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פרנו // „ו„ פרי„

בין ‡יר‡ן לעיר‡˜
האמריקנים מקדמים כוחות גדולים מאוד למ־

שנוכח  האמריקני  החמישי  הצי  מלבד  התיכון.  זרח 

דרך קבע בנמלי ואדמתה של קטאר, מחזיקה ארה"ב 

בכוחות רבים כמעט בכל נקודה במזרח התיכון, מא־

פגניסטאן ועיראק, ועד טורקיה וירדן. כלל הכוחות 

האמריקנים ששוהה כיום במזרח התיכון לבדה עומד 

חסר  אווירי  בצי  המחזיקים  לוחמים,  כ-40,000  על 

שיוכלו  ומגוונים  רבים  ובאמצעים  בהיקפו  תקדים 

לפגוע קשות ביעדים באיראן. עם זאת, הכוח האמ־

ריקני ששוהה כיום במזרח התיכון אינו מספיק כדי 

לעמוד מול איראן.

יותר  מעט  לעיראק  פלשו  המפרץ  במלחמת 

מ-120,000 לוחמים אמריקנים שנשלחו היישר מב־

סיסיהם באריזונה ובגרמניה, כדי להשתתף בפלישה 

בעו־ למדינה  האחרונה  (המשמעותית)  האמריקנית 

לם. אתמול דווח כי ארה"ב שוקלת שיגור של כמות 

דומה של חיילים למזרח התיכון.

תצטרך  האיראני,  הכוח  עם  להתמודד  כדי 

של  יותר  הרבה  גדולה  כמות  עם  להשתמש  ארה"ב 

והן  איראן  של  החזק  הצבאי  כוחה  בשל  הן  כוחות. 

בגלל גודלה העצום.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

נבה ‡רון ה‡לו˜ים 
ֲחמּו  לָּ ביום י' אייר שנת ב' אלפים תת"ע - ַויִּ

ִהי  ַותְּ ְלאָֹהָליו,  ִאיׁש  ַויָֻּנסּו  ָרֵאל  ִישְׂ נֶָּגף  ַויִּ ים  תִּ ְפִלשְׁ

ים ֶאֶלף,  לֹשִׁ ָרֵאל שְׁ שְׂ ּפֹל ִמיִּ דוָֹלה ְמאֹד; ַויִּ ה, גְּ כָּ ַהמַּ

ֵמתּו  ְבֵני-ֵעִלי  ֵני  ּושְׁ ִנְלָקח;  ֱאלִֹקים,  ַוֲארוֹן  ַרְגִלי.  

ָחְפִני ּוִפיְנָחס.

בהמשך מתואר על השליח שבא לספר לעלי 

ירוֹ  ַהְזכִּ הכהן הגדול, על המארעות הקשים: ַוְיִהי כְּ

ַעד  ית בְּ א ֲאחַֹרנִּ סֵּ ּפֹל ֵמַעל-ַהכִּ ֶאת ֲארוֹן ָהֱאלִֹקים, ַויִּ

י-ָזֵקן ָהִאיׁש,  ֵבר ַמְפַרְקּתוֹ ַויָּמֹת--כִּ שָּׁ ַער ַותִּ ַיד ַהשַּׁ

ָנה.  שָׁ ִעים  ַאְרבָּ ָרֵאל,  ֶאת-ִישְׂ ַפט  שָׁ ְוהּוא  ְוָכֵבד; 

(שמואל א' פרק ד)

כי  לפלישתים,  רב  סבל  גרם  הברית  ארון 

למגפות  הביא  הוא  שהה  הוא  שבה  עיר  בכל 

קשות מאוד, לבסוף החליטו הפלישתים לשלוח 

את ארון הברית לישראל בחזרה. 

הארון הגיע לבית שמש, שם ערכו אנשי בית 

שמש חגיגה גדולה לכבוד חזרתו, אך מכיוון שהם 

נהגו בארון בזלזול, ד' שלח בהם מגפה. אנשי בית 

שמש שלחו את הארון אל קרית יערים.

העלה  המלך  דוד  שנה,  עשרים  כעבור  רק  

את הארון לירושלים.

// בר המערכ„
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חברי הכנסת החדשים נשאו את נאומי הבכורה שלהם במליאה:

כסיף גרם לסערה כשתקף את הרב קוק, חברי הכנסת מהימין יצאו 
מהמליאה. אשכנזי תקף את נתניהו: "גם רה"מ אינו מעל החוק"

ח"כ אשכנזי: כאשר תנסו לשים למרמס את עקרונות הדמוקרטיה, אנחנו נהיה חומת מגן שלא ראיתם כמותה, אף אדם אינו מעל החוק. גם אם הוא ראש הממשלה." 
◆ ח"כ כסיף: "משנתו של הרב קוק נגועה הייתה מיסודה בתורת גזע מבישה, ממשלת ישראל החלה בתהליך מואץ של פשיזציה"

מ‡: יוני טיין
חברי הכנסת החדשים נשאו את 
הכנסת,  במליאת  שלהם  הבכורה  נאומי 
במ־ גדולה  לסערה  גרמו  כבר  וחלקם 

ליאה.
הזכיר  (ליכוד)  ברקת  ניר  ח"כ 
את פעילותו בראשות עיריית ירושלים 
ואמר: "כראש העיר ירושלים, נדרשתי 
תוש־ כלל  לטובת  ירושלים  את  לקדם 
כולו,  בעולם  ולאוהביה  למבקריה  ביה, 
"בעייה"  אינם  קונפליקטים  בירושלים, 
במושג  רבות  עסקתי  "תכונה".  אלא 
ורלוונטי  חשוב  מושג  קוו".  "סטטוס 
היום יותר מתמיד, הפרשנות שאני נותן 
למושג סטטוס קוו הוא: שבמקומות בהן 
מנו־ עולם  תפישות  בין  לגשר  ניתן  לא 
גדות, בין חילונים לחרדים, בין יהודים 
מייצרים  לשמאל,  ימין  בין  למוסלמים, 
"פשרות חברתיות" במטרה לחיות יחד, 

בעולם שאינו מושלם עבור אף אחד."
ח"כ ברקת התייחס למעבר לזירה 
קידום  את  מרכזי  כיעד  והציב  הארצית 

הפריפריה: "לאחר ששירתי את תושבי 
ירושלים ב-15 השנים האחרונות, גמלה 
חיי  ניסיון  את  לקחת  ההחלטה  בליבי 
קידום  הלאומית.  לרמה  אותו  ולהביא 
לב־ וחייב  בעצמותיי,  בוער  הפריפריה 
עור בעצמות כל חברי הבית הזה. אסור 
האוכלוסייה  שמירב  למצב  להגיע  לנו 
תתרכז בין גדרה לחדרה. אנחנו צריכים 
לחולל שינוי תפיסתי ולהגדיר כמשימה 
ישראל  ארץ  חבלי  על  לשמור  לאומית 
המדינה,  של  הגיאוגרפית  בפריפריה 
אני מתכוון לפעול למימוש משימה זאת 
לשיתופי  אשמח  כך  ולשם  כוחי  בכל 

פעולה נרחבים."
הציבה  (ליכוד)  גולן  מאי  ח"כ 
תושבי  של  המאבק  את  מרכזי  כיעד 
הגירה  "כשמדיניות  אביב:  תל  דרום 
בלתי  ומסתננים  ממשמעותה  איבדה 
חוקיים נהפכו לבעלי הבית לאחר שגנ־
בו את גבולה של המדינה היחידה שיש 
וחיפשתי  חיפשתי  צדק,  חיפשתי  לנו, 
הגבוה  המשפט  בית  אותו  מצאתי.  ולא 

הזכויות  בין  לבחור  אמור  שהיה  לצדק 
הקיומיות והבסיסיות של אזרחי מדינת 
ישראל לבין אלו שהסתננו בצורה בלתי 
אני  בנו.  ולא  בהם  בחר  בעליל,  חוקית 
שהאמינו  האנשים  על  היום  מסתכלת 
בי ונאבקו לצידי לאורך כל הדרך, ואני 
הקול  שלהם.  הקול  להיות  מתחייבת 
החלשים,  נשמע,  אינו  שקולם  אלו  של 
במ־  – אמון  שאיבדו  אלו  השקופים, 
להם  לספק  היה  שאמור  במי   – ערכת 
בהם,  בגדה   – מערכת  ואותה  הגנה, 
והעלימה   – עורף  ולסבלם  להם  הפנתה 
גסה  מילה  לא  היא  שכונה  מהם.  עינה 
את  השכונות,  את  לייצג  מתכוונת  ואני 
של  והכלכליות  החברתיות  הפריפריות 

החברה הישראלית."
לבן)  (כחול  אשכנזי  גבי  ח"כ 
את  להקדיש  מתכוון  הוא  כי  הצהיר 
מדינת  של  הצעירים  עבור  הקדנציה 
מהכנסת:  למענם  ולהילחם  ישראל,  
של  העתיד  הם  שלנו  הצעירים  "בעייני 
מדינת ישראל, ואנחנו צריכים להבטיח 

כלכ־ מבחינה  יותר-  טוב  עתיד  עבורם 
לש־ עלינו  וביטחונית.   חברתית  לית, 

אפשר  לצערי  לפיה  המציאות  את  נות 
על  וילדה  ילד  של  עתידם  את  לקבוע 
נולדו  האדם  בני  כל  היוולדם.  מקום  פי 
ואחת  אחד  שלכל  לוודא  ועלינו  שווים 
מהם תהיה הזדמנות שווה. מניסיוני כל 
צעיר, בהינתן הזדמנות שווה ואמיתית, 
יכול להיות בבוא היום רמטכ"ל בצה"ל 
הזדמ־ קיבלתי  אני  לכך.  ההוכחה  ואני 
נות. אני מתכוון להקדיש את הקדנציה 
שלי להם, לצעירים של מדינת ישראל, 

אני אלחם עבורם מהכנסת."
למאבק  התייחס  אשכנזי  ח"כ 
יוזמות  נגד  האופוזיציה  בקרב  הצפוי 
אנחנו   " הקואליציה:  של  החקיקה 
אופוזיציה  נהיה  אבל  אופוזיציה,  אמנם 
טובת  קיימת  בו  מקום  בכל  אחראית 
באותה  אבל  באחריות.  נפעל  הציבור, 
תנסו  שכאשר  מתחייבים  אנחנו  מידה, 
הדמוקר־ עקרונות  את  למרמס  לשים 
חומת  נהיה  אנחנו  ולשסע,  לפלג,  טיה, 

מגן שלא ראיתם כמותה. מחויבותה של 
לוודא  האופוזיציה  עם  יחד  לבן  כחול 
שראש הממשלה נתניהו לא יצליח לה־
דמו־ האנטי  החוקים  חבילת  את  עביר 
קרטים שלו, וליצור לעצמו עיר מקלט. 
אני פונה מכאן גם לחבריי בקואליציה, 
הקואליציוניים  בהסכמים  תאפשרו  אל 
מא־ אני  בפלילים,  לחשודים  חסינות 

החוק.  מעל  אינו  אדם  אף  כמוכם  מין 
הממשלה.  ראש  הוא  אם  גם  אדם.  אף 
וגם  כולנו  את  את   תשפוט  ההיסטוריה 
בחירתכם  ואת  התנהגותנו  על  אותכם 

בעת הזו."
ח"כ עופר כסיף תקף משנתו של 
קוק  הרב  של  "משנתו  ואמר:  קוק  הרב 
מבי־ גזע  בתורת  מיסודה  הייתה  נגועה 
היהודי  הקולקטיב  את  לה  ששמה  שה 
כראשון  העמים,  שאר  פני  על  כעליון 
מאליו  מובן  מדומיינת.  בהיררכיה 
ממשנה  שנגזרה  הפוליטית  שהתכנית 
נוראית זו, ואשר למרבה החרפה קנתה 
בואכה  השלטון  במסדרונות  אחיזה  לה 

לשכת ראש הממשלה, סותרת במהותה 
כל כבוד אנושי.הסוציאליזם הדמוקרטי 
לדיכוי  המעמדי,  לניצול  התשובה  הוא 
הקונפליקט  ולגזענות.  לכיבוש  לגווניו, 
יהודים  בין  לא  הוא  בישראל  האמיתי 
למנוצלים,  מנצלים  בין  אלא  לערבים, 

מדכאים למדוכאים."
ח"כ כסיף טען כי ישראל עוברת 
"ממשלת  ואמר:  פשיזציה  של  תהליך 
הח־ של  בראשותו  היוצאת,  ישראל 
בתה־ החלה  בפלילים,  הסדרתי  שוד 
ישראל  בתוך  פשיזציה  של  מואץ  ליך 
עין,  מראית  כל  המוחק  תהליך  עצמה: 
של דמוקרטיה. הסתה שלוחת רסן נגד 
המדינה  אזרחי  הפלסטינים  הערבים 
בת־ שיטתית  השתלחות  השמאל,  ונגד 
של  רדיפה  המשפט,  ובמערכת  קשורת 
ארגוני זכויות אדם, הגבלת ביקורת על 
הגובלת  בראשו  העומד  ועל  הממשל 
העו־ בזכויות  ופגיעה  אישיות,  בפולחן 
לפרקטיקה  הפכו   – ובארגוניהם  בדים 

העיקרית של נתניהו ושל עוזריו."

רוסיה: "לא קיבלנו הצעה 
אמריקנית למפגש במהלך 

פסגת הג'י-20"
טראמפ צפוי להיפגש עם נשיא סין במהלך הפסגה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמריקני  הנשיא  בעוד 
בכוונתו  כי  פרסם  טראמפ  דונלד 
וולדי־ רוסיה  נשיא  עם  להיפגש 
עשרים  כינוס  במהלך  פוטין  מיר 
הכלכלות החזקות בעולם שתיערך 
בקרוב ביפן, בקרמלין מבהירים כי 
נכון לשעה זו לא קיבלו הצעה אמ־
ריקנית למפגש בין שני המנהיגים. 
טראמפ  שעמו  אחר,  מנהיג 
סין  נשיא  הוא  בוודאות  ייפגש 
לדון  צפויים  השניים  ג'ינפינג.  שי 
בין  שמתנהלת  הסחר  מלחמת  על 

מדינותיהם. 
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חברי הכנסת החדשים נשאו את נאומי הבכורה שלהם במליאה:

כסיף גרם לסערה כשתקף את הרב קוק, חברי הכנסת מהימין יצאו 
מהמליאה. אשכנזי תקף את נתניהו: "גם רה"מ אינו מעל החוק"

ח"כ אשכנזי: כאשר תנסו לשים למרמס את עקרונות הדמוקרטיה, אנחנו נהיה חומת מגן שלא ראיתם כמותה, אף אדם אינו מעל החוק. גם אם הוא ראש הממשלה." 
◆ ח"כ כסיף: "משנתו של הרב קוק נגועה הייתה מיסודה בתורת גזע מבישה, ממשלת ישראל החלה בתהליך מואץ של פשיזציה"

מ‡: יוני טיין
חברי הכנסת החדשים נשאו את 
הכנסת,  במליאת  שלהם  הבכורה  נאומי 
במ־ גדולה  לסערה  גרמו  כבר  וחלקם 

ליאה.
הזכיר  (ליכוד)  ברקת  ניר  ח"כ 
את פעילותו בראשות עיריית ירושלים 
ואמר: "כראש העיר ירושלים, נדרשתי 
תוש־ כלל  לטובת  ירושלים  את  לקדם 
כולו,  בעולם  ולאוהביה  למבקריה  ביה, 
"בעייה"  אינם  קונפליקטים  בירושלים, 
במושג  רבות  עסקתי  "תכונה".  אלא 
ורלוונטי  חשוב  מושג  קוו".  "סטטוס 
היום יותר מתמיד, הפרשנות שאני נותן 
למושג סטטוס קוו הוא: שבמקומות בהן 
מנו־ עולם  תפישות  בין  לגשר  ניתן  לא 
גדות, בין חילונים לחרדים, בין יהודים 
מייצרים  לשמאל,  ימין  בין  למוסלמים, 
"פשרות חברתיות" במטרה לחיות יחד, 

בעולם שאינו מושלם עבור אף אחד."
ח"כ ברקת התייחס למעבר לזירה 
קידום  את  מרכזי  כיעד  והציב  הארצית 

הפריפריה: "לאחר ששירתי את תושבי 
ירושלים ב-15 השנים האחרונות, גמלה 
חיי  ניסיון  את  לקחת  ההחלטה  בליבי 
קידום  הלאומית.  לרמה  אותו  ולהביא 
לב־ וחייב  בעצמותיי,  בוער  הפריפריה 
עור בעצמות כל חברי הבית הזה. אסור 
האוכלוסייה  שמירב  למצב  להגיע  לנו 
תתרכז בין גדרה לחדרה. אנחנו צריכים 
לחולל שינוי תפיסתי ולהגדיר כמשימה 
ישראל  ארץ  חבלי  על  לשמור  לאומית 
המדינה,  של  הגיאוגרפית  בפריפריה 
אני מתכוון לפעול למימוש משימה זאת 
לשיתופי  אשמח  כך  ולשם  כוחי  בכל 

פעולה נרחבים."
הציבה  (ליכוד)  גולן  מאי  ח"כ 
תושבי  של  המאבק  את  מרכזי  כיעד 
הגירה  "כשמדיניות  אביב:  תל  דרום 
בלתי  ומסתננים  ממשמעותה  איבדה 
חוקיים נהפכו לבעלי הבית לאחר שגנ־
בו את גבולה של המדינה היחידה שיש 
וחיפשתי  חיפשתי  צדק,  חיפשתי  לנו, 
הגבוה  המשפט  בית  אותו  מצאתי.  ולא 

הזכויות  בין  לבחור  אמור  שהיה  לצדק 
הקיומיות והבסיסיות של אזרחי מדינת 
ישראל לבין אלו שהסתננו בצורה בלתי 
אני  בנו.  ולא  בהם  בחר  בעליל,  חוקית 
שהאמינו  האנשים  על  היום  מסתכלת 
בי ונאבקו לצידי לאורך כל הדרך, ואני 
הקול  שלהם.  הקול  להיות  מתחייבת 
החלשים,  נשמע,  אינו  שקולם  אלו  של 
במ־  – אמון  שאיבדו  אלו  השקופים, 
להם  לספק  היה  שאמור  במי   – ערכת 
בהם,  בגדה   – מערכת  ואותה  הגנה, 
והעלימה   – עורף  ולסבלם  להם  הפנתה 
גסה  מילה  לא  היא  שכונה  מהם.  עינה 
את  השכונות,  את  לייצג  מתכוונת  ואני 
של  והכלכליות  החברתיות  הפריפריות 

החברה הישראלית."
לבן)  (כחול  אשכנזי  גבי  ח"כ 
את  להקדיש  מתכוון  הוא  כי  הצהיר 
מדינת  של  הצעירים  עבור  הקדנציה 
מהכנסת:  למענם  ולהילחם  ישראל,  
של  העתיד  הם  שלנו  הצעירים  "בעייני 
מדינת ישראל, ואנחנו צריכים להבטיח 

כלכ־ מבחינה  יותר-  טוב  עתיד  עבורם 
לש־ עלינו  וביטחונית.   חברתית  לית, 

אפשר  לצערי  לפיה  המציאות  את  נות 
על  וילדה  ילד  של  עתידם  את  לקבוע 
נולדו  האדם  בני  כל  היוולדם.  מקום  פי 
ואחת  אחד  שלכל  לוודא  ועלינו  שווים 
מהם תהיה הזדמנות שווה. מניסיוני כל 
צעיר, בהינתן הזדמנות שווה ואמיתית, 
יכול להיות בבוא היום רמטכ"ל בצה"ל 
הזדמ־ קיבלתי  אני  לכך.  ההוכחה  ואני 
נות. אני מתכוון להקדיש את הקדנציה 
שלי להם, לצעירים של מדינת ישראל, 

