולין.  יהודי 
מי־ ממשלתית  משלחת  תצא 
המשרד  מנכ"ל  בראשות  שראל 
סקלי,  כהן  אבי  חברתי,  לשיוויון 
לקיים פגישות עם גורמים שונים 
בממשלת פולין בסוגיות הנוגעות 
משלחת  היהודי.  הרכוש  להשבת 
זו מבטאת הישג חסר תקדים של 
שלמרות  הישראלית,  הממשלה 
גוברת  מחאה  של  העיתים  צוק 
ובחירות בפולין נאותה הממשלה 

הפולנית לקדם שיחות אלו.
הקי־ הימין  תומכי  מאות 
בוורשה  השבוע  בסוף  צעדו  צוני 
במחאה נגד  יישום החוק שנחקק 
יהודי  רכוש  להשבת  בארה"ב, 
העולם  מלחמת  במהלך  שנתפס 
המפגי־ לאחריה.  או  השנייה 

סיסמאות  עם  שלטים  נשאו  נים 
חובות"  אין  "לפולין  דוגמת 
צו־ שהם  תוך  שואה",  ו"צביעות 
הממשלה   ראש  ממשרד  עדים 
ורשה.  במרכז  ארה"ב  לשגרירות 
"פו־ האשימו  ואף  שהגדילו  היו 
עבירות  בביצוע  יהודים"  שעים 
פולנים  אזרחים  נגד  לכאורה 

במהלך השואה.
 פולין היתה ביתה של אחת 
הגדולות  היהודיות  הקהילות 
כמעט  שנמחקה  לפני  בעולם, 
גרמנים  כובשים  בידי  לחלוטין 
הש־ העולם  במלחמת   נאצים 
יהודים  מיליון  מ-3  יותר  נייה. 
היהודית,  פולין   מאוכלוסיית 
נר־ נפש,  מיליון   כ-3.2  שמנתה 

צחו בשואה.
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תושבי אופקים והסביבה קיבלו ייעוץ 
והכוונה בקבלת הקהל שנערכה בשיתוף 
'מכבי שירותי בריאות' וארגון 'פרי חיים'

יו"ר ארגון 'פרי חיים' הרה"ג משה שלזינגר ערך קבלת קהל במרכז הרפואי של 
'מכבי' באופקים והעניק ייעוץ רפואי והלכתי לזוגות מעוכבי ילדים

תושבות  זוגות,  עשרות 
בקבלת  זכו  והסביבה  אופקים 
בקבלת  הלכתי  רפואי-  ייעוץ 
קהל מיוחדת שערך הרה''ג משה 
ארגון  נשיא  שליט"א,  שלזינגר 
מעוכבי  זוגות  עבור  חיים'  'פרי 
שירותי  'מכבי  בהובלת  ילדים 

בריאות'.
בנשיאות  חיים'  'פרי  ארגון 
הרב משה שלזינגר שליט"א פועל 
למש־ בסיוע  שנה,  מ-30  למעלה 

פחות שלא זכו לפרי בטן, מסייע 
הרופאים  טובי  אצל  בהשתדלות 
בארץ ובעולם, תוך פיקוח הלכתי 
הר־ במעבדות  הנעשה  על  הדוק 
פואיות עבור המטופלים. בהסדר 
מיוחד בין 'מכבי שירותי בריאות' 
לארגון 'פרי חיים' זוכים  מבוטחי 
להח־ בארגון,  שהסתייעו  'מכבי' 
הל־ השגחה  הוצאות  עבור  זרים 
ובמעבדות  החולים  בבתי  כתית 

הרפואיות.
שנערכה  הקהל  בקבלת 
השבוע במרכז הרפואי באופקים, 
לקבלת  משפחות  עשרות  זכו 
מאת  ותמיכה  הכוונה  ייעוץ, 
המ־ שליט"א.  שלזינגר  הרה"ג 
חיים  פרי  לארגון  הודו  שפחות 
על  בריאות'  שירותי  ול'מכבי 

נתנה  אשר  המבורכת  היוזמה 
להם כלים רבים להתמודדות עם 

התהליך שהם חווים.
'מכבי  בין  הפעולה  שיתוף 
'פרי  לארגון  בריאות'  שירותי 
במגמת  חשוב  צעד  מהווה  חיים' 
שדרוג והרחבת מערך השירותים 
של  בקהילה  הבריאות  לקידום 
והתאמה  בריאות'  שירותי  'מכבי 

לצרכי המבוטחים.
ראש חטיבת הבריאות במ־

כבי פרופ' נחמן אש, מציין: "במ־
מתקיימת  בריאות  שירותי  כבי 
הגנטיקה  בתחום  ענפה  פעילות 
המ־ הפעולה  שיתוף  והפוריות. 
לבין  חיים'  'פרי  ארגון  בין  בורך 
שירותי  'מכבי  ומומחי  רופאי 
ותמיכה  תרומה  מעניק  בריאות' 
ולמשפחות.  לזוגות  משמעותית 
פועלו של הרב שלזינגר ראוי לכל 

שבח".
נשים  רפואת  תחום  ראש 
"בפגי־ סגל:  יעקב  ד"ר  במכבי, 
נחשפתי  שלזינגר,  הרב  עם  שתי 
בתחום,  רב  ניסיון  בעל  לאדם 
ומקצועיות,  ברגישות  המקיים, 
קשרים רצופים עם רופאים ומו־
מחים בעלי שם בתחום הרפואה, 
למש־ שניתן  ככל  לסייע  מנת  על 

פחות".
מנהל  שלזינגר,  משה  הרב 
השיווק של 'מכבי' במגזר החרדי: 
המגזר  ריכוזי  בכל  פועלת  "מכבי 
גדולי  עם  מלא  בתיאום  החרדי 
שירותים  לתת  מנת  על  הרבנים, 
המ־ לכלל  ומונגשים  מותאמים 
לכך  הדוגמאות  אחת  בוטחים. 
הינה שיתוף הפעולה המבורך עם 
ארגון 'פרי חיים' בראשות הרה"ג 

משה שלזינגר". 

מקרה נדיר:

אשה בלעה פלטת שינים 
תותבות במהלך השינה

בפעילות מורכבת נשלפה הפלטה מגרונה

מ‡: יר‡ל לבי‡
 ,61 כבת  נתניה,  תושבת 
לבית  ימים  מספר  לפני  הגיעה 
על  מתלוננת  כשהיא  החולים, 

עצם זר ש"תקוע" בגרונה.
כי  העלה  מהיר  בירור 
המורכבת  תותבות  שינים  פלטת 
במהלך  נבלעה  שיניים,  מארבע 
להוציא  דחוף  צורך  ויש  השינה 
אותה, עקב סכנה להיווצרות חור 
לכדי  להתפתח  היכולה  בוושט, 

סכנת חיים ממשית.
ביצע  הגסטרו  מכון  מנהל 
העיכול  דרכי  של  אנדוסקופיה 

העליונות, איתר את מיקום הפל־
טה בת ארבע השיניים בוושט וב־
פעולה מורכבת שלף את הפלטה. 
פעולת  לביצוע  שניגשתי  "לפני 
רופא  עם  התייעצתי  השליפה 
"רופא  שפק  ד"ר  אומר  שיניים" 
במקרה  שמדובר  אמר  השיניים 
יצי־ הללו  והפלטות  היות  נדיר, 
הפלטה  הנראה  ככל  מאד.  בות 
שיניים  חריקות  ובמהלך  נסדקה 
פעו־ לחלוטין.  התפרקה  בלילה 
לת השליפה היתה מורכבת היות 
והאנטומיה של הוושט מקשה על 
כמו  גדול  כה  עצם  של  השליפה 

שלמות  על  שמירה  תוך  הפלטה, 
הוושט" .

עו"ד ר' אהרן זילברצן ז"ל
עו"ד ר' אהרן זילברצן ז"ל מחשובי חסידי מודז'יץ ◆ נכדו של הרה"ח ר' עזריאל 

דוד פאסטאג הי"ד מחבר המנגינה המפורסמת ל'אני מאמין' 

מ‡: יר‡ל לבי‡
עו"ד  נפטר  שבת  בערב 
ז"ל,  זילברצן  אהרן  ר'  הרה"ח 

לאחר מחלה קצרה.
דבוק  היה  אהרן  ר' 
זי"ע  ממודז'יץ  לאדמו"רי 
שליט"א  האדמו"ר  ויבדלחט"א 
נכדו  היה  וחיבבוהו.  שכיבדוהו 
פאס־ דוד  עזריאל  ר'  הרה"ח  של 
טאג הי"ד, מגדולי בעלי המנגנים 
בשל  שהתפרסם  מודז'יץ,  בחצר 
המנגינה הידועה שחיבר על "אני 
בדרך  ברכבת  בהיותו  מאמין" 

לאושוויץ. 
ר'  זכה  האחרונה  בשנה 
'בשירי  היכל  ע"י  להו"ל  אהרן 
דיסק  מודז'יץ  דחסידי  זמרה' 
מיוחד אוצר בלום של ניגוני זקי־
בכל  בשמחה  שהתקבל  הי"ד  נו 

תפוצות ישראל.
מכריו מספרים כי היה גומל 
דרך  ואחד  אחד  כל  עם  חסדים 
ידידו  ברק,  בבני  הצנוע  משרדו 
מספר כי לפני כמה שנים הסתבך 
לאחר  שרימהו,  עסקים  איש  עם 
שפנה לר' אהרן מיד סייע לו בכל 
לקבל  מנת  על  שלא  שנדרש  מה 

פרס.

זקי־ של  היארצייט  יום 
א'  ליום  איש  החזון  ע"י  נקבע  נו 
דר"ה ובכל שנה ושנה היה משלם 
שליט"א  שהאדמו"ר  הדבש  את 

חילק לכל הקהל בליל ר"ה.
למד  ה'ישוב'  בישיבת 

באותה כיתה יחד עם עו"ד יעקב 
האח־ בשנה  שנלב"ע  ז"ל  וינרוט 

רונה.
בערש"ק  יצא  הלויה  מסע 
ברק  בבני   7 נחום  רחוב  מביתו 

לביה"ח פוניבז'.

בבניין ישיבת מיר בבלרוס: אירוע 
הוקרה לחסיד אומות העולם

אירוע הוקרה לחסיד אומות העולם היפני צ׳יאונה סוגיהארה התקיים בבניין 
ישיבת מיר המפורסמת, שמאות תלמידיה ניצלו בזכותו

מ‡: יר‡ל לבי‡
סגירת מעגל מרגשת. לפני 
הוקרה  טקס  התקיים  כשבועיים, 
היפני  לקונסול  ומיוחד  רשמי 
מיר  בעיירה  סוגיהארה,  צ׳יאונה 

שבבלרוס.
ביוזמת  התקיים  האירוע 
במס־  Limmud FSU ארגון 
במדינה  שלו  השנתי  הכנס  גרת 
בהשתתפות 600 יהודים צעירים. 
נו־ היה  הטקס  של  הכבוד  אורח 
חסיד  של  בנו  סוגיהארה,  בוקי 
שהציל  הנודע  העולם  אומות 
בזמן השואה אלפי יהודים, ובהם 
מיר,  ישיבת  ורבני  תלמידי  גם 
הגדולות  הישיבות  משתי  אחת 

ביותר בעולם.
תוך כדי סיכון עצום לחייו, 
סוגיהארה  המלחמה  בזמן  הנפיק 
אלפי אשרות כניסה ליפן ליהודי 
גם  כאמור  ביניהם  וליטא,  פולין 
החינוכי  והצוות  תלמידי  מרבית 
לאחר  המפורסמת.  הישיבה  של 
סוגיהארה  ניצולי  המלחמה  סיום 
בירו־ מחדש  הישיבה  את  הקימו 
וממנה  הברית,  ובארצות  שלים 

יצאו ישיבות נוספות.
בכדי להוקיר את זכרו ואת 
טקס  במקום  התקיים  פעולותיו 
סו־ לכבוד  מיוחד  שלט  להצבת 
גיהארה על הבניין ההיסטורי של 
האירוע  משתתפי  בין  הישיבה. 
בבלרוס  ישראל  שגריר  נמנו 
בבלרוס  יפן  שגריר  שוהם,  אלון 
מינ־ העיר  רב  טוקונגה,  הירוקי 
דייטש,  שניאור  הרב  השליח  סק 
חיים   Limmud FSU מייסד 
היהודית  הקהילה  ראש  צ׳סלר, 
שג־ צ׳רניצקי,  ולדימיר  בבלרוס 
רירי מדינות נוספות ובהן אוסט־
ברי־ שוויץ,  רומניה,  ליטא,  ריה, 

גם  כמו  האירופי  האיחוד  טניה, 
הברית,  ארצות  של  השגריר  סגן 
המקומי  הממשל  וראשי  תושבי 
המושל  סגן  ובהם  מיר  מחוז  של 

רוסלאן אברמ׳ציק.
של  בנו  סוגיהארה,  נובוקי 
חסיד אומות העולם, סיפר במה־
אביו  את  כששאל  כי  הטקס  לך 
מה הסיבה לכך שבחר להציל את 
היהודים, האם הכיר אותם לפני – 
הוא ענה לו שלא. ״אבא שלי אמר 

אותו  שהנחה  היחידי  שהדבר  לי 
כל  ולהציל  לעזור  הרצון  הוא 
״הוא  נובוקי,  אמר  שיכל״,  אדם 
ואף  ללכת,  לאן  להם  אין  כי  ידע 
אחד אחר לא יסייע להם להינצל. 
אנשים   - בפשטות  אמר  הוא 
ופשוט  עזרה  ממני  לבקש  באו 
ואמר  הוסיף  עוד  זאת״.  עשיתי 
כי הוא בטוח ש״אבי נמצא אתנו 
מתרגש  מאוד  ולבטח  היום,  כאן 
אנ־ הרבה  שכ״כ  העובדה  מעצם 

שים הגיעו להוקיר את זכרו״.
מייסד  צ׳סלר,  חיים 
כבוד  ״זהו   :Limmud FSU
גדול בעבור הארגון שלנו לחלוק 
סוגיהארה,  למר׳  והוקרה  כבוד 
אפשרי  הבלתי  את  עשה  אשר 
ולמ־ לעצמו  עצום  סיכון  תוך 
נשמות  אלפי  והציל  שפחתו, 
בזמן השואה הנוראה. סוגיהארה 
וכולי  ולתושייה,  לעוז  סמל  הינו 
הצלחנו  ממיר  היום  כי  תקווה 
ולחדד  תקווה,  של  מסר  לשלוח 
העיקש  שבמאבק  החשיבות  את 
באנטישמיות וגזענות בכל מקום 

בעולם״.
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תושבי אופקים והסביבה קיבלו ייעוץ 
והכוונה בקבלת הקהל שנערכה בשיתוף 
'מכבי שירותי בריאות' וארגון 'פרי חיים'

יו"ר ארגון 'פרי חיים' הרה"ג משה שלזינגר ערך קבלת קהל במרכז הרפואי של 
'מכבי' באופקים והעניק ייעוץ רפואי והלכתי לזוגות מעוכבי ילדים

תושבות  זוגות,  עשרות 
בקבלת  זכו  והסביבה  אופקים 
בקבלת  הלכתי  רפואי-  ייעוץ 
קהל מיוחדת שערך הרה''ג משה 
ארגון  נשיא  שליט"א,  שלזינגר 
מעוכבי  זוגות  עבור  חיים'  'פרי 
שירותי  'מכבי  בהובלת  ילדים 

בריאות'.
בנשיאות  חיים'  'פרי  ארגון 
הרב משה שלזינגר שליט"א פועל 
למש־ בסיוע  שנה,  מ-30  למעלה 
פחות שלא זכו לפרי בטן, מסייע 
הרופאים  טובי  אצל  בהשתדלות 
בארץ ובעולם, תוך פיקוח הלכתי 
הר־ במעבדות  הנעשה  על  הדוק 
פואיות עבור המטופלים. בהסדר 
מיוחד בין 'מכבי שירותי בריאות' 
לארגון 'פרי חיים' זוכים  מבוטחי 
להח־ בארגון,  שהסתייעו  'מכבי' 
הל־ השגחה  הוצאות  עבור  זרים 
ובמעבדות  החולים  בבתי  כתית 

