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בונותה של ישראל 
על ההתנחלויות

ממשלת פולין ביטלה פגישה עם משלחת יהודית
בפולין ישנם רבים המתנגדים לכל מהלך של השבת רכוש יהודי גזול

ארה''ב קוראת לאזרחיה בעיראק לשמור על ערנות
השגרירות האמריקנית בבגדד קראה לאזרחים להימנע מלהגיע לעיראק בתקופה הקרובה

ארבע ספינות סעודיות 
נפגעו במתקפה מסתורית 

על יד מצרי הורמוז

נשיא ארה"ב צפוי להיפגש 
עם נשיא סין במטרה להביא 
להפסקת מלחמת הסחר

בדרך לאופוזיציה? 
ליברמן מאיים: "דורשים 
את חוק הגיוס כמו שהוא"

רה"מ: "בית המשפט 
אינו כל-יכול, נעביר 
חוקים שנפסלו בעבר"

האדמו"ר 
משעניצא זצוק"ל

"עורר בזולת רצון כלפיך וכלפי רעיונותיך"
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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

לפי הדיווח, כל השטחים שנבנו על ידי ישראל 
ביו"ש - יוכרו כשטח ריבוני ישראלי

‰‰˜לי˜ו לחיסכון 
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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 ˜לה  עליה  חול  בהיר.  היום: 
בעי˜ר  רבי  ויהיה   בטמפרטורו
ל‡ורך  ‡חה"ˆ   .ה‡ר ובפנים  בהרים 
 פוניוˆ  רוחו ינבו  החוף  מיור 
עומסי  יררו  הˆהריים   עוב  .ערו
בעמ˜י  ˜יˆוניים  ע„  כב„ים  חום 

הˆפון, הב˜עה והערבה. 

מחר: בהיר ב„רך כלל. יוסיף להיו חם 
מהר‚יל ע„ רבי בעי˜ר בהרים ובפנים 
 הטמפרטורו החוף  במיור   .ה‡ר

.ˆ˜ר„נה במ

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5680
4.6454
4.0089
2.4895

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

hr

מ„ו מעל הכל
ספירת  ימי  באמצע  בדיוק  אנו  אוחזים 
ואנו  לעומר,  כ"ה  נספור  הערב  העומר. 
יום   – השבועות  לחג  והולכים  מתקרבים 
מתן תורה, שבו מתחדשת בכל שנה קבלת 

התורה.

על ימי ספירת העומר נאמר, כי בימים אלו 
מידותיו.  את  ולתקן  לעבוד  אחד  כל  על 
וארבעה  עשרים  נפטרו  אלו  בימים  שהרי 
נהגו  שלא  על  עקיבא  רבי  תלמידי  אלף 

כבוד זה בזה. 

מדובר  ודרגתם  מעלתם  רום  לפי  אמנם 
עלינו  אך  מאוד,  ועדינים  דקים  בדברים 
מידו־ את  לתקן  אנו,  דרגותינו  לפי  מוטל 
תינו. ורק ע"י זיכוך ותיקון המידות, נזכה 

לקבלת התורה. 

// בר המערכ„

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

מי„ה כנ‚„ מי„ה
הייתה  לפיד  יאיר  הכנסת  חבר  של  רעייתו 
במשך השנים אשת צללים שנותרה מאחורי 
בעלה המפורסם, יאיר. הוא היה הכתב והפו־
מאחורי  הרחק  נותרה  היא  בעוד  ליטיקאי, 
הקלעים. בשנים האחרונות הבינו במשפחת 
לפיד כי הוספתה של גברת לפיד לאור הז־
רקורים תסייע לדמותו של יאיר לפיד ותה־
פוך את הפוליטיקאי הקריר כלפי חוץ לאיש 
משפחה, דבר שרק יכול לסייע במירוץ אפ־

שרי לראשות הממשלה. וכך נעשה.

לפיד החלה לכתוב טור קבוע בעיתון הבית 
של 'יש עתיד', "ידיעות אחרונות". בימים 
תחילה  מהעיתון.  פוטרה  היא  האחרונים 
פוליטי  שיוך  בשל  פוטרה  היא  כי  נטען 
ליאיר לפיד. לאחר מכן הוברר כי ככל הנ־
יאיר  שהעלו  חוק  בגין  בוצע  המהלך  ראה 
שנועד  גרמן,  יעל  מפלגתו  וחברת  לפיד 
בעי־ סיגריות  של  מסוים  פרסום  לאסור 
תונות - מהלך שעשוי לפגוע משמעותית 

בכיס של העיתון הפופולרי.

דיווחים  נפוצו  פיטוריה  שלאחר  בימים 
לפיד  גברת  של  המשכורת  תלוש  לפיהם 
עמד על כחמישים אלף שקלים, זאת ללא 
כל הצדקה כלכלית אחרת. לאחר מכן היא 
יצאה לתקשורת וחשפה את תלוש המש־
כורת שלה, אשר עמד על כעשרת אלפים 
שונה,  קצת  מסתבר,  האמת,  אז  שקלים. 
יותר.  נמוכה  הייתה  לפיד  של  והמשכורת 
אולם רק לפני שבוע טען לפיד טענה שק־
עתק.  משכורת  מקבל  כולל  אברך  כי  רית 
כנגד  מידה  אלא  אינן  הללו  שהטענות  כך 
מידה כלפי המשפחה שהפכה את ההסתה 

ללחם חוקה.

טור פוליטי / ‡ברהם ויסמן

נשיא המדינה העניק ארכה 
נוספת לרה"מ

נשיא המדינה נענה לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לארכה בת שבועיים 
בתקופת מלאכת הרכבת הממשלה

 מ‡: יוני טיין
נשיא המדינה, ראובן (רובי) 
ריבלין, נפגש, עם ראש הממשלה 
הנשיא.  במשכן  נתניהו  בנימין 
בא־ שהתקיימה  פגישתם  בסיום 
רבע עיניים לבקשת נתניהו. נענה 
הממשלה  ראש  לבקשת  הנשיא 
שבו־ בת  ארכה  לו  והעניק 
הרכבת  מלאכת  לתקופת  עיים 

הממשלה.
הנ־ כתב  ההארכה  במסמך 
שה־ המדינה: "לאחר  נשיא  שיא 
בהארכת  הצורך  את  בפני  צגת 
הר־ תהליך  להשלמת  התקופה 
כבת הממשלה, לבקשתך, על פי 
הממשלה,  יסוד:  לחוק   8 סעיף 
הריני מאריך את התקופה הנתו־
נה לך לשם מילוי תפקיד הרכבת 

הממשלה בארבעה עשר יום."
על פי חוק יסוד הממשלה, 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  לראש 
לה־ ימים   28 של  זמן  פרק  ניתן 
המדינה  נשיא  הממשלה,  רכבת 
רשאי להאריך תקופה זו לתקופה 
 14 על  עולה  אינה  אשר  נוספת 
אשר  נוספת  לתקופה  זו  ימים. 

אינה עולה על 14 ימים.

0527643092

150

להזמנות 
במייל לחצו 

כאן
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בלחץ ועדת הכספים הורחב מתווה 
הפיצויים לעסקים והתושבים בדרום

בשורה לעסקים ולתושבים בדרום! במסגרת הסכמות שהשיגה ועדת הכספים הזמנית עם האוצר במהלך 
דיון בנושא, נקבע כי כלל העובדים יהיו זכאים לתשלום בגין 2 ימי היעדרות מהעבודה בסבב הלחימה 

האחרון, תחת יום אחד בלבד במתווה האוצר, וכן כי מסלולי הפיצויים לדבוראים ולעסקי התיירות ימשכו 
גם הם, בניגוד למתווה שהביא האוצר. עוד נקבע כי תחולת תקנות הפיצוי תימשך עד לסוף השנה ככל 

שידרש - ארכה של חצי שנה על מתווה האוצר

מ‡: יוני טיין
ח"כ  בראשות  הזמנית  הכספים  ועדת 
תקנות  הארכת  באישור  דנה  גפני,  משה  הרב 
הוראות השעה שהגיש שר האוצר, לעניין פי־
תש־ בעבור  הדרום  באזור  למעסיקים  צויים 
לום פיצויים בגין היעדרות הורים מהעבודה, 
הדרום,  ביישובי  החינוך  מוסדות  סגירת  בגין 
לאור הנחיות פיקוד העורף. תוקפן של התק־
נות לעניין נזק עקיף פקע בסוף אפריל, ולכן 
הן לא חלו ביחס לירי שהתרחש מחודש מאי 
ואילך. לאור כך ביקש שר האוצר להאריך את 
הקרוב  יוני  חודש  לסוף  עד  התקנות  תוקף 
בלבד. בנוסף בקשת האוצר לארכה, לא כללה 
לענף  (פיצויים  הפיצויים  מרכיבי  יתר  את 
התיירות ולדבוראים) שכללו במקור התקנות 
הזמניות שאישרה ועדת הכספים בחודש דצ־

מבר האחרון.
לאור כך, דנה ועדת הכספים היום במ־
ולעס־ לתושבים  והסיוע  הפיצוי  רכיבי  כלול 
המצב  עקב  והדרום  עזה  עוטף  ביישובי  קים 

מכך,  הנובעת  הכלכלית  והפגיעה  הביטחוני 
הפיצויים  מרכיבי  כלל  את  לכלול  ודרשה 

ולהאריך את התקופה.
הוחלט  הזמנית  הוועדה  לחץ  בעקבות 
של  משמעותית  הרחבה  על  בהסכמה  לבסוף 
כך  האוצר,  משרד  שהגיש  הפיצויים  מתווה 
והדבו־ התיירות  ענפי  לפיצויי  התקנות  שגם 
ראים יכללו בארכה, וכן תורחב התקופה שבה 
מהמתווה  יותר  שנה  בחצי  התקנות  יחולו 
שהציג האוצר, כך שהתקנות יחולו עד לסוף 
הוועדה  לדרישת  נקבע  עוד  דצמבר.  חודש 
מהעבודה  נעדרו  שעובדיהם  מעסיקים  כי 
בגין  לפיצוי  זכאים  יהיו  ה-6.5  בתאריך  גם 
תשלום שכר ביום זה, למרות שפיקוד העורף 
קבע בבוקר אותו יום על חזרה לשגרה, זאת 
הסכמה  ישנה  שעליו  ה-5.5  לתאריך  בנוסף 
כוללת. עוד אישרה הוועדה צו הרחבה הקו־
בע כי כלל העובדים יהיו זכאים לתשלום בגין 
2 הימים, ללא יוצא מן הכלל, נוכח כך שעלה 
ממשלה  ומשרדי  מקומיות  רשויות  שעובדי 

לא תמיד נכללים בגדר הפיצוי.
נפרדים  דיונים  יתקיימו  כי  נקבע  עוד 
לעניין העיר אשקלון וישובים אחרים שאינם 
נכללים בהגדרות הפיצוי לעוטף עזה, אך סו־
פגים פגיעות קשות בכל סבב לחימה. בנוסף 
שאינם  המסעדנות  עסקי  לעניין  דיון  יתקיים 

זוכים למענה הולם.
משה  הרב  ח"כ  הזמנית,  הוועדה  יו"ר 
האר־ רבים  "לעמדת  הדיון:  בפתח  ציין  גפני 
לא  אנחנו  מידי,  קצרה  בפנינו  שהובאה  כה 
חודשיים,  בעוד  תקנות  שוב  שתביאו  רוצים 
להסדיר  יש  בנוסף  הנושא.  את  להסדיר  יש 
נעד־ שעובדיהם  למעסיקים  הפיצויים  את 
רק  לתושבים  הודיעו  ה-5.6,  בתאריך  גם  רו 
גדול  חלק  מתקיימים,  שהלימודים  בבוקר 
שלא  בטוחים  היו  לכך,  נערכו  לא  מהאנשים 
אין  בנוסף  הזה.  ביום  גם  לימודים  יתקיימו 
בהארכת  התיירות  ולעסקי  לדבוראים  פתרון 
התקנות, הן נכללו בתקנות הזמניות שקבענו 

בסבב הקודם".

רה"מ: "בית המשפט אינו כל-יכול, נעביר 
חוקים שנפסלו בעבר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי הוא מתכוון להעביר חוקים שנפסלו בעבר. "המדיניות שלי תמיד 
הייתה לשמור על בית משפט חזק ועצמאי"

מ‡: יוני טיין
הגיב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
לחשיפת "ישראל היום" על אודות המהפכה 
המתוכננת להתבצע במערכת המשפט על ידי 

הממשלה שתוקם בראשותו.
המדיניות שלי תמיד הייתה לשמור על 
בית משפט חזק ועצמאי – אמר נתניהו, אך אין 
זה אומר בית משפט שהוא כל-יכול. בתקשו־
רת מתפרסמות הדלפות מגמתיות ופרשנויות 
מעוותות שכוללות הצעות לא נכונות. כל זה 
כל־ שינויים  ולמנוע  פחד  לזרוע  כדי  נעשה 
הד־ האיזון  השבת  את  לבלום  במטרה  שהם, 

רוש בין הרשויות בישראל.

דרוש  הזה  האיזון 
שנ־ חוקים  להעביר  כדי 
בעבר.  עוכבו  או  פסלו 
שהציבור  חוקים  אלה 
להעביר:  מאיתנו  מצפה 
מח־ משפחות  גירוש 
למ־ מוות  עונש  בלים, 
להוצאת  וחוק  חבלים 
נחוש  אני  מסתננים. 
למע־ מורא  ללא  לפעול 
נכם, אזרחי ישראל. זאת 
בי.  שבחרתם  הסיבה 

דברי רה"מ נתניהו.

 והליכו ך ב„רך – הלכוובלכ
לנוסעים במטוס

ספר זכותא דיעקב
שמחה רבה בקרב שוחרי התורה, ההלכה והמוסר עם הוצאתו לאור 
בקרבו  יכיל  דיעקב"  "זכותא  יחזה  ש-די  מחזה  אשר  הנכבד  הספר  של 
מכתבי תורה, ענינים בהלכה, שיחות קודש ועובדות והנהגות מחייו של 
איש אלקים קדוש עמוד צלותהון דישראל רב רבנן מופת הדור מרן הגאון 
הצדיק רבי יעקב אדלשטיין זצוקללה"ה - הגאב"ד דרמת השרון אשר 
תורה  והרביץ  תורה  של  עולה  בהקמת  על  הוקם  הגבר  הוא  חיותו  בחיי 
ויראה והנחיל דת מורשה בהעתקת השמועה כמתכונתה מימים ימימה 
וברכותיו  היתה  אמונה  ישראל  אלפי  לרבבות  עצתו  ודורשיו.  דור  לדור 

עשו פירות ופירי פירות.
חלויה  משה  רבי  המופלא  הגאון  המובהק  תלמידו  ע"י  נערך  זה  ספר 
לדבוק  זכה  נעוריו  משחר  אשר  אופקים,  בק"ק  ודאין  מורה   - שליט"א 

ברבו, לשמשו בשימושה של תורה ולקנות מפיו חכמה ודעת. 
הספר י"ל ברוב פאר והדר ע"י שלשלת היוחסין ומפורסם לשם ול־
רבינו־ הכהן  גמליאל  מוה"ר  כש"ת  בהלכה  המצויינים  בשערים  תהילה 
ביץ שליט"א בעמח"ס רבים ויקרים ומכללם סדרת ספרי גם אני אודך 
הכוללת עשרות ספרים הן מדנפשיה והן מתשובות אשר לקח על עצמו 

במסגרת מכון "גם אני אודך" שבראשותו את הוצאות הדפוס.
 gmail.com@7128536 ניתן לקבל את הספר חינם במייל

לפרטים נוספים טל 052-7128536

לפרסום חינם במדור אוצר הספרים 
adratkodesh@gmail.com

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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גנץ בנאום בכורה תקף את רה"מ בחריפות: 
אני בא היום להיאבק נגד האיום על 
תפקודה של המערכת הדמוקרטית

יו"ר מפלגת כחול לבן ח"כ בני גנץ נשא את נאום הבכורה שלו במליאת הכנסת.

מ‡: יוני טיין
במהלך הנאום תקף ח"כ גנץ את ראש 
הצ־ החקיקה  יוזמות  ואת  נתניהו  הממשלה 
פויות בכנסת: "אחרי שנלחמתי נגד אויבים 
שביקשו למחות אותנו מעל פני האדמה אני 
בא היום להיאבק נגד האיום החדש שנשקף 
הדמו־ המערכת  של  תפקודה  על  איום  לנו: 
והחוקתיים  המשפטיים  ומוסדותיה  קרטית 
היש־ בחברה  הפנימי  והשסע  המדינה  של 

ראלית.
להדחיק  שמנסים  החשדות  כמות 
כי  מעידים  פוליטיים  הסכמים  באמצעות 
העו־ את  כלל  מעניין  אינו  החוק  שלטון 
זו  ושל  הקיימת  הממשלה  של  בראשה  מד 
המוקדשים  המאמצים  כמות  המסתמנת. 
החסינות  וחוק  ההתגברות  פסקת  לקידום 
משפטי,  מבצר  של  קואליציה  לו  לכונן  כדי 
עצמו  מציב  נתניהו,  הוא,  כי  לצערי  מעידה 
אמו־ איש  את  ממנה  כשרוה"מ  הכל.  לפני 
כאשר  אותו  תוקף  כך  ואחר  כיועמ"ש  נו 
הממנה  כי  מעיד  זה  חובתו,  את  מבצע  הוא 
מצפה לנתין צייתן ולא למשפטן מקצוען: זה 
השיקול  על  גובר  האישי  שהאינטרס  מעיד 

הממלכתי.
צנו־ למנהיגות  ראויה  ישראל  מדינת 
בשוחד,  נחשדת  שלא  מתנשאת,  ולא  עה 
שפנויה כל כולה לצרכי המדינה, שמשרתת 
האישיים.  צרכיה  את  ולא  אזרחיה  כל  את 
מגיע לה יותר מראש ממשלה בחצי משרה 
אני  החוק.   מעל  להיות  שמבקשת  והנהגה 
ברחו־ ניאבק  אנחנו  ברור:  בקול  כאן  אומר 
בות, בכיכרות, בשכונות, בבתי הספר, בזירה 
החוק.  שלטון  על  והמשפטית  התקשורתית 

אחרת, מדינת ישראל תימצא עצמה בימים 
החשוכים ביותר שידעה."

המטרות  על  הרחיב  גנץ  ח"כ  בנוסף, 
על  נוותר  ואמר: "לא  מפלגתו  של  והיעדים 
את  ולהגדיל  עלינו  שלום  להביא  המאמץ 
שלנו  החוסן  שלנו,  העוצמה  ביננו.  השלום 
כעם, מחייבים את שניהם גם יחד – ביטחון 
מבחוץ ומופת מבית.  לא נוותר על התקווה 
עשייה  ועל  חרבנו  על  לחיות  מאשר  ליותר 
שלא תשאירה רק בגדר החלום: נדרוש שי־
קודם מהלך מדיני שיהווה פתרון ארוך טווח 
נעמוד  לא  הבא.  לסבב  ראשון  צעד  רק  ולא 
נשחקת,  הישראלית  שההרתעה  בזמן  מנגד 
שביט־ גלי,  בריש  עלינו  מאיימים  שאויבינו 
לת־ נדחק  והעוטף  הדרום  תושבי  של  חונם 

חתית סדר היום.
הכל,  לפני  ישראל  אזרחי  את  נשים 

 , וראוי  שוויוני  יהיה  שהחינוך  כדי  נפעל 
שיוקר  וחזקה,  מתקדמת  תהיה  שהרפואה 
נקדם  השגה.  בר  יהיה  שדיור  ירד,  המחיה 
לאפליה  ניסיון  בכל  ונאבק  אמיתי  שוויון 
לקרב  עת  בכל  נתאמץ  זאת  לצד  הדרה.  או 
לבבות, לאחות שסעים ולהביא לאחדות בין 
כל מרכיבי החברה, עד אשר נמצא שוב את 

החדווה ב"שבת אחים גם יחד".
בתוך כך, יו"ר סיעת יש עתיד במפל־
גת כחול לבן, יאיר לפיד, במסיבת עיתונאים 
ללא בני גנץ בכנסת תקף כדרכו את נתניהו 
הטורקי'  'החוק  זה  החסינות,  "חוק  ואמר: 
שיהפוך אותנו לטורקיה של ארדואן. נתניהו 
כדי  זמן  צריך  הוא  שימוע,  רוצה  באמת  לא 
שלו.  מהכלא  היציאה  ממשלת  את  להקים 
ישראל  מדינת  יעברו,  האלה  החוקים  אם 

כבר לא תהיה אותה מדינה.

בגלל הכוונה להעלות את נושא השבת הרכוש היהודי הגזול:

ממשלת פולין ביטלה פגישה עם משלחת יהודית
בפולין ישנם רבים המתנגדים לכל מהלך של השבת רכוש יהודי גזול

מ‡ ‡ברהם ויסמן

המ־ אשר  החוץ  משרד  של  משלחת 
המוקדמות  הבוקר  בשעות  אתמול  ריאה 
לפולין במטרה לדון על שלל נושאים, גילתה 
במפתיע עם נחיתתה בפולין, כי הפגישה עם 

בשל  זאת  בוטלה.  הפולנית  המשלחת  חברי 
בין  להעלות,  המשלחת  של  תוכניתה  בגלל 
היתר, את נושא השבת הרכוש היהודי הגזול 

מתקופת השואה.
המשלחת המריאה לפולין לאחר חוד־
שים ארוכים של היערכות. אולם הממשלה 

עמו  העיקרי  הנושא  כי  ידעה  לא  הפולנית 
לסוגיית  שייך  לדון  המשלחת  מתכננת 

השבת רכוש יהודי שנגזל בתקופת השואה.
בפולין ישנם רבים שמתנגדים למהלך 
הפול־ גם  כי  בטענה  היהודי,  הרכוש  השבת 

נים היו קרבנות של הנאצים. 

דיווח: "עסקת המאה" תכיר בריבונותה 
של ישראל על ההתנחלויות

לפי הדיווח, כל השטחים שנבנו על ידי ישראל ביו"ש - יוכרו כשטח ריבוני ישראלי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארה"ב צפויה להכיר בכל ההתנחלויות 
לפי   .12 בקשת  דווח  כך  ישראלי.  כשטח 
אותו דיווח, "עסקת המאה" שמוביל הנשיא 
התיכון,  למזרח  שליחו  באמצעות  טראמפ 
ג'ייסון גרינבלט וחתנו ג'רארד קושנר, יכלול 
ההתנח־ בכל  היסטורית  אמריקנית  הכרה 

לויות הישראלית שהוקמו ביו"ש.

נטען  בדיווח 
הסיבה  וזו  ייתכן  כי 
הממשלה  שראש 
לומר  "העז"  נתניהו 
כי  הבחירות  לפני 
את  להחיל  בכוונתו 
הישראלית  הריבונות 

על כל שטחי יו"ש. 