אני אלחם עבורם מהכנסת."
למאבק  התייחס  אשכנזי  ח"כ 
יוזמות  נגד  האופוזיציה  בקרב  הצפוי 
אנחנו   " הקואליציה:  של  החקיקה 
אופוזיציה  נהיה  אבל  אופוזיציה,  אמנם 
טובת  קיימת  בו  מקום  בכל  אחראית 
באותה  אבל  באחריות.  נפעל  הציבור, 
תנסו  שכאשר  מתחייבים  אנחנו  מידה, 
הדמוקר־ עקרונות  את  למרמס  לשים 
חומת  נהיה  אנחנו  ולשסע,  לפלג,  טיה, 

מגן שלא ראיתם כמותה. מחויבותה של 
לוודא  האופוזיציה  עם  יחד  לבן  כחול 
שראש הממשלה נתניהו לא יצליח לה־
דמו־ האנטי  החוקים  חבילת  את  עביר 
קרטים שלו, וליצור לעצמו עיר מקלט. 
אני פונה מכאן גם לחבריי בקואליציה, 
הקואליציוניים  בהסכמים  תאפשרו  אל 
מא־ אני  בפלילים,  לחשודים  חסינות 
החוק.  מעל  אינו  אדם  אף  כמוכם  מין 
הממשלה.  ראש  הוא  אם  גם  אדם.  אף 
וגם  כולנו  את  את   תשפוט  ההיסטוריה 
בחירתכם  ואת  התנהגותנו  על  אותכם 

בעת הזו."
ח"כ עופר כסיף תקף משנתו של 
קוק  הרב  של  "משנתו  ואמר:  קוק  הרב 
מבי־ גזע  בתורת  מיסודה  הייתה  נגועה 
היהודי  הקולקטיב  את  לה  ששמה  שה 
כראשון  העמים,  שאר  פני  על  כעליון 
מאליו  מובן  מדומיינת.  בהיררכיה 
ממשנה  שנגזרה  הפוליטית  שהתכנית 
נוראית זו, ואשר למרבה החרפה קנתה 
בואכה  השלטון  במסדרונות  אחיזה  לה 

לשכת ראש הממשלה, סותרת במהותה 
כל כבוד אנושי.הסוציאליזם הדמוקרטי 
לדיכוי  המעמדי,  לניצול  התשובה  הוא 
הקונפליקט  ולגזענות.  לכיבוש  לגווניו, 
יהודים  בין  לא  הוא  בישראל  האמיתי 
למנוצלים,  מנצלים  בין  אלא  לערבים, 

מדכאים למדוכאים."
ח"כ כסיף טען כי ישראל עוברת 
"ממשלת  ואמר:  פשיזציה  של  תהליך 
הח־ של  בראשותו  היוצאת,  ישראל 
בתה־ החלה  בפלילים,  הסדרתי  שוד 
ישראל  בתוך  פשיזציה  של  מואץ  ליך 
עין,  מראית  כל  המוחק  תהליך  עצמה: 
של דמוקרטיה. הסתה שלוחת רסן נגד 
המדינה  אזרחי  הפלסטינים  הערבים 
בת־ שיטתית  השתלחות  השמאל,  ונגד 
של  רדיפה  המשפט,  ובמערכת  קשורת 
ארגוני זכויות אדם, הגבלת ביקורת על 
הגובלת  בראשו  העומד  ועל  הממשל 
העו־ בזכויות  ופגיעה  אישיות,  בפולחן 
לפרקטיקה  הפכו   – ובארגוניהם  בדים 

העיקרית של נתניהו ושל עוזריו."

רוסיה: "לא קיבלנו הצעה 
אמריקנית למפגש במהלך 

פסגת הג'י-20"
טראמפ צפוי להיפגש עם נשיא סין במהלך הפסגה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמריקני  הנשיא  בעוד 
בכוונתו  כי  פרסם  טראמפ  דונלד 
וולדי־ רוסיה  נשיא  עם  להיפגש 
עשרים  כינוס  במהלך  פוטין  מיר 
הכלכלות החזקות בעולם שתיערך 
בקרוב ביפן, בקרמלין מבהירים כי 
נכון לשעה זו לא קיבלו הצעה אמ־
ריקנית למפגש בין שני המנהיגים. 
טראמפ  שעמו  אחר,  מנהיג 
סין  נשיא  הוא  בוודאות  ייפגש 
לדון  צפויים  השניים  ג'ינפינג.  שי 
בין  שמתנהלת  הסחר  מלחמת  על 

מדינותיהם. 
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בשורה גדולה לציבור החרדי:

ביוזמת שר הפנים הרב 
דרעי: החוף הנפרד 

בטבריה הורחב, שופץ 
והוכשר למהדרין

העוברים והשבים סמוך לחוף הנפרד בטבריה הבחינו 
בחודשים האחרונים בעבודות שיפוץ ותחזוקה המתבצעות 
בתוך החוף. מדובר בעבודות מאסיביות לרוחב החוף שכללו 
הכנסת כלים כבדים ◆ כעת, ניתן לברך על המוגמר ולהציג 
בשורה של ממש עבור האוכלוסייה החרדית: החוף הנפרד 
בטבריה שינה את פניו ומעניק פתרון הולם לאלפים הרבים 

הנוהגים לפקוד אותו בעונת הרחצה

מ‡: יוני טיין
בט־ הנפרד  החוף 
הכנרת  חוף  הנו  בריה 
פי  על  המתנהל  היחידי 
ובהפרדה  ההלכה  גדרי 
בעונת  כך,  בשל  מלאה. 
באל־ גדוש  הוא  הרחצה 
בצפיפות  מתרחצים  פי 
הת־ בנוסף,  מאד.  גדולה 
שתיות הלקויות שבמקום 
בטיחותיים  מפגעים  היוו 
הח־ כך,  בשל  למבקרים. 
ליט שר הפנים הרב אריה 
המצב  את  לשנות  דרעי 
מיליוני  להקצות  והורה 
המשרד  מתקציב  שקל 
הרחבת  פרויקט  עבור 

ושיפוץ החוף.
חוד־ בסיום  ואכן, 
החוף  רבים,  עבודה  שי 
פניו.  את  שינה  הנפרד 
הרחצה  שטחי  ראשית, 

מש־ הורחבו  ובים  בחוף 
מטרים,  במאות  מעותית 
וגם  הגברים  במתחם  גם 
לא־ כדי  הנשים,  במתחם 
לא־ ברווח  שימוש  פשר 
הרחבת  המבקרים.  לפי 
החוף נעשתה בשת"פ עם 
יו"ר ערים כינרת שהקצה 
החוף  עבור  נוסף  שטח 
הוחלפו  כן,  כמו  הנפרד. 
נבנו  בחוף,  התשתיות  כל 
חדשות,  מרצפות  אבני 
הח־ מערכת  הוחלפה 
מסוכנת,  שהייתה  שמל 
נבנו סככות הצללה רבות 
שי־ וכן  נעימה  לשהייה 
כן,  כמו  נאותים.  רותים 
לב־ גישה  דרכי  הוכשרו 
עלי מוגבלויות וכך לרכבי 
חירום והצלה – עד המים.
לי־ תוקנו  בנוסף, 
הצניעות  בגדרי  קויים 

עם  פעולה  בשיתוף 
"הועד לטוהר מחנה" כדי 
להכשיר את החוף למהד־
רין. במסגרת זו, המחיצה 
משמעותי  באופן  הוגבהה 
לו,  ומחוצה  הים  בעומק 
החוף  מיקום  שופר  וכן 
גם  כראוי  מוצנע  שיהיה 

מהכביש הראשי.
הרב  הפנים  שר 
"אני  אמר:  דרעי  אריה 
מברך על שיפוץ והרחבת 
החוף הנפרד בטבריה ע"י 
משרד הפנים, ורואה בכך 
צי־ למען  גדולה  בשורה 
לרחוץ  המבקש  גדול  בור 
גדרי  לפי  הכינרת  במימי 
בעזרת  נמשיך  ההלכה. 
ה' בתחזוקת החוף הנפרד 
נפר־ חופים  כמו  בטבריה 
דים אחרים ברחבי הארץ 

לרווחת כלל הציבור".

איחוד הימין מתנגדים להבנות 
שהושגו עם המפלגות החרדיות

למרבה האבסורד, בעוד החרדים כבר הגיעו לסיכומים על הגיור והשבת, נציגי הציבור החרדי 
מאפשרים לשחיקתו באמצעות תביעות כלליות ו"חסרות שיניים" מנתניהו

מ‡: יוני טיין
צוות המו"מ הקואליציוני של איחוד 
הלי־ לנציגי  היום  הודיע  הימין  מפלגות 
עם  שהגיעו  להבנות  מתנגדים  הם  כי  כוד 
הסיעות החרדיות בנושאי דת ומדינה – כך 

פורסם בכיפה.
במפלגתם  כי  פורסם  כיפה  באתר 
לא  סמוטריץ  ובצלאל  פרץ  רפי  הרב  של 
בנו־ בעיקר  שהושגו  לסיכומים  הסכימו 

שאי השבת, הגיור והכותל.
החרדים  בעוד  האבסורד,  למרבה 
והשבת,  הגיור  על  לסיכומים  הגיעו  כבר 
נציגי הציבור החרדי מאפשרים לשחיקתו 
שי־ ו"חסרות  כלליות  תביעות  באמצעות 

ניים" מנתניהו.
מפלגות  באיחוד  דורשים  כמו"כ 

מקצועית  ועדה  להקים  מנתניהו  הימין 
שתבחן את מתן ההיתרים לעבודה בשבת.
והליכוד  החרדיות  הסיעות  בעוד 
סיכמו כי יוקם צוות מיוחד שינסה לגשר 
הקואליציה.  סיעות  שבין  המחלוקת  על 
פרץ וסמוטריץ דורשים להכפיף את נושא 

כל  ללא  הראשית  הרבנות  תחת  הגיור 
פשרה.

דורשים  המערבי  הכותל  בנושא  גם 
וזה  פשרות,  לאפשר  שלא  הימין  באיחוד 
הרא־ הרבנות  כי  קבעו  שהחרדים  לאחר 

שית תהיה אחראית על רחבת הכותל
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בשורה גדולה לציבור החרדי:

ביוזמת שר הפנים הרב 
דרעי: החוף הנפרד 

בטבריה הורחב, שופץ 
והוכשר למהדרין

העוברים והשבים סמוך לחוף הנפרד בטבריה הבחינו 
בחודשים האחרונים בעבודות שיפוץ ותחזוקה המתבצעות 
בתוך החוף. מדובר בעבודות מאסיביות לרוחב החוף שכללו 
הכנסת כלים כבדים ◆ כעת, ניתן לברך על המוגמר ולהציג 
בשורה של ממש עבור האוכלוסייה החרדית: החוף הנפרד 
בטבריה שינה את פניו ומעניק פתרון הולם לאלפים הרבים 

הנוהגים לפקוד אותו בעונת הרחצה

מ‡: יוני טיין
בט־ הנפרד  החוף 
הכנרת  חוף  הנו  בריה 
פי  על  המתנהל  היחידי 
ובהפרדה  ההלכה  גדרי 
בעונת  כך,  בשל  מלאה. 
באל־ גדוש  הוא  הרחצה 
בצפיפות  מתרחצים  פי 
הת־ בנוסף,  מאד.  גדולה 
שתיות הלקויות שבמקום 
בטיחותיים  מפגעים  היוו 
הח־ כך,  בשל  למבקרים. 
ליט שר הפנים הרב אריה 
המצב  את  לשנות  דרעי 
מיליוני  להקצות  והורה 
המשרד  מתקציב  שקל 
הרחבת  פרויקט  עבור 

ושיפוץ החוף.
חוד־ בסיום  ואכן, 
החוף  רבים,  עבודה  שי 
פניו.  את  שינה  הנפרד 
הרחצה  שטחי  ראשית, 

מש־ הורחבו  ובים  בחוף 
מטרים,  במאות  מעותית 
וגם  הגברים  במתחם  גם 
לא־ כדי  הנשים,  במתחם 
לא־ ברווח  שימוש  פשר 
הרחבת  המבקרים.  לפי 
החוף נעשתה בשת"פ עם 
יו"ר ערים כינרת שהקצה 
החוף  עבור  נוסף  שטח 
הוחלפו  כן,  כמו  הנפרד. 
נבנו  בחוף,  התשתיות  כל 
חדשות,  מרצפות  אבני 
הח־ מערכת  הוחלפה 
מסוכנת,  שהייתה  שמל 
נבנו סככות הצללה רבות 
שי־ וכן  נעימה  לשהייה 
כן,  כמו  נאותים.  רותים 
לב־ גישה  דרכי  הוכשרו 
עלי מוגבלויות וכך לרכבי 
חירום והצלה – עד המים.
לי־ תוקנו  בנוסף, 
הצניעות  בגדרי  קויים 

עם  פעולה  בשיתוף 
"הועד לטוהר מחנה" כדי 
להכשיר את החוף למהד־
רין. במסגרת זו, המחיצה 
משמעותי  באופן  הוגבהה 
לו,  ומחוצה  הים  בעומק 
החוף  מיקום  שופר  וכן 
גם  כראוי  מוצנע  שיהיה 

מהכביש הראשי.
הרב  הפנים  שר 
"אני  אמר:  דרעי  אריה 
מברך על שיפוץ והרחבת 
החוף הנפרד בטבריה ע"י 
משרד הפנים, ורואה בכך 
צי־ למען  גדולה  בשורה 
לרחוץ  המבקש  גדול  בור 
גדרי  לפי  הכינרת  במימי 
בעזרת  נמשיך  ההלכה. 
ה' בתחזוקת החוף הנפרד 
נפר־ חופים  כמו  בטבריה 
דים אחרים ברחבי הארץ 

לרווחת כלל הציבור".

איחוד הימין מתנגדים להבנות 
שהושגו עם המפלגות החרדיות

למרבה האבסורד, בעוד החרדים כבר הגיעו לסיכומים על הגיור והשבת, נציגי הציבור החרדי 
מאפשרים לשחיקתו באמצעות תביעות כלליות ו"חסרות שיניים" מנתניהו

מ‡: יוני טיין
צוות המו"מ הקואליציוני של איחוד 
הלי־ לנציגי  היום  הודיע  הימין  מפלגות 
עם  שהגיעו  להבנות  מתנגדים  הם  כי  כוד 
הסיעות החרדיות בנושאי דת ומדינה – כך 

פורסם בכיפה.
במפלגתם  כי  פורסם  כיפה  באתר 
לא  סמוטריץ  ובצלאל  פרץ  רפי  הרב  של 
בנו־ בעיקר  שהושגו  לסיכומים  הסכימו 

שאי השבת, הגיור והכותל.
החרדים  בעוד  האבסורד,  למרבה 
והשבת,  הגיור  על  לסיכומים  הגיעו  כבר 
נציגי הציבור החרדי מאפשרים לשחיקתו 
שי־ ו"חסרות  כלליות  תביעות  באמצעות 

ניים" מנתניהו.
מפלגות  באיחוד  דורשים  כמו"כ 

מקצועית  ועדה  להקים  מנתניהו  הימין 
שתבחן את מתן ההיתרים לעבודה בשבת.
והליכוד  החרדיות  הסיעות  בעוד 
סיכמו כי יוקם צוות מיוחד שינסה לגשר 
הקואליציה.  סיעות  שבין  המחלוקת  על 
פרץ וסמוטריץ דורשים להכפיף את נושא 

כל  ללא  הראשית  הרבנות  תחת  הגיור 
פשרה.

דורשים  המערבי  הכותל  בנושא  גם 
וזה  פשרות,  לאפשר  שלא  הימין  באיחוד 
הרא־ הרבנות  כי  קבעו  שהחרדים  לאחר 

שית תהיה אחראית על רחבת הכותל
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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 
lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו

"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

רה"מ במכתב התחייבות לגפני 
וליצמן: "הממשלה תמשיך 

לשמור על הסטטוס קוו, ואינה 
מעוניינת בחילולי השבת"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הסביר כי הנסיבות לחילולי השבת סביב אירוע 
הזמר אינם בשליטת הממשלה והוא מתחייב לשמור על הסטטוס 

מ‡: יוני טיין
שנבהל  הממשלה  ראש 
חילולי  בגין  יהדוה"ת  מאיומי 
בינ־ זמר  תחרות  בגלל  השבת 
לאומית בת"א בשבת שלח מכתב 
שבו הוא מתחייב: "ממשלת יש־
ראל מכבדת את יום השבת כיום 
המנוחה הלאומי ותמשיך לשמור 
על הסטטוס קוו המונהג בישראל 
בי־ הוצג  המכתב  שמים".  לאורך 

שיבת סיעת 'יהדות התורה'.
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ניהו הסביר כי הנסיבות לחילולי 
הנ"ל  הזמר  אירוע  סביב  השבת 
והוא  הממשלה  בשליטת  אינם 

מתחייב לשמור על הסטטוס.
את  פותח  הממשלה  ראש 
הזמר  אירוע  כי  בטענה  מכתבו 
לחלולי  שהוביל  לאומי  הבין 
בס־ עומדים  ההמונים  השבת 
ומדובר  בינלאומיים  טנדרטים 
שנ־ בינלאומי  יחידני  ב"אירוע 
בסטנדרטים  מועד  מבעוד  קבע 
בשליטה  שאינם  בינלאומיים 
בלעדי  באופן  ומנוהל  ממשלתית 
הציבורי  השידור  תאגיד  ידי  על 

ולא על ידי הממשלה".
אינה  ישראל  "ממשלת 
מעוניינת בחילול השבת, וכי רוב 
באירוע  המשתתפים  של  רובם 

הינם מחו"ל ואינם יהודים".

את  מסיים  הממשלה  ראש 
"ממשלת  כי,  ומבטיח  מכתבו 
יום  את  ומכבדת  תכבד  ישראל 

הלאומי  המנוחה  כיום  השבת 
ותמשיך לשמור על הסטטוס קוו 
המונהג בישראל לאורך שמים". 

מדינות אירופה גינו את מתקפת 
צבא סוריה על מחוז אידליב
המדינות האירופאיות אמרו כי אין הצדקה לפגיעה בחפים מפשע

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המדי־ שלושת  גינו  אתמול 
נות החזקות באירופה - בריטניה, 
צרפת וגרמניה את המתקפה של 
צבא סוריה על מחוז אידליב שב־

לחי־ מתחוללת  שם  סוריה,  צפון 
מה באזורים שונים ברחבי העיר, 
ידי  על  בחלקה  נשלטת  שעודנה 
לשלטונו  המתנגדים  המורדים 

של בשאר אסד.

המעצ־ שפרסמו  בהודעה 
צבא  של  ''ההתקפה  נאמר:  מות 
להיפסק.  חייבת  באידליב  סוריה 
לפגיעה  הצדקה  תהיה  ולא  אין 

בחפים מפשע", כך המעצמות. 

הרב פרץ לא מוותר: "אנחנו 
חושבים שחינוך ומשפטים 

מגיע לנו בזכות"
יו"ר איחוד הימין הוסיף, "מבחינתי המו"מ מתנהל ברוח מאוד טובה ומאוד 

מכבדת ואני מרגיש שמקשיבים לנו ויש בעיות שאנחנו גם מקשיבים לבעיות 
ואנחנו מנסים לעזור למצוא פתרונות."