הרפואיות.
שנערכה  הקהל  בקבלת 
השבוע במרכז הרפואי באופקים, 
לקבלת  משפחות  עשרות  זכו 
מאת  ותמיכה  הכוונה  ייעוץ, 
המ־ שליט"א.  שלזינגר  הרה"ג 
חיים  פרי  לארגון  הודו  שפחות 
על  בריאות'  שירותי  ול'מכבי 

נתנה  אשר  המבורכת  היוזמה 
להם כלים רבים להתמודדות עם 

התהליך שהם חווים.
'מכבי  בין  הפעולה  שיתוף 
'פרי  לארגון  בריאות'  שירותי 
במגמת  חשוב  צעד  מהווה  חיים' 
שדרוג והרחבת מערך השירותים 
של  בקהילה  הבריאות  לקידום 
והתאמה  בריאות'  שירותי  'מכבי 

לצרכי המבוטחים.
ראש חטיבת הבריאות במ־

כבי פרופ' נחמן אש, מציין: "במ־
מתקיימת  בריאות  שירותי  כבי 
הגנטיקה  בתחום  ענפה  פעילות 
המ־ הפעולה  שיתוף  והפוריות. 
לבין  חיים'  'פרי  ארגון  בין  בורך 
שירותי  'מכבי  ומומחי  רופאי 
ותמיכה  תרומה  מעניק  בריאות' 
ולמשפחות.  לזוגות  משמעותית 
פועלו של הרב שלזינגר ראוי לכל 

שבח".
נשים  רפואת  תחום  ראש 
"בפגי־ סגל:  יעקב  ד"ר  במכבי, 
נחשפתי  שלזינגר,  הרב  עם  שתי 
בתחום,  רב  ניסיון  בעל  לאדם 
ומקצועיות,  ברגישות  המקיים, 
קשרים רצופים עם רופאים ומו־
מחים בעלי שם בתחום הרפואה, 
למש־ שניתן  ככל  לסייע  מנת  על 

פחות".
מנהל  שלזינגר,  משה  הרב 
השיווק של 'מכבי' במגזר החרדי: 
המגזר  ריכוזי  בכל  פועלת  "מכבי 
גדולי  עם  מלא  בתיאום  החרדי 
שירותים  לתת  מנת  על  הרבנים, 
המ־ לכלל  ומונגשים  מותאמים 
לכך  הדוגמאות  אחת  בוטחים. 
הינה שיתוף הפעולה המבורך עם 
ארגון 'פרי חיים' בראשות הרה"ג 

משה שלזינגר". 

מקרה נדיר:

אשה בלעה פלטת שינים 
תותבות במהלך השינה

בפעילות מורכבת נשלפה הפלטה מגרונה

מ‡: יר‡ל לבי‡
 ,61 כבת  נתניה,  תושבת 
לבית  ימים  מספר  לפני  הגיעה 
על  מתלוננת  כשהיא  החולים, 

עצם זר ש"תקוע" בגרונה.
כי  העלה  מהיר  בירור 
המורכבת  תותבות  שינים  פלטת 
במהלך  נבלעה  שיניים,  מארבע 
להוציא  דחוף  צורך  ויש  השינה 
אותה, עקב סכנה להיווצרות חור 
לכדי  להתפתח  היכולה  בוושט, 

סכנת חיים ממשית.
ביצע  הגסטרו  מכון  מנהל 
העיכול  דרכי  של  אנדוסקופיה 

העליונות, איתר את מיקום הפל־
טה בת ארבע השיניים בוושט וב־
פעולה מורכבת שלף את הפלטה. 
פעולת  לביצוע  שניגשתי  "לפני 
רופא  עם  התייעצתי  השליפה 
"רופא  שפק  ד"ר  אומר  שיניים" 
במקרה  שמדובר  אמר  השיניים 
יצי־ הללו  והפלטות  היות  נדיר, 
הפלטה  הנראה  ככל  מאד.  בות 
שיניים  חריקות  ובמהלך  נסדקה 
פעו־ לחלוטין.  התפרקה  בלילה 
לת השליפה היתה מורכבת היות 
והאנטומיה של הוושט מקשה על 
כמו  גדול  כה  עצם  של  השליפה 

שלמות  על  שמירה  תוך  הפלטה, 
הוושט" .

עו"ד ר' אהרן זילברצן ז"ל
עו"ד ר' אהרן זילברצן ז"ל מחשובי חסידי מודז'יץ ◆ נכדו של הרה"ח ר' עזריאל 

דוד פאסטאג הי"ד מחבר המנגינה המפורסמת ל'אני מאמין' 

מ‡: יר‡ל לבי‡
עו"ד  נפטר  שבת  בערב 
ז"ל,  זילברצן  אהרן  ר'  הרה"ח 

לאחר מחלה קצרה.
דבוק  היה  אהרן  ר' 
זי"ע  ממודז'יץ  לאדמו"רי 
שליט"א  האדמו"ר  ויבדלחט"א 
נכדו  היה  וחיבבוהו.  שכיבדוהו 
פאס־ דוד  עזריאל  ר'  הרה"ח  של 
טאג הי"ד, מגדולי בעלי המנגנים 
בשל  שהתפרסם  מודז'יץ,  בחצר 
המנגינה הידועה שחיבר על "אני 
בדרך  ברכבת  בהיותו  מאמין" 

לאושוויץ. 
ר'  זכה  האחרונה  בשנה 
'בשירי  היכל  ע"י  להו"ל  אהרן 
דיסק  מודז'יץ  דחסידי  זמרה' 
מיוחד אוצר בלום של ניגוני זקי־
בכל  בשמחה  שהתקבל  הי"ד  נו 

תפוצות ישראל.
מכריו מספרים כי היה גומל 
דרך  ואחד  אחד  כל  עם  חסדים 
ידידו  ברק,  בבני  הצנוע  משרדו 
מספר כי לפני כמה שנים הסתבך 
לאחר  שרימהו,  עסקים  איש  עם 
שפנה לר' אהרן מיד סייע לו בכל 
לקבל  מנת  על  שלא  שנדרש  מה 

פרס.

זקי־ של  היארצייט  יום 
א'  ליום  איש  החזון  ע"י  נקבע  נו 
דר"ה ובכל שנה ושנה היה משלם 
שליט"א  שהאדמו"ר  הדבש  את 

חילק לכל הקהל בליל ר"ה.
למד  ה'ישוב'  בישיבת 

באותה כיתה יחד עם עו"ד יעקב 
האח־ בשנה  שנלב"ע  ז"ל  וינרוט 

רונה.
בערש"ק  יצא  הלויה  מסע 
ברק  בבני   7 נחום  רחוב  מביתו 

לביה"ח פוניבז'.

בבניין ישיבת מיר בבלרוס: אירוע 
הוקרה לחסיד אומות העולם

אירוע הוקרה לחסיד אומות העולם היפני צ׳יאונה סוגיהארה התקיים בבניין 
ישיבת מיר המפורסמת, שמאות תלמידיה ניצלו בזכותו

מ‡: יר‡ל לבי‡
סגירת מעגל מרגשת. לפני 
הוקרה  טקס  התקיים  כשבועיים, 
היפני  לקונסול  ומיוחד  רשמי 
מיר  בעיירה  סוגיהארה,  צ׳יאונה 

שבבלרוס.
ביוזמת  התקיים  האירוע 
במס־  Limmud FSU ארגון 
במדינה  שלו  השנתי  הכנס  גרת 
בהשתתפות 600 יהודים צעירים. 
נו־ היה  הטקס  של  הכבוד  אורח 
חסיד  של  בנו  סוגיהארה,  בוקי 
שהציל  הנודע  העולם  אומות 
בזמן השואה אלפי יהודים, ובהם 
מיר,  ישיבת  ורבני  תלמידי  גם 
הגדולות  הישיבות  משתי  אחת 

ביותר בעולם.
תוך כדי סיכון עצום לחייו, 
סוגיהארה  המלחמה  בזמן  הנפיק 
אלפי אשרות כניסה ליפן ליהודי 
גם  כאמור  ביניהם  וליטא,  פולין 
החינוכי  והצוות  תלמידי  מרבית 
לאחר  המפורסמת.  הישיבה  של 
סוגיהארה  ניצולי  המלחמה  סיום 
בירו־ מחדש  הישיבה  את  הקימו 
וממנה  הברית,  ובארצות  שלים 

יצאו ישיבות נוספות.
בכדי להוקיר את זכרו ואת 
טקס  במקום  התקיים  פעולותיו 
סו־ לכבוד  מיוחד  שלט  להצבת 
גיהארה על הבניין ההיסטורי של 
האירוע  משתתפי  בין  הישיבה. 
בבלרוס  ישראל  שגריר  נמנו 
בבלרוס  יפן  שגריר  שוהם,  אלון 
מינ־ העיר  רב  טוקונגה,  הירוקי 
דייטש,  שניאור  הרב  השליח  סק 
חיים   Limmud FSU מייסד 
היהודית  הקהילה  ראש  צ׳סלר, 
שג־ צ׳רניצקי,  ולדימיר  בבלרוס 
רירי מדינות נוספות ובהן אוסט־
ברי־ שוויץ,  רומניה,  ליטא,  ריה, 

גם  כמו  האירופי  האיחוד  טניה, 
הברית,  ארצות  של  השגריר  סגן 
המקומי  הממשל  וראשי  תושבי 
המושל  סגן  ובהם  מיר  מחוז  של 

רוסלאן אברמ׳ציק.
של  בנו  סוגיהארה,  נובוקי 
חסיד אומות העולם, סיפר במה־
אביו  את  כששאל  כי  הטקס  לך 
מה הסיבה לכך שבחר להציל את 
היהודים, האם הכיר אותם לפני – 
הוא ענה לו שלא. ״אבא שלי אמר 

אותו  שהנחה  היחידי  שהדבר  לי 
כל  ולהציל  לעזור  הרצון  הוא 
״הוא  נובוקי,  אמר  שיכל״,  אדם 
ואף  ללכת,  לאן  להם  אין  כי  ידע 
אחד אחר לא יסייע להם להינצל. 
אנשים   - בפשטות  אמר  הוא 
ופשוט  עזרה  ממני  לבקש  באו 
ואמר  הוסיף  עוד  זאת״.  עשיתי 
כי הוא בטוח ש״אבי נמצא אתנו 
מתרגש  מאוד  ולבטח  היום,  כאן 
אנ־ הרבה  שכ״כ  העובדה  מעצם 

שים הגיעו להוקיר את זכרו״.
מייסד  צ׳סלר,  חיים 
כבוד  ״זהו   :Limmud FSU
גדול בעבור הארגון שלנו לחלוק 
סוגיהארה,  למר׳  והוקרה  כבוד 
אפשרי  הבלתי  את  עשה  אשר 
ולמ־ לעצמו  עצום  סיכון  תוך 
נשמות  אלפי  והציל  שפחתו, 
בזמן השואה הנוראה. סוגיהארה 
וכולי  ולתושייה,  לעוז  סמל  הינו 
הצלחנו  ממיר  היום  כי  תקווה 
ולחדד  תקווה,  של  מסר  לשלוח 
העיקש  שבמאבק  החשיבות  את 
באנטישמיות וגזענות בכל מקום 

בעולם״.
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 המונים יפקדו בהילולא 
דרשב"י את ציונו של הרה"צ 
רבי יוסף דוב הלוי רוזנשטיין 

זצ"ל הטמון במירון
הרה"צ זצ"ל נלב"ע באסון קריסת המרפסת בעת ההילולא בשנת תרע"א

מ‡: מ. מון
המונים  יעלו  שנה  כמידי 
בעו־ בל"ג  דרשב"י  הילולא  ביום 
יוסף  רבי  הרה"צ  של  לציונו  מר 
אשר  זצ"ל  רוזנשטיין  הלוי  דוב 
שארע  הטראגי  באסון  נספה 
בציון הרשב"י בל"ג בעומר בשנת 
תרע"א ונטמן בסמוך במורד ההר 
בחלקת הקברים של י"ג הנספים 

באסון.
הלוי  דוב  יוסף  רבי  הרה"צ 
זצ"ל היה בנו של הרה"ק רבי צבי 
הערש מברדיטשוב – צפת זיע"א 
משה'לי  רבי  הרה"ק  של  ונכדו 
טבריה   - צפת  מברדיטשוב- 
פארי  של  כפארם  ונחשב  זיע"א 
הרב  ובטבריה,  בצפת  החסידים 
זצ"ל היה אוצר כלי חמדה ונמנה 
הרה"צ  בטבריה,  העלייה  בני  על 
תורה  בדברי  ימיו  כל  שוקד  היה 
האדמו"ר  של  תלמידיו  ומחשובי 
זיע"א  מבאיאן  יצחק"  ה"פחד 
בחביבות  אותו  מכנה  היה  אשר 
בשם "מיין בערל". בשנת תרס"ו 
לקבל  זכה  לחו"ל  נסיעתו  בעת 
ממרן  נלהבת  המלצה  תעודת 
ישראל"  ה"אהבת  בעל  הרה"ק 
את  מתאר  אשר  זצ"ל  מויז'ניצא 
בהסתמכו  התרומיות  מעלותיו 
אשר  מארה"ק  הרבנים  דברי  על 
האיש"  של  צדקתו  ויגידון  יעדון 
חכמת  "גם  מדבריו  ובהוסיפו 
מאן  חזי  פוק  פניו"-  תאיר  אדם 

גברא רבה קמסהיד עליה ! 
הלווים"  "עבודת  בספר 
הרה"צ  של  מתורתם  המלקט 

הרשיל  ר'  הרה"צ  ובנו  משה  ר' 
המעשה  סיפור  מובא  זיע"א 
דב  יוסף  רבי  שהרה"צ  ומצויין 
בח־ מסתגר  שב"ק  ליל  כל  היה 
בספר  ולומד  ארוכות  שעות  דרו 
עורך  היה  לאחמ"כ  ורק  הזוהר 
את הקידוש, רבים ראו בו קדוש 
של  דרכיהם  את  הממשיך  ונשגב 
החסידות,  מנהיגי  הקד'  אבותיו 
נלב"ע  הוא  לב  לדאבון  אולם 
בצורה טראגית באסון מירון בעת 
שנותיו  במיטב  המרפסת  נפילת 
בהותירו  שנים  מ"ב  בן  כשהוא 

אחריו שבעה יתומים רכים.
המרפסת  קריסת  אסון 
כא־ ואירע  הציבור  בקרב  ידוע 
רב  כשקהל  תרע"א  בשנת  מור 

הציון,  על  בהדלקה  הצטופף 
המעקה  נשבר  פתאום  לפתע 
אשר  אנשים  ומאות  ביהמ"ד  וגג 
ומתו־ החצר  אל  נפלו  שם  עמדו 
עשרה  ונהרגו  רבים  נפצעו  כם 
נפשות, בין ההרוגים היה הרה"צ 
נטמן  אשר  זיע"א  דב  יוסף  רבי 
לאחר כיומיים בצלע ההר הסמוך 

למערת הרשב"י.
שחי־ ציון"  "עדן  בספר 
הורוויץ  ישעיה  רבי  החסיד  בר 
יש  הזה,  בעניין  כתב  מצפת  ז"ל 
עשרה  (הריגת  שהיה  אז  שאמרו 
מעין  במפולת)  שנספו  מישראל 
מלכות,  הרוגי  עשרה  של  גמר 
בקר  מעשר  "וכל  בפסוק  הנרמז 
בחוקותי  שפרשת  וגו'  וצאן 
מהר"ש  בשם  בספה"ק  כמבואר 

מאוסטרופוליא זיע"א.
לאחר  האחרונות  בשנים 
החלו  ושיפוצה  המצבה  סידור 
רב  וקהל  המשפחה  מבני  המונים 
ור־ לישועה  הציון  את  לפקוד 
בשנה  גם  ולפרט.   לכלל  חמים 
יעלו  דרשב"י  ההילולא  בעת  זו 
לציונו הקדוש אשר נמצא בסמוך 
בת־ שיח  לשפוך  הרשב"י  לציון 

פילה ובתחנונים. 
בציון  הותקנו  זו  בשנה 
הכניסה  ותאורה.  הצללה  מתקני 
המדרגות  גרם  דרך  הינה  לציון 
שע"י  המגורים  לבנייני  בסמוך 
קיימת  כמו"כ  הרשב"י.  קריית 
גישה מסודרת לכוהנים מהכביש 

הראשי הצמוד לדרך מהדרין. 