תל אביב: עובד הפקה 
נפצע קשה

ישראלי שעבד במתחם אקפסו תל אביב נפגע מגופי 
תאורה שנפלו עליו ◆ רופא שהיה במקום טיפל בו והוא 

פונה לקבלת טיפול 

מ‡: מ. יו„
במת־ אירע  חריג  אירוע 
כשעובד  אביב  בתל  אקספו  חם 
קשה  באורח  נפצע  ישראלי  הפקה 
לאחר שנפגע מגופי תאורה שנפלו 

ממשאית.
ציוד  משאית  פריקת  במהלך 
מעגלות  אחת  אקספו,  בחניון 
שעבד  פועל  על  נפלה  התאורה 
במקום. העובד, בן 66 מפרדס חנה, 
מד"א  צוות  ידי  על  במקום  טופל 
החולים  לבית  קשה  במצב  ופונה 

לאיכילוב.
איכילוב  החולים  מבית  רופא 
שהוצב במרפאה באקספו העניק לו 
טיפול ראשוני, הזעיק אמבולנס של 

של  הטראומה  לחדר  והודיע  מד״א 
המרכז הרפואי איכילוב. עם הגעתו 
והובהל  בדיקות  סדרות  עבר  הוא 
המשט־ דחוף.  נוירוכירורגי  לניתוח 
רה חוקרת את נסיבות האירוע וזומן 

נציג של משרד העבודה.
נמסר  אביב  תל  מאקספו 
כעת  "המקום  כי  היום"  ל"ישראל 
נמצא באחריותו המלאה של תאגיד 
הסט־ בכל  לעמוד  נדרש  אשר  כאן, 
הקפדניים  הבטיחות  ונהלי  נדרטים 
ביותר. האירוע התרחש בחניון הע־
שבהם  באולמות  ולא  חיצוני  מסה 
שולחים  אנו  האירועים.  יתקיימו 
לפ־ שלמה  ורפואה  החלמה  איחולי 

צוע".

mailto:a0527171314@gmail.com
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(

בדרך לאופוזיציה? ליברמן 
מאיים: "דורשים את חוק 

הגיוס כמו שהוא"
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מקשיח עמדות ומציב שורה של דרישות מראש 

הממשלה נתניהו בנושאי ביטחון דת ומדינה, "לא רוצה שיעבירו כסף לחמאס"

מ‡: יוני טיין

אביגדור ליברמן, הציג שוב 
את דרישות מפלגתו ואמר: "אם 
נשמח  מקובלות  שלנו  הדרישות 
להמשיך הלאה ואם לא אז תהיה 
מדי־ את  לשרת  גדולה  זכות  זו 
הוא  מהאופוזיציה".  ישראל  נת 
הוסיף: "מבחינתנו חמשת הסעי־

פים זה הכל או כלום".
את  "פגשתי  אמר:  ליברמן 
פעמים  שלוש  הממשלה  ראש 
יריב  עם  דיברתי  הבחירות,  מאז 
לוין, אני יותר לא מתכוון להיפגש 
ולדבר. יש מנהלי משא ומתן, הם 

מכירים את הטלפונים".
אמר  הגיוס  לחוק  בנוגע 
והד־ שמועות  "שמעתי  ליברמן: 
שינוי.  שום  אין  מבחינתנו  לפות, 
הגיוס  חוק  את  דורשים  אנחנו 
כמו שזה כולל כל הנקודות ופסי־
קים ולא נסכים לפחות מזה. כמו 
כך  הראשונה,  בקיראה  שהועבר 
הוא חייב לעבור בקריאה השנייה 
בסוף  זוכר,  שלא  מי  והשלישית. 
יולי פגה הדחייה שנתן בג"ץ ואני 
אהיה מאוד מסופק אם בג"ץ ייתן 

עוד דחיה לגבי חוק הגיוס".
 DNA-ה בדיקות  על 
פגיעה  פה  "יש  ליברמן:  הרחיב 

בבדיקות  וחירותו  האדם  בכבוד 
זה  האלו.  המשפילות  הדנ"א 
קביעת  לצורך  זה  אם  משנה  לא 
נישואין  או  גירושין  או  היהדות 
חדירה  זו  פולשני,  מכשיר  זה   -
ממנה  גדולה  שיותר  לפרטיות 
שבתי  מוכן  לא  ואני  קיימת  לא 
בבדיקות  ישתמשו  רבניים  דין 
דנ"א חדשות לבקרים, לא משנה 
לאיזו מטרה. יש מקרים חריגים, 
חמורים, אז ששופט מחוזי יחליט 
לעשות  חמור  פשע  של  במקרה 
בדיקות דנ"א. זה לא מתקבל על 

הדעת".
ביתנו  ישראל  מדוברות 
להק־ פועלת  המפלגה  נמסר: 
ולא  במעשים  ימין  ממשלת  מת 

כפי  הסעיפים  כל  בדיבורים. 
המ־ יו״ר  היום  אותם  שפירט 
ליברמן  אביגדור  ח״כ  פלגה, 
ידועים  היו  הסיעה,  בישיבת 
במהלך  הבחירות,  לפני  לכולם 
ולאחריהן.  הבחירות  מערכת 
בנו־ ביתנו  ישראל  עמדת 
בהסכם  מופיעה  חמאס,  שא 
כבר  הליכוד  עם  הקואליציוני 
משנת 2009. אין לנו שום כוונה 
בו  אך  ומתן  המשא  את  לפוצץ 
בעת איננו מתכוונים לוותר על 
הבסיסיות  והעמדות  העקרונות 
נתמוך  לא  מקרה  בכל  שלנו. 
לה־ אלטרנטיבי  מועמד  בשום 
מתוך  לא  הממשלה  את  רכיב 

הליכוד ולא מחוץ לליכוד.

ארבע ספינות סעודיות נפגעו במתקפה 
מסתורית על יד מיצרי הורמוז

במפרץ מאשימים את איראן באחריות למעשה ◆ באיראן קוראים לפתוח בחקירה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בעולם  התקשורת  בכלי 
עוסקים בהרחבה בסיפוריהם של 
שנפגעו  סעודיות  ספינות  ארבע 
אנוני־ גורמים  ידי  על  והושבתו 
מיים, כאשר הערכה היא כי ידה 

של איראן במעל. 
נפגעו  הסעודיות  הספינות 

איחוד  לחופי  עגינתם  במהלך 
בעלת  הערביים,  האמירויות 
ומ־ סעודיה  של  הקרובה  בריתה 

תנגדת חריפה לאיראן.
בתקשורת  דיווחים  לפי 
המפרצית, הספינות נשאו עליהם 
מכלי נפט שנשרפו כולם במהלך 

פעולת החבלה.
אצבע  מפנים  במפרץ 

שהסלי־ לאיראן,  מאשימה 
ארה"ב  מול  המתיחות  את  מה 
אולם  האחרונים.  בימים 
הדיווח,  את  דוחים  האיראנים 
לפתוח  קרא  אף  איראני  ובכיר 
את  לגלות  מנת  על  בחקירה 
המתקפה  לביצוע  האחראים 
הנפשעת, כלשונו, על הספינות 

הסעודיות. 

הפריימריז ליו"ר מפלגת 
העבודה ייערכו בחודש נובמבר
הנהלת מפלגת העבודה אישרה את הצעתו של היו"ר אבי גבאי להקדים את 
הפריימריז להנהגת המפלגה לחודש נובמבר. ההצעה כפופה לאישורה של 

ועידת המפלגה

מ‡: יוני טיין

העבודה  מפלגת  הנהלת 
הצעת  את  אישרה  כי  הודיעה 
והח־ גבאי  אבי  המפלגה  יו"ר 
הפריימריז  את  להקדים  ליטה 
המפלגה  ראש  יושב  לתפקיד 
במפ־ הקרוב.  נובמבר  לחודש 
את  החודש  לכנס  צפויים  לגה 
הוועידה כדי לאשר את המועד 

סופית.
המ־ גודל  היוודע  עם  כבר 
פלה שספגה העבודה בבחירות, 
שאיבדה 18 מנדטים מהבחירות 
הנמוך  לשפל  והגיעה  ב-2015 
מנדטים  שישה  עם  בתולדותיה 
קולות  להישמע  החלו  בלבד, 
שקראו  במפלגה  גורמים  של 
נודע  בנוסף,  להתפטר.  לגבאי 
לפ־ שוקל  גבאי  כי  ל"חדשות" 
במקומו  ולמנות  מתפקידו  רוש 
שזה  האחרונה  הפעם  זמני.  יו"ר 
עמד  ברק  כשאהוד  היה  קרה 

בראש העבודה.

הרא־ התוצאות  קבלת  עם 
שונות קרא איתן כבל, אולי יריבו 
להת־ גבאי,  של  ביותר  הקולני 
בהבטחתו  עמד  "גבאי  פטרותו: 
הכישלון  עלינו,  הבית  את  והפיל 
לו  אין  שמו.  על  ורק  אך  רשום 
המפלגה  את  לנהל  מנדט  יותר 
גם  הערב".  עוד  להתפטר  וצריך 

בר־  11 ומקום  המפלגה  מזכ"ל 
שימת העבודה קרא לגבאי ללכת 

הביתה.
יומיים  שפרסם  בהודעה 
הבהיר  גבאי  הבחירות,  לאחר 
בכ־ כחבר  להישבע  שבכוונתו 
יקיים  כי  ציין  אך  ה-21,  נסת 
המפלגה  חברי  עם  התייעצויות 
"אני  הפריימריז.  הקדמת  לגבי 
המשקל  כובד  מהו  ויודע  מכיר 
כתפיו  על  שמונחים  והאחריות 
של יושב ראש מפלגת העבודה", 

כתב גבאי.
תנו־ למען  לפעול  "אמשיך 
בישראל  והציבור  העבודה  עת 
אמונים  אשבע  באפריל  וב-30 
ואשרת  ישראל  בכנסת  כחבר 
את הציבור מהאופוזיציה. בימים 
הקרובים אקיים התייעצויות עם 
חברי הכנסת של מפלגת העבודה 
הפריימריז  מועד  הקדמת  לגבי 
העבודה  מפלגת  יו"ר  לתפקיד 
ואפשרויות נוספות שעומדות על 

הפרק".

mailto:a035444900@gmail.com
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האיחוד האירופי הביע את תמיכתו 
בהסכם הגרעין עם איראן

לאחר מכן נפגשה מוגריני עם שרי החוץ של מעצמות אירופה החתומות על הסכם הגרעין עם איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האירופי,  האיחוד  של  החוץ  שרת 
לכתבים  אתמול  אמרה  מוגריני,  פדריקה 
עם  הגרעין  בהסכם  תומך  עדיין  האיחוד  כי 
איראן. "נעשה כל שביכולתנו במטרה לשמר 
דקות  לכתבים  מוגריני  אמרה  ההסכם",  את 
משותפת  לפגישה  שנכנסה  לפני  ספורות 
עם שרי החוץ של גרמניה, צרפת ובריטניה, 

פגישה שעסקה בנושא האיראני.
בשבוע שעבר הודיע האיחוד האירופי 
לאיראן כי לא יקבל אולטימטום, זאת כתגו־
בה להודעה האיראנית שלפיה איראן עשויה 
בו  יתבצעו  לא  אם  הגרעין  מהסכם  לפרוש 

שינויים שיספקו את דעתה של טהרן. 

אבו מאזן ייפגש עם פוטין בטג'יקיסטן
שני האישים מתנגדים לעסקה שמוביל טראמפ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מאזן,  אבו  הפלסטינית,  הרשות  יו"ר 
וולדימיר  רוסיה,  נשיא  עם  להיפגש  צפוי 
הרוסי  הנשיא  של  שהותו  במהלך  פוטין, 
הפלסטיני  החוץ  שר  דיווח  כך  בטג'יקיסטן. 

במהלך ביקורו באו"ם. 
מאליכי,  אל  ריאד  הפלסטיני,  השר 
אמר את הדברים במהלך ראיון שהעניק לת־

קשורת הרוסית.
פוטין  והן  מאזן  אבו  הן  כי  לציין  יש 
הנשיא  שמוביל  המאה"  ל"עסקת  מתנגדים 

האמריקני דונלד טראמפ. 

נשיא ארה"ב צפוי להיפגש עם נשיא סין 
במטרה להביא להפסקת מלחמת הסחר

השניים צפויים לדון בנעשה בים סין הדרומי, עליו סין דורשת בעלות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמריקני  הנשיא  של  הכלכלי  יועצו 
דונלד טראמפ, לארי קודלאו, אמר אמש כי 
נשיא  עם  להיפגש  מתכנן  האמריקני  הנשיא 
להתקיים,  צפויה  הפגישה  ג'ינפינג.  שי  סין 

של  הפסגה  פגישת  במהלך  הנראה,  ככל 
חודש  בסוף  ביפן  שתיערך   20 הג'י  וועידת 

יוני. 
נו־ בשלל  לדון  צפויים  המנהיגים  שני 
הנושאים  בראש  כאשר  הפרק,  שעל  שאים 

המדי־ שתי  שמנהלים  הסחר  מלחמת  עומד 
טענותיה  רקע  על  האחרונים  בחודשים  נות 
ארה"ב להתנהלות כלכלית בלתי הוגנת  של 
מצדה של סין, וכן על המצב בים סין הדרומי, 

עליו דורשת סין בעלות. 

הפנטגון ישלח כוחות נוספים למזרח התיכון
הכלים הכבדים נשלחו כחלק מהיערכות לעימות אפשרי מול איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארה"ב  בין  המתיחות  התגברות  ברקע 
נוספים  כוחות  לשלוח  צפוי  הפנטגון  לאיראן, 
בצבא  בכירים  גנרלים  הודיעו  כך  התיכון.  למזרח 
ארה"ב. בין היתר, יישלחו ספינות טילים נוספות, 
והן  בים  הן  לנוע  שביכולתם  אמפיביים  רכב  כלי 
אוויריים,  כוחות  גם  יישלחו  זאת,  מלבד  ביבשה. 

מסוקי תקיפה, טילי פטריוט ונחתת. 
לכוחות  יצטרפו  הנוספים  והכוחות  הכלים 
שכבר הגיעו בימים האחרונים לשורה של בסיסים 
עם  להתמודד  במטרה  התיכון,  במזרח  אמריקנים 

האיום האיראני. 

ארה"ב קוראת 
לאזרחיה בעיראק 
לשמור על ערנות

השגרירות האמריקנית בבגדד קראה לאזרחים להימנע 
מלהגיע לעיראק בתקופה הקרובה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מול  נרחב  מעימות  החשש 
במילי־ איראן  של  ומשימוש  איראן 
ציות השיעיות בעיראק, אשר סרים 
מח־ את  הוביל  טהרן,  של  למרותה 
לפרסם  האמריקנית  המדינה  לקת 
על  לפיה  בחומרתה,  נדירה  קריאה 

שוהים  אשר  האמריקנים  האזרחים 
בעיראק לשמור על ערנות. 

האמריקנית  השגרירות 
פורסם  המסר  כי  הוסיפה  בבגדד 
באזור.  הגוברת  המתיחות  לאור 
עוד נאמר, כי רצוי להימנע מלהגיע 

לעיראק בתקופה הקרובה. 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור:  

רפ‡ל מו‡ל בן פריי„ל מרים, 
רונן בן רחל, מו‡ל בן עטל 

ב‡בע, מר„כי ‡הרן בן מירל יוכב„, 
ˆבי בן ל‡ה, הרך הנול„ בן ‡ורלי
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

  ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל'
lehitpalel@gmail.com  
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‡-ם החלטוכיˆ„ ל˜בל וליי
בפעם הקודמת הבנו כיצד לצאת לחירות אמיתית וכל אחד עם השינויים שהבטיח לעצמו 

והיעדים שהציב לעצמו,   תכל'ס מה עושים עכשיו?
הרי שוב אין לי כוח לקום ולפעול! אז כבר למדנו

שבחיים אסור לנו להתייחס להתחייבויות שלנו כאל גורם מלחיץ ששובר ומייאש, כדי לה־
גיע למקום הזה שיניע אותנו מתוך המקום הנכון עלינו לבדוק עם עצמינו מה באמת חשוב 

לנו בחיים? 
לאן אני רוצה להגיע עם עצמי? 

האם דרכי החשיבה והפעולה שאני פועל כיום מקדמים אותי לעבר הרצון הפנימי שלי? או 
שחלילה להפך.

האם אני רק יודע מה צריך לעשות אבל בפועל נשאר באזור הנוחות ומתחמק מהתחייבויות 
שלי כלפי עצמי לחיים? 

ברגע שכל אחד יגיע למודעות הזאת, אזי יגיע גם להכרה ברורה שהוא רוצה להתעלם מת־
לונות הגוף ולהקשיב לכמיהה של הנשמה, ואז הוא יזכה להזדהות עם "אהבת מילוי ההת־

חייבויות" של הנשמה, 
אתה תפעל כל פעולה לפי התוצאה והרווח שיצא לך מזה, ההתחייבויות יהיו כגורם לנחת 

רוח ולא כגורם מלחיץ.
עכשיו שאנחנו צריכים להחליט החלטות עם עצמינו, שימו לב לעיתים אנחנו מוצאים את 
עצמינו מחליטים החלטות בין רגע, כמו למשל חלק מכם קוראים כל שבוע את הטור מק־
בלים אנרגיה ואומרים לעצמם ילהה אני מעכשיו משתנה, ולמחרת מוצאים את עצמם הופ 
חוזרים על אותם מעשים והרגלים ישנים, או כאשר קורה לנו משהו אנחנו בין רגע מחליטים 
הזהב  שביל  כן  אם  מה  מסוים  דבר  על  להחליט  שנים  לנו  לוקח  לעיתים  ומאידך  ועושים, 

להחלטה נכונה? איך להחליט דברים?
נניח שאתם פוסעים על חבל מתוח מעל למפלי הניאגרה, ותוך כדי שאתם מתקדמים לאט 
לאט אתם מגלים שאיזשהו חולה נפש רודף אחריכם עם סכין, מה הייתם עושים? אוי ואבוי 
אין ברירה צריך להתקדם במהירות מצד אחד שלא יתפוס אתכם ומצד שני לא ליפול, תכל'ס 

אין ברירה וזה מה שאתם חייבים לעשות,
כך בדיוק זה בחיים האמתיים, בכל רגע אנו צריכים להחליט החלטות ולהמשיך לצעוד קדי־
מה מבלי להיעצר, וכל החלטה שלנו עשויה להוביל אותנו צעד אחת קדימה בחיים אך ורק 

אם היא חיובית, ומאידך אם היא שלילית היא עלולה גם להפיל אותנו לתהום.
לצערנו רבים מאתנו כאשר צריכים להגיע להחלטה אנו נוטים לחוסר סבלנות, נח לנו לסלק 

מהדרך שלנו את הצורך הזה של להחליט ולהמשיך הלאה בעזוב אותי "מה שיהיה יהיה".
וישנם אנשים שעלולים להתלבט הרבה זמן עד שמגיעים להחלטה מתוך חוסר בטחון, עד 
כדי שההתלבטות שלהם נמשכת עד שהזמן חולף וההזדמנות שלהם חולפת יחד עם הזמן, 

ופספסו את מה שרצו כי לקח להם זמן להחליט.
בכל אחד מהמקרים הללו, ההחלטה או אי החלטה, זה עלול לחזור אלינו כבומרנג ולהכות 
בנו, וכשזה קורה אנחנו מאשימים את עצמינו "הייתי צריך לחשוב על זה ו.." או "למה לא 

החלטתי" "מה עשיתי לעצמי"
לכן אנחנו צריכים לשים לב לדרך שבה אנו מגיעים להחלטות, וכל אחד ישאל את עצמו 
האם אני בודק ושוקל את הדברים החשובים או שההחלטות שלי נמהרות וחסרות מחשבה 
בלהחליט  הצורך  את  מעיניהם  מסלקים  בכתפיים  שמושכים  מאלה  אני  אולי  או  ובדיקה? 
ומתעלמים? עכשיו תנהל את הדו שיח עם עצמך עם כל ההתנגדויות שעלו לך... כי מגיע לך 
עכשיו לצאת לחירות אמיתית מרכז האומץ לשנות  העוגן שלך להצלחה, מלווה אותך בתו־
כנית ליווי אישית באחריות מלאה לתוצאות! המשך שבוע הבא אי"ה.  ההצלחה ממשיכה 
TMP-   עכשיו מחזור שלישי נפתח קורס פרונטלי לתכנות תת המודע טראנס וסוגסטיות

Therapeutic Mind Programming
דמיון מודרך סוגסטיבי | NLP Basic Practitioner אתה רוצה לדעת להניע תהליכי שי־
וכריזמטי  משפיע  אדם  להיות  בשניות,  אדם  לכל  להתחבר  ובאנשים,  בעצמך  עמוקים  נוי 
שממגנט אליו אנשים אתה חייב(!) לרכוש את היכולת לתכנת את תת המודע! בחודש יוני 
נפתח מחזור נוסף של קורס ה- TMPהמקיף ביותר של ד"ר שינוי לכל הפרטים המלאים 
ברמה  תרפי  וסוגסטיה  טראנס  מטרה   וממוקד  ועניני  מתומצת  קורס          0506669924
לפרטים 0506669924. אפשרי  הבלתי  את  לעשות  המודע  תת  את  לתכנת  ביותר  הגבוהה 

הראשון מסוגו בישראל

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

לך ובבילך „"ר ינוי ‚ילי עטרי
 NLP Trainer & Master חבר הפ„רˆיה העולמי NFNLP

0502039606
"מומחה לכנו  המו„ע ובהליכי ינוי רבי עוˆמה"

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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הרב אייכלר במליאה 
במתקפה על הניו 

יורק טיימס: "מחדיר 
אנטישמיות, לא למדו 

מהשואה"
ח"כ הרב ישראל אייכלר במליאת הכנסת בציון יום הניצחון על הנאצים 

תקף את הניו יורק טיימס על פירסום הקריקטורה האנטישמית על 
טראמפ ונתניהו: "הם לא למדו את הלקח מהשואה כאשר הם מציירים 
את הכיפה השחורה והמגן דוד על הכלב, הם מחדירים מסר סמוי של 

אנטישמיות "היהודים אסוננו" נוסח אמריקה"

מ‡ יוני טיין
שנשא  מיוחד  בנאום 
יום  לציון  הכנסת  במליאת 
אמר  הנאצים  על  הניצחון 
הרב  ח"כ  הכנסת  יו"ר  סגן 
ישראל אייכלר: "היום עלינו 
הג־ הנס  על  לקב"ה  להודות 
מתוך  שקם  הבניין  ועל  דול, 
יום  אבל  וההריסות.  החורבן 
במלח־ הנאצים  על  הניצחון 
גם  הוא  השנייה  העולם  מת 
את  לעשות  עלינו  שבו  יום 
שאדם  קשה  הכי  הפעולה 
מה  לנתח  לעשות:  יכול 
לשם  השואה.  לפני  שקרה 
חד.  מנתחים  אזמל  צריך  כך 
הנוברים  ארכאולוגים  כמו 
מוט־ כך  האדמה,  במעמקי 
את  לגלות  החובה  עלינו  לת 
שקדמה  והתעמולה  ההסתה 
לשואה  ויותר  עשורים  שני 
היו  השואה  זוועות  האיומה. 
הייתה התוצאה שבאה אחרי 
הסלי־ השנאה,  תעמולת 
מפני  והגועל  התיעוב  דה, 

היהודיים".
תהה  אייכלר  ח"כ 
שואל  שלא  מי  "אין  בקול: 
אנ־ איך  הכיצד?  עצמו  את 
תרבות,  בני  שנראים  שים 
כמו  חושבים  כמונו,  נושמים 
היו  מסוגלים  אנוש,  יצורי 
ואכז־ שנאה  לרמות  להגיע 
נשים  אנשים,  נגד  כזו  ריות 
שהם  היה  חטאם  שכל  וטף 
ומתנהגים  כיהודיים  נראים 
הייתה  התשובה  כיהודים. 
בתעמולה הנאצית, שם הוצג 

ועוף.  מחיה  כגרוע  היהודי 
כתת אדם. כחולדה מכוערת, 
כחיידק  או  מזוהם,  כעכבר 
החברה  את  שהורס  מסוכן 
כך  על  זעקו  הם  הגרמנית. 
הת־ את  מזהמים  שהיהודים 
הזו  התעמולה  שלהם.  רבות 
שחזרה על עצמה שוב ושוב 
הביאה את התוצאה האיומה 
מבני  מיליון  שישה  רצח  של 
כמ־ בעיניהם  שנתפס  עמנו 

בני  מזיקים.  הדברת  בצע 
האדם נורמליים אינם מסוג־
לים לחנוק בידיהם תינוקות 
וילדים. אך כשהתחושה היא 
שמכרס־ בחולדות  שמדובר 
שבמחסני  התבואה  את  מות 
התבואה הנקיים של גרמניה, 
באדי־ אותם  להדביר  קל 

שות:.
חיית  שלום  "בימי 
האדם מרוסנת. בכבלי החוק 
השלטון.  ואימת  הבינלאומי 
היצרים  כל  מלחמה  בזמן 
מתפרקים  האנושי  והמוסר 
חיות  כמו  משתוללים  והם 
המ־ הזמן  ביער.  טורפות 
רגשות  טיפוח  למנוע  תאים 
רגי־ בימי  הוא  נאציזם  של 
עה. כי בימי מלחמה זה כבר 

מאוחר מדי".
לדו־ ללקח  עבר  כאן 
התו־ את  ותקף  הבאים  רות 
השיח  של  המכוערות  פעות 
עשרות  "עברו  האנטישמי: 
הנאצים  תבוסת  מאז  שנים 
נלמד.  טרם  הלקח  וכאילו 
גם היום יש כאלו שחושבים 

שהיהודים הם תת אדם. הניו 
יורק טיימס, עיתון היהודיים 
באמריקה  המתבוללים 
נראה  ובה  קריקטורה  פרסם 
טראמפ ולראשו כיפה שחו־
רה, כשהוא מובל כעיוור על 
שרשרת  העונד  נתניהו  ידי 
עבר  אל  היישר  דוד,  מגן 
היו  לא  אילו  עולם.  מלחמת 
ניתן  דוד  ומגן  כיפה  שמים 
קריקטורה  שזו  לומר  היה 
פוליטית. אבל מה עושה שם 
עושה  מה  השחורה?  הכיפה 
מגן דוד על צוואר כלב? זהו 
ששונא  מי  לכל  סמוי  מסר 
הנה  דוד:  והמגן  הכיפה  את 
אמ־ את  הורסים  היהודים 

ריקה".
ח"כ  קרא  לסיום 
עלי־ בימינו  "גם  אייכלר: 
האדם  כבוד  על  לשמור  נו 
באשר הוא אדם גם אם הוא 
להביא  רוצה  אינני  יהודי. 
קרובות  יותר  דוגמאות  כאן 
שמציגה  ימינו  בת  להסתה 
את היהודים כסחטנים תאבי 
הציבו־ הקופה  ומוצצי  בצע 
רית. עלינו לשמור על השיח 
אופן  בשום  לאפשר  ולא 
לחרקים  אדם  בני  של  דימוי 
שעלולים  דימויים  וחיות, 
ברוך  הקדוש  שואה.  להביא 
האדם,  בני  כל  את  ברא  הוא 
בצלם  שנברא  אדם  וחביב 
להתייחס  עלינו  אלוקים. 
ברחמים  בחסד,  אדם  לכל 
שהדב־ למנוע  וכך  וחמלה, 

רים שהיו לא יקרו עוד".