מ‡: יוני טיין
איחוד  יו"ר  פרץ,  רפי  הרב 
לתו־ בראיון  הימין  מפלגות 
בכאן  ליברמן",   – "קלמן  כנית 
ומתן  למשא  התייחס  ב'  רשת 
את  לסגור  אפשר  הקואליציוני: 
חו־ אנחנו  מהר.  איתנו  הדברים 
שבים שחינוך ומשפטים מגיע לנו 
הגדר  על  נשכבנו  אנחנו  בזכות, 
לטובת כל הימין, הדבר הזה היה 
בעבר ואנחנו רוצים להמשיך את 

מה שהיה.
אמר  נתניהו  חסינות  על 
שא"א להתעלם מזה שהעם שמע 
הטענות  כל  את  יודע  הכול,  את 
ומצביע בהמוניו ואומר 'אני רוצה 

שהוא ימשיך'.
חושבים  בהחלט  "אנחנו 
שאפשר לסגור את הדברים אית־
החינוך  את  רוצים  אנחנו  מהר,  נו 
בי־ השאר  כל  ואת  והמשפטים 

ממה אנחנו סוגרים. אנחנו רוצים 
להמשיך את מה שהיה ואני חושב 
שמדובר באנשים ראויים. זה נכון 
התח־ ושיש  דיונים  זה  על  שיש 
זה  בלאן  ובדיוק  בהתאמה  בטות 
אני  אבל  המשפטים,  בתיק  הולך 

מקווה שנסגור את הדבר הזה."
מתנהל  המו"מ  "מבחינתי 
מכבדת  ומאוד  טובה  מאוד  ברוח 
ויש  לנו  שמקשיבים  מרגיש  ואני 
בעיות שאנחנו גם מקשיבים לב־
עיות ואנחנו מנסים לעזור למצוא 

פתרונות."
שתיקי  חושבים  "אנחנו 
לנו  מגיעים  והמשפטים  החינוך 
הגדר  על  נשכבנו  אנחנו  בזכות, 
לטובת כל הימין, הדבר הזה היה 
בעבר ואנחנו רוצים להמשיך את 
שליברמן  כמו  בדיוק  שהיה  מה 
רוצה להמשיך וכמו שכחלון רוצה 
להמשיך זכותנו המלאה להמשיך 

שיש  חושב  ואני  שהיה,  מה  את 
ראוי  בצלאל  ראויים.  אנשים  גם 
מכיר  הוא  המשפטים  שר  להיות 
אומר  ואני  הזה  הדבר  את  ומבין 
על עצמי שאני חושב ש-43 שנים 

של חינוך לא הולכים ברגל."
קיים  היה  החסינות  "חוק 
אדם  כל  קודם  לדעתי  עד 2005, 
אנחנו  אחרת.  שיוכח  עד  זכאי 
צריכים הרבה מאוד זהירות בדבר 
שהיא  תחליט  הכנסת  ואם  הזה 
רוצה כן לשפוט זו זכותה. הכנסת 
ההעמדה  את  לאפשר  יכולה  כן 
לפ־ עומד  זה  לדין,  (נתניהו)  שלו 
יכו־ לא  שאנחנו  חושב  ואני  ניה, 
שמע  שהעם  מזה  להתעלם  לים 
הטענות  כל  את  יודע  הכול,  את 
ומצביע בהמוניו ואומר 'אני רוצה 
שהוא ימשיך', הדבר הזה הוא לא 

סתם."
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בהוראת הרב גפני:

הורים בעוטף יקבלו 
פיצוי למרות הורדת 

ההנחיות בבוקר יום שני
במקביל אישרה ועדת הכספים בראשותו של ח"כ משה גפני, 
להאריך את החלטתו של שר האוצר גם לגבי סבב ההסלמה 

האחרון

 

מ‡: יוני טיין
המיסים  רשות 
ראשי  בקשת  את  אישרה 
להכיל  בעוטף,  המועצות 
הפי־ מתן  בקשת  את 
ימי  אובדן  בגין  צויים 
גם  הסלמה,  בעת  עבודה 
במ־  .6.5.19 שני  יום  על 
הכ־ ועדת  אישרה  קביל 
ח"כ  של  בראשותו  ספים 
את  להאריך  גפני,  משה 
האוצר  שר  של  החלטתו 
ההסלמה  סבב  לגבי  גם 

האחרון.
המועצות  ראשי 
בעוטף עזה החליטו שלא 
ביממה  לימודים  לקיים 
הל־ סבב  של  האחרונה 
על  ההחלטה  (שכן  חימה 
ההת־ הנחיות  הורדת 
דקות  התקבלה  גוננות 
ספורות לפני זמן פתיחת 
מערכות החינוך). לבקשת 
ראשי רשויות עוטף עזה, 
המיסים  רשות  אישרה 
הפי־ לבקשת  להכניס 
האחרון  הסבב  של  צויים 
להורים  ההחזר  את  גם 
ביום  עבודה  אובדן  בגין 
היממה   ,6.5.19 שני, 
הלחימה  לסבב  האחרונה 

האחרון.
האוצר  שר  כזכור, 
בסבב  אישר  כחלון  משה 
(סוף  הקודם  ההסלמה 
פיצויים  מתן   (2018
עסקים  ובעלי  לתיירנים 
בעוטף עזה. בנוסף אישר 
ימי  אובדן  על  פיצוי  מתן 
ילדים  עם  להורה  עבודה 
כאמור,   .14 לגיל  מתחת 
ועדת  אישרה  הבוקר 
מתן  הכנסת  של  הכספים 
גם  זו  במתכונת  פיצויים 
שהס־ ההסלמה  לסבב 
מת־ שעבר.  שבוע  תיים 
שאושרה  הפיצויים  כונת 
היום תהיה תקפה עד סוף 

.2019
ליבשטיין  אופיר 
הנגב:  שער  מועצת  ראש 
"הסבב האחרון היה אלים 
במיוחד וכלל חוויה קשה 
רקטות,  מאות  ירי  של 
וארבעה  נפילות  עשרות 
את  מברך  אני  הרוגים. 
שמצאה  המיסים  רשות 
חבילת  את  להכיל  לנכון 
היממה  על  גם  הפיצויים 
הלחימה.  של  האחרונה 
היה  ניתן  שלא  קביעתנו 
חינוך  מערכות  לפתוח 

היתה  שני  יום  בבוקר 
ואני  הנכונה  ההחלטה 
המיסים  שרשות  שמח 
בחרה לעמוד לצידנו בע־
ניין. אני מודה לח"כ גפני 
וועדת הכספים על ההח־
לטה להכיל את מתן הפי־
בעלי  לתיירנים,  צויים 

עסקים והורים בעוטף.
אני מחזק את חברי 
המו־ ראש  עידאן,  תמיר 
עצה האזורית שדות נגב, 
פיצוי  להעניק  בדרישתו 
הר־ עובדי  שהם  להורים 
בעו־ המקומיות  שויות 
מחויבת  הנגב  שער  טף. 
למאבק זה ויחד עם שאר 
הרשויות נדרוש  שיעשה 

צדק לעובדי המועצות.
עזה  עוטף  ישובי 
אלא  פריפריה,  אינם  הם 
היוש־ קידמי  קו  ישובי 
חיזוק  עוין.  גבול  על  בים 
התוש־ וחיזוק  הישובים 
ראוי  בעוטף,  הגרים  בים 
לאומי.  אינטרס  שיהיה 
המשך  תתאפשר  כך  רק 
העו־ ישובי  של  הצמיחה 
ההתיישבות  וחיזוק  טף 

על גבולות הארץ".
 

ירושלים חוגגת יום הולדת לשגרירות ארה"ב

נתניהו: "כל המדינות באזור צריכות 
לעמוד ביחד עם ארה"ב נגד 

התוקפנות האיראנית"
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לציון שנה להעברת השגרירות לירושלים וצייץ: 

"השגרירות היפה עומדת כתזכורת ליחסינו עם ישראל"

מ‡: יוני טיין
נתניהו,  בנימין  הממשלה,  ראש 
במלון  שהתקיים  טקס  במהלך  אמר 
למ־ שנה  לציון  בירושלים,  דוד  מצודת 
הברית לירושלים  ארצות  שגרירות  עבר 
למען  עבדתי  בהן  השנים  כל  ״במשך  כי 
מדינת ישראל ולמען הברית החזקה שלה 
כאן  היה  לא  מעולם  הברית,  ארצות  עם 
ישראל  של  יותר  טוב  ידיד  בירושלים, 
מהשגריר  הברית,  ארצות  את  שמייצג 
דיוויד פרידמן, ולא היה ידיד טוב בבית 

הלבן, מהנשיא דונלד ג'יי טראמפ.
כבירתנו  ירושלים  את  ייסדנו 
קרה  לא  שמעולם  מדהים  דבר  ועשינו 
שו־ לנו  יש  האנושות.  של  בהיסטוריה 
באדמתנו,  מחדש  זכינו  עתיקים,  רשים 
להכיר  מסרב  והעולם  ובהכל,  בבירתנו 
בירושלים. אחת אחרי השניה, כל המדי־
שנסגרו  שגרירויות  כאן  היו  לחלקן  נות. 
כתוצאה מלחץ ב- 1967 וב-1973, ומאז, 
כמעט חצי מאה לאחר מכן, אף מדינה לא 
השגרירויות  כבירתנו.  בירושלים  הכירה 
תל  את  אוהב  אני  אביב.  בתל  נמצאות 

אביב, אבל זו ירושלים - זו בירתנו.
אף מדינה לא העבירה את השגרי־
רות ואף מדינה לא הכירה בירושלים עד 
אחד:  בהיר  ביום  ואמר  מישהו,  שהגיע 
ואני  ישראל  של  בירתה  היא  ירושלים 
דונלד  הנשיא  שעשה  מה  זה  בכך.  מכיר 
מתחכם  לא  באופן  בדרכו,  ואז  טראמפ. 
את  העביר  הוא  קורקט,  פוליטקלי  ולא 
שנה,  לפני  בדיוק  לירושלים  השגרירות 
ואז הוא עשה דבר נוסף: הוא הכפיף את 

הקונסוליה לשגרירות.
דורש  זה  אבל  כך  כל  ברור  זה 
מנהיגות, ויש לנו פה את המנהיגות הזו. 
אני רוצה להודות לך דיוויד על העבודה 
ולב־ הזו  העוולה  לתיקון  שלך  הנפלאה 
יודע  אני  שלנו.  המשותף  העתיד  ניית 
יודעים  לא  כאן  שאנשים  רבים  דברים 
- אבל מה שכולכם יודעים הוא מספיק. 

תודה לך דיוויד, תודה לך מקרב לבנו.
מת־ אתגרים  מול  עומדים  אנחנו 
והאתגרים  מתחזקים  אנחנו  משכים. 
ואתם  אותם  מקדימים  אנחנו  גדלים. 
יודעים את זה כיוון שאם הייתם מגיעים 
למדינה הזו לפני 70 שנים, והייתם רואים 
עכשיו,  פה  קיים  ומה  אז  כאן  היה  מה 
על  והתעלינו  שהקדמנו  מבינים  הייתם 

האתגרים ועל האויבים שלנו.
אפילו האויבים שלנו משתנים. יש 

היח־ של  חדשה  ותחייה  חדשה  פריחה 
הערבים  משכנינו  רבים  ובין  בינינו  סים 
רבות.  ערביות  לא  מוסלמיות  ומדינות 
אנחנו מאוחדים ברצון לעצור את התוק־
פנות האיראנית. מדינת ישראל, כל מדי־
נות האזור וכל המדינות שחפצות בשלום 
בעולם, צריכות לעמוד יחד לצד ארצות 
עלינו  האיראנית.  התוקפנות  נגד  הברית 
ואת  ישראל  מדינת  את  לחזק  להמשיך 

הברית החשובה עם אמריקה.
כולנו מאמינים כי עלינו לחזק את 
שעו־ ככל  בריתות.  באמצעות  ישראל 
ישראל  של  והצבאית  הכלכלית  צמתה 
מתחזקת היא מתחזקת יותר גם מבחינה 
דיפלומטית. בעוד שפעם נחשבנו למדי־
נה שאף אחד לא מגיע אליה, היום כולם 

מגיעים לירושלים.
אר־ של  ההכרה  לאחר  שנה  היום, 
צות הברית וגואטמלה תחת הנשיא ג'ימי 
מוראלס בירושלים כבירתה של ישראל, 
מדינות העולם מגיעות לירושלים. חלקן 
אף פתחו משרדים בירושלים, דבר הסו־
בירושלים  מלאה  להכרה  הדרך  את  לל 
לישראל  מגיעות  ככלל  כולן  אך  כבירה, 
מכיוון שהן יודעות שהעתיד נמצא כאן: 
בהגנה,  בסייבר,  בביטחון,  בטכנולוגיה, 
בחקלאות וברפואה. זה קורה, וזה משנה 

לחלוטין את התפיסה על ישראל.
העולם  תפיסת  את  משנה  לא  זה 
ישנו  לא  לעולם  הם   - האנטישמים  של 
רבים  מיליונים  עבור  אבל  דעתם.  את 
ישראל  העולם,  ברחבי  מיליארדים  ואף 
הופכת למשהו אחר. היא הופכת למוקד 

של חוזק, יצירתיות, וזה עוזר לנו לבנות 
לבריתות.  זקוקה  מדינה  כל  בריתות. 
לכן  בריתות.  צריכות  מעצמות  אפילו 
וודאי שמדינה שקטנה בשטחה אך גדו־
היא  גם  זקוקה  ישראל,  כמו  ברוחה,  לה 

לבריתות.
הבריתות  את  כורתים  בעודנו 
האלה עם העולם הערבי, עם אסיה, אפ־
ריקה ואמריקה הלטינית, איננו שוכחים 
לעולם את הברית החיונית ביותר – הב־
רית עם ארצות הברית. זו ברית שקודמת 
מע־ אנחנו  כמותה.  מעין  וחשובה  לכל 
להמשיך  ורוצים  אותה  ומוקירים  ריכים 

להרחיב אותה.
בשנה  דיוויד,  לשגריר:  פנה  רה"מ 
לנו  שהיו  השיחות  את  נמשיך  הקרובה 
כדי  בוושינגטון  שקיימתי  השיחות  ואת 
נקדם  אנחנו  התקדמות.  ישנה  כי  לוודא 
הישראלית-אמרי־ הברית  את  ונחזק 
כך  לכן,  קודם  נראתה  שלא  בדרך  קנית 
לכולכם  תודה  הזמנים.  בכל  שתתקיים 
יש־ מדינת  למען  שעשיתם  מה  כל  על 
והח־ הנפלאה  הידידות  על  ותודה  ראל, 

זקה בינינו.״
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ 
וצייץ:  המיוחד  למועד  הוא  גם  התייחס 
השנה  יום  את  מציינים  אנחנו  "היום 
לי־ הברית  ארצות  שגרירות  להעברת 
רושלים. השגרירות היפה שלנו עומדת, 
כתזכורת ליחסינו עם ישראל ולחשיבות 
למען  והעמידה  ההבטחה  על  השמירה 

האמת".
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בהוראת הרב גפני:

הורים בעוטף יקבלו 
פיצוי למרות הורדת 

ההנחיות בבוקר יום שני
במקביל אישרה ועדת הכספים בראשותו של ח"כ משה גפני, 
להאריך את החלטתו של שר האוצר גם לגבי סבב ההסלמה 

האחרון

 

מ‡: יוני טיין
המיסים  רשות 
ראשי  בקשת  את  אישרה 
להכיל  בעוטף,  המועצות 
הפי־ מתן  בקשת  את 
ימי  אובדן  בגין  צויים 
גם  הסלמה,  בעת  עבודה 
במ־  .6.5.19 שני  יום  על 
הכ־ ועדת  אישרה  קביל 
ח"כ  של  בראשותו  ספים 
את  להאריך  גפני,  משה 
האוצר  שר  של  החלטתו 
ההסלמה  סבב  לגבי  גם 

האחרון.
המועצות  ראשי 
בעוטף עזה החליטו שלא 
ביממה  לימודים  לקיים 
הל־ סבב  של  האחרונה 
על  ההחלטה  (שכן  חימה 
ההת־ הנחיות  הורדת 
דקות  התקבלה  גוננות 
ספורות לפני זמן פתיחת 
מערכות החינוך). לבקשת 
ראשי רשויות עוטף עזה, 
המיסים  רשות  אישרה 
הפי־ לבקשת  להכניס 
האחרון  הסבב  של  צויים 
להורים  ההחזר  את  גם 
ביום  עבודה  אובדן  בגין 
היממה   ,6.5.19 שני, 
הלחימה  לסבב  האחרונה 

האחרון.
האוצר  שר  כזכור, 
בסבב  אישר  כחלון  משה 
(סוף  הקודם  ההסלמה 
פיצויים  מתן   (2018
עסקים  ובעלי  לתיירנים 
בעוטף עזה. בנוסף אישר 
ימי  אובדן  על  פיצוי  מתן 
ילדים  עם  להורה  עבודה 
כאמור,   .14 לגיל  מתחת 
ועדת  אישרה  הבוקר 
מתן  הכנסת  של  הכספים 
גם  זו  במתכונת  פיצויים 
שהס־ ההסלמה  לסבב 
מת־ שעבר.  שבוע  תיים 
שאושרה  הפיצויים  כונת 
היום תהיה תקפה עד סוף 

.2019
ליבשטיין  אופיר 
הנגב:  שער  מועצת  ראש 
"הסבב האחרון היה אלים 
במיוחד וכלל חוויה קשה 
רקטות,  מאות  ירי  של 
וארבעה  נפילות  עשרות 
את  מברך  אני  הרוגים. 
שמצאה  המיסים  רשות 
חבילת  את  להכיל  לנכון 
היממה  על  גם  הפיצויים 
הלחימה.  של  האחרונה 
היה  ניתן  שלא  קביעתנו 
חינוך  מערכות  לפתוח 

היתה  שני  יום  בבוקר 
ואני  הנכונה  ההחלטה 
המיסים  שרשות  שמח 
בחרה לעמוד לצידנו בע־
ניין. אני מודה לח"כ גפני 
וועדת הכספים על ההח־
לטה להכיל את מתן הפי־
בעלי  לתיירנים,  צויים 

עסקים והורים בעוטף.
אני מחזק את חברי 
המו־ ראש  עידאן,  תמיר 
עצה האזורית שדות נגב, 
פיצוי  להעניק  בדרישתו 
הר־ עובדי  שהם  להורים 
בעו־ המקומיות  שויות 
מחויבת  הנגב  שער  טף. 
למאבק זה ויחד עם שאר 
הרשויות נדרוש  שיעשה 

צדק לעובדי המועצות.
עזה  עוטף  ישובי 
אלא  פריפריה,  אינם  הם 
היוש־ קידמי  קו  ישובי 
חיזוק  עוין.  גבול  על  בים 
התוש־ וחיזוק  הישובים 
ראוי  בעוטף,  הגרים  בים 
לאומי.  אינטרס  שיהיה 
המשך  תתאפשר  כך  רק 
העו־ ישובי  של  הצמיחה 
ההתיישבות  וחיזוק  טף 

על גבולות הארץ".
 