'מכבי שירותי בריאות' 
השתתפה במעמד כנס היסוד 

של שכונת אחיסמך
הכינוס נערך בראשות רב אב"ד בני ברק ורב קהילת 'קהילות יעקב' באחיסמך, 

הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א, ורב קהילת 'דרך אמונה' באחיסמך, הגאון 
רבי חזקיהו אברהם ברוידא שליט"א � מנהל השיווק של מכבי למגזר החרדי, 

הרב משה שלזינגר: "כבוד גדול להיות הראשונים בהקמת המרכז הרפואי 
הראשון בשכונת אחיסמך. אין פלא כי 'מכבי' זוכה לאמון יוצא דופן של המגזר 

החרדי, הבא לידי ביטוי בשיעור נאמנות גבוה במיוחד במגזר"

תושבי  מאות  בהשתתפות 
אחיסמך'   - איילון  'גני  שכונת 
ביתם  את  לחנוך  העתידים  בלוד, 
ובחודשים  בשבועות  בשכונה 
בבני  השבוע  נערך  הקרובים, 
החדשה.  לשכונה  יסוד  כנס  ברק 
התוש־ נחשפו  הערב  במהלך 
ארגון  של  הענפים  למפעליו  בים 
'לעזר ולאחיסמך' הפועל לרווחת 
תושבי השכונה.  התושבים ערכו 
היכרות עם חברי ונציגי הקהילה 
ונחשפו  שליט"א,  השכונה  ורבני 
הח־ בשכונה  השונים  לשירותים 
דשה – בהם גם שירותי הבריאות 
שירותי  'מכבי  של  המתקדמים 
מרכז  להקים  שעתידה  בריאות', 
הצעירה.  בשכונה  מתקדם  רפואי 
מרחב  מנהלת  השתתפו  בכינוס 
לוד במכבי שירותי בריאות, הגב' 
חנה  הגב'  סגניתה  מזרחי,  מלי 
במו־ מכבי  משרד  ומנהלת  עזרא 

דיעין עילית הגב' חיה גרוס.
משגיח   - המעמד  מנחה 
ישיבת בית מתיתיהו,  הגה"צ רבי 
יהושע רביץ שליט"א, נשא דברי 
המ־ את  שיבח  בדבריו,  פתיחה. 
המופ־ החסד  במידת  הרבה  עלה 
הר־ ממחולל  החל  הנכרת  לאה, 

עיון הרב מיכה רוטשילד לרפו"ש 
הרב  הועד  חברי  היזמים,  דרך 
הבלין,  אליהו  הרב  פוגל,  אהרון 
העוזרים  וכל  ברונר  שלמה  הרב 
למאות  הודה  עוד  והמסייעים. 
בכינוס,  שהשתתפו  התושבים 
בנו־ והקהילות.  השכונה  ולרבני 
יאיר  מר  העיר,  לראש  הודה  סף, 
רביבו ועוזרו ר' בני סיתאלכיל על 
להקמת  ורגישותם  הרב  סיועם 
העיר  בתוככי  החדשה  השכונה 
הרב  בעירייה,  ש"ס  לנציג  לוד, 
יעקב  הרב  לח"כ  אסולין,  מאיר 
על  גפני,  משה  הרב  וח"כ  אשר, 
לרוכ־ שהעניקו  הרבה  התמיכה 
ועזרתם  האחרונות,  בשנים  שים 

ההליכים  לקיצור  הקשור  בכל 
הבירוקרטיים.

לאחריו, נשא דברים הגאון 
שליט"א,  רוזנבלט  צבי  שבח  רבי 
את  רבה  בהתרגשות  ציין  אשר 
השמחה על חנוכת השכונה, ואמר 
: "מרגש מאד לראות את הציבור 
מקום  להקים  ההולך  האיכותי, 
דשמיא  שבסייעתא  חדש,  תורה 
יצטרף למקומות החרדים של בני 
עוד  בהצלחה".  שהתפתחו  תורה 
הוסיף:" הציבור עבר קשיים, וכ־
מובן שגם בבניית מקום חדש יהיו 
קשיים. שמעתי מהגאון רבי חיים 
טו־ שדברים  שליט"א  קנייבסקי 
בים הולכים בקושי. מה שיתן לנו 
הכח לזכור, שהבסיס והיסוד  את 
ולנו  השכונה,  יסוד  הוא  למקום 
הזכות לבנות את את אותו יסוד, 
דיבוק  הוא  ממנו  חשוב  שחלק 
המ־ את  המהווה  ושכנים,  חברים 

פתח להצלחת השכונה".
לראש  הודה  דבריו,  בסיום 
העיר באמרו כי ראש העיר שמח 
ומעוניין לפאר ולרומם את העיר 
לוד בציבור האיכותי המגיע מה־

סיכוי  יותר  יש  כך,  וכשזה  מגזר, 
יצ־ שהמקום  דשמיא  בסייעתא 

ליח. 

הגאון  דברים  נשא  לאחר 
ברוידא  אברהם  חזקיהו  רבי 
שליט"א,  שציין בדבריו כי מלבד 
את  לבנות  אחד  כל  של  הצורך 
ביתו הפרטי, מוטלת על כל אחד 
הש־ יסוד  של  משותפת  משימה 
שמים.  ויראת  תורה  כמקום  כונה 
העומ־ האתגרים  את  הזכיר  הוא 
דים לפתחי התושבים הראשונים, 
אותם  לקבל  יש  כי  הדגיש  אך 
שייבנה  מנת  על  שמחה,  מתוך 
תורה.  לבני  הראוי  פורח  מקום 
עוד ציין, כי אחיסמך היא שכונה 
כללית,  אוכלוסייה  בלב  חרדית 

ומשכך, על תושבי השכונה לקדש 
ובעשייה,  בהתנהגות  שמים  שם 
בסיום  כולה.  העיר  על  ולהשפיע 
דבריו אמר: "יהיה רצון שייתן ה' 
בינינו אחווה, בריאות ושלום כדי 
נפשנו  את  בע"ה  למסור  שנוכל 
השכונה.  וטיפוח  הקהילה  למען 
לה־ להודות  ארצה  זה,  במעמד 
על  בריאות'  שירותי  'מכבי  נהלת 
באחיסמך,  גם  שלהם  ההובלה 
המרכז  להקמת  הרב  פועלה  ועל 
הרפואי הראשון השכונה. ידוע כי 
'אסור לגור בעיר שאין בה רופא', 
את  לחנוך  זכינו  ל'מכבי',  ותודות 

השכונה באופן מושלם". 
מנהל השיווק של מכבי למ־
שלזינגר,  משה  הרב  החרדי,  גזר 
הרפואיים  השירותים  את  סקר 
הרפואי  במרכז  בעז"ה  שיינתנו 
החדש ואמר: "כבוד גדול ל'מכבי' 
להיות הראשונים בהקמת המרכז 
אחיס־ בשכונת  הראשון  הרפואי 
לצמיחה  זוכה  'מכבי'  קבוצת  מך. 
בכל  המבוטחים  במספר  חיובית 
החר־ ובריכוזים  בכלל,  הארץ 

שנים  מספר  כבר  בפרט,  דיים 
'מכבי'  מחויבת  ככזו,  ברציפות. 
השירותים  את  ולעבות  להמשיך 
במומחיות,  שלנו,  הרפואיים 
ורגישות.  שירותיות  מקצועיות, 
לצרכי  מלאה  בהלימה  זאת,  כל 
פעולה  ובשיתוף  החרדי  המגזר 
הדוק עם רבנים ומורי הוראה בכל 
הריכוזים החרדיים , ואף באחיס־
מך. לאור זאת, אין פלא כי 'מכבי' 
זוכה לאמון יוצא דופן של המגזר 
בשיעור  ביטוי  לידי  הבא  החרדי, 
במגזר".  במיוחד  גבוה  נאמנות 
והודה  הוסיף  שלזינגר  משה  הרב 
לראש העיר מר יאיר רביבו וח"כ 
הרב יעקב אשר על עמידתם המ־

סורה לימין השכונה.

הרכבת הממשלה: המסמך 
שירגיע את המפלגות החרדיות
בליכוד העבירו את המסמך ליהדות התורה ולש"ס ◆ בין הסעיפים שיסייעו 

בנטרול המכשול של חוק הגיוס: שימור מעמד תלמידי הישיבות ופטור לנשים
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הקואליציוני  ומתן  המשא 
נמשך כל העת: בעוד הדיונים עם 
העת,  כל  נמשכים  המפלגות  כל 
בליכוד ניסחו מסמך שאמור לה־
החר־ המפלגות  את  לפחות  רגיע 
הח־ העיתונאים  חשפו  כך  דיות, 
שמש  ומיכאל  וייס  עקיבא  רדים 
לסייע  אמור  המסמך   .11 בכאן 
חוק   - העיקרי  המכשול  בנטרול 

הגיוס.
הע־ בהליכוד  הדיווח,  לפי 
החרדיות  למפלגות  מסמך  בירו 
כי  צוין  ובו  הגיוס,  חוק  בנושא 
מעמד  לשמירת  תפעל  הממשלה 
הממשלה  הישיבות,  תלמידי 

יהיה  מה  להחליט  רשאית  תהיה 
ונ־ השנתי,  המתגייסים  מספר 
שים העומדות בתנאי התקנות לא 

ייתקלו בקשיים לקבלת הפטור.
בליכוד  שהעבירו  במסמך 
נכתבו  התורה  וליהדות  לש"ס 
כמה סעיפים, שלמעשה מייתרים 
השאלה  ורק  הגיוס,  חוק  את 
תהיה  היא  האם  פתוחה  שנותרה 

מקובלת על ליברמן:
הם,  הסעיפים  שלושת 
מעמד  לשימור  תפעל  הממשלה 
הממשלה  הישיבות.  תלמידי 
תהיה רשאית להחליט על מספר 
העומדות  נשים  שנתי.  מתגייסים 
בתנאי תקנות הפטור לא ייתקלו 

בקשיים.
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לוחמי קומנדו צרפתים שחררו 
חטופים, שנים נהרגו

במבצע נועז שוחררו חטופים במערב אפריקה ◆ השובים תכננו להעביר את  החטופים לאל-קאעידה 
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שח־ צרפתיים  מיוחדים  כוחות 
בבורקינה  צרפתים  חטופים  שני  ררו 
פאסו שבאפריקה, נוסף על שתי נשים 
שהתגלו במקרה וכלל לא היה ידוע על 
שני  נהרגו  החילוץ  במהלך  חטיפתן. 
פיירפונט  דה  סדריק  צרפתים,  קצינים 

ואלן ברטונסלו.
המבצע  הכבד,  המחיר  למרות 
לסכל  שהצליח  משום  כהצלחה  הוגדר 
את כוונת החוטפים להעביר את האר־
בעה למאלי. שתי הנשים שהיו עם הצ־
רפתים הן אזרחית דרום קוריאה ואזר־
נחטפו  הנראה  ככל  והן  ארה"ב -  חית  

לפני כארבעה חודשים.
ביום שישי מסרו בפריז כי עדיין 

מאחורי  שעומד  הגורם  מי  ברור  לא 
הם  החוטפים  כי  ציינו  אך  החטיפה, 
את  להעביר  שהתכוונו  טרוריסטים 
החטופים לידי  ארגון המזוהה עם אל-
פועלת  צרפת  כידוע,  במאלי.  קאעידה 
לעצור  כדי   2013 מאז  במאלי  צבאית 
קי־ אסלאמיים  גורמים  של  התפשטות 

צוניים לכיוון הבירה במקו.
הצר־ שני  כאשר  התחיל  הכל 
הספארי  מסיור  בשלום  שבו  לא  פתים 
שהועברו  אחרי  בנין.  במדינה  שקיימו 
הוחזקו  הם  השכנה,  פאסו  לבורקינה 
כמה  שנחטפו  הנשים  שתי  עם  יחד 
היו  הארבעה  וכל  לכן,  קודם  שבועות 
יש  כאמור  שם  למאלי,  לעבור  אמורים 
פעילות ענפה של גורמי  ג'יהאד עולמי.
עדיין לא ברור איפה בדיוק נח־

טפו שתי הנשים, ולהערכת הצרפתים, 
לא   ובסיאול  בוושינגטון  הממשלות  גם 
הצרפתים,  שני  לחטיפתן.  מודעות  היו 
נפ־ פיקה,  ופטריק  לאסימווילה  לורן 
בארמון  פאסו  בורקינה  נשיא  עם  גשו 
האישה  עם  יחד  במדינה  הנשיאותי 
הגיעו  מכן  לאחר  הדרוםקוריאנית. 
הצרפתים  והדרום-קוריאנית לצרפת, 
שם חיכה להם בשדה התעופה הנשיא 
עמנואל מקרון יחד עם בכירים נוספים.
פלורנס  הצרפתית  ההגנה  שרת 
במבצע  מדובר  היה  כי  מסרה  פארלי 
הצרפ־ החוץ  שר  במורכבותו".  "חריג  

תי ז'אןאיב לה דריאן הזהיר שוב בסוף 
צרפת  אזרחי  של  ביקור  מפני  השבוע 
בצפון  בנין. "האזור הזה מוגדר כאזור 

אדום והוא  מסוכן ביותר", אמר.

מייסד אמזון מתכנן להנחית חללית על הירח
האיש העשיר בעולם, ג'ף בזוס, חשף דגם של חללית שגודלה כבית קטן ◆ המטרה: להנחית ארבעה רכבי חלל על הירח 
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בזוס,  ג'ף  אמזון,  מייסד 
בישר בסוף השבוע כי הוא מתכוון 
לשגר חללית לירח. לפי התכנית,  
שבבעלותו  אוריג'ין"  "בלו  חברת 
רובוטית  ספינה  הירח  על  תנחית 
תוכל  והיא  קטן,  בית  של  בגודל 

לשאת בתוכה ארבעה כלי רכב.
החברה  תנחית  הבא  בשלב 
בני  להטיס  גם  המיועד  חלל  רכב 
 2024 בשנת  זה,  כששלב  אדם, 
יהיה במקביל לתכניות של נאס"א 

לנחות על הירח.
שכלל  קהל  מול  במצגת 
אסטרונאוטים ומומחי חלל, חשף 
לא  בזוס  החללית.  של  דגם  בזוס  
השיגור,  מועד  על  מידע  סיפק 
הח־ את  שהזמינו  הלקוחות  ומי 

ללית, וגם לא פירט על השלב של 
הוא  הירח.  על  אדם  בני  הנחתת 
דיבר על החלום שלו לגבי הדורות  
בחלל,  בקולוניות  שיחיו  הבאים, 
ופחות על התוכניות הקרובות של 

החללית.
את  בזוס  שעזב  לאחר 
סיפקו  החברה  מנהלי  הבמה, 
שאלות  על  סותרות  תשובות 
הירח.  על  אדם  בני  הנחתת  לגבי 
כי  אמר  מוורי  קליי  הנשיא  סגן 
בטוחה למשימה  אינה  שנת 2024 
תלוי  "זה  לדבריו,  אך  מאוישת,  
פוטנציאלי".  כלקוח   בנאס"א 
חבר  לשעבר  ווקר,  רוברט  לדברי 
לתחום  פרטי  יועץ  והיום  קונגרס 
לא   לשיגור  הן  "התוכניות  החלל, 

מאויש בשנת 2023".

כל המפלגות בקואליציה 
מסכימות: בממשלה הבאה לא 

יוגבלו מספרי השרים
משמעות המהלך היא שהממשלה הקרובה הולכת להיות גדולה במיוחד – עם 26 

שרים לפחות – והעלות לציבור תגדל במאות מיליוני שקלים
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מחלוקות  שיש  למרות 
הקואליציוני  ומתן  במשא  רבות 
להרכיב  שעתידות  המפלגות  בין 
כל  על  הבאה  הקואליציה  את 
דבר  אבל  אבל  כמעט,  וענין  פרט 
ביטול  מחלוקת.  כנראה  אין  אחד 

ההגבלה על מספר השרים.
על פי הדיווח בחדשות 12, 
להיות  הולכת  הקרובה  הממשלה 
שרים   26 עם   – במיוחד  גדולה 
תגדל  לציבור  והעלות   – לפחות 

במאות מיליוני שקלים.
הקואליציוניות  השותפות 
יסוד  חוק  את  לשנות  הסכימו 
 2009 שבשנת  לאחר  הממשלה, 
סגני  ו-9  שרים  בממשלה 30  היו 

שרים.
לפיד  התעקש   2013 בשנת 
להגב־ והביא  המצב  את  לשנות 
אולם  ל-18,  השרים  מספר  לת 
ההגבלה  האחרונה  בקדנציה  כבר 
וזאת  שעה,  בהוראת  הוקפאה 
לצאת  לממשלה  לאפשר  בכדי 

לדרך עם 21 שרים.