קצין נפצע בטיול במכתש רמון
הקצין, עם עוד כמה חיילים שנפגעו פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי ◆ הטיול נערך 

בחום של 40 מעלות  

מ‡: מ. יו„

קל  באורח  נפצע  צה"ל  קצין 
שנערך  רמון  במכתש  טיול  במהלך 
בטיול  המדובר  מעלות.  של 40  בחום 
הספר  בית  של  יחידה  יצאה  אליו 
לניוד מבצעי של צה"ל שיצאה לנופש 
שהגי־ עדויות  פי  על  היחידה.  מטעם 
עו, 11 חיילים רבים חשו ברע במהלך 

הטיול ולשטח הוזעק מסוק של צה"ל 
שפינה את הנפגעים.

חיילי  נסעו  בו  אוטובוס  בעבר 
כש־ קורנט  טיל  מירי  נפגע  היחידה 
חייל אחד נפצע באורח קשה באירוע. 
מן  ירדו  היחידה  מן  נוספים  חיילים 
הטיל.  ירי  לפני  קצר  זמן  האוטובוס 
רבים  ליקויים  מצא  האירוע  תחקיר 
ביחידה  לחיילים  הורים  בהתנהלות. 

הק־ חמור  אירוע  כיצד  פליאה  הביעו 
באותה  להתרחש  יכול  בבטיחות  שור 

יחידה בפרקי זמן קצרים.
"היום  נמסר:  צה"ל  מדובר 
צה"ל  קצין  נפצעו  הצהריים  בשעות 
טיול  במהלך  קל  באורח  וחיילים 
מה־ כתוצאה  הארץ  בדרום  יחידה 
טי־ לקבלת  פונו  הפצועים  תייבשות. 

פול רפואי בבית חולים".

הוארך מעצרו של החשוד בהרעלת 
הנשרים בצפון 

שמונה נשרים מתו מההרעלה

מ‡: מ. יו„

בטבריה  השלום  משפט  בית 
האריך אתמול ב-48 שעות את מעצ־
רו של החשוד בהרעלה בסוף השבוע 
האחרון. שמונה נשרים, מתוך אוכלו־
סייה של 20 בלבד, ברמת הגולן נמצאו 
אש  בשטח  בבוקר  שישי  ביום  מתים 
באמצ־ למוות  שהורעלו  לאחר  נפח, 
נוספים  נשרים  שני  אורגני.  זרחן  עות 
נפגעו - אחד מהם נותר בטבע, והשני 
טופל בבית החולים לחיות בר בספא־
שני  של  פגרים  גם  אותרו  באזור  רי. 

תנים ושועל.
במצבו  ניכר  שיפור  חל  אתמול 
של הנשר שניצל שלשום מאסון ההר־
עלה. מבית החולים לחיות בר בספא־
רי נמסר כי "הנשר שנפגע מרגיש טוב 
ויחזור  בדיקות  עוד  עבר  הוא  וחזק, 

פרופסור  לטבע".  הקרובים  בימים 
יוסי לשם מהחברה להגנת הטבע אמר 
בריאיון ל"בחצי היום" בכאן רשת ב כי 
בצורה  החקיקה  את  לשנות  "חייבים 
מיליון  ישלם  כזה  שחקלאי  דרסטית, 

שקל או ייכנס שנה לכלא".
גי־ כבר  הטבע  להגנת  בחברה 

הבר,  חיית  להגנת  לחוק  תיקון  בשו 
צע־ וכן  הענישה  החמרת  שעיקרו 
דים נוספים, שיקלו על פקחי רשות 
הפגיעה  את  לאכוף  והגנים  הטבע 
הח־ נציגי  יחלו  היום  הטבע.  בערכי 
חברי  בהחתמת  הטבע  להגנת  ברה 

הכנסת.

ישראל
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רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר)

בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
21

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

ההרשמה החלה!
03-9050505
on-line@tourplus.co.il

 מוקד
הזמנות:
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מסלולים לגברים ולנשים, בירושלים ובבני ברק
 מלגות לזכאים - ההרשמה בעיצומה!

UX?UI
קורס

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית  עיצוב ובניית אתרים  פיתוח אתרים  עימוד מקצועי
עריכה והפקת וידאו  צילום מקצועי  עיצוב פנים  הדמיות אדריכליות  איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il • 072-3954526 בית פרוג

הקורס החדשני משלב באופן מושלם 
בין העולם הטכנולוגי לעולם היצירתי והעיצובי

|
N

G

רק בפרוג תלמד להכיר לעומק את המשתמש, לפצח אתגרים 
ולתכנן באופן מפורט אתרי אינטרנט ואפליקציות ברמה גבוהה

רק בפרוג תלמד מהמאסטרים האמיתיים - עם שילוב בין סדנאות 
מעשיות וסדנאות מומחים, וליווי צמוד לאורך כל הדרך ממרצי הקורס

רק בפרוג תשתלב במקצוע מתגמל במיוחד בשוק - בזכות הידע 
הטכנולוגי והעיצובי המעמיק, מעצבי UX-UI מבוקשים במיוחד בשוק 

ונהנים משכר גבוה!

שוטר הורשע בתקיפת אזרח 
בגלל ערעור מח"ש

בבית משפט השלום התקבלה הודאתו של השוטר במסגרת הסדר, אך הוא לא 
הורשע ◆ העונש שקיבל עקב הודאתו נותר זהה 

 מ‡: מ. יו„
בלוד  המחוזי  המשפט  בית 
המח־ ערעור  את  אתמול  קיבל 
והרשיע  שוטרים  לחקירות  לקה 
באגרופים  אזרח  שתקף  שוטר 
במהלך נסיעה בניידת זאת לאחר 
שבית משפט השלום בכפר סבא 
ביטל את הרשעתו. במח"ש ביר־
כו על ההחלטה ואמרו: "המחוזי 
קבע בהחלטתו כי ישנה חשיבות 
עבי־ שביצעו  שוטרים  בהרשעת 
קל  אזרחים,  כלפי  אלימות  רות 
וחומר כשמדובר באזרח המעוכב 

בניידת".
מדובר בשוטר סיור שהגיע 
לאירוע בנתניה לפני שלוש שנים 
התקשר  המתלונן  שבמסגרתו 
למוקד 100 לאחר שטען כי סדרן 
תקף  מוניות  חברת  של  חנייה 

אותו ואיים עליו.
המת־ האישום,  כתב  לפי 
את  שיעצור  מהשוטר  דרש  לונן 
סדרן החנייה, אך בתגובה השוטר 
עיכב דווקא אותו והכניסו לניידת. 
לכיוון  בניידת  הנסיעה  במהלך 

המתלונן  ביקש  המשטרה  תחנת 
לדעת מדוע עוכב. בתגובה השיב 
השוטר כי "יראה לו מה זה", הכה 
כי  לו  ואמר  באגרוף  בפניו  אותו 
לתחנה  כלל  להסיעו  בכוונתו  אין 
המ־ הסדרן.  נגד  תלונה  להגיש 
אך  לתחנה  להגיע  התעקש  תלונן 
השוטר הורה למתלונן לצאת מה־
ניידת. המתלונן יצא בבושת פנים 

כשהוא נסער ובוכה.
המש־ בבית  דינו  בגזר 
לאחר  סבא,  בכפר  השלום  פט 
במ־ לו  במיוחס  השוטר  שהודה 
השוטר  כי  נקבע  הסדר,  סגרת 
לו  המיוחסת  העבירה  את  ביצע 
הרש־ באי  להסתפק  החליט  אך 
המשפט  בית  הטיל  כן,  כמו  עה. 
שעות  צו  השוטר  על  השלום 
לתועלת הציבור בהיקף של 160 
סך 3,000 שק־ על  ופיצוי  שעות 

לים למתלונן.
הגישה  זו  החלטה  על 
המ־ בית  אתמול  ערעור.  מח"ש 
ערעור  את  קיבל  המחוזי  שפט 
בפסק  קובע  שהוא  תוך  המדינה 

הדין כי "הכלל הוא כי מעת שנ־
קבע כי הנאשם ביצע את העבי־
במקרים  ורק  להרשיעו,  יש  רה, 
לסיים  ניתן  דופן  ויוצאי  חריגים 
ייאמר  הרשעה.  ללא  ההליך  את 
בעובד  מדובר  כאשר  כי  כבר, 
שביצע  זה,  בכלל  ושוטר  ציבור, 
תפקידו,  מילוי  תוך  העבירה  את 
שלא  יתאפשר  בהם  המקרים 
עוד  נדירים  יהיו  בדין  להרשיעו 

יותר".
כי  קבע  המשפט  בית 
חמו־ השוטר  שביצע  העבירה 
היותו  משום  "דווקא  ביותר  רה 
במשט־ שוטרים  שכן  שוטר, 
הביטוי  את  מהווים  ישראל  רת 
היומיומי של שלטון החוק ברחבי 
במשטרת  הציבור  אמון  המדינה. 
בכך  היתר,  בין  מותנה,  ישראל 
שהציבור יכול להיות משוכנע כי 
עצמם  את  לרסן  יוכלו  שוטרים 
ולנהוג באופן מקצועי, גם כאשר 
מולם  העומד  האזרח  התנהגות 
בסיטואציה  ובוודאי  מרגיזה 

שבה האזרח התנהג ללא דופי".

החלה חלוקת הכסף הקטארי - 
100 דולר למשפחה

השליח הקטארי נכנס הלילה לרצועה עם 30 מיליון דולר ◆ שליח האו"ם 
במזרח התיכון הגיע לעזה גם כן - חלק ממאמצי ההסדרה

מ‡: מ. יו„

מקורות פלסטיניים דיווחו 
הכסף,  חלוקת  החלה  כי  אתמול 
מוחמד  מקטר  השליח  שהביא 
משפ־ כל  כי  דווח  אל-עמאדי. 
חה תקבל מאה דולרים דרך בנק 
הדואר. השליח הביא איתו, לפי 
מיליון   30 בסך  מענק  דיווחים, 

דולר.
דו־ מאה  בסך  הסיוע  את 

אלף   108 לקבל  אמורות  לרים 
משפחות. בשבוע שעבר הודיעה 
קטאר שתעביר 180 מיליון דולר 
לר־ דולר  מיליון  ו-300  לרצועה 
שות הפלסטינית. במקביל מבקר 
למ־ האו"ם  שליח  ברצועה  היום 
מלאדנוב.  ניקולאי  התיכון  זרח 
ממאמצי  כחלק  מגיע  ביקורו 

ההסדרה.
השלי־ בפעימה  מדובר 
שנכ־ הקטארי  הכסף  של  שית 

נסת לרצועה במסגרת ההבנות 
בנובמבר  לחמאס.  ישראל  בין 
שעברה  השנה  של  ובדצמבר 
בכל  דולר  מיליון  כ-15  נכנסו 
העיכובים  בעקבות  אך  פעם, 
השלישית,  הפעימה  בהכנסת 
בינואר  הודיע  חמאס  ארגון 
כי הוא מסרב לקבל את הכסף 
בפ־ יוחלף  כי  אמרו  ובקטאר 
בר־ תוביל  שקטאר  רויקטים 

צועת עזה.

ב

http://bit.ly/2C5MBB3
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הי"ב - אשר נשבעת לאבתינו
ָמָרא  גְּ ם ּוֵפְרׁשּו בַּ לָּ רּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל כֻּ דוֹׁש בָּ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ְוַהקָּ ֵני ָאָדם שֶׁ ֵיׁש בְּ
רּוְך הּוא אוָֹצר ֶזה  דוֹׁש בָּ ִתי ֵאת ֲאשֶׁר ָאחֹן" (שְׁמוֹת לג, יט) ָאַמר ַהקָּ ָרכוֹת ז.) "ְוַחנֹּ (בְּ
ַנת  רּוְך הּוא חוֵֹנן ְונוֵֹתן ָלֶהם ַמתְּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ֵיׁש אוַֹצר ִחּנּוִנים שֶׁ ְלאוָֹתם שֶׁ
י ָלָאבוֹת  ְעתִּ בַּ רּוְך הּוא ֲהֵרי ֵיׁש ָלֶהם ְזכּות ָאבוֹת, ֲאִני ִנשְׁ דוֹׁש בָּ ָאַמר ַהקָּ ם ְלִפי שֶׁ ִחנָּ
י ָלֶהם  ְעתִּ בַּ שְׁ נִּ ַרע ָהָאבוֹת שֶׁ ִביל שֵֶׁהם ִמזֶּ שְׁ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ִיְזּכּו בִּ ן ִעם ֱהיוֹת שֶׁ ִאם כֵּ

נּו. ֻתקְּ יְּ ְלִפיָכְך ַאְנִהיֵלם ְוַאְנִהיֵגם ַעד שֶׁ
ם אוֹ ְיָחְרֵפם ְוַכּיוֵֹצא,  ֶנְגדָּ ִעים ַאל ִיְתַאְכֵזר כְּ ְרשָׁ ע בָּ ְוָכְך ִיְהֶיה ָהָאָדם ַאף ִאם ִיְפגַּ
ֵאיָנם  ֵהם  ִאם  ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֵני  בְּ ֵהם  סוֹף  סוֹף  ְויֹאַמר  ֲעֵליֶהם,  ְיַרֵחם  א  ֶאלָּ
ְרצוִֹני  ֵאין  ָהָאבוֹת,  ה  ְמַבזֶּ ִנים  ַהבָּ ה  ַבזֶּ ְוַהמְּ ַוֲהגּוִנים,  ִרים  שֵׁ כְּ ֲאבוֵֹתיֶהם  ִרים,  שֵׁ כְּ

ִפי כֹחוֹ. ָנם כְּ ה ֶעְלּבוָֹנם ּוְמַתקְּ ּזּו ֲאבוֵֹתיֶהם ַעל ָיִדי, ּוְמַכסֶּ ְתבַּ יִּ שֶׁ

הי"ג - מימי קדם
ה ְזכּות ְוַכּיוֵֹצא ַמה ַיֲעֶשׂה  מָּ שֶׁתַּ רּוְך הּוא ִעם ִיְשָׂרֵאל כְּ דוֹׁש בָּ ׁש ְלַהקָּ יֵּ ה שֶׁ ֲהֵרי ִמדָּ
י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך  ִתיב (ִיְרִמָיה ב, ב): "ָזַכְרתִּ ד ַעְצָמם ֵאיָנם ֲהגּוִנים, כְּ ַוֲהֵרי ֵהם ִמצַּ
ֶדם  ָהָיה ִמקֹּ רּוְך הּוא ְיֵמי ַקְדמוִֹנים, ַאֲהָבה שֶׁ דוֹׁש בָּ ׁש זוֵֹכר ַהקָּ לּולָֹתִיְך" ַממָּ ַאֲהַבת כְּ
ִמּדוֹת  ְוָכל  ּנוְֹלדּו  שֶׁ ִמּיוֹם  ָעשּׂו  שֶׁ ְצוֹת  ַהמִּ ל  כָּ ָלֶהם  יר  ַיְזכִּ ּוָבֶזה  ִיְשָׂרֵאל  ַעל  ּוְמַרֵחם 
ִביָלם,  שְׁ ה ְלַרֵחם בִּ ם עוֶֹשׂה ְסֻגלָּ לָּ ֶהם עוָֹלמוֹ ּוִמכֻּ רּוְך הּוא ַמְנִהיג בָּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ טוֹבוֹת שֶׁ

ִאְדָרא (זַֹהר ָנשֹׂא קלד:). ְדֵפְרׁשּו בָּ ם כִּ לָּ ּדוֹת כֻּ ל ַהמִּ ה ּכוֶֹלֶלת כָּ דָּ ַוֲהֵרי זוֹ ַהמִּ
רוֹת  ְזכָּ א ִיְמָצא ַטֲעָנה ֵמֵאּלּו ַהנִּ לֹּ ֲאִפּלּו שֶׁ ֵני ָאָדם שֶׁ ן ַהְנָהָגתוֹ ִעם בְּ ְך ָהָאָדם ְיַתקֵּ כָּ
ָהיּו  ַקְדמוִֹנים  ָיִמים  בְּ אוֹ  שָָׁעה  אָֹתּה  ַוֲהֵרי  ָחְטאּו  א  לֹּ שֶׁ קֶֹדם  שָָׁעה  ָהיּו  ָבר  כְּ יֹאַמר 
יֵקי  מּוֵלי ֵמָחָלב ַעתִּ ר ָלֶהם ַאֲהַבת גְּ ַקְטנּוָתם ְוִיְזכֹּ ָעשּׂו בְּ ר ָלֶהם ַהּטוָֹבה שֶׁ ִרים ְוִיְזכֹּ שֵׁ כְּ
ּוְלַרֵחם  שְׁלוֹמוֹ  ַעל  ל  לֵּ ּוְלִהְתפַּ ְלֵהִטיבוֹ  ָראּוי  ֵאינוֹ  שֶׁ ָאָדם  ֵצא  ִימָּ לֹא  ּוָבֶזה  ָדִים  ִמשָּׁ

ָעָליו.
ֵהן ִמּדוֹת  ֶהן ִיְהֶיה ָהָאָדם ּדוֶֹמה ֶאל קוֹנוֹ שֶׁ בָּ לֹׁש ֶעְשֵׂרה ִמּדוֹת שֶׁ יַע שְׁ אן ִהגִּ ַעד כַּ
ַח לוֹ  ה ִלְפתֹּ ְזכֶּ ְך יִּ ה כָּ ְהֶיה ָהָאָדם ִמְתַנֵהג ְלַמטָּ יִּ שֶׁ מוֹ  ָתן כְּ שֶׁל ַרֲחִמים ֶעְליוֹנוֹת ּוְסֻגלָּ
יַע ִמְלַמְעָלה ְוגוֵֹרם שֶׁאוָֹתּה  פִּ ְך ַמשְׁ ְתַנֵהג כָּ יִּ ִפי ַמה שֶּׁ ׁש כְּ ה ֶעְליוָֹנה ִמְלַמְעָלה ַממָּ ִמדָּ
סּוק  לֹׁש ֶעְשֵׂרה ִמּדוֹת ֵאּלּו ְוַהפָּ ֶׂכל שְׁ עוָֹלם. ּוְלָכְך ַאל ָיֻלזּו ֵמֵעיֵני ַהשֵּ ִאיר בָּ ה תָּ דָּ ַהמִּ
ׁש  מֵּ ְצָטֵרְך ְלִהשְׁתַּ יִּ ַמֲעֵשׂה שֶׁ ֲאשֶׁר ָיבֹא לוֹ  ֶרת כַּ ְלַמְזכֶּ ְהֶיה לוֹ  יִּ ֵדי שֶׁ יו כְּ לֹא ָיסּוף ִמפִּ
ה  נָּ לוִֹנית ֵאיִני רוֶֹצה ָלזּוז ִממֶּ ה פְּ ִמדָּ לּוי בְּ ָבר ֶזה תָּ ר ְויֹאַמר ֲהֵרי דָּ ה ַאַחת ֵמֶהן ִיְזכֹּ ִמדָּ בְּ

ה ַהִהיא ִמן ָהעוָֹלם:  דָּ ק ַהמִּ לֵּ ם ְוִתְסתַּ א ִתְתַעלֵּ לֹּ שֶׁ

ט לחודש – יום שלישי

"אי אפשר לפתור את הסוגיה הפלסטינית 
על חשבון המדינות הערביות"

ראש הוועדה לעניינים ערביים בפרלמנט המצרי הכחיש בתוקף את הדיווחים 
בתקשורת הישראלית ◆ טען כי "מצרים לא תקבל ויתור על אף שעל מאדמתה"

מ‡: מ. יו„
בהמשך לדיווחים בתקשורת 
הישראלית, לפיהם בעסקת המאה 
לידי  מצרים  של  שטחים  יועברו 
גנרל  אתמול  אמר  הפלסטינים, 
הוועדה  ראש  גמאל,  אל  סאעד 
המ־ בפרלמנט  ערביים  לעניינים 
צרי וסגן יו"ר הפרלמנט הערבי כי 
חלק  הן  הישראליות  "ההדלפות 
מבדיקת הדופק והתגובה המצרית 
תקבל  לא  שמצרים  היא  הפומבית 
מאדמתה.  שעל  אף  על  ויתור  אף 
עברו  ב-1967  נכבשה  סיני  כאשר 
הניצחון  עד  קשות  שנים   7 עלינו 
שח־ מכן  ולאחר  באוקטובר 1973 

רור על שעל מסיני".
בשיחה  הוסיף  גמאל  אל 
ספו־ הרוסית  הידיעות  לסוכנות 
לי־ השאירה  לא  מצרים  כי  טניק 
בטאבה,  קילומטרים  שני  שראל 
והדבר עבר לבית הדין הבינלאומי 
מצרים  של  זכותה  את  שהדגיש 
על כל אדמתה. ההנהגה המצרית 
איש  של  הנהגה  היא  הנוכחית 
שעושה  (א-סיסי)  לאומי  בטחון 
מאמצים כדי לקשר בין סיני לבין 
יכו־ "אתם  המדינה.  מחוזות  יתר 
של  הפרויקטים  את  לראות  לים 
המזרח  בין  שמקשרות  המנהרות 
שהוקמו  הדיור  יחידות  והמערב, 

בסיני, כל זה מוכיח שמצרים לא 
תוותר על אף שעל מאדמתה".