ירושלים חוגגת יום הולדת לשגרירות ארה"ב

נתניהו: "כל המדינות באזור צריכות 
לעמוד ביחד עם ארה"ב נגד 

התוקפנות האיראנית"
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לציון שנה להעברת השגרירות לירושלים וצייץ: 

"השגרירות היפה עומדת כתזכורת ליחסינו עם ישראל"

מ‡: יוני טיין
נתניהו,  בנימין  הממשלה,  ראש 
במלון  שהתקיים  טקס  במהלך  אמר 
למ־ שנה  לציון  בירושלים,  דוד  מצודת 
הברית לירושלים  ארצות  שגרירות  עבר 
למען  עבדתי  בהן  השנים  כל  ״במשך  כי 
מדינת ישראל ולמען הברית החזקה שלה 
כאן  היה  לא  מעולם  הברית,  ארצות  עם 
ישראל  של  יותר  טוב  ידיד  בירושלים, 
מהשגריר  הברית,  ארצות  את  שמייצג 
דיוויד פרידמן, ולא היה ידיד טוב בבית 

הלבן, מהנשיא דונלד ג'יי טראמפ.
כבירתנו  ירושלים  את  ייסדנו 
קרה  לא  שמעולם  מדהים  דבר  ועשינו 
שו־ לנו  יש  האנושות.  של  בהיסטוריה 
באדמתנו,  מחדש  זכינו  עתיקים,  רשים 
להכיר  מסרב  והעולם  ובהכל,  בבירתנו 
בירושלים. אחת אחרי השניה, כל המדי־
שנסגרו  שגרירויות  כאן  היו  לחלקן  נות. 
כתוצאה מלחץ ב- 1967 וב-1973, ומאז, 
כמעט חצי מאה לאחר מכן, אף מדינה לא 
השגרירויות  כבירתנו.  בירושלים  הכירה 
תל  את  אוהב  אני  אביב.  בתל  נמצאות 

אביב, אבל זו ירושלים - זו בירתנו.
אף מדינה לא העבירה את השגרי־
רות ואף מדינה לא הכירה בירושלים עד 
אחד:  בהיר  ביום  ואמר  מישהו,  שהגיע 
ואני  ישראל  של  בירתה  היא  ירושלים 
דונלד  הנשיא  שעשה  מה  זה  בכך.  מכיר 
מתחכם  לא  באופן  בדרכו,  ואז  טראמפ. 
את  העביר  הוא  קורקט,  פוליטקלי  ולא 
שנה,  לפני  בדיוק  לירושלים  השגרירות 
ואז הוא עשה דבר נוסף: הוא הכפיף את 

הקונסוליה לשגרירות.
דורש  זה  אבל  כך  כל  ברור  זה 
מנהיגות, ויש לנו פה את המנהיגות הזו. 
אני רוצה להודות לך דיוויד על העבודה 
ולב־ הזו  העוולה  לתיקון  שלך  הנפלאה 
יודע  אני  שלנו.  המשותף  העתיד  ניית 
יודעים  לא  כאן  שאנשים  רבים  דברים 
- אבל מה שכולכם יודעים הוא מספיק. 

תודה לך דיוויד, תודה לך מקרב לבנו.
מת־ אתגרים  מול  עומדים  אנחנו 
והאתגרים  מתחזקים  אנחנו  משכים. 
ואתם  אותם  מקדימים  אנחנו  גדלים. 
יודעים את זה כיוון שאם הייתם מגיעים 
למדינה הזו לפני 70 שנים, והייתם רואים 
עכשיו,  פה  קיים  ומה  אז  כאן  היה  מה 
על  והתעלינו  שהקדמנו  מבינים  הייתם 

האתגרים ועל האויבים שלנו.
אפילו האויבים שלנו משתנים. יש 

היח־ של  חדשה  ותחייה  חדשה  פריחה 
הערבים  משכנינו  רבים  ובין  בינינו  סים 
רבות.  ערביות  לא  מוסלמיות  ומדינות 
אנחנו מאוחדים ברצון לעצור את התוק־
פנות האיראנית. מדינת ישראל, כל מדי־
נות האזור וכל המדינות שחפצות בשלום 
בעולם, צריכות לעמוד יחד לצד ארצות 
עלינו  האיראנית.  התוקפנות  נגד  הברית 
ואת  ישראל  מדינת  את  לחזק  להמשיך 

הברית החשובה עם אמריקה.
כולנו מאמינים כי עלינו לחזק את 
שעו־ ככל  בריתות.  באמצעות  ישראל 
ישראל  של  והצבאית  הכלכלית  צמתה 
מתחזקת היא מתחזקת יותר גם מבחינה 
דיפלומטית. בעוד שפעם נחשבנו למדי־
נה שאף אחד לא מגיע אליה, היום כולם 

מגיעים לירושלים.
אר־ של  ההכרה  לאחר  שנה  היום, 
צות הברית וגואטמלה תחת הנשיא ג'ימי 
מוראלס בירושלים כבירתה של ישראל, 
מדינות העולם מגיעות לירושלים. חלקן 
אף פתחו משרדים בירושלים, דבר הסו־
בירושלים  מלאה  להכרה  הדרך  את  לל 
לישראל  מגיעות  ככלל  כולן  אך  כבירה, 
מכיוון שהן יודעות שהעתיד נמצא כאן: 
בהגנה,  בסייבר,  בביטחון,  בטכנולוגיה, 
בחקלאות וברפואה. זה קורה, וזה משנה 

לחלוטין את התפיסה על ישראל.
העולם  תפיסת  את  משנה  לא  זה 
ישנו  לא  לעולם  הם   - האנטישמים  של 
רבים  מיליונים  עבור  אבל  דעתם.  את 
ישראל  העולם,  ברחבי  מיליארדים  ואף 
הופכת למשהו אחר. היא הופכת למוקד 

של חוזק, יצירתיות, וזה עוזר לנו לבנות 
לבריתות.  זקוקה  מדינה  כל  בריתות. 
לכן  בריתות.  צריכות  מעצמות  אפילו 
וודאי שמדינה שקטנה בשטחה אך גדו־
היא  גם  זקוקה  ישראל,  כמו  ברוחה,  לה 

לבריתות.
הבריתות  את  כורתים  בעודנו 
האלה עם העולם הערבי, עם אסיה, אפ־
ריקה ואמריקה הלטינית, איננו שוכחים 
לעולם את הברית החיונית ביותר – הב־
רית עם ארצות הברית. זו ברית שקודמת 
מע־ אנחנו  כמותה.  מעין  וחשובה  לכל 
להמשיך  ורוצים  אותה  ומוקירים  ריכים 

להרחיב אותה.
בשנה  דיוויד,  לשגריר:  פנה  רה"מ 
לנו  שהיו  השיחות  את  נמשיך  הקרובה 
כדי  בוושינגטון  שקיימתי  השיחות  ואת 
נקדם  אנחנו  התקדמות.  ישנה  כי  לוודא 
הישראלית-אמרי־ הברית  את  ונחזק 
כך  לכן,  קודם  נראתה  שלא  בדרך  קנית 
לכולכם  תודה  הזמנים.  בכל  שתתקיים 
יש־ מדינת  למען  שעשיתם  מה  כל  על 
והח־ הנפלאה  הידידות  על  ותודה  ראל, 

זקה בינינו.״
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ 
וצייץ:  המיוחד  למועד  הוא  גם  התייחס 
השנה  יום  את  מציינים  אנחנו  "היום 
לי־ הברית  ארצות  שגרירות  להעברת 
רושלים. השגרירות היפה שלנו עומדת, 
כתזכורת ליחסינו עם ישראל ולחשיבות 
למען  והעמידה  ההבטחה  על  השמירה 

האמת".
 

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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מעצרו של החשוד בתאונה 
בירושלים הוארך ב-8 ימים

החשוד בתאונת הפגע וברח בירושלים, שבה נפגע אנוש ילד בן 11, ממשיך 
לשמור על זכות השתיקה ◆ לאור זאת השופט החליט להאריך את המעצר

מ‡: מ. יו„
המ־ בית  המשטרה,  לבקשת 
מעצרו  את  אתמול  האריך  שפט 
בשמונה  הפגע  בתאונת  החשוד  של 
הפגע  בתאונת  חשוד  הוא  ימים. 
שבה  כחודש,  לפני  בירושלים  וברח 

נפצע אנוש ילד בן 11.
הר־ המעצר  בהארכת  מדובר 
שעבר  בשבוע  החשוד.  של  ביעית 

עצרה המשטרה חשוד נוסף בתאונה. 
מהשניים  מי  יודעים  לא  במשטרה 
נהג ומי ישב במושב הנוסע. השניים 
אינם משתפים פעולה עם המשטרה.
במהלך הדיון אמר נציג המש־
המ־ של  ההתנהגויות  "כלל  כי  טרה 
הלי־ שיבוש  של  הוא  בתיק  עורבים 
עודנה  החקירה  מידע.  והסתרת  כים 
בעיצומה. מדובר בתיק חמור מאוד".
ההחלטה  הכרזת  במעמד 

השופט:  אמר  המעצר,  את  להאריך 
בחקי־ חלקית  התקדמות  "קיימת 
זכות  על  שומר  שהוא  והעובדה  רה, 
שה־ כמובן  אבל  זכותו.  זו  השתיקה 
חקירה  פה  יש  בחשבון.  יילקח  דבר 
קשורה  מורכבת,  בצורה  שמתנהלת 
בראיות פורנזיות ובחשודים אחרים. 
זכות  על  שומר  שהחשוד  לב  בשים 

השתיקה, אני מקבל את הבקשה".
 

רוכב אופניים חשמליים גרם 
למותו של קשיש

שנה וחצי אחרי התאונה, כתב אישום נגד רוכב אופניים שפגע בקשיש שחצה 
את הכביש ◆ הקשיש סבל משברים בגולגולת ומת מפצעיו לאחר שבועיים

מ‡: מ. יו„
פר־ התאונה,  אחרי  וחצי  שנה 
אתמול  הגישה  חיפה  מחוז  קליטות 
שפגע  חדרה,  תושב  נגד  אישום  כתב 
עם אופניו החשמליים בקשיש שחצה 

את הכביש בעיר באוקטובר 2017.
כי  עולה  האישום  מסעיפי 
בחדרה  רמב"ם  ברחוב  רכב  האיש 
במהירות של 24 קמ"ש בזמן שההרוג, 
לחצות  החל  ה-89  בן  אלפייב  פיוטר 
רחוב  עם  בצומת  החצייה  מעבר  את 

כי  טוענים  בפרקליטות  לבזובסקי. 
אלפייב היה במרחק של כשני מטרים 
התקרב  כשהרוכב  המדרכה  משפת 
בו  להבחין  היה  שיכול  אף  ועל  אליו, 

המשיך ברכיבה מבלי שהאט.
וכ־ הכביש  על  נפל  אלפייב 
בגולגולת  משברים  סבל  מכך  תוצאה 
מכן  לאחר  שבועיים  מוחי.  ודימום 
מה־ כתוצאה  החולים  בבית  מת  הוא 

תדרדרות במצבו.
לרוכב  מייחסת  הפרקליטות 

ברשלנות  מוות  גרימת  של  עבירות 
למתר־ ער  היה  לא  הוא  כי  והסבירה 
האט  לא  נסיעתו,  שבכיוון  בדרך  חש 
עד כדי עצירה עם התקרבותו למעבר 
החצייה ולא הבחין בכך שהחל לחצות 
את הכביש. יחד עם זאת כתבו בפר־
בק־ האופניים "נהג  רוכב  כי  קליטות 
זהירות  ובחוסר  ברשלנות  ראש,  לות 
- ולא כפי שנהג מן היישוב היה נוהג 

בנסיבות העניין".

רק שתי הצעות הוגשו במכרז 
להרחבת הרכבת הקלה 

מ‡: יר‡ל לבי‡  
מסמכי  שפורסמו  לאחר 
המכרז לפני פחות משנה, התקבלו 
לתכנון,   JNET-ה במכרז  הצעות 
הירוק  הקו  של  והפעלה  הקמה 
הרכבת  של  האדום  לקו  והארכות 

הקלה בירושלים.
משתי  התקבלו  ההצעות 
ישרא־ חברות  הכוללות  קבוצות 
ליות מובילות במשק ובתחום הת־
שתיות בפרט וחברות בינלאומיות 
התשתיות.  בעולם  המתמחות 
הבין-משרדית  המכרזים  ועדת 
הת־ האוצר,  למשרדי  המשותפת 

בשיתוף  ירושלים  ועיריית  חבורה 
ברא־ לתחבורה,  אב  תכנית  צוות 
נחמיה  הכללי,  החשב  סגן  שות 
למ־ המכרז  לצורך  פרסמה  קינד, 
במהלך  מסמכים  מ-8,000  עלה 
על  והשיבה  האחרונים  החודשים 

אלפי פניות מצד המתמודדים.
הצ־ את  שהגישו  הקבוצות 

עותיהן במכרז הן:
לשיכון  משותפת  קבוצה   .1
חברת  את  הכוללת  ואגד,  ובינוי 
  Comsa הסינית, חברת CRRC
הפו־   Efacec חברת  הספרדית, 
רטוגלית וחברת MPK  הפולנית

לשפיר  משותפת  קבוצה   .2
את  הכוללת  הספרדית,   -CAFו
הפורטוגלית   Steconfer חברת 
האוק־  Kyivpastrans וחברת 

ראינית.
כוללת   JNET-ה רשת 
בצפון  שיוארך  האדום,  הקו  את 
נווה  שכונת  תושבי  לשירות  העיר 
הנוסעים  לשירות  ובדרום,  יעקב, 
כרם.  עין  הדסה  החולים  לבית 
עוד כוללת הרשת את הקו הירוק 
העברית  מהאוניברסיטה  החדש, 
בהר הצופים, ועד לשכונות מלחה 
לאוניברסיטה  שלוחות  עם  וגילה, 
וגב־ רם  גבעת  בשכונות  העברית 

עת שאול.
הת־ המיזמים  באחד  מדובר 
חבורתיים הגדולים ביותר הנבנים 
הסעת  ובמערכת  באזור,  כיום 
מי־ כחצי  להסיע  שצפויה  המונים 
ליון נוסעים מדי יום. המיזם יבוצע 
בשיטת ה- PPP ויהיה למיזם הג־
דול ביותר שנעשה בשיתוף המגזר 

הפרטי בישראל עד כה.
המיזם כולל הקמה של מסי־
לות באורך של 27 ק"מ, הקמת 50 
של  וייצור  תכנון  חדשות,  תחנות 
כ- 100 קרונות, הקמת מתחם דפו 

לקרו־ ומוסך  חניון  שיכלול  מרכזי 
חניוני  ושליטה,  בקרה  ומרכז  נות 
בצ־ מפלסיות  והפרדות  וסע  חנה 

מתים מרכזים.
במ־ פועלת  המכרזים  ועדת 
לוא המרץ להשלים את הליך המ־
כרז בלוח זמנים קצר ככל האפשר, 
צפויה  זוכה  על  הכרזה  כך  ובתוך 
במהלך הרבעון האחרון של השנה. 
להתחיל  צפויה  הרשת  הפעלת 
ולה־  2022 בשנת  הדרגתי  באופן 

גיע להפעלה מלאה בשנת 2025.
במשרד  הכללי  החשב 
האוצר, רוני חזקיהו: "קבלת ההצ־
עות במכרז הרכבת הקלה בירוש־
חברות  המשלבות  מקבוצות  לים 
מובילות,  ובינלאומיות  ישראליות 
מצביעה על אמונם של השותפים 
הממשלה  בתכניות  הפרטי  במגזר 
בתש־ ההשקעה  היקף  להרחבת 
'תשתיות  תכנית  בישראל.  תית 
תח־ פיתוח  על  דגש  שמה   '2030
לה־ מתוכננים  במסגרתה  בורתי, 
הרכבת  פרויקט  היתר,  בין  תבצע, 
הקלה בתל אביב, פרויקט הרכבת 
הקלה בנצרת וכמובן פרויקט המ־
טרו בגוש דן, וכן פרויקטים רבים 

בתחומים נוספים.
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ראש הממשלה 
הפלסטיני קורא 
"להכיר בפלסטין 

שבירתה 
ירושלים"

על רקע עסקת המאה של טראמפ 
קרא ראש הממשלה הפלסטיני 
למדינות העולם להכיר במדינה 
פלסטינית שבירתה ירושלים ◆ 
אף קרא למדינות אירופה ולבנק 
העולמי לשלוח צוותים לבדיקת 
הקיזוז של משכורות המחבלים 

מתקציב הרשות הפלסטינית

מ‡: מ. יו„
הממשלה  ראש 
מוחמד  הפלסטיני, 
למדי־ קרא  אשתייה, 
המאמינות  העולם  נות 
המדינות   2 בפתרון 
פלס־ במדינה  להכיר 

טינית.
הדיווח  פי  על 
טי.וי',  'פלסטין  של 
על רקע עסקת ה-100 
טראמפ  דונלד  של 
ככל  תציע  במסגרתה 
ליש־ ארה"ב  הנראה 
החוק  את  להחיל  ראל 
שטחים  על  הישראלי 
מסוימים ביו"ש ולקבל 
אמרי־ הכרה  כך  על 
אשתייה  ביקש  קנית, 
לה־ העולם  ממדינות 
היש־ "לאיומים  גיב 
חלקים  לספח  ראליים 
המערבית  מהגדה 
פל־ במדינת  ולהכיר 
בי־ שירושלים  סטין 

רתה".
כמו כן קרא אש־
תייה למדינות אירופה 
לש־ העולמי  ולבנק 

לבדיקת  צוותים  לוח 
משכורות  של  הקיזוז 
מתקציב  המחבלים 
הפלסטינית.  הרשות 
המשכו־ קיזוז  לדבריו, 
רות "אינן הוגנות, אינן 
ומבוצעות  נבדקות 

ללא שקיפות".
הוסיף,  אשתייה 
ממשיכים  "אנחנו 
הניכויים  את  לדחות 
מקר־ הישראליים 

משום  הסליקה",  נות 
משכורות  שקיזוז 
חוקי  "אינו  המחבלים 
את  לגנות  ותכליתו 
בבתי  היושבים  ילדינו 
הישראליים.  הכלא 
זה  את  דוחים  אנחנו 
פוליטיים  מטעמים 

ומשפטיים".
קרא  אשתייה 
יום  בציון  להשתתף 
על  ללמוד  הנכבה, 
ההיס־ ועל  'פלסטין' 
מנת  על  שלה  טוריה 
הזיכרון  על  "לשמור 
הפלסטיני חי, בלב וב־
נפש של כל פלסטיני".

מטוסה של קנצלרית גרמניה הושבת לאחר שרכב פרטי התנגש במטוס
המטוס הושבת למספר שעות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אתמול  נחתה  גרמניה  קנצלרית 
בשדה התעופה בעיר דורטמונד שבגר־
מניה למטרת פגישות עם בכירי שלטון 
לאחר  קצר  זמן  באזור.  וסיור  מקומיים 

במטוס  התנגש  פרטי  רכב  הנחיתה, 
הקדמי  בחלק  לפגיעה  וגרם  בעוצמה 
של המטוס, מה שהביא להשבתתו של 

המטוס למספר שעות.
חקרו  אשר  מרקל  של  מאבטחיה 

מדובר  אין  כי  הבהירו  הפגיעה,  את 
באירוע טרור אלא בנהגת אשר ביקשה 
התלהבותה  ומרוב  המטוס,  את  לצלם 

שכחה להרים את בלם היד של הרכב. 
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ראש הממשלה 
הפלסטיני קורא 
"להכיר בפלסטין 

שבירתה 
ירושלים"

על רקע עסקת המאה של טראמפ 
קרא ראש הממשלה הפלסטיני 
למדינות העולם להכיר במדינה 
פלסטינית שבירתה ירושלים ◆ 
אף קרא למדינות אירופה ולבנק 
העולמי לשלוח צוותים לבדיקת 
הקיזוז של משכורות המחבלים 

מתקציב הרשות הפלסטינית

מ‡: מ. יו„
הממשלה  ראש 
מוחמד  הפלסטיני, 
למדי־ קרא  אשתייה, 
המאמינות  העולם  נות 
המדינות   2 בפתרון 
פלס־ במדינה  להכיר 

טינית.
הדיווח  פי  על 
טי.וי',  'פלסטין  של 
על רקע עסקת ה-100 
טראמפ  דונלד  של 
ככל  תציע  במסגרתה 
ליש־ ארה"ב  הנראה 
החוק  את  להחיל  ראל 
שטחים  על  הישראלי 
מסוימים ביו"ש ולקבל 
אמרי־ הכרה  כך  על 
אשתייה  ביקש  קנית, 
לה־ העולם  ממדינות 
היש־ "לאיומים  גיב 

חלקים  לספח  ראליים 
המערבית  מהגדה 
פל־ במדינת  ולהכיר 
בי־ שירושלים  סטין 

רתה".
כמו כן קרא אש־
תייה למדינות אירופה 
לש־ העולמי  ולבנק 

לבדיקת  צוותים  לוח 
משכורות  של  הקיזוז 
מתקציב  המחבלים 
הפלסטינית.  הרשות 
המשכו־ קיזוז  לדבריו, 
רות "אינן הוגנות, אינן 
ומבוצעות  נבדקות 

ללא שקיפות".
הוסיף,  אשתייה 
ממשיכים  "אנחנו 
הניכויים  את  לדחות 
מקר־ הישראליים 
משום  הסליקה",  נות 
משכורות  שקיזוז 
חוקי  "אינו  המחבלים 
את  לגנות  ותכליתו 
בבתי  היושבים  ילדינו 
הישראליים.  הכלא 
זה  את  דוחים  אנחנו 
פוליטיים  מטעמים 

ומשפטיים".
קרא  אשתייה 
יום  בציון  להשתתף 
על  ללמוד  הנכבה, 
ההיס־ ועל  'פלסטין' 
מנת  על  שלה  טוריה 
הזיכרון  על  "לשמור 
הפלסטיני חי, בלב וב־
נפש של כל פלסטיני".