 ,12 בחדשות  הדיווח  לפי 
היא  הממשלה  מראש  הדרישה 
ול־ הגבלה,  ללא  שרים  למנות 
שלא  כך  יסוד  בחוק  זאת  עגן 
המינויים  את  להביא  צורך  יהיה 
לאישור הכנסת בכל פעם שיבק־
שו לחרוג מהמספר הקבוע בחוק.
צפויה  הממשלה  זאת,  לצד 
במ־ מורחב‘,  נורווגי  ’חוק  לאשר 
שרים  שני  מפלגה  בכל  סגרתו 
יוכלו להתפטר מתפקידם, ולהכ־
במ־ נוספים  כנסת  חברי  שני  ניס 
קומם כל עוד הם מכהנים כשרים.

בעקבות פגיעת הרכבת במכלי גז: 
ההנהלה שינתה את נהלי הבטיחות

הנהלים יכללו אדם נוסף שיפקח על תהליך המעבר בין מסילות ◆ בשבוע שעבר 
רכבת עלתה בשוגג על מסילה בה בוצעו עבודות וכמעט פגעה בעובדים שהיו 

עליה
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על  הודיעה  הרכבת  הנהלת 

בין  במעבר  הבטיחות  נהלי  רענון 

תקרית  בעקבות  זאת  מסילות. 

בשבוע  שאירעה  חמורה  בטיחות 

בשוגג  רכבת  עלתה  בה  שעבר, 

עבודות  בוצעו  שבה  מסילה  על 

ופגעה  סבא,  כפר  לתחנת  סמוך 

במכלי גז ששימשו לריתוך. כתו־

לדלוף,  החלו  המכלים  מכך  צאה 

הנוהל  פי  על  התפוצצו.  לא  אך 

נוסף  צוות  איש  יתווסף  החדש, 
להליך הבקרה של מעבר הרכבת 

ממסילה למסילה.
אירעה  המדוברת  התקרית 
ראשון  ביום  שיצאה  כשרכבת 

מתחנת  לחצות  בסמוך  שעבר 
נו־  25 ובה  סבא,  בכפר  נורדאו 
שעליה  למסילה  הוכנסה  סעים, 
וכמעט   – תשתית  עבודות  בוצעו 
המסי־ על  שהיו  בעובדים  ופגעה 
לה. מהסיכום של הרכבת עלה כי 
פונו  במקום  ששהו  עובדים  שני 
הב־ משגיחי  ידי  על  במהירות 
אך  מהרכבת,  נפגעו  ולא  טיחות 
המזורז  מהפינוי  כתוצאה  נפצעו 

ופונו לבית חולים.

ביהמ"ש: על מכוני הכושר 
לבטח גם "תאונות אישיות"

זאת בנוסף לפוליסת צד ג' ופוליסה מקצועית ◆ תביעה יצוגית הוגשה בנושא
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מכוני הכושר יחויבו לבטח 
בביטוח  בהם  המתעמלים  את 
על  נוסף  זאת  אישיות,  תאונות 
ופוליסת  ג'  צד   ביטוח  פוליסת 
מה־ עולה  כך  מקצועית.  ביטוח 
חלטת בית המשפט המחוזי מרכז 
ייצוגית  תביעה  אישור  בעקבות 
"הולמס   הכושר  מכוני  רשת  נגד 

פלייס".
בדיווח בישראל היום נאמר 
כי זו הפעם הראשונה שבית המ־
שפט המחוזי קובע עמדה בנושא 
מכוני  כל  על  להשפיע  שעשוי 
שרק  בארץ,  הפועלים  הכושר 
המתעמלים  את  מבטחים  חלקם 
יש  אישיות.  תאונות  בביטוח 
התביעה  באישור  שמדובר  לציין 
מדובר  לא  עדיין  וכי  הייצוגית 

בפסיקה בעניין התביעה.
לצד עלויות הפרמיה שתו־
טל על מכוני הכושר, מדובר בה־
חלטה שמיטיבה עם המתעמלים. 
ביטוח תאונות אישיות פוטר את 
האח־ הוכחת  מחובת  המתעמל 
ריות של המכון לנזק, שכן הפיצוי 

הוא על חומרת הפציעה.

בשם  הוגשה  התביעה 
את  שכוללת  הייצוגית  הקבוצה 
הכו־ מכוני  רשת  לקוחות  כל 
בוטחו  שלא  פלייס  הולמס  שר 
ועד  האחרונות  השנים  בשבע 
אישורה  לאחר  התביעה  להגשת 

כייצוגית.
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לוחמי קומנדו צרפתים שחררו 
חטופים, שנים נהרגו

במבצע נועז שוחררו חטופים במערב אפריקה ◆ השובים תכננו להעביר את  החטופים לאל-קאעידה 

מ‡ פ. יוחנן
שח־ צרפתיים  מיוחדים  כוחות 
בבורקינה  צרפתים  חטופים  שני  ררו 
פאסו שבאפריקה, נוסף על שתי נשים 
שהתגלו במקרה וכלל לא היה ידוע על 
שני  נהרגו  החילוץ  במהלך  חטיפתן. 
פיירפונט  דה  סדריק  צרפתים,  קצינים 

ואלן ברטונסלו.
המבצע  הכבד,  המחיר  למרות 
לסכל  שהצליח  משום  כהצלחה  הוגדר 
את כוונת החוטפים להעביר את האר־
בעה למאלי. שתי הנשים שהיו עם הצ־
רפתים הן אזרחית דרום קוריאה ואזר־
נחטפו  הנראה  ככל  והן  ארה"ב -  חית  

לפני כארבעה חודשים.
ביום שישי מסרו בפריז כי עדיין 

מאחורי  שעומד  הגורם  מי  ברור  לא 
הם  החוטפים  כי  ציינו  אך  החטיפה, 
את  להעביר  שהתכוונו  טרוריסטים 
החטופים לידי  ארגון המזוהה עם אל-
פועלת  צרפת  כידוע,  במאלי.  קאעידה 
לעצור  כדי   2013 מאז  במאלי  צבאית 
קי־ אסלאמיים  גורמים  של  התפשטות 

צוניים לכיוון הבירה במקו.
הצר־ שני  כאשר  התחיל  הכל 
הספארי  מסיור  בשלום  שבו  לא  פתים 
שהועברו  אחרי  בנין.  במדינה  שקיימו 
הוחזקו  הם  השכנה,  פאסו  לבורקינה 
כמה  שנחטפו  הנשים  שתי  עם  יחד 
היו  הארבעה  וכל  לכן,  קודם  שבועות 
יש  כאמור  שם  למאלי,  לעבור  אמורים 
פעילות ענפה של גורמי  ג'יהאד עולמי.
עדיין לא ברור איפה בדיוק נח־

טפו שתי הנשים, ולהערכת הצרפתים, 
לא   ובסיאול  בוושינגטון  הממשלות  גם 
הצרפתים,  שני  לחטיפתן.  מודעות  היו 
נפ־ פיקה,  ופטריק  לאסימווילה  לורן 
בארמון  פאסו  בורקינה  נשיא  עם  גשו 
האישה  עם  יחד  במדינה  הנשיאותי 
הגיעו  מכן  לאחר  הדרוםקוריאנית. 
הצרפתים  והדרום-קוריאנית לצרפת, 
שם חיכה להם בשדה התעופה הנשיא 
עמנואל מקרון יחד עם בכירים נוספים.
פלורנס  הצרפתית  ההגנה  שרת 
במבצע  מדובר  היה  כי  מסרה  פארלי 
הצרפ־ החוץ  שר  במורכבותו".  "חריג  

תי ז'אןאיב לה דריאן הזהיר שוב בסוף 
צרפת  אזרחי  של  ביקור  מפני  השבוע 
בצפון  בנין. "האזור הזה מוגדר כאזור 

אדום והוא  מסוכן ביותר", אמר.

מייסד אמזון מתכנן להנחית חללית על הירח
האיש העשיר בעולם, ג'ף בזוס, חשף דגם של חללית שגודלה כבית קטן ◆ המטרה: להנחית ארבעה רכבי חלל על הירח 

מ‡ פ. יוחנן
בזוס,  ג'ף  אמזון,  מייסד 
בישר בסוף השבוע כי הוא מתכוון 
לשגר חללית לירח. לפי התכנית,  
שבבעלותו  אוריג'ין"  "בלו  חברת 
רובוטית  ספינה  הירח  על  תנחית 
תוכל  והיא  קטן,  בית  של  בגודל 

לשאת בתוכה ארבעה כלי רכב.
החברה  תנחית  הבא  בשלב 
בני  להטיס  גם  המיועד  חלל  רכב 
 2024 בשנת  זה,  כששלב  אדם, 
יהיה במקביל לתכניות של נאס"א 

לנחות על הירח.
שכלל  קהל  מול  במצגת 
אסטרונאוטים ומומחי חלל, חשף 
לא  בזוס  החללית.  של  דגם  בזוס  
השיגור,  מועד  על  מידע  סיפק 
הח־ את  שהזמינו  הלקוחות  ומי 

ללית, וגם לא פירט על השלב של 
הוא  הירח.  על  אדם  בני  הנחתת 
דיבר על החלום שלו לגבי הדורות  
בחלל,  בקולוניות  שיחיו  הבאים, 
ופחות על התוכניות הקרובות של 

החללית.
את  בזוס  שעזב  לאחר 
סיפקו  החברה  מנהלי  הבמה, 
שאלות  על  סותרות  תשובות 
הירח.  על  אדם  בני  הנחתת  לגבי 
כי  אמר  מוורי  קליי  הנשיא  סגן 
בטוחה למשימה  אינה  שנת 2024 
תלוי  "זה  לדבריו,  אך  מאוישת,  
פוטנציאלי".  כלקוח   בנאס"א 
חבר  לשעבר  ווקר,  רוברט  לדברי 
לתחום  פרטי  יועץ  והיום  קונגרס 
לא   לשיגור  הן  "התוכניות  החלל, 

מאויש בשנת 2023".

כל המפלגות בקואליציה 
מסכימות: בממשלה הבאה לא 

יוגבלו מספרי השרים
משמעות המהלך היא שהממשלה הקרובה הולכת להיות גדולה במיוחד – עם 26 

שרים לפחות – והעלות לציבור תגדל במאות מיליוני שקלים

מ‡: יוני טיין
מחלוקות  שיש  למרות 
הקואליציוני  ומתן  במשא  רבות 
להרכיב  שעתידות  המפלגות  בין 
כל  על  הבאה  הקואליציה  את 
דבר  אבל  אבל  כמעט,  וענין  פרט 
ביטול  מחלוקת.  כנראה  אין  אחד 

ההגבלה על מספר השרים.
על פי הדיווח בחדשות 12, 
להיות  הולכת  הקרובה  הממשלה 
שרים   26 עם   – במיוחד  גדולה 
תגדל  לציבור  והעלות   – לפחות 

במאות מיליוני שקלים.
הקואליציוניות  השותפות 
יסוד  חוק  את  לשנות  הסכימו 
 2009 שבשנת  לאחר  הממשלה, 
סגני  ו-9  שרים  בממשלה 30  היו 

שרים.
לפיד  התעקש   2013 בשנת 
להגב־ והביא  המצב  את  לשנות 
אולם  ל-18,  השרים  מספר  לת 
ההגבלה  האחרונה  בקדנציה  כבר 
וזאת  שעה,  בהוראת  הוקפאה 
לצאת  לממשלה  לאפשר  בכדי 

לדרך עם 21 שרים.

 ,12 בחדשות  הדיווח  לפי 
היא  הממשלה  מראש  הדרישה 
ול־ הגבלה,  ללא  שרים  למנות 
שלא  כך  יסוד  בחוק  זאת  עגן 
המינויים  את  להביא  צורך  יהיה 
לאישור הכנסת בכל פעם שיבק־
שו לחרוג מהמספר הקבוע בחוק.
צפויה  הממשלה  זאת,  לצד 
במ־ מורחב‘,  נורווגי  ’חוק  לאשר 
שרים  שני  מפלגה  בכל  סגרתו 
יוכלו להתפטר מתפקידם, ולהכ־
במ־ נוספים  כנסת  חברי  שני  ניס 
קומם כל עוד הם מכהנים כשרים.

בעקבות פגיעת הרכבת במכלי גז: 
ההנהלה שינתה את נהלי הבטיחות

הנהלים יכללו אדם נוסף שיפקח על תהליך המעבר בין מסילות ◆ בשבוע שעבר 
רכבת עלתה בשוגג על מסילה בה בוצעו עבודות וכמעט פגעה בעובדים שהיו 

עליה

מ‡ פ. יוחנן

על  הודיעה  הרכבת  הנהלת 

בין  במעבר  הבטיחות  נהלי  רענון 

תקרית  בעקבות  זאת  מסילות. 

בשבוע  שאירעה  חמורה  בטיחות 

בשוגג  רכבת  עלתה  בה  שעבר, 

עבודות  בוצעו  שבה  מסילה  על 

ופגעה  סבא,  כפר  לתחנת  סמוך 

במכלי גז ששימשו לריתוך. כתו־

לדלוף,  החלו  המכלים  מכך  צאה 

הנוהל  פי  על  התפוצצו.  לא  אך 

נוסף  צוות  איש  יתווסף  החדש, 
להליך הבקרה של מעבר הרכבת 

ממסילה למסילה.
אירעה  המדוברת  התקרית 
ראשון  ביום  שיצאה  כשרכבת 

מתחנת  לחצות  בסמוך  שעבר 
נו־  25 ובה  סבא,  בכפר  נורדאו 
שעליה  למסילה  הוכנסה  סעים, 
וכמעט   – תשתית  עבודות  בוצעו 
המסי־ על  שהיו  בעובדים  ופגעה 
לה. מהסיכום של הרכבת עלה כי 
פונו  במקום  ששהו  עובדים  שני 
הב־ משגיחי  ידי  על  במהירות 
אך  מהרכבת,  נפגעו  ולא  טיחות 
המזורז  מהפינוי  כתוצאה  נפצעו 

ופונו לבית חולים.

ביהמ"ש: על מכוני הכושר 
לבטח גם "תאונות אישיות"

זאת בנוסף לפוליסת צד ג' ופוליסה מקצועית ◆ תביעה יצוגית הוגשה בנושא

מ‡ פ. יוחנן
מכוני הכושר יחויבו לבטח 
בביטוח  בהם  המתעמלים  את 
על  נוסף  זאת  אישיות,  תאונות 
ופוליסת  ג'  צד   ביטוח  פוליסת 
מה־ עולה  כך  מקצועית.  ביטוח 
חלטת בית המשפט המחוזי מרכז 
ייצוגית  תביעה  אישור  בעקבות 
"הולמס   הכושר  מכוני  רשת  נגד 

פלייס".
בדיווח בישראל היום נאמר 
כי זו הפעם הראשונה שבית המ־
שפט המחוזי קובע עמדה בנושא 
מכוני  כל  על  להשפיע  שעשוי 
שרק  בארץ,  הפועלים  הכושר 
המתעמלים  את  מבטחים  חלקם 
יש  אישיות.  תאונות  בביטוח 
התביעה  באישור  שמדובר  לציין 
מדובר  לא  עדיין  וכי  הייצוגית 

בפסיקה בעניין התביעה.
לצד עלויות הפרמיה שתו־
טל על מכוני הכושר, מדובר בה־
חלטה שמיטיבה עם המתעמלים. 
ביטוח תאונות אישיות פוטר את 
האח־ הוכחת  מחובת  המתעמל 

ריות של המכון לנזק, שכן הפיצוי 
הוא על חומרת הפציעה.