עוד:  הוסיף  המצרי  הבכיר 
"אף אחד לא יודע מה יש בתוכן 
של עסקת המאה שמרבים לדבר 
האמריקנית  בתקשורת  אודותיה 
ויתור  על  דיבור  וכל  והישראלית 

על אדמה מצרית הוא דמיוני".
הע־ הפרלמנטים  יו"ר  סגן 
דואגת  "מצרים  כי  אמר  רביים 
אדמ־ את  יקבלו  שהפלסטינים 
אי  שכן  לגיטימיות  בדרכים  תם 
הפל־ הסוגיה  את  לפתור  אפשר 
הע־ המדינות  חשבון  על  סטינית 

רביות השכנות".

הרוג בתאונה חזיתית בכניסה לדבורייה
שני כלי רכב התנגשו האחד בשני בכניסה לכפר ◆ אדם אחד נהרג ועוד שניים 
נפצעו באורח בינוני עד קשה ◆ אנשי ההצלה שנכחו בזירה: "כשהגענו למקום 

ראינו שני כלי רכב מעוכים"

מ‡: מ. יו„
שני  ועוד  נהרג  אחד  אדם 
בינוני־ באורח  נפגעו  אדם  בני 
שאירעה  דרכים  בתאונת  קשה 
אתמול בני שני כלי רכב בכניסה 
התנגשו  הרכבים  שני  לדבורייה. 
פתחו  התנועה  בוחני  חזיתית. 

בחקירת נסיבות התאונה.
 ,47 בן  הרכבים,  אחד  נהג 
הצ־ ולבסוף  אנוש  באורח  נפצע 
נאלץ  לזירה  שהגיע  הרפואי  וות 

לקבוע את מותו במקום.
השני  הרכב  נהג  בנוסף 
והנוסע שהיה איתו נפצעו באורח 
החו־ לבית  ופונו  בינוני-קשה 
לים העמק. חובש רפואת חירום 
ופרמדיק  וייס,  יששכר  במד''א, 
סיפרו:  למפרט,  יבגני  מד''א, 

"כשהגענו למקום ראינו שני כלי 
הרכב  מכלי  מאחד  מעוכים.  רכב 
הכרה  מחוסר   50 כבן  גבר  חולץ 

עם פגיעה רב מערכתית קשה.
וללא  דופק  ללא  היה  "הוא 
רפואי  טיפול  לו  הענקנו  נשימה. 
החייאה,  פעולות  בו  וביצענו 

שבסופן נאלצנו לקבוע את מותו. 
שני צעירים בשנות העשרים חו־
בהכרה  כשהם  השני  מהרכב  לצו 
בבטן  מפציעות  וסובלים  מלאה, 
רא־ טיפול  מתן  לאחר  ובגפיים. 
לבית  אותם  פינינו  בשטח,  שוני 

החולים כשמצבם בינוני".

תושב הכפר שיבלי מואשם בפלישת 
עדרו לשטחי ביה"ס החקלאי

כתב אישום נגד תושב הכפר שיבלי בגין פלישת עדרו לשטחים החקלאיים של 
בית הספר כדורי בצפון הארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡

של  הגבול  משמר  חקירת 
להגשת  הביאה  ישראל  משטרת 
כתב אישום נגד תושב הכפר שי־
לשטחים  עדרו  פלישת  בגין  בלי 
החקלאיים של בית הספר כדורי 
מנהל  על  ואיומים  הארץ  בצפון 
שביצעו  והשוטרים  הספר  בית 

את מעצרו.
שוטרים  ידי  על  נעצר  הוא 
הח־ בשדות  המשטרה  ומתנדבי 
שיבלי  לכפר  הסמוכים  קלאיים 
החקלאי  ספר  לבית  השייכים 
הנאשם,  שנעצר  לאחר  כדורי. 
תושב שיבלי בשנות ה- 40 לחייו 

לבדיקה, הגיע למקום מנהל בית 
הספר שעל פי כתב האישום ספג 

מהחשוד איומים.
שהוגש  האישום  מכתב 
חטיבת  ידי  על  השבוע  בסוף 
ישראל  משטרת  של  התביעות 
בנצרת  השלום  משפט  בבית 
הנאשם  של  שפרותיו  עולה 
של  החקלאיים  לשדות  פלשו 
מעצרו  במהלך  וכי  הספר  בית 
הוא איים על המנהל והשוטרים 

שהיו במקום.
עבריין  שאני  למרות  "אני 
תכבד  לא  אם  אבל  מכבד,  אני 
מה  יודע  אלוקים  רק  אותי 
יתר  בין  הנאשם  אמר  לך"  יקרה 

האיומים לאחד השוטרים שביצע 
את מעצרו.

איים  האישום  כתב  פי  על 
מנהל  על  גם  היתר  בין  הנאשם 
קללות  אמירת  תוך  הספר  בית 

וגידופים.
של  התביעות  חטיבת 
נגדו  הגישה  ישראל  משטרת 
של  עבירות   3 בגין  אישום  כתב 
לש־ עדרו  של  פלישה  איומים, 
הספר  בית  של  טחים החקלאיים 

ונהיגה בפשיעה.
הוארך  החשוד  של  מעצרו 
המ־ בית  ידון  בו  חמישי  יום  עד 
להאריך  המשטרה  בבקשת  שפט 

את מעצרו עד תום ההליכים.
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באיזה מקום 
אלמד מהטובים 

ביותר בכל
תחום בישראל?

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית  עיצוב ובניית אתרים  פיתוח אתרים  עימוד מקצועי
עריכה והפקת וידאו  צילום מקצועי  עיצוב פנים  הדמיות אדריכליות  איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il • 072-2201433 בית פרוג

בית פרוג בוחרת מנהלי מגמות ומרצים מקצועיים 
בעלי ניסיון מוכח בעשייה, המעבירים את התכנים 

העדכניים בשוק. הפרוגיסטים מחוברים למגמות 
העכשוויות ביותר!

גידול של 18% ביצוא הציוד 
הרפואי מישראל לסין 

תערוכת הציוד הרפואי הגדולה באסיה יוצאת לדרך וישראל הופכת לשחקנית 
מרכזית במערכת הבריאות הסינית

מ‡: יר‡ל לבי‡
תערוכת  במסגרת 
ביותר  הגדולה  הרפואי  הציוד 
השבוע  שתקיים   CMEF,באסיה
טכ־ חברות  כ-18  יציגו  בשנחאי, 
נולוגיה ישראליות וגופים רפואיים 
שיתופי  לייצר  במטרה  מובילים, 
ומשרדי  חולים  בתי  עם  פעולה 

בריאות פרובינציאליים בסין
לתחום  הבינלאומי  היריד 
השבוע  ייפתח  הרפואי  הציוד 
התאריכים  בין  ויתקיים  בשנחאי 

14-17 במאי.
לראשונה  נערך  היריד 
החידו־ את  מציג  ומאז  ב-1979 
שים האחרונים בתחומי הרפואה 
נחש־ זו  תערוכה  כיום  השונים. 
והמובילה  הגדולה  לתערוכה  בת 
בכל  הרפואית  החדשנות  בתחום 

פלט־ וכן  פסיפיק   - אסיה  אזור 
פורמה מרכזית לקידום תעשיית 

הציוד הרפואי העולמית.
אש־ שהתקיימה  בתערוכה 
תקד, ביקרו כ-120,000 מבקרים 
שונות,  מדינות  מ-150  מלמעלה 
ומ־ רפואיים  מוסדות  נציגי  בהם 
מרכזי  סוכנים,  מפיצים,  פעלים, 
וארגו־ סוכנויות  ופיתוח,  מחקר 
נים ממשלתיים, עיתונות ומדיה, 
מציגים  והדרכה.  אימון  מרכזי 
מ-28 מדינות שונות ברחבי העו־
מוצ־ מ-15,000  יותר  הציגו  לם 
כנסים  כ-65  נערכו  בנוסף,  רים. 
ופורומים על ידי הנהלת האירוע.
והתעשייה,  הכלכלה  שר 
אלי כהן: "ישראל מוכרת בעולם 
טכנולוגי  ידע  ובעלת  כמובילה 
מקור  להיותה  בנוסף  רב  רפואי 

דרך  ופריצות  מו״פ  לחדשנות, 
האחרונות  בשנים  טכנולוגיות. 
הולכת  להתעניינות  עדים  אנו 
תעשיית  של  ביכולות  וגוברת 
כן  ועל  הישראלית  החיים  מדעי 
בפיתוח  רבים  משאבים  השקענו 
היחסים הכלכליים עם סין, אותה 
עבור  אסטרטגי  כיעד  זיהינו 
הכלכ־ משרד  הישראלי.  היצוא 
את  לקדם  ימשיך  והתעשייה  לה 
בינלאומיים  בשווקים  הסקטור 
הקשרים  והרחבת  חיזוק  תוך 
הסחר  שותפות  עם  הכלכליים 
הסיוע  כלי  מגוון  ישראל.  של 
ישרא־ לחברות  מעניקים  שאנו 
הסיני,  בשוק  המתמקדות  ליות 
את  להמשיך  להערכתי,  צפויים, 
הישראלי  היצוא  צמיחת  מגמת 

לשוק מורכב אך מבטיח זה".

אשדוד: נפל לתוך בור ביוב – 
ויפוצה ע"י העירייה

הפיצויים הניתנים לאזרחים הנפגעים בתאונות ברחוב לא נגזרים רק מכאב 
ומסבל אותם חוו, אלא בעיקר מהנכות שהותירה התאונה, מגילו של הקורבן, 

מהכנסתו החודשית, ומהפגיעה בכושר השתכרותו בעקבות האירוע

מ‡: יר‡ל לבי‡
 56 כבן  אשדוד  תושב  
מהבטחת  ומתקיים  עובד  שאינו 
בתוך  עצמו  את  מצא  הכנסה, 
בתביעה   רבים.  שמפחיד  סיוט 
פרנק  חיים  עוה"ד  הגיש  אותה 
המק־ בשל  אשדוד  עיריית  נגד 
רה –  נטען כי האיש הלך לתומו 
בצומת   כשלפתע,  העיר,  ברחבי 
הרחובות קרן היסוד והשייטים  – 
נפער מכסה רופף של ביוב תחת 
רגליו, והוא מצא את עצמו צונח 
האפל  החלל  תוך  אל  רגלו  עם 

והמזוהם של הביוב.
סבל  מהנפילה  כתוצאה  
הוא  ברגלו.  עמוק  מחתך  הגבר 

דחופה  לרפואה  למרפאה  הובהל 
באשק־ 'ברזילי'   החולים  בית  של 
לון, שם נותח, והחתך ברגלו נתפר.

סובל  התאונה  מאז  
ומכוערת,  גדולה  מצלקת  הגבר 
וממגבלות תנועה ברגלו.  בצר  לו 
פרנק,  חיים  עו"ד  אל  הגבר  פנה 
נגד  תביעה  בשמו  הגיש  אשר 
הבי־ חברת  ונגד  אשדוד  עיריית 
המבטחת  הישוב'  'הכשרת  טוח 
אותה. התביעה הסתיימה בימים 
שהתקבלה  חסויה  בפשרה  אלה 
תפצה  לפיה   – המשפט  בית  ע"י 
הישוב'  'הכשרת  הביטוח  חברת 

את האיש בסכום נדיב.
פרנק,  חיים  עוה"ד  לדברי  

תאונות קורות, ועיריית אשדוד לא 
חפה מהן – אך לזכותה ייאמר שלא 

התכחשה לאחריותה לאירוע.
לדבריו,  הפיצויים הניתנים 
לאזרחים הנפגעים בתאונות בר־
חוב לא נגזרים רק מכאב ומסבל 
מהנכות  בעיקר  אלא  חוו,  אותם 
של  מגילו  התאונה,  שהותירה 
החודשית,  מהכנסתו  הקורבן, 
השתכרותו  בכושר  ומהפגיעה  

בעקבות האירוע.
מבוגר  הגבר  זה  במקרה  
יחסית, לא עבד ונסמך על רשויות 
הרווחה, והנזק ממנו הוא סובל קטן 
שהושגה  הפשרה  כן  ועל   – יחסית 

מפצה אותו היטב על נזקיו.

מצבו של הפעוט שטבע 
בבריכה בצפון עדיין אנוש

מצבו של בן השנתיים שטבע בבריכה בצפת מוסיף להיות קשה ולא יציב ◆ לא 
ניתן לקבוע אם נגרם נזק מוחי בלתי הפיך

מ‡: יר‡ל לבי‡  

בצפת  זיו  החולים  בבית 
על  להיאבק  הרופאים  ממשיכים 
חייו של פעוט כבן שנתיים וחצי, 
בשבת  בצימר  בבריכה  שטבע 

אחר הצהריים ונפגע אנושות. 
בחקי־ ממשיכה  המשטרה 
בא־ נחקרה  המקום  ובעלת  רה 

זהרה שבסופה שוחררה. גורמים 
על  כי  אמרו  בחקירה  המעורבים 
סביב  הבטיחות  אמצעי  כל  פניו, 

לבריכה היו תקינים.
ומורדם,  מונשם  הפעוט 
יל־ נמרץ  לטיפול  במחלקה 
ממשיכים  ואחיות  רופאים  דים. 
להיאבק על חייו ולהעניק לפעוט 
סכנה  חיים.  מציל  תומך  טיפול 

נשקפת לחייו של הפעוט והוריו 
אינם משים ממיטתו.

מומחה  פרנקנטל  הלל  ד"ר 
הפעוט  של  מצבו  כי  אומר  בכיר 
לא  ועדיין  יציב,  ולא  מאוד  קשה 
מוחי  נזק  נגרם  אם  לקבוע  ניתן 
ממחסור  כתוצאה  הפיך  בלתי 
מתחת  השהייה  עקב  באויר 

למים.

ר!

http://bit.ly/2C5MBB3
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ארבעה חשודים בתקיפת משקיפי 
ליכוד ביום הבחירות

ארבעה נחקרו על תקיפת משקיפי הליכוד בקלפי באום אל פאחם ביום הבחירות לפני כחודש ◆ 
המשקיפים הצעירים הותקפו על ידי תושבי המקום, אשר רדפו אחריהם ברכביהם, נגחו בהם, 

אחד אף איים עליהם בסכין 

מ‡: יר‡ל לבי‡

ארבעה חשודים נחקרו לגבי ביצוע 
לקל־ שהגיעו  הליכוד  במשקיפי  הלינץ' 
לפני  הבחירות  ביום  פאחם  אל  באום  פי 
נגישה  לקלפי  הגיעו  המקיפים  כחודש. 
באום אל פאחם על מנת לממש את זכו־
ידי  על  הותקפו  שם  אולם  להצביע,  תם 
מה־ להימלט  כשניסו  מתפרעים.  עשרת 
לרדוף  הפורעים  המשיכו  ברכבם  מקום 
איים  אף  ואחד  ברכבם  לנגוח  אחריהם, 
ורק  נופצו  הרכב  שמשות  בסכין.  עליהם 
מהמ־ להיחלץ  המשקיפים  הצליחו  בנס 

קום.
מכתב  שלח  בלייכר  חיים  עו"ד 
בו  פאחם,  אל  באום  החקירות  למחלקת 
צעי־ בחורים  שלושה  שאירע.  את  תיאר 
מפלגת  מטעם  משקיפים  שימשו  רים 
הבחירות.  ביום  בצפון  בקלפיות  הליכוד 
זלפה  בכפר  היו  בה  מהקלפי  הוצאו  הם 
הלי־ שמשקיפי  שמועות  שנפוצו  לאחר 
למרות  תיעוד.  אמצעי  עמם  נושאים  כוד 
הערב  שעות  עד  במקום  נשארו  זאת, 
המאוחרות בתקווה שהעניין יוסדר ויוכלו 

לחזור לעבודתם, מה שלא צלח.
בשלב זה, סמוך ל22:00 בלילה, פנו 
כדי  הבחירות  וועדת  למוקד  המשקיפים 
יוכלו  בה  נגישה  קלפי  על  מידע  לקבל 
והופנו  שלהם,  הבחירה  זכות  את  לממש 

הגיעו  הצעירים  פאחם.  אל  באום  לקלפי 
בדקות האחרונות של יום הבחירות לקל־
שעמד  שוטר  בידי  אך עוכבו  האמורה,  פי 
בכניסה ודרש מהם תעודות זהות. השוטר 
לא שעה להסברם כי באו להצביע, והודיע 
להם שכיוון שאינם תושבי אום אל פאחם 
מאחורי  לבלות  והולכים  מעוכבים,  הם 

'סורג ובריח'.
החלו  השוטר  עם  לדיון  במקביל 
החלו  אשר  מתפרעים,  סביבם  להתקהל 
פנה  מהם  אחד  המשקיפים.  את  לתקוף 
לשוטר בתחינה שישיב להם את תעודות 
אך  מהמקום,  להימלט  להם  ויתן  הזהות 
נוסף,  שוטר  הגיע  אז  או  סירב.  השוטר 
תעודו־ את  להם  להשיב  לראשון  הורה 
תיהם והחל לעזור לצעירים להימלט מה־
אותם  תוקפים  שהמתפרעים  תוך  מקום, 

וחוסמים את המעבר.
הצליחו  הצעירים  המשקיפים 
המ־ שאחד  הבחינו  אז  מהמתחם,  לצאת 
מה־ אחד  סכין.  מנעלו  הוציא  תפרעים 
סובבים צעק לעברם ש'יברחו על החיים 
רכבם  לכיוון  לברוח  החלו  והם  שלהם', 
כשהפורעים  מהמקום,  מטר  כ300  שחנה 

שבים ומכים בהם.
על  הגיח  לרכב  שהגיעו  לאחר 
את  לכן  קודם  שלף  אשר  הפורע  אופנוע 
נוסף  שרכב  תוך  רכבם,  את  וחסם  הסכין 
על  עלו  המשקיפים  השני.  מהעבר  חוסם 

המדרכה ובכך הצליחו להימלט, תוך שע־
אחריהם  מנהלים  ורכבים  פורעים  שרות 

מרדף ומנגחים את רכבם מאחור.
המשקיפים התקשרו למוקד המש־
חיים.  בסכנת  שהם  כך  על  והודיעו  טרה, 
הפורעים  הצליחו  קצרה  נסיעה  לאחר 
לפתוח  לנסות  והחלו  דרכם,  את  לחסום 
ולנפץ  הגג  על  לקפוץ  הרכב,  דלתות  את 
היו  המזל  שלמרבה  הרכב,  שמשות  את 
הפורעים  את  שעיכב  מה  אבנים,  ממוגני 

מלבצע את זממם.
ששלף  האופנוען,  ניגש  זה  בשלב 
קודם לכן סכין, וניסה לנפץ את חלון הנהג 
עם קסדתו, עד שהצליח. נהג הרכב החל 
שחס־ הרכבים  את  הדף  לאחור,  בנסיעה 
באחת  להימלט.  והצליח  המעבר  את  מו 
הפניות שוב נחסם רכבם של המשקיפים, 
ועשרות הפורעים ניסו שוב להזיק לרכב 
ולפתוח את דלתותיו. אחד הפורעים אף 
השמשה  את  וניפץ  ברזל  מוט  עם  הגיע 

האחורית.
נדירה  בתושייה  הצליח  הרכב  נהג 
הר־ את  דוחף  שהוא  תוך  שוב,  להיחלץ 
הנגדי  לנתיב  מתפרץ  החוסמים,  כבים 
המשקיפים  רב.  חיים  סיכון  תוך  ונמלט 
מסרו  שם  עירון,  משטרת  לתחנת  הגיעו 
עדות, הגישו תלונה ואף מסרו לשוטרים 
סרטון בו נראים פניו של האופנוען שהיה 

חמוש בסכין.

בג"ץ הכשיר צו המאפשר הריסה מהירה 
C של מבנים לא חוקיים בשטחי

צו תקדימי שבוצע עד כה כפיילוט בידי שר הביטחון לשעבר ליברמן, כמעט שנבלם בידי בג"ץ 
לאחר ערעור הפלסטינים, אלא ששבוע שעבר הודיע בית המשפט כי הצו חוקתי

מ‡: יר‡ל לבי‡

 C הריסת בתים לא חוקיים בשטחי
לבין  ישראלים  בין  כאפליה  תיחשב  לא 

הפלסטינים. כך קבע בג"צ.
אחד הקשיים העומדים בראש סדר 
הביט־ במשרד  האזרחי  המנהל  של  היום 
שטף  את  לעצור  הגדול  הקושי  הוא  חון 
בדרך  שמבוצעות  חוקיות,  הלא  הבניות 
בשט־ פלסטינים,  אזרחים  ידי  על  כלל 
הוא  כלל  בדרך  שקרה  מה  מכאן,   .C חי 
כשהם  בלתי-מתפשר  פלסטיני  מאבק 
הבירוקרטיה  בדמות  גיבוי  לכך  מגבלים 

הישראלית, המסואבת גם כך.
מרגע שהמנהל האזרחי היה מנפיק 
צו כזה, לנמענים עמדה זכות ערעור שי־
כלה לקחת בקלות – כמה שנים של עורכי 
להתמודד  כדי  מטעם.  ופרקליטים  דין 
הביטחון  משרד  החל  ב-2018  זה,  עם 
 – בלבד  שעות   96 בתוך  לפיו  בפיילוט, 
המבנה הבלתי חוקי ייהרס. הצו, שקודם 
על ידי שר הביטחון לשעבר, אביגדור לי־
בתחילה  נוסה  אלירז,  קובי  ויועצו  ברמן, 
ספצי־ באזורים  מבוצע  כשהוא  כפיילוט 
מובהק  ברוב  המתייחדים   – ביותר  פיים 

של בניות לא חוקיות מצד פלסטינים.
אלא, שאם חשבו ארגוני שמאל וז־
כויות אדם שמשרד הביטחון הקל עליהם 
את החיים בכך שבחר במקומות שעליהם 
נוכחו  הם  גזעית,  לאפליה  לטעון  ניתן 
שהעליון  רק  לא  זו:  אף   – זו  שלא  לדעת 
את  הכשיר  גם  הוא  עתירתם,  את  דחתה 

הצו.
מצד  שננקט  המשפטי  הקו  כאמור, 
באזורים  הבחירה  עצם  כי  היה  העותרים 
על  אפליה  על  מכל  יותר  מעידה  אלה 
לחוקי  בסתירה  שעומד  דבר   – גזע  בסיס 
פוליטיים,  מטעמים  ניתן  "הצו  היסוד. 
של  המחיה  שטח  את  לצמצם  ותכליתו 
יהודה  באזור  הפלסטינית  האוכלוסייה 
רק  יחולו  הצו  "הוראות  נטען.  ושומרון", 
על מבנים הנמצאים מחוץ לתחומי שטח 
תכנית המתאר בתוקף, או בשטח התפוס 
למ־ הלכה  משמעותו,  צבאיים.  לצרכים 
על  יחולו  לא  הצו  הוראות  כי  היא  עשה, 
יישובים יהודיים באזור יהודה ושומרון", 

הוסיפו.
הצו  את  בג"ץ  אישר  כך  בעקבות 
כשהוא הודף את הטענות לאפליה, ומכאן 
מכשיר בג"ץ, דה-פקטו, את הצו תקדימי 

לרשויות  המאפשר  הביטחון  משרד  של 
חוקיים  בלתי  מבנים  להרוס  הישראליות 
בשטח C במהירות, כשהוא מנטרל בפו־
על כל התנגדות משפטית למעשה. "הצו 
בידי  חוקית  בלתי  בנייה  בין  מפלה  אינו 
בידי  חוקית  בלתי  בנייה  לבין  ישראלים 
השופטים  בהחלטתם  נימקו  פלסטינים", 

דוד מינץ, יצחק עמית ואלכס שטיין.
את  ונימק  הרחיב  מינץ  השופט 
ההריסה  צו  קבלת  "לאחר  ההחלטה: 
התכנון  ללשכת  להגיש  המפר  רשאי 
בקשה לקבלת היתר בנייה, ובאותה העת 
המבנה.  נגד  האכיפה  פעילות  מושהית 
הז־ למפר  שמורה  נדחתה,  והבקשה  היה 
כות לערער על ההחלטה לוועדת הערר. 
אם גם זה נדחה, יש באפשרותו של המפר 
להגיש בקשה לפוטרו מחובת רישיון הנ־
דרש על פי חוק, בקשה הידועה כבקשת 
עומדת  נדחית,  זו  שבקשה  ככל  'חנינה'. 
עתירה  להגיש  האפשרות  המפר  לפני 
לבית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה 
לצדק לשם עיכוב או ביטול צו ההריסה. 
על פניו, הסדר זה אינו יעיל דיו והוא אינו 
הבלתי  הבנייה  לבלימת  הולם  מענה  נותן 

חוקית באזור".