מטוסה של קנצלרית גרמניה הושבת לאחר שרכב פרטי התנגש במטוס
המטוס הושבת למספר שעות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אתמול  נחתה  גרמניה  קנצלרית 
בשדה התעופה בעיר דורטמונד שבגר־
מניה למטרת פגישות עם בכירי שלטון 
לאחר  קצר  זמן  באזור.  וסיור  מקומיים 

במטוס  התנגש  פרטי  רכב  הנחיתה, 
הקדמי  בחלק  לפגיעה  וגרם  בעוצמה 
של המטוס, מה שהביא להשבתתו של 

המטוס למספר שעות.
חקרו  אשר  מרקל  של  מאבטחיה 

מדובר  אין  כי  הבהירו  הפגיעה,  את 
באירוע טרור אלא בנהגת אשר ביקשה 
התלהבותה  ומרוב  המטוס,  את  לצלם 

שכחה להרים את בלם היד של הרכב. 

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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מבקר המדינה ייבחר במליאת 
הכנסת ב-כ"ט אייר

מליאת הכנסת תבחר את מבקר המדינה ביום שני כ"ט באייר, התשע"ט – 3 
ביוני 2019, כך הודיע היום יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין לחברי הכנסת. 

הבחירות יתקיימו במליאת הכנסת בהצבעה חשאית.

מ‡: יוני טיין
התייעצות  שקיים  לאחר 
הודיע  הכנסת,  יו"ר  סגני  עם 
כי  הכנסת  לחברי  אדלשטיין 
מבקר  לחוק   3 לסעיף  "בהתאם 
לתפקיד  מועמד  הצעת  המדינה, 

מבקר המדינה, תוגש ליושב ראש 
הכנסת על ידי עשרה חברי כנסת 
לפחות, בצירוף הסכמת המועמד 

בכתב."
במכתבו  הוסיף  אדלשטיין 
יש  המועמדות  הגשת  "את  כי 

להעביר ליו"ר הכנסת באמצעות 
מזכירות הכנסת, עד ליום ה 14- 
עד   – קרי  הבחירה,  יום  שלפני 
ליום שני, ט"ו באייר, התשע"ט – 

".20/5/2019
 

מאות כלי נשק זויפו בפקודה 
ואושרו לשימוש בבסיס צה"ל
בוחן כלי נשק פקד על חיילים בנשקיית בית הספר להגנת הגבולות לזייף 

תוצאות של בדיקות ◆ החיילים ביצעו את הפקודה ◆ צה"ל: "מדובר בכשל 
ערכי ומוסרי"

מ‡: מ. יו„
צה"ל  של  הכשרות  בבסיס 
לשימוש  ואושרו  בפקודה  זויפו 
מאות כלי נשק בלא בדיקה ובלי 
כשירות  בחינת  להם  שנעשתה 
הפקודות.  פי  על  המחוייבת 
זמן  פרק  במשך  אולצו  חיילים 
של כחצי שנה לחתום על טפסים 
אישור  ניתן  שבהם  מפוברקים 
להשתמש במאות כלי נשק. זאת 
להם  נתן  בנשקייה  שבוחן  לאחר 
בדי־ של  תוצאות  לזייף  פקודה 
קות ולחתום על תוצאות כוזבות 

של בדיקות נשק.

כמה  הביעו  מסויים  בשלב 
ואמ־ מהנוהל  הסתייגות  חיילים 
רו למפקדם כי הדבר אינו מוסרי 
כמה  חיילים.  מסכן  שהוא  משום 
מהן הודיעו כי הם מסרבים להמ־
שיך בנוהל הפסול. מפקדם אמר 
להם בשלב זה: "אני המפקד, אני 
ואתם  זה  את  סופג  אני  מחליט, 

תמלאו אחרי הפקודה".
פנו  שבועות  כמה  לפני   
והתלוננו,  הלוגיסטיקה  לקצין 
בעק־ הנוהל  הופסק  אז  ורק 
סיפרו  מכן  לאחר  תלונתם.  בות 
החיילים כי ספגו חרמות בבסיס 

וחשו השפלה.

"בעקבות  נמסר:  מצה"ל 
בית  בנשקיית  מבוחן  פקודה 
חיילים  הגבולות,  להגנת  הספר 
נשקים.  בדיקת  מסמכי  זייפו 
לק־ האירוע  על  דיווחו  החיילים 
אשר  החטיבתי  הלוגיסטיקה  צין 
הרל־ הגורמים  כלל  את  עדכן 
ידי  על  תוחקר  האירוע  וונטים. 
ממנו  והופקו  הספר  בית  מפקד 
לא  האירוע  כי  נציין  לקחים. 
עולה בקנה אחד עם ערכי צה״ל, 
בית  מפקד  ידי  על  ישפט  הנגד 
הספר בשל כשל פיקודי, מקצועי 

וערכי".

פרק ב - [כמה גופי פעולות שהם עיקר ההנהגה]
ה ּגּוֵפי  מָּ כַּ ְהיּו בוֹ  יִּ ֶתר ָצִריְך שֶׁ ת ַהכֶּ סוֹד ִמדַּ עוֹד, ִלְהיוֹת ָהָאָדם ּדוֶֹמה ְלקוֹנוֹ בְּ

ֻעּלוֹת שֵֶׁהם ִעיָקר ַהַהְנָהָגה: פְּ

ֲהֵרי  ֶתר שֶׁ כֶּ לּוָיה בַּ ִהיא תְּ ֵני שֶׁ ת ָהֲעָנָוה ִמפְּ ל ִהיא ִמדַּ ָהִראׁשוָֹנה - ַהּכוֶֹלֶלת ַהכֹּ

ֶלת  כֶּ ָאה ְלַמְעָלה ָאְמָנם יוֶֹרֶדת ּוִמְסתַּ ית ּוִמְתגָּ ּדוֹת ְוֵאיָנּה ִמְתַעלִּ ל ַהמִּ ה ַעל כָּ ִהיא ִמדָּ

א ַמֲאִצילוֹ  תוֹ ֶאלָּ ִסבָּ ל בְּ כֵּ ֵני ְטָעִמים: ָהֶאָחד שֶׁהּוא ּבוֹׁש ְלִהְסתַּ ִדיר, ְוֶזה ִמשְּׁ ה תָּ ְלַמטָּ

ל  כֵּ ִהְסתַּ בוֹׁש ִמלְּ יֵּ ְך ָהָאָדם ָצִריְך שֶׁ ְחּתוִֹנים. כָּ תַּ יט בַּ ִמיד ְלֵהִטיבוֹ ְוהּוא ַמבִּ יט ּבוֹ תָּ ַמבִּ

ּיּוַכל.  ל ַמה שֶׁ ה ְלַהְפִחית ַעְצמוֹ כָּ ל ְלַצד ַמטָּ כֵּ ִדיר ִיְסתַּ א תָּ אוֹת ֶאלָּ ְלַצד ַמְעָלה ְלִהְתגָּ

ֲהָרַמת  א בַּ ֶאה ֶאלָּ ֵאין ָהָאָדם ִמְתגָּ רֹאׁש שֶּׁ ָלל בָּ ֶרְך כְּ לּוָיה דֶּ את ִהיא תְּ ה ַהזֹּ דָּ ַוֲהֵרי ַהמִּ

אלֵֹהינּו  כֵּ ְוָעָנו  ַסְבָלן  ֵאין  ַוֲהֵרי  ה.  ְלַמטָּ רֹאׁשוֹ  יל  פִּ ַמשְׁ ְוֶהָעִני  ַמְעָלה  י  ַלפֵּ כְּ רֹאׁשוֹ 

ין  ַגם ְולֹא ָעוֹן ְולֹא דִּ ֵנס ְלָפָניו שׂוֹם פְּ ְכִלית ָהַרֲחִמים ְולֹא ִיכָּ ֶתר שֶׁהּוא תַּ ת ַהכֶּ ִמדַּ בְּ

ּום  ְך ָצִריְך ָהָאָדם שֶׁשּׁ ִדיר. כָּ יַע ּוְלֵהיִטיב תָּ פִּ יַח ּוְלַהשְׁ גִּ ַהשְׁ ה מוַֹנַעת ִמלְּ ְולֹא ׁשּום ִמדָּ

י ָהגּון לֹא  ְלתִּ ֵני ָאָדם בִּ ֵהִטיב ְושּׂום ָעוֹן אוֹ ַמֲעֵשׂה בְּ ְמָנֵעהּו ִמלְּ עוָֹלם לֹא תִּ בָּ ה שֶׁ ִסבָּ

ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע.  ִריִכים טוָֹבתוֹ בְּ ֵהיִטיב ְלאוָֹתם ַהצְּ ֵבהּו ִמלְּ ַעכְּ יְּ ֵדי שֶׁ ֵנס ְלָפָניו כְּ ִיכָּ

ִאּלּו  ה שֶׁ ִריָּ ה ׁשּום בְּ ְמַבזֶּ ים ְוֵאינוֹ  יֵצי ִכנִּ ְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד בֵּ שֶׁהּוא יֹשֵׁב ְוָזן ִמקַּ ּוְכמוֹ 

יַח ְונוֵֹתן  גִּ א ַמשְׁ מּו ָבעוָֹלם ֲאִפּלּו ֶרַגע, ֶאלָּ ֵני ְפִחיתּוָתם לֹא ִיְתַקיְּ רּוִאים ִמפְּ ה ַהבְּ ְיַבזֶּ

ה ׁשּום ִנְבָרא ְלָפָניו  זֶּ ל ְולֹא ִיְתבַּ ְהֶיה ָהָאָדם ֵמִטיב ַלכֹּ יִּ ְך ָצִריְך שֶׁ ם. כָּ לָּ ַרֲחָמיו ַעל כֻּ

ְעּתוֹ ָעֶליָה ְוֵייִטיב  ן דַּ ְהֶיה ְמאֹד ֲחׁשּוָבה ְבֵעיָניו ְוִיתֵּ ים תִּ לִּ קַּ בַּ ה קָֹלּה שֶׁ ִריָּ א ֲאִפּלּו בְּ ֶאלָּ

ָלל: ֶרְך כְּ סוֹד ָהרֹאׁש דֶּ ֶתר בְּ כֶּ לּוָיה בַּ ה תְּ ְצָטֵרְך ֶאל טוָֹבתוֹ, ְוזוֹ ִמדָּ ְלָכל ַהמִּ

ְפסֹק  מוֹ שֶׁאוָֹתּה ַהָחְכָמה לֹא תִּ ֶתר. כְּ ְבּתוֹ ִתְדֶמה ְלַמְחשֶֶׁבת ַהכֶּ ה - ַמְחשַׁ ִניָּ ַהשְּׁ

מּוִרים,  גְּ ַרֲחִמים  ִהיא  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ּה  בָּ ֵנס  ִיכָּ לֹא  ְוָהַרע  טוֹבוֹת,  ַמֲחשָׁבוֹת  ַלְחשֹׁב  ִמיד  תָּ

ל  ִמכָּ נּוָיה  פְּ ְבּתוֹ  ַמְחשַׁ ְהֶיה  תִּ ִמיד  תָּ ָהָאָדם  ְך  כָּ ָלל,  כְּ י  קֹשִׁ ׁשּום  ְולֹא  ין  דִּ שָׁם  ְוֵאין 

ְך  ִהיא סוֹד ָחְכָמה ּתוָֹרה ְקדּוָמה, ְולֹא ֶיְחַסר שָׁם סוֹד ּתוָֹרה, כָּ ָבר ְמכָֹער. ּוְכמוֹ שֶׁ דָּ

ּוְפֻעּלוָֹתיו  ָהֵאל  ַגְדלּות  בְּ ְוַלְחשֹׁב  ַהּתוָֹרה  ְחשֶֶׁבת  ִממַּ חּוץ  ה  ִניָּ פְּ ׁשּום  ֶאל  ִיְפֶנה  לֹא 

ַהּטוֹבוֹת ּוְלֵהיִטיב ְוַכּיוֵֹצא.

ְמעוֹן  י שִׁ ָהְיָתה ַמֲעַלת ַרבִּ ְבּתוֹ, ְוזוֹ  ַמֲחשַׁ ֵנס ָזר ּוָבֵטל בְּ ָבר - לֹא ִיכָּ שֶׁל דָּ ָללוֹ  כְּ

זַֹהר  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ה הוִֹכיחוֹ ַרבִּ מָּ ְבּתוֹ ְמָעט, כַּ י יוֵֹסי ַמֲחשַׁ ִהְפִריד ַרבִּ שֶׁ ה כְּ ַוֲחֵבָריו. ְוִהנֵּ

ְקֵהל:  ָפָרשַׁת ַויַּ בְּ

י לחודש

רבי 11וווייייוייוייויייויוםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם יום רביעי י' אייר תשע"ט 15/05/2019

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com


11 יום רביעי י' אייר תשע"ט 15/05/2019

http://bit.ly/2E0qA61-askan


יום רביעי י' אייר תשע"ט 1215/05/2019

בית מורשת יהדות גרוסוורדיין נחנך 
ברומניה

במעמד קהל רב נחנך האוהל של אהבת ישראל זצ"ל בגרוסוודין שברומניה ע"י אגודה לקברי 
צדיקים ברומניה בראשות הרב סלמון שליט"א.

מ‡: מ. מון
לע־ המשתתפים  זכו  לפנ"כ 
קדישא  הסבא  של  בהיכלו  תפילה  רוך 
את  ולגאול  מויזניץ  ישראל  האהבת 

כי  יצויין  השנים,  רב  משממנו  מקומו 
היהודי  הגטו  פתיחת  יום  אייר  ח  היום 
שליטא  טוביאס  והגרמ"מ  בגרוסוורדיין 

מלא  אל  תפילת  ערך  קדימה  אבד  רב 
הנספים  אלף  כ30  לזכר  נרגשת  רחמים 

בגטו גרוסוורדיין.

בפעם הרביעית ברציפות:

סקר ברוקדייל קבע: חברי 
מכבי הם המרוצים ביותר 

מכבי  מחברי   93%
ציינו כי הם מרוצים או מרו־
הרפואה,  מאיכות  מאד  צים 
והטכנולו־ האישי,  השירות 
גיה המתקדמת • עם נתונים 
אלה, שומרת קבוצת 'מכבי' 
את  וגורפת  מעמדה,  על 
בפעם  ביותר  הגבוה  הציון 
נוסף   • ברציפות  הרביעית 
לזאת, משרד הבריאות זיכה 
הגבוה   ,98 בציון  מכבי  את 
 – הקופות  בדירוג  ביותר 
לבתי  החברים  של  בנגישות 
מר  מכבי,  מנכ"ל   • חולים 
בסקרים  "הנתונים  סער:  רן 
מרגשים  מאד  חיצוניים 
אותנו, ונותנים את הכח לה־
השרות  את  להעניק  משיך 

הטוב ביותר לחברי מכבי"
עבור  ברוקדייל  סקר 
לשנת  הבריאות  משרד 
 93% כי  ומצא,  סקר   2018
מרוצים  'מכבי'  ממבוטחי 
מאיכות  מאד  מרוצים  או 
האישי  השירות  הרפואה, 
המתקדמת.  והטכנולוגיה 
ברצי־ הרביעית  השנה  זוהי 
את  'מכבי'  מובילה  בה  פות, 
בסקר  הרצון  שביעות  נתוני 
החשוב, בפער ניכר אל מול 

נתוני הקופות האחרות. 
בי־ חוק  החלת  מאז 
טוח בריאות ממלכתי בשנת 
ברו־ סקר  מתבצע   ,1995
מאיירס- מכון  ע"י  קדייל 
ע"פ  ג'וינט-ברוקדייל. 
או  אזרח  כל  זכאי  החוק, 
שירו־ לקבל  ישראל  תושב 
הסקר  מטרת  בריאות.  תי 
מידה  באיזו  לבחון  הינה 
העיקריות  המטרות  הושגו 
שיפור  שהן  החוק,  של 
הבריאות  שירותי  איכות 
סקר  השגה.  ברי  והיותם 
ברוקדייל הינו מקור המידע 
בי־ והמרכזי  האובייקטיבי 
שראל של היום, והוא מספק 
בנושא  ועדכני  רחב  מידע 
הבריאות  מערכת  תפקוד 
המבוטחים.  שירות  וחווית 
הבריאות  מערכת  למעשה, 

הח־ ממקבלי  החל   – כולה 
בממשלה,  הבכירים  לטות 
וכלה  החולים  קופות  דרך 
רואה   – צרכניים  בארגוני 
המאפ־ מהימן,  כלי  בסקר 
לשירותי  מבוסס  תכנון  שר 

הבריאות.
ל-  האחרון  הסקר 
חשו־ נושאים  בדק   ,2018
ראשונית,  רפואה  כגון:  בים 
פנייה לרפואת חירום (מוקד 
תרו־ טיפול  ומיון),  בקהילה 
והגורם  וניתוח  אשפוז  פתי, 
תפקוד  הערכת  המממן, 
נגישות  הבריאות,  מערכת 
הבחי־ חשיבות  ומחסומים, 
ומנתח,  חולים  בתי  של  רה 
מקוונת  ברפואה  שימוש 
הנפש.  בריאות  ושירותי 
מש־ חד  הם  הממצאים 
ממשיכה  'מכבי'  מעיים: 
בפסגת  מעמדה  על  לשמור 
עם  הרצון,  שביעות  נושא 
מה־  93% של  מדהים  נתון 
הם  כי  שהשיבו  מבוטחים 

מרוצים מהשירות. 
פו־ מושלם,  בתזמון 
האחרון  השבוע  בסוף  רסמו 
הבריאות,  משרד  ממצאי 
הסקר.  נתוני  את  שמחזקים 
את  בחן  הבריאות  משרד 
שמעניקות  האפשרויות 
למבוטחים  החולים  קופות 
בבחירת בית החולים בו יק־
עלה,  מהנתונים  מענה.  בלו 
הג־ בציון  זכתה  'מכבי'  כי 

בוה ביותר-98, בכך שחברי 
לבתי  להגיע  זכאים  מכבי 
החולי הקרובים ביותר לבי־
תם. זהו הציון הגבוה ביותר 

מבין קופות החולים. 
רן  מר  'מכבי',  מנכ"ל 
ברו־ סקר  "תוצאות  סער: 
מעניקות  הנחשב  קדייל 
אסמכתה יוקרתית, המציבה 
בראש  'מכבי'  קבוצת  את 
שביעות  מדדי  של  החץ 
תוצאות  בישראל.  הרצון 
הבריאות,  משרד  מבדק 
לנתוני  בצמוד  שהתפרסמו 
דוגמא  רק  מהוות  הסקר, 
השירות  למעטפת  אחת 
מבוט־ זוכים  לה  האיכותית 
שבשגרה.  כדבר  'מכבי'  חי 
הרבה  ההשקעה  פירות  את 
ניתן  במבוטחיה,  'מכבי'  של 
בנתוני  בבהירות  לראות 
המרשי־ הצמיחה  אחוזי 
סיכמה  שנת 2018  את  מים. 
חיובית  צמיחה  עם  'מכבי' 
של  נטו  גיוס  מבוטחים,  של 
חדשים,  חברים   28,675
הגבוה  הנאמנות  ושיעור 
הקופות.  כל  מבין  ביותר 
כי  לכם,  לבשר  שמח  ואני 
נרשמת  בתחילת 2019  כבר 
לא  כי  המוכיחה  זהה,  מגמה 
על  יבשים  בנתונים  מדובר 
מיליון   2 במעל  אלא  הנייר, 
מבוטחים, הזוכים לקבל את 
הטובים  הבריאות  שירותי 

ביותר בישראל".