בשם  הוגשה  התביעה 
את  שכוללת  הייצוגית  הקבוצה 
הכו־ מכוני  רשת  לקוחות  כל 
בוטחו  שלא  פלייס  הולמס  שר 
ועד  האחרונות  השנים  בשבע 
אישורה  לאחר  התביעה  להגשת 

כייצוגית.
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הקרב על השימוע:

היועמ"ש: "עו"ד של רה"מ 
סירב לקבל המסמכים 

באמצעות שליח". עורך הדין 
בתגובה: "מעשה חד צדדי 

שאינו במקומו"
במשרד המשפטים הגדירו את סירובם של פרקליטי נתניהו לקבל את חומרי 
החקירה והמכתב "תמוה" והבהירו: "בנסיבות אלה, שוגר המכתב אל עורכי 
הדין גם באמצעות הדואר האלקטרוני. היועץ המשפטי לממשלה ישקול את 

צעדיו בהתאם"

מ‡: יוני טיין
לממשלה  המשפטי  היועץ 
הגיב לראשונה לבקשתם של פר־
אך  שימוע  לקיים  נתניהו  קליטי 
לדחות את מועדו בהתאם לכמות 
התיקים  ומספר  החקירה  חומרי 
היועמ"ש  הממשלה.  ראש  נגד 
לאור  בטענתם  הקושי  את  ציין 
חומרי  את  אספו  שלא  העובדה 
לתאם  עליהם  כי  וקבע  החקירה, 
מועד לשימוע תוך 8 ימים. במש־
בא־ להעביר  ניסו  המשפטים  רד 
מצעות שליח את חומרי החקירה 

- וסורבו על ידי הפרקליטים.
במשרד המשפטים מסרו כי 
לשם קידום הליך השימוע בתיקי 
החקירה הנדונים, ביחס לכל אחד 
הועת־ נתניהו,  כולל  מהחשודים 
קה ליבת חומר החקירה שנאספה 
בהם על גבי מדיה מגנטית, וזאת 
על מנת להקל על התמצאות הפ־
רקליטים בחומר החקירה ולחסוך 

בזמן העתקת החומרים.

המשפטים  במשרד  בנוסף, 
הגיע  מטעמם  שליח  כי  חשפו 
פר־ צור,  תל  עו"ד  של  למשרדו 
קליטו הבכיר של ראש הממשלה 
תשובת  את  להעביר  כדי  נתניהו, 
היועמ"ש לטענתם וכן את חומרי 
החקירה שלא נאספו. אלו, מצדם, 

סרבו לקבל את שני המכתבים.
מנדלבליט התייחס במכתב 
פרקליטי  מפי  שהועלו  לטענות 
"קיים  נתניהו:  הממשלה  ראש 
חו־ היקף  בדבר  בטענה  רב  קושי 
מרים גדול או בדבר הזמן הדרוש 
ללימודו, שעה שהיא נטענת ממי 
שבחר משך תקופה כל כך ארוכה 
החקירה  חומר  את  לקבל  שלא 

ולהתחיל לעיין בו".
הבהיר:  היועמ"ש  זאת,  עם 
"מובן כי הסנגורים רשאים לבקש 
להליך  בקשר  שונות  בקשות 
השימוע, והדברים יישקלו לגופם 
כפי  הנסיבות,  למכלול  לב  בשים 
שנעשה על ידי התביעה הכללית 

הוסיף:  הוא  שבשגרה".  כדבר 
"רואה חשיבות רבה בקיום הליך 
אחת  לא  שנמסר  וכפי  השימוע, 
- ככל שההליך אכן יתקיים, בכ־
ובנפש  פתוח  בלב  לקיימו  וונתו 

חפצה".
פרק־ צור,  תל  נבות  עו"ד 
בנימין  הממשלה  ראש  של  ליטו 
המ־ היועץ  לטענות  ענה  נתניהו, 
מנדלב־ אביחי  לממשלה  שפטי 
לקבל  סירב  משרדו  לפיהן  ליט 
את חומרי החקירה בפרשות בהן 
נת־ הממשלה בנימין  ראש  נחשד 
ניהו. לדבריו, חומרי החקירה לא 
"הני־ לטענתו,  למשרדו.  נמסרו 
סיון להמציא לנו באופן חד צדדי 
את חומרי החקירה, חרף ההודעה 
המפורשת בכתב שמסרנו לכם כי 
האח־ את  עצמנו  על  קיבלנו  לא 
במ־ אינו  השימוע,  להליך  ריות 

קומו".

מנדלבליט לכחלון: חתום על 
הצו להעלאת מחירי החלב, 

אתה מסתכן בביזוי בג"צ
שר האוצר, משה כחלון, מסתכן בהליכי בזיון בית המשפט משום שאינו חותם 
על צו לייקור מוצרי החלב, כפי שהורה בג"ץ לפני חודשיים. כך רומז היועץ 

המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט

מ‡: יוני טיין
אם שר האוצר משה כחלון 
על  לחתום  יאלץ  לא  כי  קיווה 
היועץ  בא  החלב,  מחירי  העלאת 
אבי־ ד"ר  לממשלה,  המשפטי 
ואף  סדר  ועושה  מנדלבליט  חי 

מזהיר. 
בחדשות  הדיווחים  לפי 

פנה מנדלבליט לשר האוצר משה 
קודמות  לפניות  בהמשך  כחלון, 
פסי־ את  לקיים  בבקשה  בנושא, 
המלצת  אימוץ  בעניין  בג"ץ  קת 
צו  על  וחתימה  המחירים  ועדת 
בפיקוח.  החלב  מחירי  להעלאת 
מחודשיים  למעלה  בחלוף  זאת, 

מאז ניתן פסק הדין.
לממשלה  המשפטי  היועץ 

שיימשך  ככל  כי  במכתבו,  ציין 
העיכוב בביצוע פסק הדין, עשויה 
העותרת תנובה לפנות לבית המ־
לאכיפת  בהליך  ולנקוט  שפט 
פסקי  "קיום  הדין.  פסק  קיום 
הוא  המדינה  נגד  שניתנו  הדין 
מרכיב חיוני בבניית אמון הציבור 
המדינה",  ובמוסדות  בממשלה 

נאמר במכתב.

ח"כ הרב אייכלר מתריע: 
הנת"צים - סכנת חיים

ח"כ הרב ישראל אייכלר קרא לחברי סיעתו לדרוש במסגרת המו"מ 
הקואליציוני את ביטול מסלולי התחבורה הציבורית הדו כיווניים

מ‡: יוני טיין
בכ־ תאונות  כשבעים  לאחר 
ביש גולדה מאיר בירושלים ובכביש 
ח"כ  קרא  תקווה,  בפתח  ז'בוטינסקי 
התו־ (יהדות  אייכלר  ישראל  הרב 
במסג־ לדרוש  הסיעה  לחברי  רה) 
ביטול  את  הקואליציוני  המו"מ  רת 
הדו  הציבורית  התחבורה  מסלולי 

כיווניים.
בעבר נאבק ח"כ הרב אייכלר 
לאור  זאת  הללו  המסלולים  לביטול 
הדמים  מקרי  של  הגבוה  מספרם 

במקום.
הציבורי,  המאבק  בעקבות 
לס־ תקווה  פתח  עיריית  החליטה 
גור את מסלול התחבורה הציבורית 
במ־ למרות  אולם  ז'בוטינסקי.  בציר 
להמשיך  התעקשו  התחבורה  שרד 
רחבי  בשאר  הנתיבים  פעילות  את 
דומה  מסלול  משיקים  וכעת  הארץ 

גם ברחוב ירמיהו בירושלים.
"במדינה  כי  הסביר  אייכלר 

דברים  לדרוש  צורך  אין  מתוקנת 
היו  והן  קואליציוני  בהסכם  כאלו 
מתבצעים מאליהם. אך היות והוכח 
מתעלמת  השלטונית  שהאטימות 
בנושא  בעיקר  הדמים  משפיכות 
תאונות הדרכים - אין מנוס מלדרוש 

זאת כחלק מההסכם הקואליציוני".
על פי הצעתו של  הרב אייכ־
לתחבורה  נתיבים  לייחד  יש  לר 
הכביש  של  ימין  בצד  רק  ציבורית 
תהינה  התחנות  כזה  באופן  בלבד. 
נגישות להולכי הרגל במדרכות והם 
סיכון  תוך  הכביש  למרכז  יוזמנו  לא 

חיים.

טענות  את  הדף  בדבריו 
שבנת"צ  כך  על  התחבורה  משרד 
ישנן פניות ימינה ואי אפשר לאכוף 
לה־ "ניתן  פרטיים:  רכב  כלי  כניסת 
המכוניות  את  שתתעד  מצלמה  ציב 
את  ולקנוס  כחוק,  ימינה  שנוסעות 
מי שמנצלים את הנתיב תחבורה צי־
מתאים  בשילוט  ישר.  לנסוע  בורית 
ינצל  ולא  מצלמה  שיש  יראה  הנהג 
בכל  ציבורית.  תחבורה  הנתיב  את 
ציבו־ תחבורה  מסלולי  שני  מקרה, 
רית באמצע הכביש זהו 'בור ברשות 
יהיו  ותומכיה  והממשלה  הרבים', 

אחראים לנפגעים במקום", אמר.

ברביעי מסתיימים 28 הימים: 
האם הנשיא יתן לנתניהו ארכה 

נוספת?
בפתח ישיבת הממשלה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי לאור אילוצי החג 

והלחימה מול עזה מתבקשת ארכה מהנשיא להרכבת הממשלה

מ‡: יוני טיין     
פרק  יסתיים  רביעי  ביום 
הזמן בן 28 הימים שניתנו לראש 
הממשלה נתניהו לנסות להרכיב 

ממשלה.
לאחר סיום הזמן המוקצב, 
רשאי (אך לא חייב) הנשיא לתת 
יום   14 על  יעלה  שלא  זמן  פרק 
לנתניהו לנסות להרכיב ממשלה, 
הנשיא  אז  יצליח  ולא  במידה 
על  המשימה  את  להטיל  יוכל 
בכתב  שיודיע  אחר  כנסת  חבר 
שהוא מוכן לקחת את נושא הר־

כבת הממשלה על עצמו.
עד כה כל המועמדים קיב־
לו ארכה בנסיון להרכיב ממשלה 
מו־ מעט  זה  שהפעם  מכיוון  אך 

רכב אין וודאות שכך אכן יהיה.
הפרק  סיום  שביום  נציין 
"יום  יצויין  לנתניהו  שניתן  זמן 
במיוחד  נפיץ  יום  שזה  הנכבה"  
המ־ כמו  לתבערה  לגרום  ויכול 
רוויית  במפרץ  הגוברת  תיחות 
אדי הדלק והמתיחות בן ישראל 
לעזה ששם הסכנה לפיצוץ עדיין 
מגבול  אולי  או  מאוד  גבוהה 

הגולן.
את  ינצל  נתניהו  האם  אז 
לה־ כדי  הנכבה  ביום  הארועים 
גיב כראוי (מה שיכול להעניק לו 
ארכה נוספת להרכבת ממשלה)?
ארכה  ייתן  הנשיא  האם 
או  הנפיץ  המצב  עקב  לנתניהו 
החוקית  סמכותו  את  ינצל  שמה 

מועמד  על  התפקיד  את  ויטיל 
אחר?

בנימין  הממשלה  ראש 
ישיבת  בפתח  התייחס  נתניהו 
"כמקו־ ואמר:  לנושא  הממשלה 
בהרכבת  הקודמות  בפעמים  בל 
לבקש  מתכוון  אני  הממשלה, 
ארכה  המדינה.  מנשיא  ארכה 
היא  מקובלת,  שהיא  רק  לא  כזו 
לוח  אילוצי  לאור  מתבקשת  גם 
האירו־ מריבוי  שנבעו  הזמנים 
פסח,  המועד  חול   - הפעם  עים 
יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום 
ומערכות  צה"ל  לחללי  הזיכרון 
הביטחוניים  והאירועים  ישראל, 

סביב רצועת עזה".
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בפעם השישית ברציפות:

 'יקבי כרמל' הוכתרו כ'סופרברנדס' בישראל
יקבי כרמל הוכתרו כ'סופרברנדס' של ישראל, זו השנה השישית ברציפות, ובכך ביססו את מעמדם כמותג 

על בישראל. יקבי כרמל, מראשוני היקבים בארץ, מתהדרים בפריסת כרמים מרשימה, וביכולות טכנולוגיות 
ויינניות מתקדמות, לצד שימור מסורת היקב שייסד הברון רוטשליד. לאור זאת, לא מפתיעה בחירת 

הצרכנים, שהכתירו את 'יקבי כרמל' גם השנה ל'היכל התהילה' של מותגי העל בישראל. 

הבי־ ה'סופרברדנס'  ארגון 
מ-25  למעלה  כבר  בודק  נלאומי 
את  מדינות,  מ-70  וביותר  שנה, 
מו־ בין  הרגשי  החיבור  עוצמות 
מקיים  שנה,  מדי  לצרכנים.  תגים 
הצר־ בקרב  מקיף  מחקר  הארגון 
המותגים  את  מדרגים  אשר  כנים, 
להיות  בעיניהם  ראוי  מי  וקובעים 

ביש־ על"  "מותג  בתואר  מוכתר 
.Superbrands-ראל ולהפוך ל

מרכיבים  ראשון,  בשלב 
רשי־ את   Superbrands נציגי 
במדינה,  הפועלים  המותגים  מת 
בשלב  מותגים.  כ-2,900  הכוללת 
שופ־ צוות  לפעולה  ניגש  השני, 
מנכ"לים,  מכ-130  המורכב  טים, 

ופרסום.  ואנשי  שיווק,  סמנכ"לי 
צוות השופטים מדרג את רשימת 
לציונים  שזכו  ואלה  המותגים, 
הצ־ מחקר  לשלב  עברו  גבוהים, 
מחקר  נערך  זה,  בשלב  רכנים. 
המחקר  מכון  ידי  על  הצרכנים 
הצ־ דירגו  שבמסגרתו   ,IPSOS
המותגים  את  בישראל  רכנים 

מתוכם  מי  ובחרו  לגמר,  שעלו 
מותגי-על,   –  Superbrands הם 
גם  כרמל',  'יקבי  נמנים  עליהם 

השנה.  
כל יינות יקבי כרמל כשרים 
מהדרין  בד"ץ  בהשגחת  למהדרין, 

בראשות הגר"א רובין שליט"א.

ממעייני הישועות:

נס בדרך 
לקרעסטיר

יהודים שעשו את דרכם משדה התעופה 
בודפסט בדרכם להילולת הצדיק מקערעסטיר 

עברו תאונת דרכים ◆ בנס ללא נפגעים

מ‡: יר‡ל לבי‡
להילולת  שנסעו  יהודים 
את  עשו  בקרעסטיר  הצדיק 
הת־ משדה  שכור  ברכב  דרכם 
קרע־ לעיירה  בודפסט  עופה 

סטיר,
על אם הדרך בואכה קר־

דרכים  תאונת  עברו  עסטיר, 
כאשר צבי דילג אל תוך הכביש 
כאשר  ברכב  בעוצמה  ופגע 
הרכב ניזוק, ובנס ללא נפגעים.

לכל  קוראים  העסקנים 
יהודים  הק':  לציון  הנוסעים 
לא  זה  בזהירות,  סעו  יקרים 

מקרה ראשון.

כ״ק האדמו״ר מלויצק יעלה לציון דודו 
האדמו״ר מדטרויט זצוק״ל

מ‡: יר‡ל לבי‡
מלויצק  האדמו“ר  כ“ק 
שליט“א שנמצא בימים אלה בטו־
מטורונטו  יצא  שבקנדה,  רונטו 

לכיוון העיר דטרויט (נסיעה של 4 
שעות) עם קבוצה מחסידיו.

לתפי־ איתו  תגיע  הפמליה 
לת שחרית בבית הכנסת המרכזי, 

בו  העלמין  לבית  יגיע  מכן  לאחר 
רבי  הרה“ק  דודו  קבר  את  יפקוד 
אחיו  זי“ע  מדטרויט  חיים  יעקב 

של זקנו רבי יוחנן מקרלין זיע“א.

הע־ בבית  התפילות  בסיום 
האדמו״ר לחיים טיש  למין יערוך 

ויחזור לקראת שבת לטורונטו.