46 כלי נשק נגנבו 
ממתקן צבאי בצפון

המשטרה חוקרת חשד לגניבת עשרות נשקי M-16 מבית 
ספר צבאי בגליל, לאחר שהתקבל דיווח על חשד גניבת 46 

כלי נשק מסוג M-16 ממתקן בצפון הארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡

המשטרה חוקרת חשד לגניבת 46 
כלי נשק מסוג 16-� (מעוקרים) ממתקן 

בצפון הארץ.
המשטרה פתחה מיד בחקירה, עם 
קבלת דיווח בדבר חשד לגניבת 46 כלי 
בגליל  חינוכי  ממוסד  מסוג 16-�   נשק 

המערבי.
"מעוקרים"   נשק  בכלי  מדובר 
המיועדים לטקסים ותרגלי סדר צבאיים,  

וכאמור הוצאו משימוש מבצעי. 
בתוך כך, המשטרה פתחה בחקירה 
במסגרתה אספו חוקרי המז"פ  ממצאים 
מבצעי  לחשיפת  להביא  במטרה  בשטח, 

העבירה ותפיסת כלי הנשק בהתאם.

754 תביעות פיצוי על 
נזקי המתקפה בדרום

מקרן הפיצויים ברשות המסים נמסר כי תמשיך לפעול על מנת 
להשיב את המצב לקדמותו

מ‡: יר‡ל לבי‡
נבדקו  מהנזקים  כ-95%  כה.  עד 
קרן  צוותי  ע"י  שעבר  השבוע  במהלך 
הפיצויים, ונמצאים כעת בתהליך טיפול.
לבתי  שפונו  המשפחות  עשרת 
מלון במימון הקרן בעקבות נזקים שנגר־
מו לבתיהם, שבו לבתיהם או עברו לדיור 

מבנים  בעשרה  שמירה  הוצבה  חלופי. 
שניזוקו ונותרו פרוצים.

קרן הפיצויים ברשות המסים תמ־
המצב  את  להשיב  מנת  על  לפעול  שיך 
לקדמותו ולדאוג למימוש זכויותיהם של 
כתוצאה  ישיר  נזק  שחוו  הדרום  תושבי 

מהלחימה.

צנתור ייחודי בוצע בפגה 
במשקל 860 גרם 

צנתור לבבי בוצע בהצלחה בשבוע שעבר בפגה, שסבלה ממום 
לבבי ◆ בהליך הצנתור פורץ הדרך שבוצע ניצלו חייה

מ‡ פ. יוחנן
בוצע  דרך  פורץ  לבבי  צנתור 
גרם.   860 במשקל  בפגה  שעבר  בשבוע 
הפגה נולדה בשבוע ה-25 וסבלה ממום 
לבבי, שמנע ממנה להיגמל ממנשם. הצ־
שנו־ לאחר  שבועות  ארבעה  בוצע  נתור 

לדה יחד עם אחותה התאומה.
צנ־ יחידת  מנהל  מיינצר,  גור  ד"ר 
"במהלך  כי  מספר  בהדסה,  ילדים  תורי 
בוצעה  שעות,  כארבע  שארך  הצנתור 
פתוח  ארתריוזוס  דוקטוס  של  סגירה 
עוברי  דם  כלי  בו  מצב  למעשה  זהו   –
ועו־ העורקים  אבי  בין  שמחבר  מרכזי, 
למרות  פתוח  נותר  בעובר  הריאה  רקי 
שבתינוקות בריאים לאחר הלידה – כלי 
בשעות-ימים  כלל  בדרך  נסגר  זה  דם 
פתוח,  נותר  כשהכלי  לחיים.  הראשונים 
שלנו,  הקטנה  הפגית  של  במקרה  כמו 
ועו־ לריאות  עודפת  דם  זרימת  נוצרת 
הלב,  של  שמאל  צד  על  מוגברים  מסים 

מה שמעמיד אותו בסכנה ולכן יש 
לסגור אותו".

מח־ מנהל  גברי,  שגיא  ד"ר 
בפ־ כי  מדגיש  ילדים,  לב  לקת 
 10 פי  שכיחה  הבעיה  קטנים  גים 
הב־ חוסר  עקב  ביילודים,  מאשר 
בלידה  הסגירה  מנגנון  של  שלות 

עם  הנולדים  מהפגים  "לחלק  מוקדמת. 
הבעיה עוזר טיפול תרופתי ולאילו שלא 
ביש־ בוצע   – היום  עד  לטיפול,  מגיבים 
ראל ניתוח מלא הכולל את פתיחת בית 
הפתוח",  הדם  כלי  של  וקשירה  החזה 
כזה  שניתוח  "כמובן  גברי.  ד"ר  מסביר 
הינו קשה יותר להחלמה – עבור כל תי־
שמלכתחילה  פגה,  שעבור  ובוודאי  נוק 
היא רגישה ועדינה יותר ועלולה ללקות 
בסיבוכים רבים בעקבותיו ולפתח קשיי 
היא  שממילא  אלו  על  נוספים  נשימה 

מתמודדת איתם".
הפגה  מתאוששת  אלה  בימים 
 – בילוד  נמרץ  טיפול  ביחידת  הצעירה 
"הצנתור  הצופים.  הר  בהדסה  הפגייה 
הפגה,  למען  אמיתית  צוות  עבודת  היה 
והוא מהווה פריצת דרך בארצנו בטיפול 
וחו־ מהבעיה,  שסובלים  קטנים  בפגים 
זה  ורגיש  מוקדם  בשלב  ניתוח  להם  סך 

בחייהם", מסכם ד"ר מיינצר.
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על רקע האנטישמיות הגואה באירופה

מאות רבני ודייני אירופה מ- 35 מדינות 
בכינוס שנפתח באנטוורפן

נשיא הועידה, הגר"פ גולדשמידט שליט"א; 'הנתונים מזעזעים; הימין והשמאל הקיצוני והקיצונים 
המוסלמים מעמידים בסכנה את עתידה של אירופה ושל הקהילה היהודית. החוקים נגד הדת, בעיקר נגד 

ברית המילה, החינוך, והשחיטה, הביאו לכך, שמספר היהודים באירופה בעשור האחרון ירד דרסטית משני 
מיליון למיליון ושש מאות ◆ מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט''א ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין 

שליט"א למשתתפי הוועידה; 'בכח הרבים של הוועידה איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק לעמוד 
איתן על משמר ההלכה ולהנהיג הקהילות ע"פ התורה בדרך המסורה מדור דור, ולא להתחשב בלחצים 

מבית ומחוץ המבקשים ח"ו לשנות מדיני התורה הק'

מ‡: יר‡ל לבי‡
הועידה  נפתחה  שבבלגיה  באנטוורפן 
הועידה  אירופה".  רבני  "ועידת  של  ה-31 
והמסורה  'התורה   – הכותרת  תחת  נערכת 
בין  יעסקו  והמשתתפים  הזמן'  אתגרי  מול 
ויוח־ יהדות  בירורי  השחיטה,  בנושאי  השאר 
מחשובי  כ- 300  נוספים.  רבים  ונושאים  סין, 
יהודיים  ארגונים  וראשי  אירופה,  ודייני  רבני 
בועידה  משתתפים  מדינות  וחמש  משלושים 
הועידה  בעיר.  'הילטון'  במלון  המתקיימת 
הגואה  האנטישמיות  רקע  על  המתקיימת 
ובבלגיה  באירופה  יהודית  האנטי  והחקיקה 
יש־ במהלכם  ימים  שלושה  תימשך  במיוחד, 
רבני  חשובי  מפי  שיעורים  המשתתפים  מעו 
ארגונים  ראשי  הדיינים,  והערים,  המדינות 
ובסדנאות  מושבים   14 ב-  ומומחים  יהודיים 

עבודה, והיא תינעל ביום רביעי, י' אייר.
נשיא הועידה, רב ואב"ד מוסקבה, הגאון 
רבי פנחס גולדשמידט שליט"א אמר כי 'אירו־
ה'ברקזיט'  עם  טלטלה  לעבור  ממשיכה  פה 
זה  אשר  הקיצוני  הימין  מפלגות  של  וחיזוקם 
לעומת זה עם השמאל הקיצוני ועם הקיצונים 
של  עתידה  את  בסכנה  מעמידים  המוסלמים 

אירופה ושל הקהילה היהודית החיה בתוכה.
ברית  נגד  בעיקר  הדת,  נגד  'חוקים 
חדשות  נחקקים  והשחיטה,  החינוך,  המילה, 
ולדאבוננו  אירופה  מדינות  בתוככי  לבקרים 
אין  מקומיות  שקהילות  ושוב  שוב  רואים  אנו 
בכוחם לעמוד בפרץ, ורק לאחר מעשה, כש־
נזכרים  הם  אבודה,  הפוליטית  המערכה  כבר 
כתו־ לעזרה.  ופונים  האירופאיים  בארגונים 
צאה מכך, הנתונים מזעזעים; מספר היהודים 
משני  דרסטית  ירד  האחרון  בעשור  באירופה 

מיליון למיליון ושש מאות.
העולם  עולם.  הרת  היא  שלנו  'התקופה 
דורשת  בימינו  והרבנות  עינינו,  לנגד  משתנה 
מנושאי תפקידה משנה אומץ ותושיה. לנוכח 
קשה  יותר  הרבה  נהיה  הטכנולוגיה  חידושי 
להיות איש ציבור הצריך להיות נקי מה׳ ומי־
שראל. אולם אני מאמין בציבור רבני ישראל 
המכהנים בקהילות אירופה אשר נענים לאת־
גר ושמים נפשם בכפם עם משפחותיהם בכדי 

ללמד תורה לעם ישראל'.
כות־ הועידה  למשתתפי  מיוחד  במכתב 
בים מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט''א 
ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א 
את  איש  הוועידה  של  הרבים  בכח  'בעז"ה  כי 
איתן  לעמוד  חזק  יאמר  ולאחיו  יעזורו  רעהו 
ע"פ  הקהילות  ולהנהיג  ההלכה  משמר  על 
להת־ ולא  דור,  מדור  המסורה  בדרך  התורה 
ח"ו  המבקשים  ומחוץ  מבית  בלחצים  חשב 
לשנות מדיני התורה הק'. את המכתב הקריא 
בוועדה  ונציגם  ישראל  גדולי  של  ביתם  נאמן 

המתמדת הרב ישראל פרידמן.
הגר"ד לאו שליט"א אמר כי 'ועידת רבני 
אירופה' שיסודה בהררי קודש לאחר החורבן 
רפור־ כל  למנוע  הצליחה  באירופה  הנורא 
שולח־ על  היא  סמוכה  היום  וגם  ביבשת  מה 
שיש  כך  על  שמח  ואני  ישראל.  גדולי  של  נם 
לרה"ר הזכות לשת"פ ובמאמץ משותף לשמר 

כרם בית ישראל ולעקור את 'גיורי הקפיצה' 
מת־ ואנו  שלנו  במשמרת  זה  כעת  מהשורש. 
לדורי  הזה  הבסיס  את  לשמור  יחד  חייבים 
נצחית  התורה  הל"א;  הועידה  נושא  דורות. 
והמסורה שלא משתנה תורת אמת היא העו־
מדת בכל תנאי באתגרי הזמן. על סמך הבסיס 
האיתן לכוון לאמיתה של תורה נמשיך במסו־

רת הוד הזו עד ביאת ינון'.
ישיבת  ראש  נשא  המרכזי  הנאום  את 
נרגשת  בסקירה  שליט"א  כהן  הגר"ד  'חברון' 
על תקומתה של אירופה היהודית. הגר" כהן 
בירך את הגר"ח ארנטרוי שליט"א ואת נשיא 
הועידה הגר"פ גולדשמידט 'הנחשון בהפרחת 
לבל  הגר"מ  ואת  ברוסיה',  התורנית  השממה 
אש  את  העלה  קומוניזם  שנות   70 'שאחרי 
בעוז  כיום  מאליה  ועולה  המתלקחת  הלהבה 

בישיבתו בפאתי מוסקבה'.
'קיום הועידה כאן באנטוורפן שבבלגיה 
בה נגזרו לאחרונה איסור שחיטה כשרה המ־
שמעות היא מסר לכל העולם בחיזוק המקום 
נצחית'.  היא  ישראל  שתורת  החד  ובמסר 
הגיור;  לנושא  בהרחבה  התייחס  כהן  הגר"ד 
תערובת  נישואי  מול  קשה  נהיה  הגיור  נושא 
מו־ וחסרה.  לקויה  בנושא  וההסברה  רח"ל, 
יהודי  שונה  במה  מבינים  אינם  לגיור  עמדים 

המתנהג  ומצוות  תורה  שומר  שאינו  חילוני 
כגוי לכל דבר ועדיין הוא יהודי כי נולד לאמא 
יהודיה, ואילו גוי המבקש להתגייר צריך לש־
מצינו  אנו  וכאן  במלואן.  ומצוות  תורה  מור 
את  ומציגים  צרכם  כל  שימשו  שלא  כאלה 
הגיור כ'המרת דת'. ברכה גדולה ותיקון עצום 
הוא מה שאתם עושים בעניין בעמידה נחושה 
על ההלכה הצרופה בחיזוק התורה והדור הצ־

עיר ויהי שם שמיים מתקדש על ידכם'.
נשא  בהלכה  השני  השיעור  את 
'אב־ בנושא:  שליט"א  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
המו־ את  בשבת'.  באירופה  הכנסת  בתי  טחת 
אוחנה.  ראובן  הרב  מרסיי  של  רבה  ניהל  שב 
הגר"י יוסף פתח בדברי ברכה לראשי הועידה 
סופה  שמיים  לשם  כנסיה  'כל  ולמשתתפים; 
שאתם  ישראל  רבני  ואשריכם  להתקיים'... 
מתכנסים כאן כדי ללמוד האחד מרעהו ולה־
משיך ולמצב יחדיו חזית אחידה חזקה נגד כל 

הפרצות בדת.
הועידה,  של  ודוברה  התקשורת  יועץ 
הנערכת  הועידה  כי  אמר  פרידמן  משה  הר"ר 
באנטוורפן זוכה לאבטחה  של משטרת בלגיה 
בבלגיה  רב  עניין  מעוררת  הביטחון  ושירותי 
האירו־ בתקשורת  רבה  והתעניינות  במיוחד 

פית כולה.

דאע"ש הכריז על 
הקמת מחוז חדש 

בהודו
אחרי חילופי אש שבהם נהרג פעיל טרור שנשבע 

אמונים לארגון, הוכרז על יצירת "מחוז" בחבל 
קשמיר ◆ ההצהרה נועדה ככל הנראה לחזק את 

תדמיתו של הארגון

מ‡ פ. יוחנן
האסלא־ "המדינה  ארגון 
"מחוז"  הקמת  על  הכריז  מית" 
כו־ בין  אש  חילופי  אחרי  בהודו, 
חות הביטחון לפעילי טרור בחבל 
קשמיר, שבו נהרג אחד הפעלים 
הקיצו־ לארגון  קשורים  היו  שלו 
הארגון,  של  הידיעות  סוכנות  ני. 
על  שישי  ביום  הכריזה  אעמאק, 
בהודעה  הינד",  "וויליאת  הקמת 
בשו־ להרוגים  גם  טענה  שבה 
אמשיפורה  בעיר  הודו  צבא  רות 
הודעת  לפי  שופיאן.  שבאזור 
נהרג  שישי  ביום  הודו,  משטרת 
פעיל  באזור  מבצעית  בפעילות 
אחמד  אישפאק  ששמו  טרור 

סופי.
ההצהרה נועדה ככל הנראה 
הארגון,  של  תדמיתו  את  לחזק 

שעליה  האסלאמית  שהחליפות 
קרסה  ובסוריה  בעיראק  הכריז 
הג־ דאעש  מאז,  באפריל.  סופית 
ביר את מספר המתקפות ופיגועי 
העולם,  ברחבי  שלו  ההתאבדות 
מתקפת  על  אחריות  קבלת  כולל 
נה־ שבה  לנקה  בסרי  הפסחא  חג 

רגו יותר מ-250 איש.
במשך העשורים האחרונים 
מנהלים בדלנים סכסוך מזוין נגד 
השלטון ההודי בקשמיר, שבה יש 
רוב מוסלמי. רובם רוצים להקים 
מדינה עצמאית או להסתפח לש־
הגרעינית  יריבתה  פקיסטן,  כנה 
הגר־ המעצמות  שתי  הודו.  של 
עיניות נלחמו פעמיים על החבל, 
שלישית  למלחמה  קרובות  והיו 
פיגוע  אחרי  השנה  יותר  מוקדם 

שבו נהרגו 40 שוטרים הודים.

21 חודשי מאסר לסוחר 
ני"ע לשעבר שהורשע 

בעבירות תרמית
ביהמ"ש המחוזי בת"א קבע במסגרת הסדר טיעון לסוחר 
שהורשע בעבירות של תרמית בני"ע, גניבה בידי מורשה, 

קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד

מ‡ פ. יוחנן
השקעות  ויועץ  ני"ע  סוחר 
לשעבר בבנק אוצר החייל, ירצה 
ויפצה  בפועל  מאסר  חודשי   21
אלף  ב-63  הבנק  לקוחות  את 
במסגרת  שהורשע  לאחר  שקל, 
הסדר טיעון בעבירות של תרמית 
בני"ע, גניבה בידי מורשה, קבלת 
דבר במרמה ומרמה והפרת אמו־
בשבוע  פסק  כך  בתאגיד.  נים 
המשפט  בית  נשיא  סגן  שעבר 

המחוזי בת"א, חאלד כבוב.
המ־ האישום  כתב  לפי 
עיסוק  אסף  עו"ד  שהגיש  תוקן 
בין  בפרקליטות,  ני"ע  ממחלקת 
השנים 2006 – 2015 ניהל הנאשם 

תיקי השקעות של 6 משקיעים.
הלקוחות,  גיוס  במהלך   
הציג הנאשם מצגים שונים בפני 
לת־ התחייבות  ובהם  הלקוחות, 

שואה בשיעורים חריגים. במהלך 

יד  מצליח  שלח  התיקים  ניהול 
בכספי המשקיעים על ידי ביצוע 
מעל 2,000 עסקאות עצמיות ומ־
תואמות בין חשבונותיו האישיים 
שב־ המשקיעים  חשבונות  ובין 

ניהולו.
העסקאות  את  ביצע  האיש 
כס־ להעביר  מנת  על  המתואמות 
לפי  השונים  החשבונות  בין  פים 
היתר,  בין  כך,  ורצונותיו.  צרכיו 
יצר רווחים זמניים למשקיעים על 

חשבונם של משקיעים אחרים.
בעת   ,2015 בשנת  בנוסף,   
שלח  החייל,  אוצר  בבנק  שעבד 
שניים  בחשבונות  יד  הנאשם 
מלקוחות הבנק באמצעות ביצוע 
העסקאות המתואמות, ונטל מח־
שבונות של שני משקיעים סך של 
63 אלף שקל בהם עשה שימוש, 
בין היתר, לכיסוי הפסדים שגרם 

ללקוחותיו.
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מבצע מירון תשע"ט 
כחצי מיליון אנשים יפקדו את ציון הרשב"י במירון ◆ המשרד לשירותי דת מציג את נתוני ל"ג בעומר תשע"ט

מ‡: יר‡ל לבי‡

להש־ עתידים  איש  מיליון  כחצי 
באחד  "מדובר  בעומר'.  'ל"ג  בהילולת  תתף 
יש־ שמדינת  ביותר  המורכבים  מהאירועים 
ראל מקיימת." אומר עו"ד עודד פלוס מנכ"ל 
המשרד לשירותי דת. "מדובר ב- 24 שעות, 
באתר אחד שאמור להכיל כחצי מיליון אנ־
בהכנת  הרבה  המורכבות  נובעת  מכאן  שים. 

מבצע כזה". אמר פלוס.
יוסף  הרב  הקדושים  המקומות  מנכ"ל 
הוא  בעומר  ל"ג  שלהילולת  מספר,  שווינגר 
בעו־ ל"ג  למחרת  "יום  מראש.  כשנה  נערך 
מר אנחנו כבר מכינים את הילולה של השנה 
הפקת לקחים ותיאום מול  זה כולל:  הבאה. 
משרדי ממשלה רבים רשויות מקומיות וגו־

פים ציבוריים".
לה־ שותפים  ממשלה  משרדי  שבעה 
כנת ההילולה. המשרד לשירותי דת תיקצב 
השנה את ההילולה בכ-15.5 מיליון ₪, המ־
כ-5000  להזרים  שדאג  פנים  לביטחון  שרד 
הרבים.  העולים  את  שיאבטחו  שוטרים 
אוטובו־ כ-4000  שמקצה  התחבורה  משרד 
וחזור.  הלוך  נסיעות  כ-7000  שיבצעו  סים, 
ותקצוב  מימון  על  המפקח  האוצר  משרד 
לפיתוח  המשרד  השונים.  הממשלה  משרדי 

הפריפריה, הנגב והגליל.
רכבת  קווי  הפעלת  השנה  החידוש 
התחבורה,  במשרד  למירון.  סדירים 
אומרים  ישראל  ובמשטרת  ישראל  רכבת 
מאחר  היא  הרכבת  להפעלת  שההחלטה 
לשנע  שמסוגל  יעיל  תחבורה  בכלי  ומדובר 
תוך  וביעילות.  בבטיחות  נוסעים  רבבות 
הפחתת עשרות אוטובוסים ומאות כלי רכב 

מהכביש.
וק־ יצחק  הרב  דת  לשירותי  השר 
ההשקעות:  בניתוב  השינוי  את  הסביר  נין 
היא  דת  לשירותי  המשרד  של  "ההשקעה 
בעומר.  ל"ג  בהילולת  ומשמעותית  גדולה 
שנה להשקיע את  אנחנו לא מעוניינים בכל 
מתפיסה  כחלק  לכן  בתשתיות.  כסף  אותו 
בתשתיות   להשקיע  החלטנו  אסטרטגית 
קבע שישרתו את הציבור לאורך שנים. הש־
את  מלווה  וקנין  השר  הרחוק".  לטווח  קעה 
בהיותו  שני.  עשור  כבר  בעומר  ל"ג  הילולת 

חבר וועדת הכספים של הכנסת  
מירון  של  האירוע  של  הקשה  "הבעיה 
שמפקד  אחד  גוף  ואין  לאירוע  מפיק  שאין 

על האירוע". אומר השר.
שגרם  גשום  בחורף  התברכנו  "השנה 
הנזקים  לתיקון  פעלנו  בחניונים.  לנזקים 
מנכ"ל  אומר   ."  ₪ מיליון  כחצי  של  בעלות 

המשרד עו"ד פלוס.
 מנכ"ל המקומות הקדושים הרב יוסף 
דונ־ ארבעה  עוד  הוספנו  :"השנה  שווינגר 
ייהנו  לרגל  העולים  ההדלקה.   לשטחי  מים 
ממסלול עליה חדש לציון וזה הודות לעזרתו 
כ-9.5  שהשקיע  דרעי  אריה  הרב  השר  של 
והתמי־ הרבה  העזרה  לצד  וזאת   .₪ מיליון 
כה של סגן שר האוצר ח"כ הרב יצחק כהן" 

אומר שווינגר.
אלו  בימים  עוסקים  ישראל  ברכבת 
מאלו  הסופיים,  הטכניים  הפרטים  בסגירת 
ערים תצא הרכבת, מה תהיה התדירות, הר־
ימ־ כרמיאל  ומתחנת  לכרמיאל.  תגיע  כבת 
תינו לציבור העולים שאטלים שייקחו אותם 

לציון הרשב"י במירון ללא עלות.
צפון  מחוז  מנהל  דרעי  ישראל  הרב 
כל  השנה  שגם  ציין  הקדושים  במקומות 
יחנו  האוטובוסים  שונה  בצבע  יואר  חניון 
בחניונים לפי צבעי הכרטיס. בירידה מההר  
הדרכים המובילות לחניונים נצבעו בהתאם 

לצבע החניון.
מערכת הביוב והתשתיות זכו לשדרוג 
נוסף  הודות להשקעה תקציבית של המשרד 
לשירותי דת. ובשנה שעברה נתיב תחבורה 
נוסף נסלל באזור הישוב מירון דבר שיקל על 

עומסי התנועה. 