הדפסהגרפיקהעימודעריכההקלדה 

לספר משלכם מא‘ ועד ת‘: 02-6-444-966
דוא“ל: s026444967@gmail.com • פקס:02-6-444-970

שירות
בספר
פנים
יפות!

הוצאה לאור

"היה מאזין טוב. עודד אנשים לדבר אודות עצמם"

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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רכבת שעשועים פיראטית נתפסה 
בצפון הארץ

שוטרים גילו רכבת שעשועים עם עשרות ילדים בתוכה נוסעת בכביש בצפון ◆ תושב 
המקום חשוד שהסיע ילדים בתשלום

מ‡: מ. יו„
במג'ד אל-כרום, גילו שוטרים 
בכביש  הנוסעת  שעשועים  רכבת 
עשרות  ובה  היישוב,  של  הראשי 
ילדים. נהג הרכבת, גבר בשנות הח־
מישים לחייו, עוכב לחקירה בתחנת 
ראשונית  חקירה  ולאחר  המשטרה, 
היל־ את  הסיע  הוא  כי  החשד  עולה 

דים תמורת תשלום, ותוך כדי סיכון 
כבד לביטחונם.

מדובר  כי  חושדים  במשטרה 
באירוע שמתרחש דרך קבע ביישוב, 
השוטרים  חד-פעמי.  במשהו  ולא 
המ־ לתושבי  הבהירו  במקום  שהיו 
קום שהתאספו ליד הרכבת כי מדו־
בר בעבירה חמורה ולא בדבר של מה 

רכבת  לחקירה,  עוכב  החשוד  בכך. 
השעשועים שלו הושבתה והוא כבר 

זומן לדיון בבית המשפט.
כרום  אל  מג'ד  תושב  החשוד 
וזומן  נחקר  המשטרה,  לתחנת  עוכב 
השעשו־ רכבת  משפט.  בבית  לדיון 

עים הושבתה.

בצעד נדיר:

 הרשות הפלסטינית תפצה 
משפחת נרצח ישראלי בפיגוע

לפני 17 שנה פועל פלסטיני רצח את גד רג'ואן הי"ד במפעל בעטרות ◆   הרש"פ תשלם 
2 מיליון שקל פיצויים למשפחת רג'ואן

מ‡: מ. יו„
תשלם  הפלסטינית  הרשות 
לאשתו  שקל  מיליון   2 בסך  פיצויים 
ולבתו של גד רג'ואן הי"ד, שנרצח על 
ידי פועל פלסטיני שעבד אצלו במפ־
על המזון המשפחתי באזור התעשייה 

עטרות בפורים תשס"ב.
פיגוע הטרור התרחש בעיצומה 
של האינתיפאדה השנייה, והוא נעשה 
ששימש  מי  של  ובהכוונתו  בהדרכתו 
של  הבכיר  כעוזרו  תקופה  באותה 
בכיר הפת"ח מרוואן ברגותי, המרצה 
עולם  מאסרי  חמישה  בישראל  בכלא 
על מעורבותו בפעילות הטרור. בשנת 
הרצח,  לאחר  שנים  שש  תשס"ח, 
של  ובתו  אלמנתו  ואן,  מאיה  הגישו 
הפלסטינית  הרשות  נגד  תביעה  גד, 
וראש ממשלתה וגם נגד ברגותי לבית 
בתביעה  בירושלים.  המחוזי  המשפט 
של  פיצויים  והבת  האלמנה  דרשו 
מהרשות  שקל  מיליון  מ־130  יותר 
הכלכ־ הנזקים  כל  בגין  הפלסטינית 

ליים שנגרמו להן בעקבות הרצח.
לוי,  שבת  עו"ד  פרקליטן,  בין 
לבין עו"ד יוסף ארנון, שייצג את ראש 
משא  התנהל  הפלסטיני,  הממשלה 
ומתן שארך כמה שנים. לבסוף, בצעד 

הפלס־ הרשות  החליטה  וחריג,  נדיר 
טינית לחתום על הסדר פשרה מחוץ 
לכותלי בית המשפט. על פי ההסכם, 
שתוכנו מפורסם בלעדית ב"מעריב", 
הרשות הפלסטינית תכיר באחריותה 
שקלים  מיליון  שני  ותשלם  לפיגוע 

למשפחת רג'ואן.
תביעות  כי  מלמד  העבר  ניסיון 
אח־ בגין  הפלסטינית  הרשות  נגד 
ריותה או לפיגועי טרור נגד ישראלים 

שנים,  גבי  על  שנים  במשך  מתנהלות 
ידה  שלאל  כל  עושה  הרשות  כאשר 
על מנת לעכב את ההליך כמה שיותר 
זה  פשרה  הסדר  כי  להעריך  יש  זמן. 
להגיש  נוספים  טרור  נפגעי  ידרבן 
הפלסטי־ הרשות  נגד  נזיקין  תביעות 
נית בגין אחריותה לפיגועים שביצעו 
ואף  בתחומה  המתגוררים  תושבים 
ידי  על  הפיגועים  את  לבצע  הוסתו 

בכירי הרשות.

חשד: איש דת סעודי קשור 
לפיגועים בסרי לנקה

משטרת סרי לנקה חושדת כי מוחמד עליאר, שייסד מרכז לימודים 
אסלאמי, קיים קשרים עם מנהיג המחבלים שביצעו את פיגועי 

ההתאבדות הקשים 

מ‡ פ. יוחנן
לנקה  בסרי  הרשויות 
דת  איש  השבוע  בסוף  עצרו 
החשד  פי  על  שקיים  סעודי 
זה־ המחבל  עם  הדוק  קשר 
הנ־ ככל  שעמד  חשים  ראן 
פיגועי  תכנון  מאחורי  ראה 
במדינה  הקשים  ההתאבדות 
לפני שלושה שבועות. חשים 
עצמו ביצע פיגוע התאבדות 
בבירה  המלון  מבתי  באחד 
נהרגו  בפיגועים  קולומבו. 

מעל ל-250 בני אדם.
הסעודי,  הדת  איש 
ייסד   ,60 בן  עליאר,  מוחמד 

אסלאמי,  לימודים  מרכז 
וס־ ספר  בית  מסגד  שכולל 
זה־ של  הולדתו  בעיר  פרייה 
הממוקמת  קאטנקודי,  ראן, 
ורוב  לנקה,  סרי  במזרח 
מוסלמית.  בה  האוכלוסיה 
עליאר  במשטרה,  גורם  לפי 
מעורב  שהיה  בכך  חשוד 
קבוצת  שביצעה  באימונים 
ביצוע  לקראת  המתאבדים 

הפיגועים.
המו־ בקהילה  פעילים 
אמרו  בקטנקודי  סלמית 
השקפותיו  כי  לרויטרס 
הקיצוניות של המחבל זהראן 
טקס־ ידי  על  בחלקן  עוצבו 

שמר־ סלפי-ווהאבים  טים 
רכש  שאותם  קיצוניים,  ניים 
ההדרכה  לספריית  במרכז 
האחרו־ בשנים  האסלאמית 
בו  נתקל  הייתי  "תמיד  נות. 
וס־ עת  כתבי  קורא  במרכז, 
אחד  אמר  סעודיים",  פרות 

המקורות.
הווהאבי,  האסלאם 
נתמך  בסעודיה,  שמקורו 
ידי  על  רבות  שנים  במשך 
הש־ אך   - במדינה  השלטון 
מוחמד  הנסיך  הנוכחי  ליט 
יותר  למתון  נחשב  סלמאן 

מבחינה דתית.

mailto:s026444967@gmail.com
mailto:a035444900@gmail.com
http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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רכבת שעשועים פיראטית נתפסה 
בצפון הארץ

שוטרים גילו רכבת שעשועים עם עשרות ילדים בתוכה נוסעת בכביש בצפון ◆ תושב 
המקום חשוד שהסיע ילדים בתשלום

מ‡: מ. יו„
במג'ד אל-כרום, גילו שוטרים 
בכביש  הנוסעת  שעשועים  רכבת 
עשרות  ובה  היישוב,  של  הראשי 
ילדים. נהג הרכבת, גבר בשנות הח־
מישים לחייו, עוכב לחקירה בתחנת 
ראשונית  חקירה  ולאחר  המשטרה, 
היל־ את  הסיע  הוא  כי  החשד  עולה 

דים תמורת תשלום, ותוך כדי סיכון 
כבד לביטחונם.

מדובר  כי  חושדים  במשטרה 
באירוע שמתרחש דרך קבע ביישוב, 
השוטרים  חד-פעמי.  במשהו  ולא 
המ־ לתושבי  הבהירו  במקום  שהיו 
קום שהתאספו ליד הרכבת כי מדו־
בר בעבירה חמורה ולא בדבר של מה 

רכבת  לחקירה,  עוכב  החשוד  בכך. 
השעשועים שלו הושבתה והוא כבר 

זומן לדיון בבית המשפט.
כרום  אל  מג'ד  תושב  החשוד 
וזומן  נחקר  המשטרה,  לתחנת  עוכב 
השעשו־ רכבת  משפט.  בבית  לדיון 

עים הושבתה.

בצעד נדיר:

 הרשות הפלסטינית תפצה 
משפחת נרצח ישראלי בפיגוע

לפני 17 שנה פועל פלסטיני רצח את גד רג'ואן הי"ד במפעל בעטרות ◆   הרש"פ תשלם 
2 מיליון שקל פיצויים למשפחת רג'ואן

מ‡: מ. יו„
תשלם  הפלסטינית  הרשות 
לאשתו  שקל  מיליון   2 בסך  פיצויים 
ולבתו של גד רג'ואן הי"ד, שנרצח על 
ידי פועל פלסטיני שעבד אצלו במפ־
על המזון המשפחתי באזור התעשייה 

עטרות בפורים תשס"ב.
פיגוע הטרור התרחש בעיצומה 
של האינתיפאדה השנייה, והוא נעשה 
ששימש  מי  של  ובהכוונתו  בהדרכתו 
של  הבכיר  כעוזרו  תקופה  באותה 
בכיר הפת"ח מרוואן ברגותי, המרצה 
עולם  מאסרי  חמישה  בישראל  בכלא 
על מעורבותו בפעילות הטרור. בשנת 
הרצח,  לאחר  שנים  שש  תשס"ח, 
של  ובתו  אלמנתו  ואן,  מאיה  הגישו 
הפלסטינית  הרשות  נגד  תביעה  גד, 
וראש ממשלתה וגם נגד ברגותי לבית 
בתביעה  בירושלים.  המחוזי  המשפט 
של  פיצויים  והבת  האלמנה  דרשו 
מהרשות  שקל  מיליון  מ־130  יותר 
הכלכ־ הנזקים  כל  בגין  הפלסטינית 

ליים שנגרמו להן בעקבות הרצח.
לוי,  שבת  עו"ד  פרקליטן,  בין 
לבין עו"ד יוסף ארנון, שייצג את ראש 
משא  התנהל  הפלסטיני,  הממשלה 
ומתן שארך כמה שנים. לבסוף, בצעד 

הפלס־ הרשות  החליטה  וחריג,  נדיר 
טינית לחתום על הסדר פשרה מחוץ 
לכותלי בית המשפט. על פי ההסכם, 
שתוכנו מפורסם בלעדית ב"מעריב", 
הרשות הפלסטינית תכיר באחריותה 
שקלים  מיליון  שני  ותשלם  לפיגוע 

למשפחת רג'ואן.
תביעות  כי  מלמד  העבר  ניסיון 
אח־ בגין  הפלסטינית  הרשות  נגד 
ריותה או לפיגועי טרור נגד ישראלים 

שנים,  גבי  על  שנים  במשך  מתנהלות 
ידה  שלאל  כל  עושה  הרשות  כאשר 
על מנת לעכב את ההליך כמה שיותר 
זה  פשרה  הסדר  כי  להעריך  יש  זמן. 
להגיש  נוספים  טרור  נפגעי  ידרבן 
הפלסטי־ הרשות  נגד  נזיקין  תביעות 
נית בגין אחריותה לפיגועים שביצעו 
ואף  בתחומה  המתגוררים  תושבים 
ידי  על  הפיגועים  את  לבצע  הוסתו 

בכירי הרשות.

חשד: איש דת סעודי קשור 
לפיגועים בסרי לנקה

משטרת סרי לנקה חושדת כי מוחמד עליאר, שייסד מרכז לימודים 
אסלאמי, קיים קשרים עם מנהיג המחבלים שביצעו את פיגועי 

ההתאבדות הקשים 

מ‡ פ. יוחנן
לנקה  בסרי  הרשויות 
דת  איש  השבוע  בסוף  עצרו 
החשד  פי  על  שקיים  סעודי 
זה־ המחבל  עם  הדוק  קשר 
הנ־ ככל  שעמד  חשים  ראן 
פיגועי  תכנון  מאחורי  ראה 
במדינה  הקשים  ההתאבדות 
לפני שלושה שבועות. חשים 
עצמו ביצע פיגוע התאבדות 
בבירה  המלון  מבתי  באחד 
נהרגו  בפיגועים  קולומבו. 

מעל ל-250 בני אדם.
הסעודי,  הדת  איש 
ייסד   ,60 בן  עליאר,  מוחמד 

אסלאמי,  לימודים  מרכז 
וס־ ספר  בית  מסגד  שכולל 
זה־ של  הולדתו  בעיר  פרייה 
הממוקמת  קאטנקודי,  ראן, 
ורוב  לנקה,  סרי  במזרח 
מוסלמית.  בה  האוכלוסיה 
עליאר  במשטרה,  גורם  לפי 
מעורב  שהיה  בכך  חשוד 
קבוצת  שביצעה  באימונים 
ביצוע  לקראת  המתאבדים 

הפיגועים.
המו־ בקהילה  פעילים 
אמרו  בקטנקודי  סלמית 
השקפותיו  כי  לרויטרס 
הקיצוניות של המחבל זהראן 
טקס־ ידי  על  בחלקן  עוצבו 

שמר־ סלפי-ווהאבים  טים 
רכש  שאותם  קיצוניים,  ניים 
ההדרכה  לספריית  במרכז 
האחרו־ בשנים  האסלאמית 
בו  נתקל  הייתי  "תמיד  נות. 
וס־ עת  כתבי  קורא  במרכז, 
אחד  אמר  סעודיים",  פרות 

המקורות.
הווהאבי,  האסלאם 
נתמך  בסעודיה,  שמקורו 
ידי  על  רבות  שנים  במשך 
הש־ אך   - במדינה  השלטון 
מוחמד  הנסיך  הנוכחי  ליט 
יותר  למתון  נחשב  סלמאן 

מבחינה דתית.

mailto:msh5380380@gmail.com
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ביקורת בונה, יש דבר כזה?
אתם עומדים מול החבר, הקולגה או החברותא, מתכוננים להוכיח לו כמה 

הוא טועה, מעוניינים לשפוך עליו הררים שלביקורת ולהראות לו שהתנהגותו 
מוטעית.

שתעשו  לפני  אחד  רגע 
הטיפ  את  שתקראו  כדאי  זאת 
החשוב של הרב משה לייב הגר: 
תחי־ שגיאותיך  על  "דבר 

לה, לפני שתבקר את הזולת"
כולנו  אדם.  בני  כולנו  כן, 
שוגים לפעמים, כולנו לא מלא־

כים! 
מעוניינים  אתם  כאשר 
לבקר מישהו, הקדימו לביקורת 
עדות על עצמכם, ספרו לו כמה 
פע־ וכמה  מושלמים,  לא  אתם 
מים אתם לא מצליחים להימנע 

מטעויות.
חלקה  תהיה  הדרך  מכאן 
ללא  לדרך  לצאת  יכולים  ואתם 

יבין  שמולכם  האדם  חשש. 
באותה  איתו  נמצאים  שאתם 
סירה, שאתם מבינים לליבו ולא 

באים אליו בביקורת גרידא.
רוצים  שאתם  יקלוט  הוא 

את טובתו ושהוא חשוב לכם.
את  ליישם  קל  תמיד  לא 

הטיפ, אך הוא שווה זהב!
לר־ מעוניינים  אתם  אם 
עם  נכונה  להתנהלות  כלים  כוש 
אנשים, לפתוח דלתות להצלחה 
המוב־ בכל  חייכם  את  ולהזניק 
את  להגשים  יכולים  אתם  נים, 
הידוע  הקורס  בעזרת  חלומכם 
לייב  משה  הרב  של  והמוביל 
בישראל  המאמנים  אבי  הגר, 

ובעולם. 
לערוך  מוזמנים  הינכם 
היכרות עם השיטה ששינתה את 
חייהם של למעלה מ18000 איש.
החינמי  ההיכרות  ערב 
רביעי,  ביום  בירושלים  ייערך 
חמישי,  ביום  ברק  ובני  באייר  י' 

י"א באייר.
כל  יקבל  הערב  בסיום 
שק־ מאה  גיל 18  מעל  משתתף 

לים במזומן.
מקו־ את  להבטיח  מהרו 
-03-5- הטלפון:  במספר  מכם 

 444-900
לחיות  מגיע  לכם  גם  כי 

טוב יותר!

מאלף נחשים נחנק למוות 
במהלך מופע קרקס ברוסיה

באופן לא מתוכנן, שריריו של נחש הפיתון התכווצו והתהדקו סביב צווארו של 
המאלף וזה כתוצאה מכך התמוטט

מ‡: יר‡ל לבי‡
לאחרונה  שעלה  בסרטון 
לרשתות החברתיות, ניתן לראות 
ברו־ התרחש  אשר  אימים  מופע 
סיה, שם מאלף נחשים נחנק למ־
וות ע"י נחש שכרך סביב צווארו.
מתו־ לא  באופן  כי  מסתבר 
כנן, שריריו של נחש הפיתון הת־
כווצו והתהדקו סביב צווארו של 
התמו־ מכך  כתוצאה  וזה  המאלף 
על  והשתטח  ברכיו  על  נפל  טט, 

הקרקע.
הקרקס  שעובדי  לאחר 
הבינו כי חייו של המאלף נמצאים 

ושחררו  לעזרתו  רצו  הם  בסכנה, 
את הנחש מצווארו.