„"ר פיר ‡ולטרסול מי˜ ˜רמי ה‚נה לפנים 
בליין ח„ ל מלים לי˜!  

קרם הגנה לפנים בשלוש סדרות: ספורט, ילדים ותינוקות, עתה בעיצובים חדשים –

להתגוננות מהשמש בכל זמן 
ובכל מקום.

מקרינת  בהגנה  הצורך 
זאת,  ובכל  וידוע,  מוכר  השמש 
מבלים  כשאנו  רבים  במקרים 
מפני  להתגונן  שוכחים  אנו  בחוץ, 
נגר־ השמש  מנזקי   70% השמש. 
יומיומית  מחשיפה  כתוצאה  מים 
לשמש ולאו דווקא בעת בילוי בים 
או בבריכה. ד"ר פישר אולטרסול, 
משמש,  בהגנה  המוביל  המותג 
בליין  לפנים  הגנה  קרמי  משיק 
חדש של מתלים לתיק בעיצובים 
להתגונן  שתוכלו  כדי  אופנתיים, 

מהשמש בכל זמן ובכל מקום. 
מגי־ לפנים  ההגנה  קרמי 

מגוון  הכולל  חדשני  בליין  עים 
כפכפים,  אננס,  כדוגמת  עיצובים 
להתחבר  יכול  המוצר  ועוד.  גלשן 
תיק   - ובקלות  בנוחות  תיק  לכל 
בית  תיק  העגלה,  תיק  הספורט, 
הספר או תיק הקייטנה ובכך לה־
מהשמש  להתגונן  שנזכור  בטיח 
בכל זמן ובכל מקום. הליין החדש 

כולל שלוש סדרות:
הגנה  קרם   -  KIDS  •
לפנים לילדים 50SPF: קרם הגנה 
אנטי  קומפלקס  המכיל  לפנים 
במיוחד  המותאם  אוקסידנטים, 
ותמ־  E ויטמין  המשלב  לילדים, 
מפני  בהגנה  לסיוע  ירוק  תה  צית 
על  ובשמירה  חופשיים  רדיקלים 

מראה עור בריא גם בטווח הארוך. 
היפואלרגני,  במים,  מאוד  עמיד 
אופטלמולוגית  נבדק  סנסיטיב, 
 ₪  29.90 מחיר:  פראבנים.  וללא 

(30 מ"ל).
קרם   - Sport Max  •
 :SPF50 לספורטאים  לפנים  ג'ל 
קרם הגנה לפנים במרקם אוורירי 
ספו־ לפעילות  המותאם  במיוחד, 
רטיבית. בעל אפקט קירור לתחו־
שת רעננות. המוצר מכיל תמצית 
 (Witch Hazel) הממליס  צמח 
העור.  והרגעת  גירויים  למניעת 
היפואלרגני,  במים,  מאוד  עמיד 
פרא־ וללא  אופטלמולוגית  נבדק 

בנים. מחיר: 29.90 ₪ (30 מ"ל).

 Baby Natural  •
לתינוקות   לפנים  הגנה  קרם   -
לפנים  הגנה  קרם   SPF50+-
טב־ קרינה  מסנני   100% המכיל 
רחבה  מאוד,  גבוהה  להגנה  עיים 
המוצר  השמש.  מקרינת  ומוגברת 
של  העדין  לעורו  במיוחד  מותאם 
ומכיל  בשמנים  מועשר  התינוק, 
עמיד  וביסבולול.  אלוורה  תמצית 
מאוד במים, סנסיטיב, נבדק דרמ־
טולוגית, היפואלרגני, נבדק אופ־
ל-24  לחות  מעניק  לטמולוגית, 
מחיר:  פראבנים.  וללא  שעות 

34.90 ₪ (30 מ"ל) 

‡י˜‡ה מי˜ה 
˜ול˜ˆיה ח„ה 

  :במה„ורה מו‚בל
OVERALLT

מעצ־ עשרה  כאשר 
ברחבי  מדינות  משבע  בים 
חמישה  עם  נפגשו  אפריקה 
לשיתוף  איקאה,  מעצבי 
יבש־ ובין  תחומי  בין  פעולה 
קולקציית  היא  התוצאה  תי, 
כיפית,   –  �VERALLT
סג־ המשלבת  וכזאת  מקורית 

נונות עיצוב שונים.

בה־ נוצרה  הקולקציה 
העירוני  החיים  אורח  שראת 
והדברים  התרבויות  ומגוון 
ומשתמשים  עושים  שאנו 
להרגיש  כדי  יום  מדי  בהם 

בבית.

המשתתפים  המעצבים 
האופנה,  מתחומי  מגיעים 
האדריכלות ועיצוב הרהיטים 
עם  יחד  לצוותים  והתחלקו 

מעצבי איקאה על מנת ליצור 
את הקולקציה. 

בין  הפעולה  שיתוף 
והמעצבים  איקאה  מעצבי 
האפריקאים נוצר כדי למצוא 
פתרונות ריהוט חדשניים ול־

פתוח אפיקים חדשים.

קולקציית  מוצרי  מגוון 
בין  כוללים    �VERALLT
היתר כלי שולחן, ריהוט ישי־

בה, כלי אוכל וטקסטיל. 

מחירים: החל מ- 9 שקל.

ת  י י צ ק ל ו ק
זמינה  תהיה   �VERALLT
לזמן מוגבל בכל חנויות איקאה 

החל ממאי 2019.
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בפעם השישית ברציפות:

 'יקבי כרמל' הוכתרו כ'סופרברנדס' בישראל
יקבי כרמל הוכתרו כ'סופרברנדס' של ישראל, זו השנה השישית ברציפות, ובכך ביססו את מעמדם כמותג 

על בישראל. יקבי כרמל, מראשוני היקבים בארץ, מתהדרים בפריסת כרמים מרשימה, וביכולות טכנולוגיות 
ויינניות מתקדמות, לצד שימור מסורת היקב שייסד הברון רוטשליד. לאור זאת, לא מפתיעה בחירת 

הצרכנים, שהכתירו את 'יקבי כרמל' גם השנה ל'היכל התהילה' של מותגי העל בישראל. 

הבי־ ה'סופרברדנס'  ארגון 
מ-25  למעלה  כבר  בודק  נלאומי 
את  מדינות,  מ-70  וביותר  שנה, 
מו־ בין  הרגשי  החיבור  עוצמות 
מקיים  שנה,  מדי  לצרכנים.  תגים 
הצר־ בקרב  מקיף  מחקר  הארגון 
המותגים  את  מדרגים  אשר  כנים, 
להיות  בעיניהם  ראוי  מי  וקובעים 

ביש־ על"  "מותג  בתואר  מוכתר 
.Superbrands-ראל ולהפוך ל

מרכיבים  ראשון,  בשלב 
רשי־ את   Superbrands נציגי 
במדינה,  הפועלים  המותגים  מת 
בשלב  מותגים.  כ-2,900  הכוללת 
שופ־ צוות  לפעולה  ניגש  השני, 
מנכ"לים,  מכ-130  המורכב  טים, 

ופרסום.  ואנשי  שיווק,  סמנכ"לי 
צוות השופטים מדרג את רשימת 
לציונים  שזכו  ואלה  המותגים, 
הצ־ מחקר  לשלב  עברו  גבוהים, 
מחקר  נערך  זה,  בשלב  רכנים. 
המחקר  מכון  ידי  על  הצרכנים 
הצ־ דירגו  שבמסגרתו   ,IPSOS
המותגים  את  בישראל  רכנים 

מתוכם  מי  ובחרו  לגמר,  שעלו 
מותגי-על,   –  Superbrands הם 
גם  כרמל',  'יקבי  נמנים  עליהם 

השנה.  
כל יינות יקבי כרמל כשרים 
מהדרין  בד"ץ  בהשגחת  למהדרין, 

בראשות הגר"א רובין שליט"א.

ממעייני הישועות:

נס בדרך 
לקרעסטיר

יהודים שעשו את דרכם משדה התעופה 
בודפסט בדרכם להילולת הצדיק מקערעסטיר 

עברו תאונת דרכים ◆ בנס ללא נפגעים

מ‡: יר‡ל לבי‡
להילולת  שנסעו  יהודים 
את  עשו  בקרעסטיר  הצדיק 
הת־ משדה  שכור  ברכב  דרכם 
קרע־ לעיירה  בודפסט  עופה 

סטיר,
על אם הדרך בואכה קר־

דרכים  תאונת  עברו  עסטיר, 
כאשר צבי דילג אל תוך הכביש 
כאשר  ברכב  בעוצמה  ופגע 
הרכב ניזוק, ובנס ללא נפגעים.

לכל  קוראים  העסקנים 
יהודים  הק':  לציון  הנוסעים 
לא  זה  בזהירות,  סעו  יקרים 

מקרה ראשון.

כ״ק האדמו״ר מלויצק יעלה לציון דודו 
האדמו״ר מדטרויט זצוק״ל

מ‡: יר‡ל לבי‡
מלויצק  האדמו“ר  כ“ק 
שליט“א שנמצא בימים אלה בטו־
מטורונטו  יצא  שבקנדה,  רונטו 

לכיוון העיר דטרויט (נסיעה של 4 
שעות) עם קבוצה מחסידיו.

לתפי־ איתו  תגיע  הפמליה 
לת שחרית בבית הכנסת המרכזי, 

בו  העלמין  לבית  יגיע  מכן  לאחר 
רבי  הרה“ק  דודו  קבר  את  יפקוד 
אחיו  זי“ע  מדטרויט  חיים  יעקב 

של זקנו רבי יוחנן מקרלין זיע“א.

הע־ בבית  התפילות  בסיום 
האדמו״ר לחיים טיש  למין יערוך 

ויחזור לקראת שבת לטורונטו.

„"ר פיר ‡ולטרסול מי˜ ˜רמי ה‚נה לפנים 
בליין ח„ ל מלים לי˜!  

קרם הגנה לפנים בשלוש סדרות: ספורט, ילדים ותינוקות, עתה בעיצובים חדשים –

להתגוננות מהשמש בכל זמן 
ובכל מקום.

מקרינת  בהגנה  הצורך 
זאת,  ובכל  וידוע,  מוכר  השמש 
מבלים  כשאנו  רבים  במקרים 
מפני  להתגונן  שוכחים  אנו  בחוץ, 
נגר־ השמש  מנזקי   70% השמש. 
יומיומית  מחשיפה  כתוצאה  מים 
לשמש ולאו דווקא בעת בילוי בים 
או בבריכה. ד"ר פישר אולטרסול, 
משמש,  בהגנה  המוביל  המותג 
בליין  לפנים  הגנה  קרמי  משיק 
חדש של מתלים לתיק בעיצובים 
להתגונן  שתוכלו  כדי  אופנתיים, 

מהשמש בכל זמן ובכל מקום. 
מגי־ לפנים  ההגנה  קרמי 

מגוון  הכולל  חדשני  בליין  עים 
כפכפים,  אננס,  כדוגמת  עיצובים 
להתחבר  יכול  המוצר  ועוד.  גלשן 
תיק   - ובקלות  בנוחות  תיק  לכל 
בית  תיק  העגלה,  תיק  הספורט, 
הספר או תיק הקייטנה ובכך לה־
מהשמש  להתגונן  שנזכור  בטיח 
בכל זמן ובכל מקום. הליין החדש 

כולל שלוש סדרות:
הגנה  קרם   -  KIDS  •
לפנים לילדים 50SPF: קרם הגנה 
אנטי  קומפלקס  המכיל  לפנים 
במיוחד  המותאם  אוקסידנטים, 
ותמ־  E ויטמין  המשלב  לילדים, 
מפני  בהגנה  לסיוע  ירוק  תה  צית 
על  ובשמירה  חופשיים  רדיקלים 

מראה עור בריא גם בטווח הארוך. 
היפואלרגני,  במים,  מאוד  עמיד 
אופטלמולוגית  נבדק  סנסיטיב, 
 ₪  29.90 מחיר:  פראבנים.  וללא 

(30 מ"ל).
קרם   - Sport Max  •
 :SPF50 לספורטאים  לפנים  ג'ל 
קרם הגנה לפנים במרקם אוורירי 
ספו־ המותאם לפעילות  במיוחד, 
רטיבית. בעל אפקט קירור לתחו־
שת רעננות. המוצר מכיל תמצית 
 (Witch Hazel) הממליס  צמח 
העור.  והרגעת  גירויים  למניעת 
היפואלרגני,  במים,  מאוד  עמיד 
פרא־ וללא  אופטלמולוגית  נבדק 

בנים. מחיר: 29.90 ₪ (30 מ"ל).

 Baby Natural  •
לתינוקות   לפנים  הגנה  קרם   -
לפנים  הגנה  קרם   SPF50+-
טב־ קרינה  מסנני   100% המכיל 
רחבה  מאוד,  גבוהה  להגנה  עיים 
המוצר  השמש.  מקרינת  ומוגברת 
של  העדין  לעורו  במיוחד  מותאם 
ומכיל  בשמנים  מועשר  התינוק, 
עמיד  וביסבולול.  אלוורה  תמצית 
מאוד במים, סנסיטיב, נבדק דרמ־
טולוגית, היפואלרגני, נבדק אופ־
ל-24  לחות  מעניק  לטמולוגית, 
מחיר:  פראבנים.  וללא  שעות 

34.90 ₪ (30 מ"ל) 

‡י˜‡ה מי˜ה 
˜ול˜ˆיה ח„ה 

  :במה„ורה מו‚בל
OVERALLT

מעצ־ עשרה  כאשר 
ברחבי  מדינות  משבע  בים 
חמישה  עם  נפגשו  אפריקה 
לשיתוף  איקאה,  מעצבי 
יבש־ ובין  תחומי  בין  פעולה 
קולקציית  היא  התוצאה  תי, 
כיפית,   –  �VERALLT
סג־ המשלבת  וכזאת  מקורית 

נונות עיצוב שונים.

בה־ נוצרה  הקולקציה 
העירוני  החיים  אורח  שראת 
והדברים  התרבויות  ומגוון 
ומשתמשים  עושים  שאנו 
להרגיש  כדי  יום  מדי  בהם 

בבית.

המשתתפים  המעצבים 
האופנה,  מתחומי  מגיעים 
האדריכלות ועיצוב הרהיטים 
עם  יחד  לצוותים  והתחלקו 

מעצבי איקאה על מנת ליצור 
את הקולקציה. 

בין  הפעולה  שיתוף 
והמעצבים  איקאה  מעצבי 
האפריקאים נוצר כדי למצוא 
פתרונות ריהוט חדשניים ול־

פתוח אפיקים חדשים.

קולקציית  מוצרי  מגוון 
בין  כוללים    �VERALLT
היתר כלי שולחן, ריהוט ישי־

בה, כלי אוכל וטקסטיל. 

מחירים: החל מ- 9 שקל.

ת  י י צ ק ל ו ק
זמינה  תהיה   �VERALLT
לזמן מוגבל בכל חנויות איקאה 

החל ממאי 2019.
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 ל˜הל הל˜וחו מחהו„עה מ
מבצעי הפסח בסניפי דבי וולף הוארכו בשבוע נוסף!