אושרה סופית תכנית 
"משולש הבורסה" בר"ג

התכנית כוללת הקמת 3 מגדלי משרדים בני 50 קומות 
ו-60 קומות המשלב תעסוקה ומגורים שישווקו במודל 
"דירה להשכיר" בשכ"ד מפוקח ל-20 שנה לפחות, וגם 

מעונות לסטודנטים

מ‡ פ. יוחנן
ול־ לתכנון  המחוזית  הוועדה 
התכנון,  שבמינהל  אביב  תל  בנייה 
תוקף  למתן  שעבר  בשבוע  אישרה 
הבורסה"  "משולש  תוכנית  את 

ברמת גן.
החברה  שביוזמת  התוכנית, 
כוללת  להשכיר,  דירה  הממשלתית 
בני 50  משרדים  מגדלי  שני  הקמת 
קומות   60 בן  מגדל  ועוד  קומות 
עם  ומגורים,  משרדים  שיכלול 
ועוד  סטודנטים  מעונות  חדרי   350
להש־ למגורים  דיור  יחידות   400
כבר  שישווקו  טווח,  ארוכת  כרה 

ב-2019.
דונם   13 על  מתפרשת  היא 
מתחם  של  מערבי  הצפון  בחלקו 
ונ־ ממזרח  בגין  רחוב  בין  הבורסה, 
תיבי איילון ממערב, ומקצה 80,000 
מ"ר וכן 5,000 שטחי מסחר בהמשך 
נתיבי  לאורך  הקיימים  למגדלים 
מגדלי  בשני  המתוכננים  איילון, 
התעסוקה בני ה-50 קומות וכן במ־

בנה נוסף של 8 קומות.
מתו־ קומות  ה-60  בן  המגדל 
המתחם  של  המזרחי  בחלקו  כנן 
עירוב  ויכלול  בגין,  רחוב  לאורך 
ציבור,  שטחי  מסחר,  של  שימושים 
טווח  ארוכת  להשכרה  דירות  וכן 

ומעונות הסטודנטים.
להשכרה  המיועד  המתחם 
במו־ לציבור  ישווק  טווח  ארוכת 
יושכרו  לפיו  להשכיר",  "דירה  דל 
 20 לפחות  של  לתקופה  הדירות 
כאשר  מפוקח,  דירה  בשכר  שנה 
להשכרה  מיועדות  מהדירות   25%

לזכאים במחיר מופחת.
שדרה  התוכנית  כוללת  עוד 
לכי־ שתתחבר  פתוחה  ציבורית 
מסחריות,  חזיתות  יופנו  ואליה  כר 
של  בהיקף  ציבור  לצרכי  שטחים 
חינוכי  מוסד  עבור  מ"ר  כ-10,000 
שנקר  מכללת  העתקת  עבור  וכן 
מתוכנן  (במקומה  עם  ידע  מרחוב 
חרו־ שכונת  את  שישרת  ספר  בית 

זים).

התחדשות עירונית באור יהודה 
ובגבעת שמואל

במסגרת התוכנית ייבנו באור יהודה מגדלי מגורים עם 656 יחידות דיור ◆ התוכנית לגבעת שמואל 
כוללת 1,700 דירות חדשות

מ‡ פ. יוחנן

ובנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה 
(הוותמ"ל),  לדיור  מועדפים  מתחמים  של 
בהליכים  היקף  רחבות  תוכניות  המאשרת 
מהירים, אישרה בשבוע שעבר תוכנית הת־
חדשות עירונית נרחבת באור יהודה. במסג־
רת התוכנית ייהרסו 9 מבנים ישנים עם 114 
יחידות דיור, וייבנו 8 מגדלי מגורים חדשים 

הכוללים 656 יחידות דיור.
 התוכנית מתפרשת על פני שטח של 
17 דונם, במתחם "הכלנית" בשכונת קריית 
הר־ בצומת  סביון,  לצומת  שמדרום  גיורא 

העצמאות.  ושדרות  כלנית  האיריס,  חובות 
עבור  המיועדים  דונם  שני  גם  כוללת  היא 
שטח ציבורי פתוח, כמו גם דונם עבור מו־
מעו־ השאר  בין  יוקמו  עליו  ציבור,  סדות 

נות יום וגני ילדים. בנוסף צומצם במסגרת 
מש־ באופן  הפרטית  החניה  תקן  התוכנית 
מערך  על  להישען  צפויה  והשכונה  מעותי, 
הכו־ באזור,  המתוכנן  הציבורית  התחבורה 

לל את הקו הסגול של הרכבת הקלה ונתיב 
'מהיר לעיר'.

תו־ להפקיד  הוותמ"ל  החליטה  בנוסף 
גיורא  בשכונת  עירונית  להתחדשות  כנית 
מבני   22 הריסת  הכוללת  שמואל,  שבגבעת 

מגורים ותיקים עם 552 יחידות דיור, ובניית 
במב־ במקומם,  חדשות  דיור  יחידות   1,700
נים בבנייה מרקמית של 10 קומות ומגדלים 

בני 30-25 קומות.
בהלי־ המקודמת  נוספת  תוכנית 
חדשה  מגורים  שכונת  היא  מהירים  כים 
פאחם,  אל  באום  דיור  יחידות   5,000 עם 
להתנגדויות.  להפקיד  החליטה  שהוותמ"ל 
השכונה ממוקמת מצדה הדרומי-מזרחי של 
כוללת  התוכנית   .65 לכביש  ובסמוך  העיר, 
מספר טיפוסי בנייה בגבהים של 9-6 קומות, 
של 140  בהיקף  ומסחר  תעסוקה  שטחי  וכן 

אלף מ"ר לאורך כביש 65.

ג'ירפה נולדה עם מום - 
וקיבלה נעליים מיוחדות 

שמסייעות לה ללכת
בגן החיות בסיאטל גילו כי הגורה סובלת מבעיה 
ברגליה האחוריות שמקשה עליה לעמוד ◆ הצוות 

הרפואי הכין עבורה פרוטזות ייעודיות 

מ‡ פ. יוחנן
בגן  שנולדה  הג'ירפות  גורת 
ארצות  שבסיאטל,  החיות "וודלנד" 
טיפוליות  לנעליים  זכתה  הברית, 
מענה  לתת  שמטרתן  מיוחדות, 
שמ־ האחוריות -  ברגליה  לחריגות 
זאת,  וללכת.  לעמוד  עליה  קשות 
ק"ג   77 במשקל  שנולדה  הג'ירפה, 
תחי־ נאלצה  בשם "אוליביה",  לאם 

לה לעבור צילום רנטגן.
לאחר שהצוות הרפואי של גן 
האחוריות  רגליה  כי  הבחין  החיות 
אינן באותו האורך, הן גובסו כדי לנ־
סות ולייצב אותן. לאחר התייעצות 
עם עמיתים מגני חיות אחרים בחי־
בנושא,  רפואית  ספרות  אחר  פוש 
הנעליים  שתי  את  עיצב  הגן  צוות 

מפו־ שעשויות   - הג'ירפה  עבור 
הטיפול  גבוהה.  בצפיפות  ליאתילן 
חודשים,  מספר  להימשך  צפוי 

במהלכו גם יוענק לג'ירפה השם.
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בוטלה עסקת הענק של קבוצת דלק 
במפרץ מקסיקו 

אחת השותפות בשדה הנפט סיזר טונגה מימשה את זכות הסירוב הראשונה שלה - ודלק לא תכנס 
כשותפה בשדה הנפט

מ‡ פ. יוחנן
עסקת הענק של דלק במפרץ מקסיקו 
יצחק  שבשליטת  האנרגיה  קבוצת  בוטלה. 
'של'  האנרגיה  חברת  כי  דיווחה  תושבה 
הודיעה לה כי אחת השותפות בשדה הנפט 
ולכן  הסירוב,  זכות  את  תממש  טונגה  סיזר 

דלק לא תרכוש את חלקה.
בחודש שעבר חתמה דלק על רכישת 
הנח־ טונגה  סיזר  הנפט  במאגר   22.45%
במפרץ  הגדולים  הנפט  משדות  לאחד  שב 
דלק  דולר.  מיליון  ל-965  בתמורה  מקסיקו 

מחברת  החלק  את  לרכוש  אמורה  היתה 
שלוש  לצד  במאגר  שותפה  ולהיות  "של" 
אנדרקו  בעולם:  הגדולות  הנפט  מחברות 
ענ־ המאגר,  של  כמפעיל  גם  משמשת  אשר 
המחזיקה  אקווינור  הנורבגית  האנרגיה  קית 
שחלקה  שברון  וחברת  מהמאגר  ב-23.5% 

במאגר 20.25%. 
השו־ להסכמות  כפופה  היתה  העסקה 
סירוב.  זכות  מהן  אחת  לכל  כאשר  תפות, 
על  בוטלה.  העסקה  ולכן   - שהופעלה  זכות 
קבוצה  דלק  של  החוב  איגרות  הדיווח  רקע 

רושמות עליות, ובמקביל מניית דלק קבוצה 
יורדת בכאחוז. מבחינת בעלי האג"ח ביטול 
הק־ עבור  הסיכון  של  ירידה  מסמן  העסקה 

בוצה.
דרומית  ק"מ  כ-300  נמצא  המאגר 
של  ים  בעומק  מקסיקו,  במפרץ  ללואיזינה 
כ-1,500 מטרים, מפיק מ-8 בארות, המחו־
ברות במערכת צינורות תת ימית לפלטפור־
אנדרקו,  של  המלאה  בבעלותה  מפיקה,  מה 
המזרימה את הנפט והגז בצנרת קיימת לחו־

פי לואיזינה וטקסס. 

סאנדיי טיימס: שני אנשי עסקים 
ישראלים בין 50 עשירי בריטניה

עופר, המחזיק בהון של 3.5 מיליארד פאונד, התייצב במקום ה-43 בדירוג העשירים של העיתון ◆ הון 
של 3.07 מיליארד פאונד מיקם את שגיא במקום ה-47

מ‡ פ. יוחנן
שניים  הם  שגיא  וטדי  עופר  עידן 
מ-50 האנשים העשירים ביותר בבריטניה 
של  השנתי  העשירים  דירוג  לפי  כך   -
שבעה  טיפס  עופר  טיימס.  הסאנדיי 
שעברה  שנה  של  הדירוג  לעומת  מקומות 
והתייצב במקום ה-43, עם הון מוערך של 
חמישה  טיפס  שגיא  פאונד;  מיליארד   3.5

מוערך  הון  עם  ה-47 -  למקום  מקומות - 
של 3.07 מיליארד פאונד.

וסריצ'נד,  גופיצ'נד  הינדוג'ה,  האחים 
ביותר  העשירים  האנשים  בתואר  מחדש  זכו 
החיים  הודו  ילידי  התעשיינים,  בבריטניה. 
מי־ ב-22  שמוערך  בהון  מחזיקים  בלונדון, 
מהונם  יותר  מיליארד   1.35  - פאונד  ליארד 

בשנה שעברה.

למקום השני הגיעו דייוויד וסיימון 
מוע־ הנקי  ששוויים  נדל"ן,  מפתחי  רובן, 
מי־ ב-18.6  טיימס  הסאנדיי  ידי  על  רך 
מיליארד   3.5 של  עלייה   - פאונד  ליארד 
יליד  העסקים  איש  שעברה.  שנה  לעומת 
רוסיה, לן בלווטניק, התמקם במקום הר־
מיליארד   14.8 של  בהיקף  הון  עם  ביעי 

פאונד.

אירלנד: קשישה התאחדה לראשונה עם 
אמה בת ה-104

לאחר שחשפה את סיפורה בראיון, איילין מאקן, בת ה-81 מאירלנד, איתרה את אמה בסקוטלנד - 
לאחר חיפוש של יותר משישה עשורים

מ‡ פ. יוחנן
איילין מאקן, בת 81 מאירלנד, התאחדה 
מצאה  אותה  ה-103,  בת  אמה  עם  לראשונה 
בסקוטלנד - לאחר חיפוש של יותר משישה 
הע־ מאקן  בחדשות 13,  דיווח  לפי  עשורים. 
בירה את ילדותה בבית יתומים בדבלין, בירת 
אירלנד, ומעולם לא פגשה את הוריה. לאחר 
המפגש, אמרה מאקן הנרגשת כי "מעולם לא 
הייתי מאושרת יותר, כעת איני יתומה יותר. 

אני בעננים - ואני לא חושבת שאי פעם ארד 
מהענן שעליו אני נמצאת".

כאשר  הגיעה  הגדולה  הדרך  פריצת 
התראיינה לתחנת רדיו מקומית, שם חשפה 
מאקן  אל  פנה  הראיון,  לאחר  סיפורה.  את 
גנאלוג שהציע לעזור בחיפושים - ואף הצ־

ליח לאתר את אמה של מאקן בסקוטלנד.
משפחתה  עם  לסקוטלנד  נסעה  מאקן 
בי־ שתחגוג  אליזבת,  אמה  את  לפגוש  כדי 

שם  ה-104,  הולדתה  יום  את  הקרובים  מים 
היא גם פגשה את שני אחיה החורגים בפעם 
הח־ היא,  היכן  ששמעתי  "ברגע  הראשונה. 
מלראות  אותי  יעצור  לא  דבר  ששום  לטתי 
שהיא  ראיתי  "כשנכנסתי  סיפרה.  אותה", 
אישה כל כך יפה, המשפחה הייתה מדהימה, 
שיחה  לי  והייתה  בברכה  אותי  קיבלו  הם 
מצוינת עם אמי. היא התרגשה ולא עזבה את 

ידי לרגע", הוסיפה.

הקמת מצבה על ציון מרן האדמו"ר 
מסקולען זצוק"ל

על פי בקשת הרבי זי"ע לא נכתבו שום שבחים על גבי לוח המצבה

מ‡: יר‡ל לבי‡

אתמול התקיימה הקמת מצבה על ציון 
מרן האדמו"ר מסקולען זצוק"ל. 

הגדול  אביו  ליד  נטמן  מסקולען  הרבי 

בבית  זצוק"ל  מסקולען  אליעזר  הנועם  בעל 
החיים של ויז'ניץ בעיירה מאנסי לפני כחו־

דש.
אל־ בהשתתפות  התקיים  המעמד 
בנו  בראשות  וממעריציו  מחסידיו  פים 

מסקול־ האדמו"ר  כ"ק  מקומו  וממלא 
האדמורי"ם  הרבנים  ואחיו  שליט"א  ען 

שליט"א.
על פי בקשת הרבי זי"ע לא נכתבו שום 

שבחים עליו.

בורו פארק: האדמו"ר 
משעניצא זצוק"ל

היה מזקני האדמורי"ם בארה"ב ◆ נסתלק כשהוא בן 92

מ‡: יר‡ל לבי‡

האדמו"ר  נסתלק  בארה"ב 
משעניצא  ווייסבלום  מאיר  רבי 
בבורו  קהילתו  את  שהנהיג  זצ"ל 

פארק.
קהילה  שהנהיג  האדמו"ר, 
המשיך  פארק,  בבורו  כנסת  ובית 
את חותנו האדמו"ר הקודם, הרה"צ 
רבי אליעזר פלטיאל רויטבלאט, בן 

לחסידות שעדליץ.
האדמו"ר ר' אליעזר פלטיאל 
שעניצא  לעיירה  בצעירותו  עבר 
הימים  ברבות  שימש  שם  בפולין, 
כרב העיר. לאחר שניצל מן השואה 
והשתקע  הברית  לארצות  עבר 

בבורו פארק.
אביו  ליד  נקבר  האדמו"ר 
'וושינגטון'  העלמין  בבית  זצוק"ל, 

שבניו ג'רזי.

כתיבת ס״ת לזכר 
האברך ר׳ יצחק 

פקשר ז״ל
ר' יצחק פקשר נפטר בלא שהותיר אחריו זש"ק ◆ כעת 

מתארגנים לכתוב ס"ת לע"נ

מ‡: יר‡ל לבי‡
שנפטר  לאחר  קלה  שעה 
התאספו  פקשר  יצחק  ר'  האברך 
כתיבת  ויזמו  הנפטר  ומכרי  ידידי 
לזכ־ שיוכנס  מהודר  תורה  ספר 
בן  יצחק  ר׳  של  נשמתו  ולעילוי  רו 

יבדלט״א ר׳ אליהו נחום.
וגידים  עור  קרמה  היוזמה 
מודעות  הופצו  קצר  זמן  ובתוך 
לנצח׳  ׳זכרו  הכותרת  את  הנושאות 
בכ־ להשתתף  מהציבור  ומבקשות 

התורה  ספר  תיבת 
זכרו  את  ולהנציח 

של ר׳ יצחק.
ההלוויה  בעת 
השבעה  ימי  ובמהלך 
כסף  סכומי  נאספו 
נכבדים אשר נתנדבו 
המשפחה  ידי  על  הן 
ר׳  של  המורחבת 
יצחק ז״ל והן על ידי 
ואנ־ מנגנים  בעלי 
בארה״ב  מעשה  שי 
להם  הייתה  אשר 
המנוח  עם  הכירות 
במרכז  שהותו  מימי 

הרפואי שבניו יורק.
מרת  האלמנה 
פנתה  שתחי׳  חיה 
ובני  מכריה  אל 
בבקשה  המשפחה 
שם  להקים  שיסייעו 

לזכרו ולעילוי נשמתו: ״בעלי היקר 
קשים  ביסורים  הזדכך  ז״ל  יצחק 
ומרים עד ליומו האחרון, זכיתי ב״ה 
עבו־ לעזר  ולהיות  לצידו  לעמוד 
לאחר  כעת  שנים.  אותם  במשך  רו 
לעשות  להמשיך  ברצוני  פטירתו 
עבורו ולעילוי נשמתו ולאחר שהלך 
זש״ק  אחריו  שהותיר  ללא  לעולמו 
החלטנו כולנו להירתם יחד ולכתוב 
שיהווה  נשמתו  לעילוי  ס״ת  בעז״ה 

זיכרון נצח עבורו״.
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שינוי מגמה: החרדים עובדים יותר 
ומרוויחים יותר

'חרי' בכ :‡מ
על רקע דו"ח מבקר המדינה שהצביע 
ועל  באקדמיה  החרדים  במספר  ירידה  על 
המצב  תמונת  משמעותיים,  נשירה  נתוני 
המרכזית  הלשכה  של  התעסוקה  מנתוני 
 ,2019 של  הראשון  לרבעון  לסטטיסטיקה 
הגברים  בשיעור  עליה  מגמת  על  מצביעה 
החר־ הנשים  שיעור  העובדים.  החרדים 
מהיעד  גבוה  להיות  ממשיך  העובדות  דיות 

הממשלתי.
התעסו־ שיעור  הלמ"ס,  נתוני  פי  על 
קה של גברים חרדים עלה ברבעון הראשון 

ההגדרה  לפי  הן  שנת 2019  של 
לימודים/  מוסד  של  המקובלת 
הגדרה  לפי  והן  מגורים  מקום 
החר־ הגברים  שיעור  עצמית. 
דים העובדים עומד של 52.6%, 
לנתוני  ביחס   2.4% של  עליה 

התעסוקה של שנת 2018.
נתו־ גם  שכללו  הנתונים 
(שכירים)  מעבודה  הכנסות  ני 
בשנת 2017, מצביעים על עליה 
בשכר של גברים ונשים חרדים, 
פערי  של  משמעותי  וצמצום 
השכר השעתי בין נשים חרדים 

לנשים שאינן חרדיות.
חר־ גברים  בקרב  בעוד 
בצו־ עלה  השכר  ממוצע  דים, 
ל53.2   ₪ מ52.8  מתונה  רה 
חרדיות  נשים  אצל  לשעה,   ₪

של  לרמה  לשעה,   ₪  6.6 של  עליה  נרשמה 
60.5 ₪ לשעה, בעוד ממוצע השכר השעתי 
על  עומד  חרדיות  שאינן  יהודיות  נשים  של 

.₪ 61
מגמה  שינוי  הינם  אלה,  חיוביים  נתונים 
ביחס לנתונים של השנים האחרונות שהצביעו על 

סטגנציה ואף ירידה במספר החרדים העובדים.
קרן  מנכ"ל  פלדשטיין  מרדכי  לדברי 
"הנתונים  חרדי):   מקצועי  (קידום  ק.מ.ח 
בשיעור  עליה  על  המצביעים  המעודדים 
השכר  ברמת  ועליה  העובדים  החרדים 
באק־ החרדים  במספר  הירידה  לצד  שלהם, 

דמיה ואחוזי הנשירה הגבוהים, מוכיחים את 
הצורך בחשיבה מערכתית מחודשת שתמנע 
מהסללה גורפת לאקדמיה, ותקדם התאמת 

'חליפת תעסוקה' אישית לכל פונה.
גם ב'מרכז כיוון' – מרכז ההכוון התע־
סוקתי המוביל לחרדים, אנו דוגלים בגישה 
יצי־ תעסוקה  פתרונות  ריבוי  מתן  של  זו 
הכשרות  מגוון  עם  החרדי  לציבור  רתיים 
מקצועיות, שמעניקים את המענה המושלם 
לכל חלקי האוכלוסיה החרדית, מה שמוכיח 
את עצמו עם הצלחות ונתוני השמה מרשי־

מים.

האדמו"ר מויז'ניץ בביקור חיזוק באשדוד
 'חרי' בכ :‡מ

צילום: יהושע פרוכטר
כ"ק  הגיע  האחרונה  השבת  במוצאי 
לביקור  שליט"א  מויז'ניץ  האדמו"ר  מרן 
השבוע  לאחר  אשדוד  בעיר  ועידוד  חיזוק 
הקשה שעבר על ציבור התושבים לאור מת־

קפת טילים מעזה.
שליט"א  האדמו"ר  פתח  הביקור  את 
מנחם  פנחס  הקדוש  בבית  אבלים  בניחום 

פשווזמן הי"ד 
וניחום  חיזוק  בדברי  האריך  האדמו"ר 
אינו  מנחם  פנחס  כי  באמרו  המשפחה  לבני 
קרבן יחיד של בני המשפחה או של חסידות 

גור, כי אם קרבן ציבור של כל כלל ישראל,
לקרבן  לקחתו  החליטו  בשמים  ואם 

ציבור זהו סימן כי הוא היה "תמים",
ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו 
די, ובטח עומד פנחס מנחם הי"ד לפני כסא 
הכבוד ומתחנן למפלתם של העומדים עלינו 

לכלותינו ימ"ש ולגאולה השלימה בקרוב,
לאלמנה  האדמו"ר  נכנס  מכן  לאחר 

ועודדה בדברי חיזוק וניחום.
המדרש  לבית  האדמו"ר  הגיע  משם 
בעיר שם התאספו מאות בני הקהילה לשי־
תשב"ר  ילדי  על  בדגש  ועידוד,  חיזוק  חת 
שנכחו גם הם במקום וזאת עפ"י בקשת כ"ק 
האדמו"ר שחפץ להרגיעם לאור הטראומות 

שחוו במהלך השבוע.
עי־ חזוק  בדברי  האריך  האדמו"ר 
כי  החמד  לילדי  באמרו  והרגעה  דוד 
שומרת  צדיקים  ואמונת  בה׳  אמונה 
יע־ שמפחד  ומי  משמר  מכל  עליהם 
בעל  אבי  תמונת  את  עיניו  מול  אל  מיד 
יתחזקו  וכך  זצוק"ל  משה"  ה"ישועות 

ילדי  על  ושומר  שמגן  בקב"ה  באמונה 
ישראל. 