הצופים  קהל  כי  לציין  יש 
בחלק  מדובר  כי  תחילה  חשב 
כי  הבין  מהרה  עד  אך  מהמופע 
אמיתית  סכנה  תחת  נמצא  הוא 
הק־ על  נשכב  שזה  ראה  כאשר 
ידו  את  פעמים  מספר  והזיז  רקע 
הימנית, מה שהיה נראה כקריאה 

לעזרה.
מספר  תוך  המזל  לרוע 
החלו  שלו  היד  תנועות  שניות, 
לעזרתו  שהגיעו  ועד  להיחלש 
היה  כבר  הוא  הקרקס,  עובדי 

נראה ללא כל נשימה.

לאחר מכן, הם הרימו אותו 
לטיפול  אותו  ולקחו  מהקרקע 
מיידי על מנת לנסות להצילו אך 

זה היה מאוחר מדי.
דיווחו  בדגסטן  הרשויות 
בתקרית  המאלף  של  מותו  על 
התרחש  שהאירוע  והוסיפו 

בבירת מחצ'קאלה.
המקו־ המשטרה  זאת,  עם 
מית באזור טענה כי תקרית זאת 
לא נרשמה על ידיהם ועל כן הם 
הכחישו את קיומה ואת מותו של 

המאלף.

המדינה תזרז הקמת מיגון 
לרכבת בשדרות

ראש הממשלה הנחה את מנכ"ל משרדו שנפגש עם הגורמים המתאימים ◆ אף 
הגיע לסיכום על האצת הפרויקט לאחר הקמת הממשלה

מ‡: מ. יו„
ראש  משרד  מנכ"ל 
כינס  הורוביץ,  יואב  הממשלה, 
כדי  מיוחד  דיון  יומיים  לפני 
הרכבת  מיגון  תכנית  את  לקדם 
באזור שדרות ובעוטף עזה. מדו־
שתשו־ מבטון  חומה  בהקמת  בר 
ותמנע  חכמות  בטכנולוגיות  לב 
מאזור  הרכבת  פסי  על  נ"ט  ירי 

עזה.
עלות  כי  דווח  בחדשות 12 
מ-100  יותר  קצת  היא  הפרויקט 
שהתקיים  ובדיון  שקלים  מיליון 
לנושא  שהתקציב  הבנה  הושגה 
התחבו־ הביטחון,  ממשרדי  יגיע 

רה והאוצר. ראש הממשלה הנחה 
במהירות,  המהלך  את  לקדם 
לאור המתיחות שהייתה רק בש־

בוע שעבר באזור.
בימים  מיפתה  עזה  אוגדת 
עזה  בעוטף  אזורים  האחרונים 

שהתברר שהם חשופים לירי נ"ט 
זאת  הקרובה.  בעת  למגנם  כדי 
בעו־ שאירעה  מהטרגדיה  כלקח 
של  ברכבו  נ"ט  טיל  פגע  בה  טף, 

משה פדר הי"ד וגרם למותו.
 

שליח האו"ם: 

"העימות הבא בין ישראל לעזה 
עומד להיות כנראה האחרון"

במקביל לביקורו: התנפלות בעזה על המיליונים מקטאר ◆ שעות ספורות לאחר 
ששליח קטאר הביא לעזה 30 מיליון דולר במזומן, השתרכו תורים ארוכים 

מחוץ לתחנות הדואר שבהן חילקו שטרות של 100 דולר לכל משפחה

מ‡: מ. יו„
שלשום החלה חלוקת המי־
במזומן  קטאר  שהעבירה  ליונים 
הש־ היום  במשך  עזה.  לרצועת 
סני־ בפתח  ארוכים  תורים  תרכו 
לשעות  נכון  ברצועה.  הדואר  פי 
הערב דווח כי 108 אלף משפחות 
קיבלו סיוע בסך 100 דולר למש־
התקיימה  הכספים  חלוקת  פחה. 
שגבה  הסלמה  סבב  של  בסיומו 
ישראלים  ארבעה  של  חייהם  את 

ו-25 פלסטינים.
אל- מוחמד  קטאר  שליח 
מיליון   30 לעזה  הביא  עמאדי 
כך  אחר  ושעות  במזומן,  דולר 
מחוץ  ארוכים  תורים  השתרכו 
 100 שחילקו  הדואר  לתחנות 
הע־ נובמבר  מאז  במזומן.  דולר 
חמד  בן  תמים  קטאר  שליט  ביר 
באישור  עזה,  לרצועת  מיליונים 
לר־ כסף  העביר  כן  כמו  ישראל. 
בעזה,  הכוח  לתחנת  סולר  כישת 
הפעלתה  את  שמאפשר  באופן 
נתוני  לפי  יותר.  רבות  לשעות 
מתושבי  אחוזים  כ-80  האו"ם, 

עזה תלויים בסיוע בינלאומי.

ניקולאי  האו"ם  שליח 
בעזה  אתמול  ביקר  מלאדנוב 
ואמר כי הפסקת האש בין ישראל 
האחרו־ היא "ההזדמנות  לחמאס 
מלא.  בהיקף  עימות  למנוע  נה" 
הפלסטינים טוענים כי בימי העי־
מות האחרונים נהרגו ברצועה 15 
אזרחים שאינם מעורבים בטרור. 
הוא הזהיר כי עדיין קיימת סכנת 
חנך  הוא  מלחמה.  התלקחות 
חולים  בבית  סולארי  כוח  מתקן 
בעזה: "העימות הבא עומד להיות 

כנראה האחרון", הזהיר השליח.
הפסקת  הבנות  במסגרת 
האש, הובטחה הכנסת סיוע הומ־
ניטרי ודלק לרצועת עזה וכן הק־
לות על תנועת פלסטינים ויישום 
עבודה  מקומות  לייצור  תוכנית 
האב־ שיעור  אקדמאים.  לאלפי 
ביותר  נאמד  עזה  ברצועת  טלה 

מ-50%.
 ,30 בן  עידה,  אבו  מוחמד 
עמד בתור ונשען על קביים: "אנ־
הסגר  את  יסירו  שהם  רוצים  חנו 
בית  לי  יש  לעבוד.  שנוכל  כדי 
שכור, אני נשוי ויש לי בת. מה זה 
100 דולר? זה לא מספיק". הכסף 

לתשלום  בעבר  שימש  הקטארי 
שכרם של אנשי חמאס, אך בעק־
כיום  משמש  ישראל,  מחאת  בות 
הכסף להקלה הומניטרית. בשבע 
קטאר  מימנה  האחרונות  השנים 
בשווי  עזה  ברצועת  דיור  מיזמי 
דולר  מיליון  מ-750  יותר  של 
התשתיות  בתחום  פרויקטים  וכן 

ומיזמי סיוע.
העבירה  שעבר  בשבוע 
קטאר 480 מיליון דולר לפלסטי־
נים - אך הפעם עבר רוב הסכום, 
הפלס־ לרשות  דולר,  מיליון   300
טינית של אבו מאזן, היריב הגדול 
סוכ־ הדברים,  ברקע  חמאס.  של 
לפליטים  האו"ם  של  הסיוע  נות 
המ־ אספקת  כי  הזהירה  אונר"א 
האוכלוסייה  ממחצית  ליותר  זון 
הפלסטינית בעזה תעמוד בסכנה 
 60 עוד  תגייס  לא  הסוכנות  אם 
מיליון דולר עד יוני. אונר"א מס־
פקת מזון ושירותי בריאות וחינוך 
בהם 650  עזתים,  ממיליון  ליותר 
לשאת  מסוגלים  "שאינם  אלף 
וחיים  בסיסי  מזון  של  בעלויות 

מ-1.6 דולר (5.7 שקלים) ליום".
 

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

קו מידע 24 שעות | 072-3372-707
p0723372707@gmail.com :מייל

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 
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יום רביעי י' אייר תשע"ט 1615/05/2019

היערכות לקראת ל"ג בעומר במירון 
נשלמות ההכנות לקראת הילולת הרשב"י במירון בל"ג בעומר ◆ בהערכות לאירוע נוטלים חלק המשטרה, וגופי חירום והצלה של המשרד לביטחון פנים – מד"א 

כבאות והצלה וגופים נוספים: עזר מציון, איחוד הצלה, זק"א, רשות הטבע והגנים, פיקוד העורף ועוד 

מ‡: מ. יו„
שמ־ רבי  התנא  הילולת 
היא  בעומר  בל"ג  יוחאי  בר  עון 
מסוגו  הגדול  המתוכנן  האירוע 
ל"ג  של  השבוע  ובמהלך  בישראל 
הרשב"י  ציון  את  פוקדים  בעומר 

מאות אלפי אנשים. 
ולוחמי  שוטרים  אלפי 
במבצע  חלק  ייטלו  הגבול  משמר 
הטכנו־ האמצעים  כלל  ויופעלו 
משטרת  לרשות  העומדים  לוגיים 
לשמור  במטרה  זאת  כל  ישראל, 
בטחון  את  ולהבטיח  הסדר  על 

המבקרים באירוע.
כבר  שחל  הראשון,  בשלב 
הוצבו  הנוכחי  השבוע  בתחילת 
שוטרי משטרת ישראל סמוך למ־
תחם ההילולה במטרה לשמור על 

הסדר במתחם לקראת האירוע.
של  והעיקרי  השני,  השלב 
ערב  רביעי  ביום  יחול  המבצע, 
ל"ג בעומר מהשעה 07:00 בבוקר 
לח־ בסמוך  חמישי  ביום  ויסתיים 
שוטרים  כ-5,000  זה  בשלב  צות. 
ולוחמים יפרסו בכל צירי התנועה 
אבטחה  במעגלי  למירון  המגיעים 
והכל  המתחם  וברחבי  היקפיים 
אלפי  מאות  את  לאבטח  במטרה 
את  לפקוד  הצפויים  המתפללים 

המתחם.
עם  יחול  השלישי,  השלב 
מרחב  שוטרי  ההילולה,  סיום 
לה־ במטרה  במתחם  יפעלו  כנרת 
שגר־ לפעילות  המקום  את  שיב 

תית סדירה.
כבכל שנה, ההילולה תתנהל 
סביב זמני הדלקה קבועים מראש. 
האירוע יפתח בהדלקה הראשונה, 
רביעי  ביום  באיאן,  חסידות  של 
בהדלקת  ויסתיים   ,20:30 בשעה 
תולדות  חסידות  של  האחרונה 
אהרון, ביום חמישי בשעה 19:00. 

סה"כ 18 הדלקות.
הסדרי תנועה:

לקחים  מהפקת  כחלק 
הבטחת  ולמען  קודמות  משנים 
בדרכים  המשתמשים  של  שלומם 
והעולים לציונו של רבי שמעון בר 
יוחאי, הוחלט כי גם השנה ההגעה 
להילולה תותר אך ורק באמצעות 
מוסד־ והסעות  ציבורית  תחבורה 

רות.
הציבורית  התחבורה  קווי 

לצ־ והמובילים  הארץ  רחבי  בכל 
פון ולמירון בפרט, יתוגברו באופן 
לצי־ לאפשר  במטרה  משמעותי 
עד  ובבטחה  בנוחות  להגיע  בור 

למתחם עצמו.
לראשונה  יופעל  השנה 
רכבת  של  מתוגבר  רכבות  מערך 
ישראל עד לתחנת כרמיאל (הופץ 
ומשם  הרכבות)  של  זמנים  לוח 
באמצ־ למירון  המבקרים  הגעת 

עות תחבורה ציבורית בתשלום.
במסגרת ההיערכות הרחבה 
מתחם חניון תחנת רכבת כרמיאל 
רכב  כלי  חניית  תותר  ולא  ייסגר 
פרטיים לציבור הרחב מיום רביעי 
משעה 04:00 לפנות בוקר ועד יום 

שישי בשעה 04:00 לפנות בוקר.
תתאפשר  נכה-  תו  לבעלי 

החנייה במקום.
לציבור  פרטיים-  רכב  כלי 
בחניונים  תתאפשר  חנייה  הרחב 

הסמוכים למתחם הרכבת.
חוגגים  של  ואיסוף  הורדה 
ציבורית,  בתחבורה  המגיעים 
ההילולא  לאתר  בסמוך  תתבצע 

בטרמינלים מוסדרים.
הנסיעה  כי  בזאת,  מובהר 
בתחבורה ציבורית תביא את המ־
תפללים לאתר ההילולא בבטחה, 

במהירות ובנוחות מירבית.
הציבו־ בתחבורה  לנוסעים 
רית הוסדרה תחנת ריענון בצומת 

אליקים
חברות  של  אוטובוסים 
לחניונים  יופנו  פרטיות  הסעה 
משם  ופרוד.  צבעון  הוזים  בעין 
ההילולה  לאתר  החוגגים  יוסעו 
באמצעות שאטלים, ללא תשלום.
הח־ סימון  ימשך  השנה  גם 
המובי־ הרגל  הולכי  וצירי  ניונים 
לים אליהם בצבעים שונים: אדום, 
טרמינל  וירוק-כולל  כחול  צהוב, 
כרטיס  לצבע  התואם  באופן   89
על  להקל  מנת  על  וזאת  הנסיעה, 

החוגגים בהגעה לאתר ועזיבתו.
המוגב־ נכה,  תעודת  בעלי 

לחניון  יגיעו  בלבד,  בהליכה  לים 
(חנניה),  שבע  צומת  דרך  "פרוד" 
צומת  דרך  "צבעון"  לחניון  או 
"עין  לחניון  או   (89 (כביש  חירם 
(מחלף  הזיתים  כיכר  דרך  הוזים" 
יוסעו  ומשם  אליפלט/דלתון) 
לציון  עד  מציון"  "עזר  בהסעות 

הרשב"י .
מו־ אישור  בעלי  אח"מים 
קדושים  למקומות  מהמרכז  סדר 
שש  לצומת  מראש  בתיאום  יגיעו 
משטרתי  ליווי  כוח  שם  (חלפתא) 

יוביל אותם עד למקום ההילולה.
היציאה  בעת  בסיום 
הולכי  לציר  לפנות  יש  מהאתר, 
הרגל התואם בצבעו, בתאורה וב־

דגלים, את כרטיס הנסיעה.
ההילולה,  במהלך  שלב  בכל 
בכ־ לצעוד  מוחלט  איסור  חל 
מחשש  לאתר  המובילים  בישים 

לסיכון חייהם.
להע־ רבה  חשיבות  קיימת 
לציבור  והדגשים  המסרים  ברת 
משתמשי הדרך ולציבור החוגגים 

עוד בטרם האירוע.
לא תתאפשר הגעה למתחם 
רכב  בכלי  לו,  ובסמוך  ההילולה 
העיק־ השלב  אורך  לכל  פרטיים 
אין  לעיל.  כמצוין  האירוע  של  רי 
טעם לנסות להתחכם ולעקוף את 
של  גדול  וכוח  היות  המחסומים 
שוטרים ממערך התנועה יתפרסו 
בצירי התנועה וגם בשבילי העפר 

המובילים למירון.
תתאפשר  לא  כי  נדגיש 
בש־ פרטיים  רכב  כלי  של  חנייה 
רכ־ הדרך.  ובצידי  פתוחים  טחים 
מוסדר,  לא  באופן  יחנו  אשר  בים 
ובעליהם  יגררו  להוראות,  בניגוד 

ישאו בעלויות הגרירה.
הצירים הבאים ייחסמו לת־
נועת כלי רכב פרטיים החל מיום 
 07:00 בשעה   22/5/19 רביעי 

בבוקר ועד לסיום האירוע:
חנניה  מצומת   –  866 כביש 

לכיוון מירון.
כביש 89 – מצומת חירם ועד 
הכיוונים  לשני  אליפלט,  מחלף 

(דרך צומת גוש חלב).
דלתון  מצומת   –  886 כביש 

ועד כיכר עין זיתים.
יער  מצומת   –  8900 כביש 

בירייה ועד כיכר עין זיתים.
היציאה מצפת לכביש 89.

כניסה לצפת תתאפשר דרך 
מחלף אליפלט וכביש 8900.

תתאפשר  מצפת  יציאה 
דרך כביש 8900 לכיוון ראש פינה 

בלבד.
משתמשי  ציבור  על  בנוסף, 
בהתאם  כי  בחשבון  לקחת  הדרך 
לחסי־ היתכנות  קיימת  לצורך, 
הבינעירוניים  התנועה  צירי  מת 

הבאים:
לכיוון  מצלמון   –  65 כביש 

קדרים (עפ"י צורך).
ראמה  מצומת   –  85 כביש 
הכיוונים  לשני  עמיעד,  לצומת 

(עפ"י צורך).
לג־ מתבקש  הנהגים  ציבור 
להוראות  ולהישמע  סבלנות  לות 

והנחיות השוטרים.
לתושבים/אורחים  הנחיות 

המתגוררים בסמוך למירון:
בס־ המתגוררים  תושבים 
מוך למירון, יורשו לנסוע בצירים 
באמצעות  רק  וזאת  המפורטים, 
עדכני  וספח  זהות  תעודת  הצגת 
בה יצויין מקום מגוריהם. אורחים 
שהזמינו חדרי אירוח/צימרים בי־
שובים אלה יוודאו עם המארחים 
כי העבירו את פרטיהם העדכניים 

למועצה האזורית מרום גליל:
(צפת,  צפת:  ישובי  אשכול 
דל־ עלמה,  כדיתא,  עכברה, 

הרכב  כלי  כניסת  וביריה)  תון 
תתאפשר רק דרך מחלף אליפלט, 
דלתון  צומת  פינה,  ראש  צומת 
לא   - בלבד  זיתים  עין  כיכר  ועד 
מצ־ רכבים  של  כניסה  תתאפשר 

מתים אחרים.
חלב:  גוש  ישובי  אשכול 
אור  ספסופה,  חלב,  גוש  (צבעון, 
מירון)  ומושב  יוחאי  ,בר  הגנוז 
דרך  תתאפשר  רכב  כלי  כניסת 
חלב  גוש  וצומת  צבעון  צומת 
ועד לצומת בר יוחאי בלבד - לא 
תתאפשר כניסה של רכבים מצמ־

תים אחרים.
(עין  חנניה:  ישובי  אשכול 
שפר  אמירים,  פרוד,  אסד,  אל 
רכב  כלי  כניסת  שמאי)  וכפר 
תתאפשר דרך צומת שבע(חנניה) 
ועד לצומת כפר שמאי בלבד - לא 
תתאפשר כניסה של רכבים מצמ־

תים אחרים.
תושבי מירון בהצגת תעודת 
רישום  ולאחר  עדכני  וספח  זהות 
מוקדם "באגודה החקלאית מושב 
עם רכביהם  מירון" יוכלו להיכנס 
לישוב מירון רק מצומת גוש חלב 
(כביש 89) וצומת צבעון בלבד. לא 
תתאפשר כניסה של רכבים מצמ־

תים אחרים.
שפ־ מירון  במושב  אורחים 
ישראל  למשטרת  הועברו  רטיהם 
עם  להיכנס  יוכלו  המארחים  ע"י 
מצומת  רק  מירון  לישוב  רכביהם 
גוש חלב (כביש 89) וצומת צבעון 

בצהריי   12:00 השעה  עד  בלבד 
יום רביעי, רכבים אלו ישארו בי־
שוב מירון עד לסיומה של ההילו־
הלילה  בשעות  חמישי  ביום  לה 

המאוחרות.
בהסדרי  השינויים  נוכח 
התנועה, נדרשת תשומת לב הנה־
גים לשלטי הכוונה ושילוט בצידי 
הדרך וכן האזנה לכלי התקשורת.