1+1 על טיפולי הסרת 
שיער בלייזר, ו-40% הנחה 
בקנייה  השני  המוצר  על 

ממוצרי הקוסמטיקה!
מאחורי־ כבר  פסח 
נשימה  לקחת  הזמן  זה  נו, 
השגרה  לקראת  ולהירגע 

הברוכה.
מזמינה  וולף  דבי 
לטיפול  תור  לקבוע  אותך 
שייתן  ומחדש  מרענן  פנים 
לך כוחות מחודשים או לס־
שיסירו  לייזר  טיפולי  דרת 
לקיץ  מיותרות  דאגות  ממך 

הבעל"ט. 
ולאור ההיענות הרבה 
האטרקטיביים  למבצעים 
של ערב פסח – הכריזה דבי 
המבצעים  הארכת  על  וולף 
בשבילכן:  רק  נוסף,  בשבוע 

השי־ הסרת  במחלקת   1+1
הנחה  וגם 40%  בלייזר,  ער 
בקנייה  השני  המוצר  על 
הקוסמטי־ מוצרי  ממבחר 

קה! 
מסניפי  אחד  בכל 
מבחר  מוצעים  וולף  דבי 
לק־ להתחדשות  טיפולים 
הסרת  טיפולי  הקיץ:  ראת 
הזרקות,  בלייזר,  שיער 
פנים  וטיפולי  אנטי-איג'ינג 
צר־ ולמגוון  הסוגים  מכל 
כים - מגוון רחב של טיפולי 
וחדשניים,  מרעננים  פנים 
התחדשות  את  הממריצים 
העור, ומחזירים לו את המ־

ראה הצעיר ואת הברק.  
לטי־ מחלקה  גם  כמו 
מגוונים:  אסתטיקה  פולי 
ומניקור,  פדיקור  אפילציה, 

בכל  כאשר  רפואי,  עיסוי 
נעשה  מהטיפולים  אחד 
קוסמטי־ במוצרי  שימוש 
מיטב  של  מתקדמים  קה 
אישית  בהתאמה  החברות 

לעורך.
בכפוף  *המבצעים 

לתקנון
ולתיאום  לפרטים 
1700-500- ייעוץ:  פגישת 

401
'דבי  סניפי  וב-3 

וולף':
ירושלים - עם ועולמו 

3 (כנפי נשרים)
עקיבא  ר'   - ברק  בני 

74 קומה א'
 - עילית  מודיעין 

מרכז קסם

כיˆ„ פועל בי ספר למוזי˜ה בימי 
ספיר העומר

הרב אריה חסיד, מייסד הקונסרבטוריון החרדי רון שולמית, בשיחה על הדילמות, 
ההתייעצות עם מורי ההוראה ופסק ההלכה של הגר"נ קרליץ

אחד מביטויי האבל המובהקים 
בימי ספירת העומר הוא האיסור על 
הווקא־ התחליפים  מוזיקה.  שמיעת 
שיהיו  ככל  מוצלחים   – השונים  לים 
כשמה  למקור,  מתקרבים  אינם   –
ימי  שיחלפו  עד  להמתין  זה  שנשאר 

האבל..

הדברים הללו, שאמורים כלפי 
רלוונטים  אינם  השורה,  מן  אנשים 
עבור מי שעובד בתעשיית המוזיקה, 
שהרי אצלם לא מדובר ב"תחביב" כי 

אם בצורך חיוני ופרנסה. 

אריה  הגיע  הזאת  השאלה  עם 
חסיד, מייסד הקונסרבטוריון החרדי 
רון שולמית, למעונו של פוסק הדור 

"כשפ־ שליט"א.  קרליץ  הגר"נ  מרן 
עלה  מיד  הקונסרבטוריון  את  תחנו 
הענין הזה", משחזר חסיד, "כמו בכל 
דבר – גם בשאלה הזו – נועצתי ברב 

קרליץ". 

לימוד  כי  פסק  קרליץ  הגר"נ 
חשש  צל  כל  ללא  מותר  מוזיקה 
בימי הספירה. ע"פ עדותו של חסיד, 
ללימוד  נוגע  שהדבר  הבהיר  הגר"נ 
כל סגנונות המוזיקה,  כשאין חילוק 
קצ־ למוזיקה  קלאסית  מוזיקה  בין 
שמ־ מי  בין  חילוק  אין  כן  כמו  בית, 

למד למי שמתלמד.

אמי־ חסיד  הזה מציין  בהקשר 
לפיה  קרליץ  הגר"נ  של  מעניינת  רה 

מעיקר הדין מוזיקה קלאסית מותרת 
לשמיעה  לכל אדם מאחר והיא אינה 
מוזיקה שגורמת שמחה, אלא שגם זו 
נאסרה מחשש שע"י היתר השמיעה  
לעצמם  להתיר  יבואו  אנשים  שלה 

גם מוזיקה רגילה. 

יצוין כי ישנן שיטות האוסרות 
בימי  מוזיקה  לימוד  על  גם  לחלוטין 
תלמידה  כי  מספר  חסיד  הספירה. 
בי־ הפוסקים  מחשובי  היה  שאביה 
קיבלה  בדבר,  איסור  ונהג  רושלים 
פטור מהשיעורים בתקופה זו. "כמו־
תל־ על  נכפה  לא  חרדי  שכמוסד  בן 
מידה דבר שהיא נוהגת בו לאיסור...
והדברים אמורים לשיטת מי שמתיר 

את לימוד המוזיקה בימים הללו". 

10 טיפים כ„‡י ל‡מ כמחילים להזין ‡ הינו˜ במזונו מלימים
בשלב הצגת מזונות חדשים ודאי יש לכם לא מעט שאלות: "מתי מתחילים?", "עם מה כדאי להתחיל?", " קודם ירקות או קודם פירות?", "לתת לו דייסה או לא?" 

ואם כבר התחלתם, מלאי התרגשות והתלהבות, בוודאי נתקלתם לא פעם בעיוות הפנים ויריקה של המזון החדש. לפניכם עשרה טיפים שיעזרו לכם לעבור את 
התהליך הזה יותר בקלות:

 ומנהל רננה מזרחי, „י‡טני ‡מ
מ„עי מטרנה

את  להתחיל  כדאי  להתחיל?  מתי 
ובמידה  שנה  חצי  גיל  סביב  התהליך 
והתינוק מראה סימני מוכנות כמו: החזקה 
יציבה של הראש, יכולת להושיט במודע 
יכולת  לפה,  והכנסתם  לחפצים  ידיים 
לגרוף מזון מכפית שמגישים לפיו והתע־
ניינות שהוא מראה במזון שאתם אוכלים.
הראשו־ המזונות  להתחיל?  מה  עם 
נים המומלצים לתינוק הם ירקות, פירות, 
דגנים  דייסות  וגם  קטניות  דגים,  בשר, 

לתינוקות המועשרות בברזל.
בה־ להתחיל  מומלץ   - אחד  אחד 
על  פעם  בכל  בלבד  אחד  חדש  מזון  צגת 
מנת לאפשר לתינוק להכיר ולהתרגל לכל 
טעם חדש בנפרד. כמו כן הציעו לו מזונות 
בשעות הבוקר כדי שתוכלו לעקוב כיצד 
מפתח  ושאינו  החדש  למזון  מגיב  הוא 
זאת  לעשות  גם  חשוב  אלרגית.  תגובה 

כשהוא ערני, רגוע ולא רעב מאד.
מותאמת  דגנים  כארוחת  דייסה 
לכ־ שמומלץ  מזון  היא  דייסה   - לתינוק 

לול בתפריט היומי של התינוק מגיל חצי 
שנה . נפח הקיבה של תינוקכם קטן, כגו־
דלו של אגרופו ובמקביל הוא גדל בקצב 
מאד מהיר כך שצרכיו התזונתיים גדולים. 
ולכן כל כפית שהתינוק מכניס לפיו מאד 
חשובה. כאן יש לדייסה מקום של כבוד: 
את  לתת  ביותר  טובה  דרך  מהווה  היא 
הדגנים הראשונים  ומגיעה במרקם ובה־
רבים  לתינוקות.  במיוחד  שהותאמו  רכב 
אינם יודעים זאת אבל דייסה היא גם מנה 
להת־ חיוני  מינרל  שהינו  בברזל  עשירה 

להאכלה  דייסה  מנת  תינוקות.  פתחות 
בכפית מספקת כ-40% מהקצובה היומית 
המומלצת לתינוקות בגיל ½ שנה עד שנה 
בה־ סמיכה  בהכנה  מטרנה  דייסת  (מנת 

תאם להוראות ההכנה שעל האריזה)
להציע  עדיף  מוכר -  גם  אבל  חדש 
ואהוב:  מוכר  מזון  בסיס  על  חדש  מזון 
למשל להוסיף דייסת דגנים לחלב מהזנה 
ממנו,  ניזון  שהתינוק  לתמ"ל  או  טבעית 
לתינוק  דגנים  עם  פירות  מחית  לתת  או 

שכבר אוכל מחיות של פירות.
תמהרו  אל  מסטיגמות-  להיזהר 

או  כזה  מזון  אוהב"  שהילד "אינו  להכריז 
מחק־ בתחילה.  מסרב  הוא  אם  גם  אחר 
נד־ עבורם  תינוקות  יש  כי  מראים  רים 
עד  המזון  של  ונשנית  חוזרת  הצגה  רשת 
שהם מסתגלים לטעם החדש. לכן גם אם 
התינוק לא אהב את מה שהצעתם לו  נסו 
לו  להציג  ימים  כמה  של  הפסקה  לאחר 
שוב ותמיד באווירה רגועה ואוהבת  ותוך 
כיבוד רצונו לאכול (או שלא) וכך תגדילו 
החדש  המזון  להתקבלות  הסיכויים  את  

ע"י התינוק. 
להבין  חשוב  להוביל-  לתינוק  תנו 
התי־ ע"י  מונחה  להיות  צריך  שהתהליך 
על  אחראים  אתם  הכוונה?  למה  נוק! 
ועל  לתינוק  בריאים  מזונות  מגוון  הצגת 
רק  אבל  נכונים  אכילה  הרגלי  הקניית 
מתוך  לאכול  וכמה  מה  מחליט  התינוק 
מה שהצעתם לו! קל מאד לדעת אם הוא 
מעוניין להמשיך לאכול כי אז הוא פותח 
יסגור  הוא  אז   – לא  ואם  בשמחה  פיו  את 
ירק  לצדדים ואף  פניו  את  יסית  פיו,  את 
ועל  זאת  כבדו  לפיו.  שהוכנס  המזון  את 
תנסו להמשיך להאכילו אם הוא כבר לא 

מעוניין בכך, הוא יודע הכי טוב מתי הוא 

רעב ומתי הוא כבר שבע.
בלי הסחת דעת - השאירו את "רד 
הקפי־  - המשחק  לשעת  אווירון"  אלינו 
דו על אכילה ליד שולחן האוכל ולא תוך 
יאכל  שהתינוק  חשוב  הדעת.  הסחת  כדי 
והמ־ הטעמים  את  יחווה  מודעת,  בצורה 
קשובים  תהיו  ושאתם  החדשים  רקמים 

לאיתותים שלו.
התזונה  הרגלי   - לחיים  הרגלים 

חיים  להרגלי  הופכים  בינקות  הנרכשים 

ולכן כדאי לנצל את התקופה הזו להקניית 
הרגלי אכילה נכונים. הקפידו על ארוחה 
משפחתית משותפת אחת ביום בה תוכלו 
ליהנות מחוויה משפחתית מגבשת וזכרו 
שאתם מהווים את המודל של ילדכם כך 
הר־ להם  להקנות  ביותר  הטובה  שהדרך 
החיים  להמשך  אותם  שילוו  טובים  גלים 

היא ההתנהגות האישית שלכם.

ראש העיר אשקלון לנתניהו: "הגיע הזמן לתקן את העוול שנעשה לעיר" 
ראש העיר תומר גלאם במכתב חריף לראש הממשלה: "הגיע הזמן לתקן את העוול שנעשה לאשקלון - העיר הגדולה שסופגת הכי הרבה אבל מקבלת הכי פחות"

מ‡: יוני טיין
לראש  נוקב  במכתב  פנה  אשקלון  העיר  ראש 
שאירע  האחרון  ההסלמה  סבב  רקע  על  הממשלה 
בחודש  מהסבב  מחודשיים  פחות  בתוך  שבוע,  לפני 

מרץ 2019.
הכי  שסופגת  העיר  היא  אשקלון  "עובדתית: 
מהממשלה",  פחות  הכי  מקבלת  אבל  טילים,  הרבה 
נכתב במכתב, "את העוול הזה הגיע הזמן לתקן, ובה־
קדם. מי שמקבל מאיתנו גיבוי מלא – צריך לתת לנו 

גיבוי מלא.

להקים  מיגון,  פערי  להשלים  חייבים  "אנחנו 
מרכז חוסן כדי לתת מענה לנפגעי חרדה, רבים מהם 
ילדים, לסייע לעסקים בעיר שחוטפים מהלומה כל־
כלית קשה בכל סבב של עימות מול עזה, חלקם לא 
שורד עד העימות הבא, לקדם תוכניות למיגון שכו־
הת־ לאזורי  ומפעלים  חברות  ולמשוך  ותיקות,  נות 
עשייה והתעסוקה החדשים, כאזור עדיפות לאומית 

א'.
אל  האלו  הפרוייקטים  כל  את  להוציא  "כדי 

הפועל אנחנו צריכים את הממשלה איתנו.
ראש העיר הדגיש, "אנחנו לא מבקשים רחמים 

את  מבקשים  אנחנו  טובות,  ולא 
יקרה  שזה  ורצוי  לנו,  שמגיע  מה 
כבר עכשיו, כי הסבב הבא, לצערי, 

מעבר לפינה".
כמו כן פנה ראש העיר במסר 
לתושבי אשקלון: "אני מבטיח לכם 
ולהמשיך  מהנושא  להרפות  לא 
להיאבק בכל החזיתות, כדי שנוכל 
כולנו להתמודד טוב יותר עם המ־
ציאות הביטחונית הזו, בשגרה וגם 

בחירום".

23 יום שני ח' אייר תשע"ט 13/05/2019

מי בעד ומי נגד: מי בעד מפעל 
פניציה ומי נגד השבת?

הפרצוף האמיתי של שונאי הדת בארץ הולך ונחשף, תוך כדי המאבק על שמירת השבת במפעלים ובתעשייה, כשבצעד לא מפתיע, מצטרף המסית הקבוע יאיר לפיד 
אל מנהלי מפעל 'פניציה' בכדי לנגח את הציבור החרדי. כשמנגד עומדים היהודים שומרי השבת וצועקים "מי לה' אלי"!

‡ח„ הרבנים
אזרחי המדינה שפשפו את עיניהם מתדהמה, כשהם ראו מי הוא 
ה'מגן' וה'מושיע' של המפעלים במדינת ישראל. ח"כ יאיר לפיד הודיע 
כי הוא בא לביקור במפעל פניציה שבדרום, בכדי לחזק את המפעל מול 
החרם שהטילו עליו הציבור החרדי. לדבריו, לא יתכן שהרבנים יחליטו 
לציבור איזה בקבוקים יש לקנות, וכי הוא יילחם באנשים שמערבים את 

השבת בשיקולים הצרכניים שלהם.
משתדלים  החרדי  מהציבור  ושלמים  יראים  ורבבות  אלפי  כזכור, 
להימנע מקניית בקבוקים מתוצרת המפעל 'פניציה' המחלל שבת בריש 
גלי, וזאת משום שהם אינם יכולים להסכים לקדש על היין בתוך בקבו־

קים של מפעל המחלל שבת. 
רבים מזכירים את הפסק הנחרץ של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי 
שליט"א, כי הרוכש יין בבקבוק פניציה, גורם שיהיה לו בביתו "מזכרת 

עוון", ובכך הוא גם "מסייע לעוברי עבירה". 
אכן, יראי ה' משתדלים מזה תקופה ארוכה, לרכוש בקבוקים מתו־

צרת חו"ל שאין בהם בעיה הלכתית של מסייע לעוברי עבירה.
מזכיר 'ועדת הרבנים למען קדושת השבת' הרב יצחק גולדקנופף 
אומר, כי בעת שעלה על הפרק הנושא של השימוש בבקבוקים של תו־
צרת 'פניציה', היו חלקים בציבור החרדי שאכן הציעו להטיל חרם על 
התוצרת של המפעל, כיון שלא יתכן שיעשו קידוש לכבוד שבת על יין 
הנמצא בבקבוק שנוצר תוך כדי חילול שבת. אבל ב'ועדה למען השבת' 
לא רצו בכך, אלא עשו פניה מכובדת אל הנהלת המפעל, תוך כדי בקשה 
למצוא דרכים ופתרונות שבהם יוכלו להשבית את המפעל בשבתות וחגי 

ישראל.
של  ארוכה  שורה  כך  לשם  גייסה  השבת'  קדושת  למען  ה'ועדה 
מכל  נציגים  ובאו  התכנסו  כך  כשלשם  הכשרות,  בעולם  בכירים  רבנים 
מערכות הכשרות בארץ, יחד עם נציגי ה'מכון הטכנולוגי להלכה', והם 
הקדישו מזמנם היקר עשרות ימי עבודה, בהם נסעו למפעל ועמדו בקשר 
עם מהנדסים בכירים, בכדי למצוא פתרון שיענה הן על הצורך ההלכתי 
של  והעסקי  הכלכלי  הצורך  על  יענה  וגם  השבת,  שומרי  הצרכנים  של 