לאחר מכן עברו ילדי הצאן לפני הקו־
דש כשאדמו"ר שליט"א משוחח כם כל ילד 
וילד ושואל האם הוא מפחד ומעודד ומחזק 

לבל יפלו ברוחם,
תושבי  הציבור  כלל  לברכה  עברו  כן 

אשדוד,
לריקוד  האדמו"ר  קם  המעמד  בסיום 

מיוחד עם ילדי החמד.

האדמו"ר מסאטמאר הורה: 
"הורים שלא יחסנו, ילדיהם 

לא ישלחו למוסדות"
כ"ק האדמו"ר מסאטמר בהוראה נחרצת בעקבות מגפת החצבת

 מ‡: יר‡ל לבי‡
מסאטמר  האדמו"ר  כ"ק 
מגפת  בעקבות  נחרצת  בהוראה 
לחסן  רוצים  שלא  "הורים  החצבת 
את  לשלוח  יוכלו  לא  ילדיהם  את 
בקרית  החינוך  למוסדות  ילדיהם 

יואל".
דיון  לאחר  הגיעה  ההחלטה 
רו־ עם  האדמו"ר  שערך  מעמיק 
הצדדים  שני  את  המייצגים  פאים 

בעד ונגד חיסוני החצבת. האדמו"ר 
אמר לרופא שניסה להוכיח הלכתית 
מדוע לא לחסן, "אל תלמד אותי את 

ההלכה".
בעד  שנלחם  הילדים  רופא 
חיסון החצבת הרב וערצברגר סיפר 
יואל  בקרית  רופא  שהוא  לאדמו"ר 
 10 מעל  כבר  וחיסן  שנים   34 מעל 
אלף ילדים כ"י, וב"ה לא ראה אפילו 

מקרה אחד של בעיות.

היום: כנס הנשים הגדול 
שייערך כתודה והוקרה 
לחברת מטרנה לציון 

20 שנות פרויקט החסד 
המיוחד "מטרנה מצווה"

בהשתתפות הרה"ג ישראל מאיר לאו שליט"א, מנכ"ל 
אסם מר אבי בן אסאייג ומנכ"לית מטרנה הגב' קרן 

זופניק. הרב חיים הורביץ רבה של צהלה יעביר הרצאה 
מיוחדת לערב זה, סעודת אמנים מרגשת תיערך 

בהנחיית הגב' טובי צייטלין-ברון

חרי בכ :‡מ
עם סיום פרויקט החסד השנ־
תי המוכר והוותיק "מטרנה מצווה" 
שמתקיים זו השנה ה-20 (!) ברצי־

בשיתוף  פות, 
ארגון  של 
נעמי  חסדי 
מט־ וחברת 
יערוך  רנה, 
ארגון  הערב 
נעמי  חסדי 
הוק־ אירוע 
מיוחד  רה 
חברת  עבור 

שי־ על  מטרנה 
לציון  השנים  ארוך   הפעולה  תוף 

שני עשורים של חסד.
עם  שהפך  המבצע,  במסגרת 
אספו  חסד,  של  למסורת  השנים 
משפחות רבות כפיות תחליפי חלב 
והעבירו  מטרנה  דייסות  ואריזות 
תמורת  נעמי.  חסדי  לארגון  אותם 
מטרנה  תרמה  והאריזות  הכפיות 
מארזי  אלפי   נזקקות  למשפחות 
השנה  גם  כך  שנה,  כמדי  מטרנה. 
משפחות  לאלפי  אפשרות  ניתנה 
נצרכות במגזר החרדי לתת לילדיהן 

את המזון לו הם זקוקים.
הערב,  ייערך  ההוקרה  ערב 
יום  שלישי ט' באייר, בשעה 19:15 
ברק.  בבני  חן  ארמונות  באולמי 
האירוע מיועד לנשים בלבד והכני־

סה אליו חופשית.
הרה"ג  דברים  יישאו  באירוע 
מנכ"ל  שליט"א,  לאו  מאיר  ישראל 

ומנכ"לית  אסאייג  בן  אבי  מר  אסם 
בדבריהם  זופניק,  קרן  הגב'  מטרנה 
במיזם  המיוחד  החיבור  את  ידגישו 
החסד  ארגון  עם  מצווה"  "מטרנה 
"חסדי נעמי" הנמשך כשני עשורים.
ך  ל ה מ ב
תיערך  הערב 
אמנים  סעודת 
בה־ נשכחת  בלתי 
הגב'  של  נחייתה 
צייטלין- טובי 
ותימסר  ברון, 
מיוחדת  הרצאה 
לערב  ומרגשת 
חיים  הרב  מאת  זה 
הורביץ – רבה של שכונת צהלה בתל 

אביב.
ארגון  יו"ר  כהן  יוסף  הרב 
הפ־ "שיתוף  נעמי':  'חסדי  החסד 

עצמו  את  הוכיח  מטרנה  עם  עולה 
מאליו  מובן  לא  זה  ה-20.  בפעם 
שנה  תירתם  כמטרנה  ענק  שחברת 
ותחלק  שנה   20 במשך  שנה,  אחר 
אלפי אריזות של מזון תינוקות עבור 
משפחות שאין ידם משגת. זהו שי־
תוף פעולה שאין לו תקדים בציבור 
מוקירים  אנחנו  כך  ועל  הישראלי 
להנהלת  עצומה  תודה  ומכירים 

חברת מטרנה"
עם סיום מבצע החסד השנתי, 
מדגישים במטרנה ובחסדי נעמי כי 
שיתוף הפעולה הפורה למען רווח־
תם של ילדי ישראל ילך ויתעצם גם 
את  ללוות  וימשיך  הבאות  בשנים 

הציבור החרדי בחסד ונתינה.
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ביוזמת מכבי מחוז ירושלים והשפלה 
שורה של מפגשי בריאות נערכו לנשות 

שכונת רוממה - ירושלים
חרי בכ :‡מ

בירו־ רוממה  משכונת  רבות  תושבות 
באירוע  השבוע  השתתפו  והסביבה,  שלים 
 - "אמהּות  של  נוסף  מחזור  של  הפתיחה 
מפגשי  עבורן  המרכז  רוממה"  אמהות  מרכז 
חיים  אורח  להקניית  ולתינוק,  לאם  חוויה 
נערך  הכינוס   . הצעירה  לאם  והדרכה  בריא 
והמתנ"ס  בריאות  שירותי  מכבי  בשיתוף 
ירו־ ועיריית  חלב  טיפת  ברוממה  הקהילתי 

שלים.
שייערכו  המפגשים  סדרת  במסגרת 
תפגושנה  הקרובים,  בחודשים  שלישי  בימי 
דיאטניות  בהן:  רבות,  מקצוע  נשות  הנשים, 
בריאות,  שירותי  ממכבי  ופיזיותרפיסטיות 
מקצועיות  הרצאות  לנשים  ימסרו  אשר 

מפורטות והדרכה מעשית.
של  רוממה  הרפואי  במרכז  זאת,  לצד 
בעשייה  ממשיכים  בריאות  שירותי  מכבי 
למען תושבי האזור. בערב שייערך במתנ"ס 
כשרים  ילדים  "יש  הכותרת  תחת  רוממה 
לפסח כל השנה", יעסקו בהתמודדות התזו־
נתית הנדרשת מכלל המשפחה להתמודדות 
עם מחלת הצליאק בקרב ילדים. בערב תי־
התזונאית  מפי  בנושא  מקיפה  הרצאה  מסר 
במכבי  ילדים  קלינית  דיאטנית  יהודאי,  גב' 
קונ־ למפגש  תגיע  כן  כמו  בריאות.  שירותי 
דיטוריות אשר תיתן להורים מתכונים למא־

פים ללא גלוטן.

 - חמד  'פנינת  מכבי  הרפואי  המרכז 
הבו־ הרפואיים  המרכזים  אחד  הוא  רוממה' 
מכבי  שמובילה  הבריאות  במהפכת  לטים 
בירושלים בשנים האחרונות. המרכז הרפואי 
רוממה שוכן ברחוב שמגר 21 בירושלים ומ־
שתרע על שתי קומות ומכיל שירותי רפואה 
החיים  לאורח  ומותאמים  המונגשים  רבים, 
הרפואי  המרכז  גם  זהו  השכונה.  תושבי  של 
מנבח־ מנהל  מונה  לו  בירושלים  הראשון 
זאב  הרב   – מכבי  של  החרדית  המנהלים  רת 
רייכמן, המוביל את השירות האיכותי והנא־
הרפואי  הצוות  עם  יחד  הרפואי  במרכז  מן 

המסור במרכז הרפואי.
שי־ השבוע  ימות  בכל  ניתנים  במרכז 
רותי רפואת משפחה, נשים וילדים, מעבדה 

עו־ ומוניטור   US שירותי אחיות,  ושירותי 
ניתנים  זאת  לצד  ועוד.  א.ק.ג.  בדיקות  ברי, 
במרכז הרפואי שירותי רופאי עור, אף אוזן 
גרון, עיניים, קרדיולוג, אנדוקרינולוג, מומ־

חה ריאות ילדים, דיאטנים, פיזיותרפיסטים 
רופא  שירות  גם  כמו  רבים,  שירותים  ועוד 

תורן בשבתות וחגים.
מכבי  של  השירות  תנופת  במסגרת 
האחרו־ השנים  בשלושת  נוספו  בירושלים. 
נות, 21 מרכזים רפואיים, חדשים ומפוארים 
בכל שכונות ירושלים. על פי נתוני הביטוח 
הב־ שירותי  את  'מכבי'  מובילה  הלאומי, 
מש־ למעלה  כבר  וזוכה  בירושלים,  ריאות 
הגבוה  המצטרפים  למספר  וחצי  שנים  לוש 

ביותר בעיר.

שירות ברמה: תעודת הצטיינות לד"ר 
ולדימיר זניידה מ'לאומית שירותי 

בריאות' בירושלים
לקוחות המרכז הרפואי של 'לאומית' ברמת שלמה שמכירים ומוקירים את השירות המדהים של רופא 

המשפחה שלהם פרגנו לו, והנהלת 'לאומית' העניקה לו תעודה מיוחדת

חרי בכ :‡מ

ברחבי  החרדים  הריכוזים  בכל  כמו 
בירו־ שלמה  רמת  שכונת  תושבי  גם  הארץ, 
שלים מצטרפים בהמוניהם ל'לאומית שירו־
מקצועי  אדיב,  משירות  ונהנים  בריאות'  תי 

ומותאם במיוחד עבורם. 
ולמ־  – בשכונה  המתגוררים  הלקוחות 
עשה לא רק הם, אלא גם מי שמזדמן לו לה־
מהשכונות  שלמה  רמת  הרפואי  למרכז  גיע 
ממקצועיותו,  במיוחד  מרוצים   – הסמוכות 
מסירותו ואדיבותו של ד"ר ולדימיר זניידה, 
מומחה לרפואת משפחה במרכז רפואי רמת 

שלמה.
בעניינו  בעניינו  המיוחדות  התגובות 
בריאות'  שירותי  'לאומית  הנהלת  אל  הגיעו 
שהחליטה להעניק לו תעודת הצטיינות על 

שירות "מעל המצופה.
זניידה  ד"ר  קיבל  המהלך  במסגרת 
לו  להעניק  שהגיעו  מי  פרחים.  וזר  תעודה 
מר  ירושלים  מחוז  מנהל  היו  התעודה,  את 
בלאומית  מוריה  אזור  מנהל  ויגרצין,  עודד 
מהנהלת  מזרחי  אלי  והרב  לוי  שמעון  הרב 

לאומית רמת שלמה.
משבחים  שלמה  ברמת  "המטופלים 
תדיר את הטיפול והאכפתיות של דר' זניידה 
ואנו רואים זאת גם בסקרי שביעות הרצון", 

מציינים ב'לאומית שירותי בריאות'.

להמשיך  ב'לאומית'  מבטיחים  בנוסף 
ללקוחות.  הניתן  השירות  באיכות  להתמקד 
אנ־ לחינם  ולא  חשוב  דבר  זה  "מקצועיות 
אסור  השירות  על  גם  אבל  בו,  מובילים  חנו 
לנו לוותר. כשמגיע לקוח למרכז רפואי עם 
חיוני  מרכיב  מהווה  השירות  כלשהי  בעיה 
יינתן  שזה  מקפידים  ואנחנו  בטיפול  ביותר 

בצורה הטובה והמכבדת ביותר".
לאח־ שנערך  מיוחד  בסקר  כי  יצוין 

התייצבה  החולים  קופות  לקוחות  בין  רונה 
הראשון  במקום  בריאות'  שירותי  'לאומית 
הטי־ איכות  קריטיים:  פרמטרים  בשלושה 
הטי־ ממחירי  הרצון  שביעות  הרפואי,  פול 

פולים וזמינות התורים.

קולקציית אביב 
- קיץ 2019 של 
'ורדינון' בחנויות

מבחר דוגמאות עדכניות וסגנונות ייחודיים • לרגל 
עונת החתונות: הנחות ענק על מגוון מצעים וכלי מיטה

חרי בכ :‡מ
ענק  מגוון 
וייחודי של קולקציות 
מיטה  וכלי  מצעים 
והקיץ  האביב  לעונות 
בחנויות  כבר   2019
הקולקציות  'ורדינון'. 
דוגמאות  כוללות 
ועדכניות  חדשניות 
וסגנונות ייחודיים של 

בדי איכות.
הח־ עונת  לרגל 
הרשת  יוצאת  תונות, 
מאי  חודש  במהלך 
ענק  הנחות  במבצעי 
מגוון  על  בגובה 30% 
שבח־ הקולקציות 

אלו  כולל  נויות, 
ואילו  החדשות, 
של  קנייה  על 
קו־ אאוטלט 

בחנויות  לקשן 
תינתן  עודפים, 
הנחה בגובה של 
ההנחות   .60%

קנייה  כל  על  יינתנו 
מעל 149.90 ₪.

תינתן  כמו-כן, 
משמעותית  הנחה 
למג־ יותר  אף  גדולה 
מצעים  של  סדרות  וון 
מחירים  מיטה.  וכלי 
כותנה  מצעי  לדוגמא: 
 90/200 יחיד  למיטת 
בסדרות   100% ס"מ 
'מקווין'  'דארלינג', 
במחיר  ו'קרושה', 
במ־ בלבד,   ₪  149.90
קום 449.90 ₪; מצעי 
'סברי־ בסדרות  סאטן 
 ₪  219.90 ו'רינו'  נה' 
במקום 519.90  בלבד, 

שמשק־ הנחות   -  ₪
מהמחיר  כ-67%  פות 

הרגיל.
סט  לדוגמא:  או 
 ,90/200 קיץ  מצעי 
במחיר  כותנה   100%
במקום   ₪  139.90
ושמיכות   ₪  229.90
 100% יחיד  מעבר 
במחיר  ג'רסי  כותנה 
במקום   ₪  259.90
הנחה   -  ₪  429.90
מהמ־ המשקפת 40% 

חיר הרגיל. 
מצעי  במחלקת 
והתינוקות,  הילדים 
ענק  הנחות  ניתנות 

שבת התעלות והתאחדות 
של בוגרי ישיבת 
אורייתא במעז'בוז'

קרוב למאה מבוגרי ישיבת 'אורייתא' השתתפו בשבת 
פרשת קדושים בשבת התאחדות והתעלות בעיירה 

מעז'יבוז' באוקראינה ◆ רשמים

חרי בכ :‡מ
קרוב  מעז'בוז:  אין  שבת 
'אורייתא'  ישיבת  מבוגרי  למאה 
קדושים  פרשת  בשבת  השתתפו 
בשבת התאחדות והתעלות בעיירה 

מז'יבוז' באוקראינה.
היה  המסע  את  שליווה  מי 
הרה"ג  בישיבה,  הרוחני  המנהל 
החל  המסע  שליט"א.  שפר  דוד  ר' 
אז  שישי)  (ליל  בלילה  חמישי  ביום 
טסו בני החבורה ביחד לאוקראינה. 
הבוגרים  עצרו  למז'יבוז'  בדרך 
שחרית  התפללו  שם  בבארדיצ'ב, 

בציונו של רבי לוי יצחק זיע"א.
למז'יבוז'  הגיעו  מכן  לאחר 
השבת.  לקראת  בהכנות  והחלו 
נערכו  והתפילות  השבת  סעודות 
חב־ ובדיבוק  גדולה  בהתעוררות 

רים.
בליל שבת נשא דב־
רים המנהל הרוחני הרה"ג 
רבי דוד שפר, שהעלה על 
של  המיוחד  ההווי  את  נס 
שו־ שבוגריה  אורייתא, 
ובעצם   – קשר  על  מרים 
גם   – קהילה  מעין  מהווים 

לאחר נישואיהם.

בשי־ ביטוי  לידי  בא  הדבר 
ברחבי  שמוסר  השבועיים  עורים 
ר'  הרה"ג  הישיבה  לבוגרי  הארץ 
רב  שליט"א  ברנשטיין  צבי  מרדכי 
ומו"צ דישיבת אורייתא ומו"ץ דח־
סידי פינסק קרלין. כמו גם בהקמת 
"בית אורייתא" בבני ברק שמשמש 
ישיבת  בוגרי  לקהילת  מדרש  בית 
התורה  בעיר  המתגוררים  אורייתא 

והחסידות.
סעודה שלישית, רעווא דרע־
ווין, נמשכה זמן רב כשהמשתתפים 
שרים שירי רגש בהתעוררות גדולה
שחתם  מלכה  מלווה  מעמד 
הבעש"ט  בציון  נערך  השבת  את 
תפילה  התקיימה  שם  במז'יבוז', 
והפרט  הכלל  לישועת  מיוחדת 
לאור המצב הביטחוני הקשה השו־

רר בארה"ק.
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קונצרט היסטורי: ניגוני מודז'יץ וקרליבך 
לצד לחני מוריס ראוול ולאונרד ברנשטיין

בקרוב תיערך מופע ראשון מסוגו בהשתתפות מאסטרו אלי יפה, האחים יעקב ושלום למר, סיימון כהן 
ואברימי רוט. בליווי תזמורת הסמפונית הישראלית, זמרי מקהלת האופרה הישראלית ומקהלת בית 

הכנסת הגדול בירושלים. יחד יבצעו את מיטב קטעי ה"חסידות בקלאס" בביצועים היסטוריים וחדשים 
של ניגוני מודז'יץ, חב"ד, קרליבך, יוסי גרין, מוריס ראוול, לאונרד ברנשטיין ועוד 

חרי בכ :‡מ
בעוד כשבועיים, (29/5 כ"ד אייר) תי־
ערך בהיכל התרבות בתל אביב מופע ראשון 
ומהעו־ מהארץ  אמנים  בהשתתפות  מסוגו 
אמנים  אחד  מצד  יהיו  אחת  במה  כשעל  לם 
מיטב  יהיו  השני  ומהצד  חסידיים  חרדיים 
האמנים מהציבור בכללי, כשיחד יבצעו את 
הניגונים הוותיקים של  חצרות האדמו"רים 
בשנים  שהולחנו  המובילים  הניגונים  ואת 
בק־ "חסידות  הכותרת  תחת  האחרונות, 

לאס".
המוזיקאלי  המנהל  השמות:  ואלה 
יעקב  האחים  יפה,  אלי  מאסטרו  והמנצח 
כהן  סיימון  הברית,  מארצות  למר  ושלום 

הסימפו־ תזמורת  בליווי  רוט.  ואברימי 
מקהלת  זמרי  לציון,  ראשון  הישראלית  ניה 
הכנסת  בית  ומקהלת  הישראלית  האופרה 

הגדול בירושלים.
של  הנחייתו  שרביט  תחת  יחד, 
קטעי  מיטב  את  יבצעו  הם  לפידות  ישי 
היסטוריים  בביצועים  בקלאס"  ה"חסידות 
וקרליבך  חב"ד  מודז'יץ,  ניגוני  של  וחדשים 
מוריס  לצד  גרין,  יוסי  של  יצירותיהם  לצד 

ראוול, לאונרד ברנשטיין ועוד. 
לצד זאת, על הבמה המעוצבת והמחו־
האמנים  יבצעו  ראיתם  טרם  שכמותה  דשת 
שנכתבו  חדשים  ועיבודים  לחנים  רשימת 
המשוררים  בכירי  ידי  על  זה  לערב  במיוחד 

בתחום.
'לקט  ארגון  לפעילות  מוקדש  המופע 
הצלת  בתחום  מהפכה  חולל  אשר  ישראל', 
מתפ־ כיום  החלשות.  לשכבות  וסיוע  המזון 
רחבי  מחסנים  משאיות,  עשרות  הארגון  על 
ידיים, אלפי מתנדבים וכמויות אין סוף של 
מה־ נהנים  החסד  ארגוני  רוב  איכותי.  מזון 
מהפכה שחולל לקט ישראל בתחום. כמויות 
אדירות של פירות וירקות נאספים מעודפי 
החקלאות, אלפי מנות חמות נאספות מבתי 
קייטרינג  וחברות  אירועים  אולמות  מלון, 
בר־ משפחות  אלפי  עשרות  נהנות  זה  ומכל 
חבי הארץ אם באופן ישיר ואם דרך ארגוני 

חסד ארציים ומקומיים.

טיפ לחיים מוצלחים באמת
מוערכים?  להיות  לכם  חשוב 
שואפים להצליח בתקשורת בין אנ־
במעלותיכם?  שיכירו  רוצים  שים? 

הסוד הקטן טמון פה...
להיות  שואפים  רבים  אנשים 
חלק מהחבר'ה, שיכירו ביכולותיהם 
ויאזינו להם. אכן, מגיע להם לזכות 
להגשמת  הדרך  לפעמים  אך,  לכך. 

המשאלה רצופה טעויות...
אבי  הגר,  לייב  משה  הרב 
מעניק  ובעולם,  בארץ  המאמנים 
לכם טיפ חשוב, שילמד אתכם מהי 
של  התעניינותם  את  להשיג  הדרך 

הסובבים:
התעניינותו  נושאי  על  "דבר   

של הזולת"
אתם  תמוה.  נראה  אמנם  זה 
אז  בכם,  שיתעניינו  מעוניין  הרי 
את  תביא  שלכם  ההתעניינות  כיצד 

השני לעשות זאת?
זה הזמן להכיר את הסוד הפ־
שוט אך החכם: אנשים אהובים הם 
אנשים ששמים לב לשני, מתעניינים 
נו־ ומחפשים  לשלומו  שואלים  בו, 
של  לחייו  הקשורים  שיחה  שאי 

הזולת. 
באורח פלא, אנשים אלו הופ־
נמשכת  הסביבה  למוערכים.  כים 
אליהם כמו פרפרים לצוף ומבקשת 

את קרבתם...

כי כאשר אתם קשובים באמת, 
ולא נזכרים בכל מילה שניה של הזולת 
לספר את אשר על ליבכם, אלא, באים 
עם לב נקי וקשיבות מלאה, דווקא אז 

יתחילו להעריך אתכם. 
האדם  מה  חושבים  אתם  אם 
במה  לו,  כואב  מה  רוצה,  שמולכם 
הוא עוסק כעת וכיצד הוא מתפרנס, 
יתעניינו  כולם  הבאה  שבפעם  תזכו 

בכם... זה בדוק!
זה הזמן לרכוש כלים להצלחה 
בחיים, ולהגיע ליותר מכל הבחינות: 
יותר בחיים המשפחתיים, יותר בע־
של  בקורס  כי  בחברה.  ויותר  בודה 
שי־ אימון  תהליך  תעברו  הגר  הרב 
זניק אתכם קדימה ויגשים לכם את 

המשאלות. 
תזכו  החינמי  המבוא  בערב 
את  ששינתה  השיטה  את  להכיר 
אנשים  ל18000  מעל  של  חייהם 

והקפיצה אותם.
יתקיים  הייחודי  המבוא  ערב 
באייר,  י'  רביעי,  ביום  בירושלים 

ובני ברק ביום חמישי, י"א באייר.
במ־ ש''ח  במאה  תזכו  בערב 
משתתף  לכל  שינתנו  במתנה,  זומן 

מעל גיל 18 בסיום הערב.
וחייגו  מקומכם  את  הבטיחו 

לטלפון:
03-5-444-900

ביום רביעי: יום הסברה 
במרכז 'הכוון' למשרות בהיי-

טק מותאם למגזר החרדי
בהיי-טק  לעבוד  גם  רוצה 
המותאם למגזר החרדי? מרכז 'הכ־
וון תעסוקתי' בני ברק, מיסודם של 
העבודה  ומשרד  ברק  בני  עיריית 
פותחים  רבטק,  ובשיתוף  והרווחה 
היי- משרות  לאיוש  מיוחד  במיזם 
בשכר  החרדי  למגזר  מותאמות  טק 
הטובות  מיוחדים,  תנאים  מכובד, 
הולמת,  עבודה  בסביבת  ובונוסים 
עבודה  וימי  למהדרין  כשר  מטבח 
החר־ לעובדים  במיוחד  מותאמים 

דים.
אייר  י'  רביעי  ביום  השבוע, 
מרכז  יקיים  בערב   20:00 בשעה 
'הכוון' יום הסברה לנשים למשרות 
בשבוע  ההיי-טק.  בתחום  והצעות 
האחרון נערך גם יום הסברה דומה 
מקווים  הקרוב  ובחודש  לגברים, 
ב'הכוון' לגייס עשרות עובדים חר־
בת־ מרתקות  משרות  למגוון  דיים 

חום ההיי-טק.
למרכז 'הכוון' בני ברק שיתוף 
מפע־ של  שורה  עם  פורה  פעולה 

ומעסי־ לים 
גדולים  קים 
פועלים  והם 
העת  כל 
עוב־ לאתר 
חרדים  דים 
ם  י י ת ו כ י א
ם  י ע ו ד י ה
מוסר  כבעלי 
גבוה,  עבודה 
המתאימים 
ת  ו ש י ר ד ל
המעסיקים. 

יע־ הקרובים  בחודשים  גם  לפיכך, 
לצי־ הסברה  ימי  'הכוון'  מרכז  רוך 
בור, לצורך גיוס עובדים לשורה של 
הע־ למחפשי  שיבטיחו  תפקידים 
מכובדת.,  פרנסה  עם  השמה  בודה 
מידית  וקליטה  חרדית  באווירה 

לתפקיד.
גם  מציעים  ב'הכוון'  בנוסף, 
התעסוקה,  לשוק  מלא  הכוונה  סל 
על  מקצועי,  תעסוקתי  אבחון  כולל 
המזהים  תעסוקתיים  מאבחנים  ידי 
את יתרונות המועמדים ויכולותיהם 
יכולים  שהם  כך  השונים,  בתחומים 
ספ־ תעסוקה  לתחומי  להפנותם 
והכשרה  לימודים  ולהמשך  ציפיים 
מקצועית, המתקיימים כמובן בהפ־
רדה מלאה. כן יכוונו אתכם בהכוון 
ואטרקטיביות  ייעודיות  למלגות 
בה־ מציעים  כן  השונים.  לקורסים 
לתפקידים  הכשרה  מסלולי  כוון 
ייעודים, סדנאות ידע כלליות ועוד.
03-770- והרשמה:  לפרטים 

7300/1. מספר המקומות מוגבל.

הערב הילולת הגה"ק בעל ההיכל הברכה 
מקאמרנא זיע"א

הערב ליל י' אייר ספירת נצח שבנצח 
ארבעים  המאה  קדישא  דהילולא  יומא  חל 
התורה  שר  הקדוש  הגאון  כ"ק  של  וחמש 
יחיאל  יהודה  אייזיק  יצחק  רבי  הזוהר  ובית 

מקאמרנא זיע"א בעל ההיכל הברכה.
את  שביאר  כמי  במיוחד  נתפרסם 
הימים  שבעת  אור  מרן  רבינו  של  תורתו 
לעומקה  זיע"א  טוב  שם  בעל  ישראל  רבי 
ז"ל  האר"י  מרן  דברי  על  המיוסד  ולרחבה, 
לדורות  ספר  עלי  וכתבה  תלמידיו,  וכתבי 
הלא  הקדושים,  בחיבוריו  אחריו  הבאים 
המה 'נתיב מצותיך' ו'אוצר החיים' על סדר 
התרי"ג מצות, 'היכל הברכה' על התורה על 
הקדוש,  הזוהר  על  חי'  'זוהר  המסורה,  דרך 
'נוצר חסד' על מסכת אבות 'דרך אמונה' על 
י"ג עיקרים. זאת מלבד יתר חיבוריו בשאר 
שו־ סדר  על  הטהור'  'שלחן  התורה,  חלקי 
על  האיפה'  'עשירית  חיים,  אורח  ערוך  לחן 
ששה  על  עדן'  'עצי  כהנים,  תורת   - ספרא 
ירו־ תלמוד  על  אורג'  'מעשה  משנה,  סדרי 
שלמי, 'פני זקן' על התוספתא, ועוד עשרות 
בכל  בהלכה  ותשובות  וקונטרסים,  ספרים 

מקצועות התורה.
אכן לא לחינם המליצו צדיקי הדורות 
תורה  בבחינת  הוא  ז"ל  האר"י  מרן  דברי  כי 
הוא  טוב  שם  הבעל  מרן  ודברי  שבכתב, 
הק־ רבינו  ודברי  פה,  שבעל  תורה  בבחינת 
דוש בעל ההיכל הברכה הוא בחינת הגמרא 
של תורת החסידות, כי דרכו של רבינו בכל 
דברי  וללבן  ולברר  לבאר  ותכליתם  ספריו 

מרנן האר"י והבעש"ט כסולת נקיה.
ה'  שכמלאך  עליו  אמרו  דורו  גדולי 
התורה  בכל  כזה  מבהיל  לב  הוא,  צבאות 
כולה, שהיו שגורין על פיו וכמונחים בקופ־
סא ממש, תורה שבכתב עם חסירותיה ויתי־
רותיה, ותורה שבע"פ; ש"ס בבלי וירושלמי, 
וכתבי  הקדוש  זוהר  ומכילתא,  ספרי  ספרא 
האר"י ז"ל, - לב מבעית כזה כלב הארי, מי 
תהילה.  דומייה  ולו  לתארו  יבוא  ומי  יכילנו 
לדעת  פניו  שחרו  מישראל  ורבבות  ואלפים 
בנ־ והן  בנגלות  הן  יעשון  אשר  המעשה  את 

סתרות.
וספירת  ערבית  תפילת  אחרי  הערב 
שו־ ממשיך  מ"מ  הגדול  נכדו  יערוך  העומר 

מקאמרנא  אדמו"ר  מרן  כ"ק  הקודש  שלת 
שליט"א את שולחנו הטהור סעודת ההילו־
לא המרכזית והתכנסות השנתית של חסידי 
קאמרנא, בהיכל בית המדרש עטרת שלום־
בירושלים,  הבירה  ארזי  בשכונת  קאמרנא 
קדשו  דברות  המרכזי  המשא  את  וישא 
במשנת זקנו הקדוש בעל ההילולא וכן יעלה 

עובדות והנהגות מזכרו הטהור.

כ"ק  נכדו  ימריא  הבוקר  בשעות  מחר 
על  להשתטח  שליט"א  מקאמרנא  אדמו"ר 
ציון המצוינת בבית החיים שבעיר ממלכתו 
יערוך  ערב  ולפנות  שבגאליציע,  קאמרנא 
המדרש  בית  בהיכל  ההילולא  סעודת  את 
העתיק שנבנה על ידי בעל ההילולא בערוב 
ימיו, ושרד את ימי השואה והזעם ועומד על 

תלו עד היום הזה.   
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יהדות גרוסוורדיין מתעוררת לחיים

70שנה לאחר העלאת ארונו של האהבת 
ישראל מויז'ניץ מגרוסוורדיין לבני ברק
יפתח בית מורשת יהדות והנצחה לזכר קדושי רומניה ובית ויז'ניץ באהל שנותר ריק מאז ברומניה

חרי בכ :‡מ
כמאה איש יצאו הבוקר לחנוכת בית 
רו־ באורדיה  גרויסורדיין  יהדות  מורשת 
יום  היום  שיערך  היסטורי  למעמד  מניה, 
שני ומחר בעיר גרוסורדיין שברומניה עם 
מרן  של  קברו  מקום  שהיה  האהל  חנוכת 
הע־ העלמין  בבית  מויזניץ  קדישא  הסבא 
תיק בגרויסוורדיין שהיום הוא יוסב לבית 
אורדיה   - גרוסוורדיין  יהדות  מורשת 
ברומניה ע"י האגודה למקומות הקדושים 
סל־ יעקב  אברהם  הרב  בראשות  ברומניה 
מון ששיפצו את המקום, בתצוגה שתחשף 
ותמונות  מסמכים  כ600  לראשונה  היום 
ונשמרו  שנאספו  היסטוריות  ותעודות 
מו־ שע"י  רומניה  חכמי  מכון  עי  ותועדו 

סדות שטפנשט.
לאחר מעמד חנוכת הבית תערך תפי־
בהיכל  העומר  וספירת  וערבית  מנחה  לת 
בית המדרש העתיק של מרן האהבת ישראל 
מהמפ־ פונה  שנים  עשרות  מזה  שלראשונה 
עלים שפעלו בתוכו, והוחזר לידים יהודיות, 
הקדושים  למקומות  האגודה  ע"י  וינוהל 
ברומניה בעזרת הקהילה היהודית באורדיה 

בראשות מר יעקב קופלמן הי"ו.
סימנא מילתא - היום ח' אייר מלאו 75 
הישועות  בעל  מרן  כ"ק  של  לבריחתו  שנים 
לאחר  שנה  וכשבעים  מגרוייסוורדן,  משה 
העלאת ארונו הק' של הרה"ק מרן ה"אהבת 
לבני  מגרוסוורדיין  מויז'ניץ  זי"ע  ישראל" 
עתה  ועד  מאז  בשממנו  האוהל  נותר  ברק, 
בבית העלמין בגרוסוורדיין שברומניה - בי־
מים אלו שופץ ושוקם המקום ויוקם בו בית 

גרוסוור־ ליהדות  הנצחה  ומוזיאון  מורשת 
דיין ולתולדות בית ויז'ניץ ברומניה, ביוזמת 
האגודה למקומות הקדושים ברומניה שע"י 
להנ־ הפועלים  בארה"ק,  שטפנשט  מוסדות 

צחת מורשת חכמי רומניה בימינו.
מעת  תילו,  על  האהל  עמד  שנים   13
י"ג  שביום  עד  תרצ"ו  סיון  בב'  ההלויה 
הסבא  של  הק'  ארונו  הועלה  תש"י,  באדר 
באוהל  נטמן  כאן  ברק,  לבני  זי"ע  קדישא 
נטמ־ בו  שבת",  "שומרי  העלמין  בבית 
לשושלת  האדמו"רים  יתר  מכן  לאחר  נו 

ויז'ניץ המעטירה.
הק'  האוהל  היה  קבורתו,  לפינוי  עד 
במשך  בגרוסוורדיין,  קדישא  הסבא  של 
כאשר  רבים,  ליהודים  תלפיות  כתל  השנים 
כולה  רומניה  ויהודי  ויז'ניץ  חסידי  המוני 
באו לשפוך באוהל הק' צקון שיח לחש של 
תפילות לישועת הכלל והפרט וידוע שבעת 
ערכו  ואף  באהל  יהודים  התחבאו  המלחמה 
בו תפילות הימים הנוראים. אבל מאז הועלה 
ארונו הק' של הרבי ארצה, עמד האוהל משך 
שנים רבות בשממונו ועזובה רבה היתה בו, 
להתמוטטות  ממשית  סכנה  גם  שהיתה  עד 
וצוק  האוויר  מזג  פגעי  בשל  כולו  האוהל 
העיתים. למרות שחלפו מאז, מעל 60 שנה, 
הק־ מזמן  שהיו  הק'  באוהל  השלטים  נותרו 
'לוח  הקיר  על  קבוע  בו  נותר  כמו"כ  בורה. 
הזכרון' אשר בו נרשמו שמותיהם של רבים 
מחסידי ויז'ניץ שהסתופפו בצילו של הסבא 
בשנות  ה'  קידוש  על  ונרצחו  זי"ע  קדישא 
האוהל,  מסביב  זאת,  לצד  הי"ד.  השואה, 
טמונים  בה  חשובה  חלקה  היום  עד  נשארה 

הרבי  של  וגבאיו  הרבנים והחסידים  מגדולי 
ה'אהבת ישראל'.

של  כללי  בשיפוץ  הוחל  זאת,  לאור 
נערכות  השיפוץ  עבודות  כאשר  האוהל, 
ביוזמת ובמימון מוסדות שטפנשט בארה"ק 
ו'אגודת המקומות הקדושים ברומניה' ברא־
הדואגים  סלמון,  יעקב  אברהם  הרב  שות 
וחכמי  צדיקים  של  הקברות  בתי  את  לשמר 
רומניה, בתיאום עם נשיא הקהילה היהודית 
הי"ו  קופלמן  הלוי  יעקב  מר  בגרוסוורדיין 
אשר ליבו חם לכל קדשי היהדות והיהודים 

בעיר ובאזור כולו.
ובימים אלו הסתיימה עבודת השיפוץ 
וחנוכת האהל ופתיחת המוזיאון היהודי בית 
יהדות  לתיעוד  גרוסורדין,  יהדות  מורשת 
גרוסוורדיין וערש חסידות ויז'ניץ ברומניה, 
הח־ ולרגל  הפתיחה  חגיגות  לכבוד 
קדישא  הסבא  של  העתיק  הכנסת  בית  זרת 
הקדושים  למקומות  האגודה  לידי  מויזניץ 
מיש־ איש  כמאה  הבוקר  יצאו  ברומניה 
לחנוכת  לגרוסוורדיין  היסטורי  למסע  ראל 
ראשונה  ולתפילה  מוזיאון  הקמת  האוהל, 
הע־ הכנסת  בית  בהיכל  העומר  ספירת  של 
תיק שלראשונה מזה שבעים שנה תשמע בו 
מקיף  סיור  עם  יחד  ברמה,  יהודית  תפילה 

במקומות ההיסטוריים בגרוסוורדיין. 
בתמונות: האהל המחודש שהיום יחנך 
במעמד  גרוסוורדיין'  יהדות  מורשת  ל'בית 

קהל רב
והעזובה  ההרס  ממראה  תמונות 
ששררו במקום בעת ביקורו של הרב סלמון 

באלול האחרון

הערב יומא דהילולא דהרה"ק מרן הצדיק 
דמעיקרא מהרי"צ מסטרעטין זי"ע

כל סדרי ההילולא מאורגנים ביוזמת "איגוד בוני סטרעטין"

חרי בכ :‡מ
'א  הקודש  למסע  אחרונות  הכנות 

מאה  במלאת  סטרעטין'  קיין  נסיעה 
שבעים וחמש שנים להסתלקותו של 
מרן רבינו הק' הצדיק דמעיקרא רבי 
לציונו  זיע"א  מסטרעטין  צבי  יהודה 
בסט־ החיים  שבבית  באהל  הקדוש 
קדישא  דהילולא  יומא  בהאי  רעטין 
אשר יחול הערב ביום רביעי פר' בהר 
האיגוד.  ביוזמת  הבעל"ט,  אייר  י"א 
נכבדות  קבוצות  יצאו  בס"ד  כאשר 
כ"ק  בראשות  ומארה"ב,  מארה"ק 
והרבנים  שליט"א  האדמו"רים  מרנן 

ובה־ הק'  רבותינו  צאצאי  שליט"א  הגאונים 
רחבי  מכל  מעשה  ואנשי  חסידים  שתתפות 

תבל.

"אגודת  עמלים  אלו  בימים  כאמור, 
"דרכי  חברת  עם  בשיתוף  סטרעטין"  בוני 
ההיס־ הנסיעה  וארגון  הפקת  על  שלמה" 
יומא  לקראת  לסטרעטין  טורית 
עס־ צוות  כאשר  קדישא  דהילולא 
האחרונים  בימים  יצאו  ה'איגוד'  קני 
לסיים  כדי  סטרעטין  העיירה  לעבר 
האחרונות  הלוגיסטיות  ההכנות  את 
כשרבים  קדישא,  ההילולא  לקראת 
יומא  לרגל  הק'  הציון  לפקוד  יבואו 
כי  נודע  כמו"כ  קדישא.  דהילולא 
ומחו"ל  מארה"ק  נוספות  קבוצות 
שס־ בימים  הק'  הציון  לפקוד  יבואו 

ביב ההילולא.

המנצח תמיד מפסיד
נכונה?  בצורה  נתווכח  איך 
משה  הרב  צודק?  ויכוח  כל  האם 
לכם  שיוסיף  חכם  במסר  הגר  לייב 

הצלחה ושלווה אמיתית לחיים...
ויכוח,  של  בעיצומו  אתם 
מנסה  שלו,  לכיוון  'מושך'  אחד  כל 
להוכיח את צדקת דרכו ואפילו לא 
אחד  כל  השני.  של  לדבריו  מקשיב 
עולים  הטונים  בעמדתו,  מתבצר 
אומרת  הגוף  שפת  גבוהות,  לרמות 
כל  את  משקיעים  ואתם  התנצחות 

כולכם בשביל לצאת מנצחים. 
לאחר  רגע  קורה  מה  אבל 
הוויכוח  שבעת  למרות  מדוע,  מכן? 
ומוצלחים,  חכמים  צודקים,  חשתם 
מרגישים  אתם  לאחריו  דקות  חמש 
בטעם מר ולא מבינים איך כל הרוח 
אתם  ואפילו,  מהמפרשים?  יצאה 
פתאום מתחילים לגלות שאולי הצד 

השני כן צודק שמשהו...
אבי  הגר,  לייב  משה  הרב 
ואמן  ובעולם,  בישראל  המאמנים 
לכם  מגיש  הבינאישית  התקשורת 
טיפ קטן וחכם במיוחד, שיגלה לכם 

את התשובות לשאלות הללו:  
להשיג  ביותר  הטובה  "הדרך 

להימנע  היא  מוויכוח  המיטב  את 
ממנו"

מאד,  קל  לוויכוח  להיכנס  כי 
לצאת ממנו קשה יותר...

ביניכם  להותיר  עלול  ויכוח 
נוחות  אי  תחושת  השני  הצד  לבין 
וירחף  מהר,  כך  כל  תחלוף  שלא 

באוויר זמן רב. 
להימנע  תצליחו  איך  א 
הוא:  הפתרון  וכעסים?  מוויכוחים 

קורס מנצח של הרב הגר!
אם אתם רוצים לרכוש את כל 
הכלים להצלחה בחיים, אתם מוזמ־
לקורס  המבוא  לערב  להירשם  נים 
התקשורת וההעצמה של הרב משה 

לייב הגר.
והחינמי  הייחודי  המבוא  ערב 
י'  רביעי,  ביום  בירושלים  יתקיים 
י"א  חמישי,  ביום  ברק  ובבני  באייר 

באייר.
בסיום הערב זכאי כל משתתף 
מעל גיל 18 לקבל מאה שקלים במ־

זומן!
מקומכם  את  והבטיחו  מהרו 
וחייגו לטלפון מספר:  -03-5-444

900

תושבי אופקים והסביבה 
קיבלו ייעוץ והכוונה 

בקבלת הקהל שנערכה 
בשיתוף 'מכבי שירותי 

בריאות' וארגון 'פרי חיים'
חרי בכ :‡מ

הרה"ג  חיים'  'פרי  ארגון  יו"ר 
משה שלזינגר ערך קבלת קהל במ־
באופקים  'מכבי'  של  הרפואי  רכז 
והעניק ייעוץ רפואי והלכתי לזוגות 

מעוכבי ילדים
אופ־ תושבות  זוגות,  עשרות 
ייעוץ  בקבלת  זכו  והסביבה  קים 
קהל  בקבלת  הלכתי  רפואי- 
שלזי־ משה  הרה''ג  שערך  מיוחדת 
נגר שליט"א, נשיא ארגון 'פרי חיים' 
בהובלת  ילדים  מעוכבי  זוגות  עבור 

'מכבי שירותי בריאות'.
בנשיאות  חיים'  'פרי  ארגון 
פועל  שליט"א  שלזינגר  משה  הרב 
למשפ־ בסיוע  שנה,  מ-30  למעלה 
חות שלא זכו לפרי בטן, מסייע בה־
שתדלות אצל טובי הרופאים בארץ 
ובעולם, תוך פיקוח הלכתי הדוק על 
עבור  הרפואיות  במעבדות  הנעשה 
המטופלים. בהסדר מיוחד בין 'מכבי 
שירותי בריאות' לארגון 'פרי חיים' 
שהסתייעו  'מכבי'  מבוטחי  זוכים  
הוצאות  עבור  להחזרים  בארגון, 
וב־ החולים  בבתי  הלכתית  השגחה 

מעבדות הרפואיות.
הש־ שנערכה  הקהל  בקבלת 
זכו  באופקים,  הרפואי  במרכז  בוע 
ייעוץ,  לקבלת  משפחות  עשרות 
הכוונה ותמיכה מאת הרה"ג שלזינ־
גר שליט"א. המשפחות הודו לארגון 
בריאות'  שירותי  ול'מכבי  חיים  פרי 
נתנה  אשר  המבורכת  היוזמה  על 
עם  להתמודדות  רבים  כלים  להם 

התהליך שהם חווים.

'מכבי  בין  הפעולה  שיתוף 
שירותי בריאות' לארגון 'פרי חיים' 
שדרוג  במגמת  חשוב  צעד  מהווה 
לקידום  השירותים  מערך  והרחבת 
שי־ 'מכבי  של  בקהילה  הבריאות 
המ־ לצרכי  והתאמה  בריאות'  רותי 

בוטחים.
במכ־ הבריאות  חטיבת  ראש 
"במכבי  אש, מציין:  נחמן  פרופ'  בי 
פעילות  מתקיימת  בריאות  שירותי 
והפוריות.  הגנטיקה  בתחום  ענפה 
ארגון  בין  המבורך  הפעולה  שיתוף 
'פרי חיים' לבין רופאי ומומחי 'מכבי 
שירותי בריאות' מעניק תרומה ות־
ולמשפ־ לזוגות  משמעותית  מיכה 
ראוי  שלזינגר  הרב  של  פועלו  חות. 

לכל שבח".
ראש תחום רפואת נשים במ־
כבי, ד"ר יעקב סגל: "בפגישתי עם 
בעל  לאדם  נחשפתי  שלזינגר,  הרב 
ברגי־ המקיים,  בתחום,  רב  ניסיון 
רצופים  קשרים  ומקצועיות,  שות 
שם  בעלי  ומומחים  רופאים  עם 
בתחום הרפואה, על מנת לסייע ככל 

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

שלזינגר". 
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רובח

ובחיזוורבבימויזנירמו
ˆיúום: י‰וע פרוכטר 
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רובח

זימובחוזמריבעוי
ˆיúום: ו˜י úרר
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רובח

מורבניוייניירופממינובכינוסועירבניירופבנטוורפן
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רובח

חמסטריוומררמפובפובעיבוריםעיביעורבסזמןיחפמעמ
ˆיúום: „ו„ כ‰ן

מורמבבובבמנוחבמימי
ˆיúום: ‡רי ˜.

יורמרייוסףמספינזיע

"חלק דברי הערכה כנים ואמיתיים"

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

 &100
מזומן במתנה 
בסיום הערב!

לנרשמים מראש 
הרשמה והשתתפות
חינם  

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

*מוגבל לנרשמים עד ט' אייר
*גיל 18 ומעלה

בשם השם נעשה ונצליח
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