המפעל. 
הרה"ג רבי שמואל יוסף שטיצברג שליט"א, שביקר כמה פעמים 
לבעיה,  פתרון  למצוא  בכדי  הכשרות  מערכות  נציגי  עם  יחד  במפעל 
מציין שהרבנים ואנשי המקצוע שפעלו מטעם ה'מכון הטכנולוגי להלכה' 
בראשות הרה"ג רבי אברהם משה הלפרין שליט"א, עשו את מלאכתם 
בחינם שלא על מנת לקבל פרס, ולא קיבלו שום תמורה כספית, כשכל 
אחד יודע מה המשמעות של נסיעות ארוכות למפעל הנמצא הרחק בי־

רוחם הדרומית. 
ואכן אחרי מאמץ רב, הן מצד שורה מכובדת של רבנים, והן מצד 
שבהם  יצירתיים,  ופתרונות  דרכים  כמה  הוגשו  בתחום,  מקצוע  אנשי 
אפשר להשבית את המפעל בשבתות. אבל כשהגיע רגע האמת, המפעל 
התחיל לגרור רגליים, והתחמק מלעשות את המוטל עליו. וכשהיה צורך 
ואמר  המפעל  מנהל  התריס  בשבת,  המפעל  להפעלת  הפתרון  במימון 
של  "צורך  זה  אלא  למפעל,  הנחוץ  נושא  זה  שאין  שכיון  חוצפה,  ברוב 

הדתיים בלבד", לכן על הרבנים לממן את עלות הפתרון בעצמם.
הדברים,  רוח  את  השבת'  למען  ב'ועדה  שכשראו  לציין,  מיותר 
שומרי  הצרכנים  לקהל  הסבירו  אלא  המפעל,  הנהלת  אל  פנו  לא  שוב 
המפעל,  להשבתת  מושלם  פתרון  להיות  יכול  היה  מצידם  כי  השבת, 
ישראלית,  מתוצרת  ליהנות  השבת  שומרי  הצרכנים  יכולים  היו  ובכך 
[חברי ה'ועדה למען קדושת השבת' אף אמרו, כי ברגע שהמפעל ישבות 
בשבת, הם ישקלו לקרוא לצרכני הדתיים להעדיף בכל מצב את הבקבו־
קים מתוצרת פניציה, בכדי לחזק את שמירת השבת]. אבל כשהם רואים 
לצרכנים  להמליץ  יכולים  לא  שוב  הם  המפעל,  הנהלת  של  הסגנון  את 
אמונתם  על  לוותר  צריכים  אינם  והם  פניציה,  של  התוצרת  רכישת  על 

ולרכוש תוצרת ממפעל המתריס כנגד השבת.
כך שאם יש למישהו טענות בנושא הזה של שמירת השבת, הריהו 
המושטת  היד  את  דוחים  שבאיוולתם  המפעל,  הנהלת  אל  לפנות  צריך 
לעברם לעזרה, ובכסילותם הם מנתקים את הקשר עם הציבור החרדי, 
ובשבוע האחרון לא מפסיקים להסית נגד הרבנים ונגד הציבור החרדי, 
ובכך הם מפסידים גם את קהל הצרכנים שומרי השבת, וגם פוגעים בצי־
פור הנפש של היהדות על ידי חילול שבת ללא צורך וללא שום תועלת 

כספית. 
לגבי הצטרפותו של יאיר לפיד לעגלת השנאה, כשבכך יש לו הז־
דמנות פז לעשות את מה שתמיד חביב עליו, לפגוע ולרמוס את הציבור 

בציניות,  הכללי  בציבור  רבים  מגיבים  ומנהיגיו,  לרבניו  וללעוג  החרדי 
בסכנת  הנמצא  פניציה  במפעל  לבקר  בא  שלפיד  לשמוע  מרגש  שזה 
סגירה. מעניין מדוע הוא לא בא למפעל חרסה (115 עובדים), אמיליה 
קוסמטיקס (250 עובדים), מפעלי הארגז (מעל 100 עובדים) או מלט הר 
טוב (120 עובדים) - כולם בסכנת סגירה ופיטורים, אבל מילה לא שמענו 
ממנו. בלי חרדים בסיפור - התעשייה והעובדים לא מעניינים בכלל את 

לפיד.
בבוקר,  אתמול  ציינו  השבת'  למען  הרבנים  'ועדת  חברי  הרבנים 
שהם  שבעת  נזכרים  הם  לפיד,  של  ההסתה  דברי  את  שומעים  שכשהם 
באו לביקור במפעל פניציה שבירוחם, הם ראו שממש מול מפעל פני־
ציה, ממש מעבר לכביש, נמצא מפעל 'נגב קרמיקה', שנסגר באותם ימים 
מפאת קשיים כלכליים, גם שם העובדים הפגינו והתמרמרו על נטישתם 

אל הרחוב. 
מעניין שלגבי מפעל זה שהעסיק לא מעט עובדים, שגם הוא נמצא 
בירוחם באותו רחוב, לא שמענו את קולו של יאיר לפיד, שם לא שמענו 

על 'דאגתו המסורה' לעובדים, שם לא שמענו על הצורך בחיזוק הדרום 
והפריפריה. מתברר שהעובדים מעניינים את לפיד כשלג דאשתקד, מה 
שמעניין אותו זה רק הסתה נגד הציבור החרדי, רק פוליטיקה זולה עו־

מדת מול עיניו הרושפות שנאה ובוז.
הציבור החרדי קולט בכך את הרמז השקוף, המאבק כאן הוא לא 
'זה אנחנו או  על הכלכלה בדרום ולא על פיטורי עובדים, המאבק הוא 
הם', האם הציבור החרדי זכאי לשמור שבת כהלכתה או לא, האם הצי־
הציבור  האם  לא,  או  בקבוקים  לרכוש  היכן  להחליט  זכאי  החרדי  בור 
רשאי לשמוע לקול גדולי הדור או לא, האם הציבור רשאי לעשות קידוש 

על בקבוק יין שלא יוצר תוך לעג והתרסה נגד שבת קודשנו.
 הציבור החרדי עושה את החשבון לבד. ותודה ליאיר לפיד, שמ־
זכיר לנו מי הם המנהיגים האמתיים, הדואגים באמת לעם ישראל, ומי 
השנאה  גבי  על  רוכבים  ורק  השיח,  את  המעכירים  הפוליטיקאים  הם 

וההסתה.
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מי בעד ומי נגד: מי בעד מפעל 
פניציה ומי נגד השבת?

הפרצוף האמיתי של שונאי הדת בארץ הולך ונחשף, תוך כדי המאבק על שמירת השבת במפעלים ובתעשייה, כשבצעד לא מפתיע, מצטרף המסית הקבוע יאיר לפיד 
אל מנהלי מפעל 'פניציה' בכדי לנגח את הציבור החרדי. כשמנגד עומדים היהודים שומרי השבת וצועקים "מי לה' אלי"!

‡ח„ הרבנים
אזרחי המדינה שפשפו את עיניהם מתדהמה, כשהם ראו מי הוא 
ה'מגן' וה'מושיע' של המפעלים במדינת ישראל. ח"כ יאיר לפיד הודיע 
כי הוא בא לביקור במפעל פניציה שבדרום, בכדי לחזק את המפעל מול 
החרם שהטילו עליו הציבור החרדי. לדבריו, לא יתכן שהרבנים יחליטו 
לציבור איזה בקבוקים יש לקנות, וכי הוא יילחם באנשים שמערבים את 

השבת בשיקולים הצרכניים שלהם.
משתדלים  החרדי  מהציבור  ושלמים  יראים  ורבבות  אלפי  כזכור, 
להימנע מקניית בקבוקים מתוצרת המפעל 'פניציה' המחלל שבת בריש 
גלי, וזאת משום שהם אינם יכולים להסכים לקדש על היין בתוך בקבו־

קים של מפעל המחלל שבת. 
רבים מזכירים את הפסק הנחרץ של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי 
שליט"א, כי הרוכש יין בבקבוק פניציה, גורם שיהיה לו בביתו "מזכרת 

עוון", ובכך הוא גם "מסייע לעוברי עבירה". 
אכן, יראי ה' משתדלים מזה תקופה ארוכה, לרכוש בקבוקים מתו־

צרת חו"ל שאין בהם בעיה הלכתית של מסייע לעוברי עבירה.
מזכיר 'ועדת הרבנים למען קדושת השבת' הרב יצחק גולדקנופף 
אומר, כי בעת שעלה על הפרק הנושא של השימוש בבקבוקים של תו־
צרת 'פניציה', היו חלקים בציבור החרדי שאכן הציעו להטיל חרם על 
התוצרת של המפעל, כיון שלא יתכן שיעשו קידוש לכבוד שבת על יין 
הנמצא בבקבוק שנוצר תוך כדי חילול שבת. אבל ב'ועדה למען השבת' 
לא רצו בכך, אלא עשו פניה מכובדת אל הנהלת המפעל, תוך כדי בקשה 
למצוא דרכים ופתרונות שבהם יוכלו להשבית את המפעל בשבתות וחגי 

ישראל.
של  ארוכה  שורה  כך  לשם  גייסה  השבת'  קדושת  למען  ה'ועדה 
מכל  נציגים  ובאו  התכנסו  כך  כשלשם  הכשרות,  בעולם  בכירים  רבנים 
מערכות הכשרות בארץ, יחד עם נציגי ה'מכון הטכנולוגי להלכה', והם 
הקדישו מזמנם היקר עשרות ימי עבודה, בהם נסעו למפעל ועמדו בקשר 
עם מהנדסים בכירים, בכדי למצוא פתרון שיענה הן על הצורך ההלכתי 
של  והעסקי  הכלכלי  הצורך  על  יענה  וגם  השבת,  שומרי  הצרכנים  של 

המפעל. 
הרה"ג רבי שמואל יוסף שטיצברג שליט"א, שביקר כמה פעמים 
לבעיה,  פתרון  למצוא  בכדי  הכשרות  מערכות  נציגי  עם  יחד  במפעל 
מציין שהרבנים ואנשי המקצוע שפעלו מטעם ה'מכון הטכנולוגי להלכה' 
בראשות הרה"ג רבי אברהם משה הלפרין שליט"א, עשו את מלאכתם 
בחינם שלא על מנת לקבל פרס, ולא קיבלו שום תמורה כספית, כשכל 
אחד יודע מה המשמעות של נסיעות ארוכות למפעל הנמצא הרחק בי־

רוחם הדרומית. 
ואכן אחרי מאמץ רב, הן מצד שורה מכובדת של רבנים, והן מצד 
שבהם  יצירתיים,  ופתרונות  דרכים  כמה  הוגשו  בתחום,  מקצוע  אנשי 
אפשר להשבית את המפעל בשבתות. אבל כשהגיע רגע האמת, המפעל 
התחיל לגרור רגליים, והתחמק מלעשות את המוטל עליו. וכשהיה צורך 
ואמר  המפעל  מנהל  התריס  בשבת,  המפעל  להפעלת  הפתרון  במימון 
של  "צורך  זה  אלא  למפעל,  הנחוץ  נושא  זה  שאין  שכיון  חוצפה,  ברוב 

הדתיים בלבד", לכן על הרבנים לממן את עלות הפתרון בעצמם.
הדברים,  רוח  את  השבת'  למען  ב'ועדה  שכשראו  לציין,  מיותר 
שומרי  הצרכנים  לקהל  הסבירו  אלא  המפעל,  הנהלת  אל  פנו  לא  שוב 
המפעל,  להשבתת  מושלם  פתרון  להיות  יכול  היה  מצידם  כי  השבת, 
ישראלית,  מתוצרת  ליהנות  השבת  שומרי  הצרכנים  יכולים  היו  ובכך 
[חברי ה'ועדה למען קדושת השבת' אף אמרו, כי ברגע שהמפעל ישבות 
בשבת, הם ישקלו לקרוא לצרכני הדתיים להעדיף בכל מצב את הבקבו־
קים מתוצרת פניציה, בכדי לחזק את שמירת השבת]. אבל כשהם רואים 
לצרכנים  להמליץ  יכולים  לא  שוב  הם  המפעל,  הנהלת  של  הסגנון  את 
אמונתם  על  לוותר  צריכים  אינם  והם  פניציה,  של  התוצרת  רכישת  על 

ולרכוש תוצרת ממפעל המתריס כנגד השבת.
כך שאם יש למישהו טענות בנושא הזה של שמירת השבת, הריהו 
המושטת  היד  את  דוחים  שבאיוולתם  המפעל,  הנהלת  אל  לפנות  צריך 
לעברם לעזרה, ובכסילותם הם מנתקים את הקשר עם הציבור החרדי, 
ובשבוע האחרון לא מפסיקים להסית נגד הרבנים ונגד הציבור החרדי, 
ובכך הם מפסידים גם את קהל הצרכנים שומרי השבת, וגם פוגעים בצי־
פור הנפש של היהדות על ידי חילול שבת ללא צורך וללא שום תועלת 

כספית. 
לגבי הצטרפותו של יאיר לפיד לעגלת השנאה, כשבכך יש לו הז־
דמנות פז לעשות את מה שתמיד חביב עליו, לפגוע ולרמוס את הציבור 

בציניות,  הכללי  בציבור  רבים  מגיבים  ומנהיגיו,  לרבניו  וללעוג  החרדי 
בסכנת  הנמצא  פניציה  במפעל  לבקר  בא  שלפיד  לשמוע  מרגש  שזה 
סגירה. מעניין מדוע הוא לא בא למפעל חרסה (115 עובדים), אמיליה 
קוסמטיקס (250 עובדים), מפעלי הארגז (מעל 100 עובדים) או מלט הר 
טוב (120 עובדים) - כולם בסכנת סגירה ופיטורים, אבל מילה לא שמענו 
ממנו. בלי חרדים בסיפור - התעשייה והעובדים לא מעניינים בכלל את 

לפיד.
בבוקר,  אתמול  ציינו  השבת'  למען  הרבנים  'ועדת  חברי  הרבנים 
שהם  שבעת  נזכרים  הם  לפיד,  של  ההסתה  דברי  את  שומעים  שכשהם 
באו לביקור במפעל פניציה שבירוחם, הם ראו שממש מול מפעל פני־
ציה, ממש מעבר לכביש, נמצא מפעל 'נגב קרמיקה', שנסגר באותם ימים 
מפאת קשיים כלכליים, גם שם העובדים הפגינו והתמרמרו על נטישתם 

אל הרחוב. 
מעניין שלגבי מפעל זה שהעסיק לא מעט עובדים, שגם הוא נמצא 
בירוחם באותו רחוב, לא שמענו את קולו של יאיר לפיד, שם לא שמענו 

על 'דאגתו המסורה' לעובדים, שם לא שמענו על הצורך בחיזוק הדרום 
והפריפריה. מתברר שהעובדים מעניינים את לפיד כשלג דאשתקד, מה 
שמעניין אותו זה רק הסתה נגד הציבור החרדי, רק פוליטיקה זולה עו־

מדת מול עיניו הרושפות שנאה ובוז.
הציבור החרדי קולט בכך את הרמז השקוף, המאבק כאן הוא לא 
'זה אנחנו או  על הכלכלה בדרום ולא על פיטורי עובדים, המאבק הוא 
הם', האם הציבור החרדי זכאי לשמור שבת כהלכתה או לא, האם הצי־
הציבור  האם  לא,  או  בקבוקים  לרכוש  היכן  להחליט  זכאי  החרדי  בור 
רשאי לשמוע לקול גדולי הדור או לא, האם הציבור רשאי לעשות קידוש 

על בקבוק יין שלא יוצר תוך לעג והתרסה נגד שבת קודשנו.
 הציבור החרדי עושה את החשבון לבד. ותודה ליאיר לפיד, שמ־
זכיר לנו מי הם המנהיגים האמתיים, הדואגים באמת לעם ישראל, ומי 
השנאה  גבי  על  רוכבים  ורק  השיח,  את  המעכירים  הפוליטיקאים  הם 

וההסתה.
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רובח

נויבברכנטוורפןב

רפבבורועבעמבימזוזביעמעמ
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