מידע  תספק  המשטרה 
קודם  לציבור,  וחיוני  שוטף 
 110 מוקד  דרך  ובסיומו  לאירוע 
(מוקד המידע הארצי של המשט־
למי־ המשמש  מוקד 100  לא  רה, 
קרי חירום) ובאמצעי התקשורת.

מקרה  בשום  תותר  לא 
האירוע  באזור  רחפנים  הטסת 
תעשה  במקום  והאכיפה  במירון 

בהתאם לחוק.
צר־ בעלי  ילדים/מבוגרים 

כים מיוחדים שהלכו לאיבוד:
בשיתוף  ישראל  משטרת 
לכיוון  בעליה  עמדה  פתחו  זק"א 

ציון הרשב"י מצד ימין.
העמדה תפעל מיום שני ט"ו 
הצה־ בשעות   12:00 בשעה  אייר 
אייר  כ"א  ראשון  ליום  ועד  ריים 

בשעה 12:00 .
צמידים  מחולקים  בעמדה 
צרכים  בעלי  מבוגרים  או  לילדים 
מספרי  רשום  שעליהם  מיוחדים, 
המבוגר  או  ההורים  של  טלפון 
האחראי כך שבמקרה שילד/מבו־
את  לאתר  ניתן  לאיבוד  הולך  גר 
באמצעות  בקלות  עליו  האחראי 

הצמיד.
בנוסף בכל מקרה שבו ילד/ 
להתק־ ניתן  לאיבוד  הולך  מבוגר 
או   1220 למספר  טלפון  מכל  שר 
מתנד־ זק"א,  של  לעמדה  להגיע 
יפעלו  ישראל  ומשטרת  זק"א  בי 

לאיתור הנעדר.
המתנדבים  זה  בשלב  כבר 

והגנים  הספר  בבתי  מחלקים 
מספרי  רשומים  עליהם  צמידים 
שבמהלך  כך  ההורים  של  הטלפון 
הצ־ את  יענדו  הילדים  ההילולה 
מידים ובמידה וילכו לאיבוד ניתן 

יהיה לאתר אותם בקלות.
לצי־ פונה  ישראל  משטרת 
כללי  על  להקפיד  המבקרים  בור 

הבטיחות הבאים:
עמודי  על  לטפס  אין   �
חשמל/גדרות/קראוונים/תחנות 
אוטובוס/עצים ולנוע רק בדרכים 

המסומנות להולכי רגל.
הילדים  על  לשמור  יש   �
לה־ ולא  למבוגר  בצמוד  הקטנים 
בשים  מהילדים  העיניים  את  סיר 
לב לדוחק האנושי שנוצר במקום, 
להרכיב  או  יד  לילדים  לתת  יש 

אותם על הכתפיים.
מוקד  דרך  לעבור  מומלץ   �
ולע־ ימין  מצד  להר  בעליה  זק"א 
מבוגרים  או  לילדים  צמידים  נוד 
בעלי צרכים מיוחדים וכן להסביר 
לאיבוד  הולך  שמישהו  שבמקרה 
ההורה/המבוגר האחראי יחכה לו 

בעמדה של מוקד זק"א.
� להקפיד על שתיה מרובה 

בפרט במזג אויר חם.
� הציבור מתבקש להישמע 
והסדרנים  השוטרים  להוראות 
ההד־ לאזור  מלהידחק  ולהימנע 

לקות.
משטרת ישראל ערוכה לכל 
מע־ תופעל  הצורך  ובעת  תרחיש 
רכת כריזה בשפות שונות ויינתנו 

הנחייות לציבור בהתאם.
במהלך האירוע יפתח מרכז 

מידע לציבור.
מענה  יספק  המידע  מרכז 
בהילולא,  הקשורים  בנושאים 
החל מיום שלישי ה-21/5 בשעה 
בשעה   23/5 ליום  ועד   15:00
23:00 בטלפון: 1-700-500-679.
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לראשונה:

 תשולם "תוספת שטחים" 
לכבאים ביהודה ושומרון

יו"ר ועד עובדי מערך הכבאות, מסר כי "הצלחנו להביא להישג משמעותי, אשר 
מוחק שנים רבות של העסקת כבאים בתנאים לא הוגנים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ביהודה  המשרתים  כבאים 
שט־ "תוספת  יקבלו  ושומרון 
במסג־ נחתם  כך   – לשכרם  חים" 
רת הסכם קיבוצי בין הממונה על 
ההסתד־ האוצר,  במשרד  השכר 
מערך  עובדי  וועד  הכללית  רות 
למורת  נחתם  ההסכם  הכבאות. 
והצלה,  כבאות  נציבות  של  רוחה 
אשר דחתה בעבר פניות של כבאי 

איו"ש לקבלת תנאים אלה.
לכבאות  ערים  איגוד 
לעומת   ,1993 בשנת  הוקם  יו"ש 
היו  שחלקם  האחרים  האיגודים 
המדינה.  קום  לפני  עוד  פעילים 

הקודם  העשור  סוף  לקראת  רק 
בהסתדרות  התארגנו  העובדים 
פעילים  להיות  והחלו  הכללית 
בועד עובדי מערך הכבאות. או אז 
התברר להם כי קיים פער מהותי 
בין הזכויות שכלל הכבאים בארץ 
מקבלים, לבין מה שמשולם להם 
נכללו  היתר  בין  השכר.  בתלוש 
מינימום,  שכר  חוק  של  הפרות 
שלא  בעייתית  משמרות  מתכונת 
הייתה מקובלת, ואי מתן "תוספת 
שמשולמת  תוספת    - שטחים" 
לעבוד  שנדרש  מדינה  עובד  לכל 

באזור איו"ש.
בזכות פעילות ארגונית של 

ועד עובדי מערך הכבאות הביאה 
כל  להעברת  העובדים  נציגות 
המ־ למתכונת  באיו"ש  העובדים 
הארץ,  בכלל  המקובלת  שמרות 
להכרה  לערכאות  עתירה  לצד 
בזכויות העובדים הוותיקים לפנ־
סיה תקציבית.  ההליך, שהסתיים 
בתשלום  עסק  שעבר,  בשבוע 
שכר  רכיבי  ותיקון  שכר  הפרשי 
בהס־ למקובל  תואם  שיהיה  כך 
לעובדים  לשלם  ובדרישה  כמים, 
כי  לציין  יש  שטחים.  תוספת 
ניסיון  היה  לערכאות  פניה  לפני 
אך  הכבאות  נציבות  עם  להידבר 
זו השיבה את פני הכבאים ריקם.

לראשונה: 

המשטרה תאבטח יישובים 
ותשמור על השטחים החקלאיים
לראשונה ביישובי קו התפר בגזרת עוטף ירושלים ויהודה ושומרון יופעלו 

מתנדבים של משמר הגבול ומשטרת ישראל באבטחת היישובים ובשמירה על 
השטחים החקלאיים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הפע־ בסיס  נפתח  אתמול 
הגבול  משמר  של  מתנדבים  לת 
בענתות-עלמון  ישראל  ומשטרת 
שבמטה בנימין בגזרת מג"ב עוטף 

ירושלים.
הקמת  על  ההחלטה  מטרת 
את  להגביר  בכדי  הינה  הבסיס 
המשט־ סיורי  פריסת  מערך 
בירושלים  התפר  ביישובי  רה 
האתגרים  בעקבות  ובאיו"ש 
הקיימים  והפליליים  הביטחוניים 

ביישובים אלו. מדובר בבסיס הפ־
עלה ראשון בגזרת עוטף ירושלים 
ויהודה ושומרון ובחודשים הקרו־
בים יפתחו עוד שני בסיס הפעלה 

ביישוב גבעונים ובבקעת הירדן.
החגיגי  הפתיחה  לטקס 
הכ־ שסיימו  מתנדבים   37 הגיעו 
וכללה  כחודשיים  שנמשכה  שרה 
9 מפגשים של כ-5 שעות. במהלך 
המפגשים הוכשרו המתנדבים בין 
היתר בתפקידי משטרה וסמכויות 
שיטור, אימוני ירי ותרגילי לחימה 

ומש־ הגבול  משמר  ערכי  בטרור, 
טרת ישראל ועוד.

המתנדבים  בסיס  מתנדבי 
ב-8  יפעלו  בענתות  מג"ב  של 
אדומים,  מעלה  בגזרה:  יישובים 
זמני,  קידר  אלון,  אדומים,  כפר 
וג־ ענתות  פרת,  נופי  קבע,  קידר 

בעת המייסדים. בנוסף להפעלתם 
בשגרה,  המתנדבים  של  השוטפת 
מת־ של  כוננות  כיתות  גם  הוקמו 

נדבים ביישובים שיפעלו באירועי 
חירום.

נתפסה רשת גנבי מכוניות 
שפעלה בנתניה

שני חשודים, שב"ח וערבייה נוספת, קשרו קשר עם אחרים לגניבת רכבים 
מאזור השרון והעברתם לשטחי הרשות הפלסטינאית

מ‡: יר‡ל לבי‡
גבר שוהה בלתי חוקי מטול 
קשר  קשרו  מטייבה  ואישה  כרם 
מאזור  רכבים  לגניבת  אחרים  עם 
הרשות  לשטחי  והעברתם  השרון 
הפלסטינאית. החשודים נעצרו על 
השוט־ של  עירנותם  בעקבות  חם 
רים שהבחינו בהם זמן קצר לאחר 
וגנבו  ויתקין  בכפר  לדירה  שפרצו 
שנגנב  הרכוש  בין  רב.  ורכוש  רכב 
של  שווי  בעל  צד  חליל  גם  היה 
עשרות אלפי ₪ והוא אותר והוח־
זר לבעליו. השבוע הוגשו נגד הח־
שודים כתב אישום ובקשת מעצר.
במ־ התקבלה   31.4.19 ביום 

גניבת  בגין  תלונה  ישראל  שטרת 
עוז  נחל  מרח'  ברלינגו  מסוג  רכב 
שוטרים  אחרי,  קצר  זמן  בנתניה. 
שגרתית  פעילות  במהלך  הבחינו 
שהח־ רכבים  בשני   5614 בכביש 
הב־ הוא  מהם  אחד  אותם,  שידו 
חסימה  ביצעו  השוטרים  רלינגו. 
זמן,  באותו  האחר (טויוטה).  לרכב 
יונדאי,  רכב  ונהגת  הברלינגו  נהג 
מה־ להימלט  והחלו  מהדרך  סטו 
הטויוטה  רכב  כשנהג  שוטרים, 
במעקה  פגע  מדרכה,  על  עלה 

בטיחות ובעמוד חשמל ונעצר.
מעצרו,  ולאחר  בהמשך 
השוטרים הבחינו כי נהג הטויוטה 
הימנית  ידו  על  עוטה  (החשוד), 
בחי־ נמצאו  נהג  בו  וברכב  כפפה 
פוש מכפתיים, המשמשים לחתוך 
ומוליכים  רשתות  תיל,  גדרות 

חשמליים.
אינטנסיבית  בחקירת 
המשטרה  חוקרי  של  ומאומצת 
התברר כי החשוד קשר קשר ביחד 
לשם  החשודה,  גם  וכמוהו  אחרים 

גניבת רכבים מאזור השרון והעב־
התברר,  עוד  האזור.  לשטחי  רתם 
הבוקר  בשעות   30.4.19 ביום  כי 
החשודה  התבקשה  המוקדמות, 
שבין  בכביש  לנסוע  האחרים  ע"י 
טייבה לקלנסוואה ולבצע סריקות 
אחר רכבי משטרה. בחלוף יומיים, 
המוקדמות,  הבוקר  בשעות  שוב 
החשודה התבקשה שוב ע"י האחר 
לנסוע לאזור באקה אל גרבייה ול־
רכב  כלי  לשני  מוביל  כרכב  שמש 
גנובים ולהובילם למחסום הכניסה 

לשטחי האזור.
הצליחו  המשטרה  חוקרי 
של  עקבותיהם  אחר  להתחקות 
באותו  עוד  כי  והתברר  החשודים 
יום של 1.5.19 לפנות בוקר, שעה 
שבני הבית ישנים בביתם, החשוד 
התפרץ עם אחר לבית צמוד קרקע 
ויתקין,  בכפר  הכפר  דרך  ברח' 
בכניסתם  במברג  שהשתמשו  תוך 
מה־ גנבו  והאחר  החשוד  לבית. 

בית את הרכב (טויוטה) תוך שהם 
משתמשים במפתח חכם. עוד גנבו 
של  בשווי  כסף  חליל  שהכיל  תיק 
נייד,  מחשב  ש"ח,  אלפי  עשרות 
מטבעות   ,₪ כ-1,500  ובו  ארנק 
כרטי־ גם  ובהם  שונים  וכרטיסים 
סי חיוב. החשוד והאחר לקחו את 
לרכב  אותו  והכניסו  שגנבו  הציוד 
נוהג  כשהחשוד  (טויוטה)  שגנבו 
ברכב הגנוב. בשלב מסויים, הצט־

ברכב  שנסע  אחר,  החשוד  אל  רף 
והשניים  כאמור)  (הגנוב  הברלינגו 
במטרה  האזור  שטחי  לכיוון  נסעו 
הגנוב  והרכוש  הרכב  את  להעביר 
הנסיעה,  במהלך  האזור.  לשטחי 
את  ועצרו  בהם  הבחינו  השוטרים 

החשודים.
עוד התברר ממהלך החקירה 
חוקי  בלתי  שוהה  הינו  החשוד  כי 
מבלי  ברכב  נהג  וכי  כרם)  (טול 
שהוציא רישיון נהיגה ברכב ומבלי 

שיש לרכב ביטוח תקף.

הדייגים מסלימים את המאבק 
ודורשים לפתח הענף ולשמור 

המורשת
במהלך ההפגנה, חסמו הדייגים את הכביש כמה פעמים והניפו שלטים שנשאו 

משפטים כגון "הדיג זהותנו ומורשתנו, הים חיינו ומקור פרנסתנו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
חופי  מכל  דייגים  עשרות 
משרד  מול  אתמול  הפגינו  הארץ 
נגד  הכפר  ופיתוח  החקלאות 
הדיג  על  וההגבלות  התקנות 
אי  על  ובמחאה  בארץ  והדייגים 
איסור  תקופת  על  פיצויים  מתן 

הדיג.
במהלך ההפגנה שיזם ואר־
גן איגוד הדייגים בישראל, חסמו 
הדייגים את הכביש כמה פעמים.

בתום ההפגנה נפגשו נציגי 
הח־ משרד  סמנכ"ל  עם  הדייגים 
אגף  מנהל  כהן,  צביקה  קלאות, 
המנכ"ל,  ועוזר  פרוימן  ניר  הדיג, 

במטרה להגיע להבנות.
התחייב  הישיבה  במהלך 
חצי  להקצות  החקלאות  משרד 
דרש  ובמקביל  שקלים,  מיליון 
נו־ ש"ח  וחצי  מיליון  מהאוצר 
בין  שיש  הסכמים  פי  (על  ספים 

משרד החקלאות ומשרד האוצר) 
התמי־ תקציב  את  להשלים  כדי 
איסור  תקופת  על  והפיצויים  כה 
החקלאות,  משרד  סמנכ"ל  הדיג. 
לאיגוד  תשובה  למסור  התחייב 

הדייגים תוך יומיים.
הדיג  אגף  התחייב  כן  כמו 
שנתית  עבודה  תכנית  למסור 

לענף הדיג ועתיד הדייגים.
בי־ דרש  הדייגים  איגוד 
מי־  6 של  מענק  להקצות  שיבה 

לתמיכה  שנתי,  באופן  ש"ח  ליון 
ורש־ מנועים  ברכישת  בדייגים 

תות וציוד לדיג.
החקלאות  משרד  נציגי 
וציינו  לדרישה  נכונות  הביעו 
להבטיח  שביכולתם  כל  שיעשו 
קבוע,  שנתי  בסיס  על  מענקים 
וכי רואים במענקים  תנאי חשוב 

להמשך קיום הדיג בישראל.
על  הוסכם  הישיבה  בסוף 
שיתוף הדייגים בהכנת תכנית אב 

הקשורה  תוכנית  וכל  הדיג  לענף 
לדייגים ודיג.

עו"ד דוד מנע, המייצג את 
מערב  במדינות  כי  ציין  הדייגים 
פי־ לדייגים  מעניקים  ובאירופה 
וכאן  הרבייה,  תקופת  על  צויים 
מתנהלים כמו מדינה בעולם הש־
לישי, השוללת מציבור שלם את 
בלי  לעבוד  מהם  ומונעת  זכותם 
זאת  ועושה  ופיצוי,  תמורה  כל 
ובחודש  בחגים  קשה,  בתקופה 

רמדאן.
כי  הדגיש  הדייגים  איגוד 
למען  הצודק  במאבק  ימשיך 
הפגנה  לארגן  ומתכנן  הדייגים 
מול משרד האוצר ביום שני הק־
הדייגים  ציבור  לכל  וקורא  רוב 
סו־ הדיג,  בענף  עניין  בעל  ולכל 
חרי דגים, סוחרי ציוד ועוד, לה־
שתתף בהפגנה ולתמוך במאבק.
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לראשונה:

 תשולם "תוספת שטחים" 
לכבאים ביהודה ושומרון

יו"ר ועד עובדי מערך הכבאות, מסר כי "הצלחנו להביא להישג משמעותי, אשר 
מוחק שנים רבות של העסקת כבאים בתנאים לא הוגנים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ביהודה  המשרתים  כבאים 
שט־ "תוספת  יקבלו  ושומרון 
במסג־ נחתם  כך   – לשכרם  חים" 
רת הסכם קיבוצי בין הממונה על 
ההסתד־ האוצר,  במשרד  השכר 

מערך  עובדי  וועד  הכללית  רות 
למורת  נחתם  ההסכם  הכבאות. 
והצלה,  כבאות  נציבות  של  רוחה 
אשר דחתה בעבר פניות של כבאי 

איו"ש לקבלת תנאים אלה.
לכבאות  ערים  איגוד 
לעומת   ,1993 בשנת  הוקם  יו"ש 
היו  שחלקם  האחרים  האיגודים 
המדינה.  קום  לפני  עוד  פעילים 

הקודם  העשור  סוף  לקראת  רק 
בהסתדרות  התארגנו  העובדים 
פעילים  להיות  והחלו  הכללית 
בועד עובדי מערך הכבאות. או אז 
התברר להם כי קיים פער מהותי 
בין הזכויות שכלל הכבאים בארץ 
מקבלים, לבין מה שמשולם להם 
נכללו  היתר  בין  השכר.  בתלוש 
מינימום,  שכר  חוק  של  הפרות 
שלא  בעייתית  משמרות  מתכונת 
הייתה מקובלת, ואי מתן "תוספת 
שמשולמת  תוספת    - שטחים" 
לעבוד  שנדרש  מדינה  עובד  לכל 

באזור איו"ש.
בזכות פעילות ארגונית של 

ועד עובדי מערך הכבאות הביאה 
כל  להעברת  העובדים  נציגות 
המ־ למתכונת  באיו"ש  העובדים 
הארץ,  בכלל  המקובלת  שמרות 
להכרה  לערכאות  עתירה  לצד 
בזכויות העובדים הוותיקים לפנ־
סיה תקציבית.  ההליך, שהסתיים 
בתשלום  עסק  שעבר,  בשבוע 
שכר  רכיבי  ותיקון  שכר  הפרשי 
בהס־ למקובל  תואם  שיהיה  כך 
לעובדים  לשלם  ובדרישה  כמים, 
כי  לציין  יש  שטחים.  תוספת 
ניסיון  היה  לערכאות  פניה  לפני 
אך  הכבאות  נציבות  עם  להידבר 
זו השיבה את פני הכבאים ריקם.

לראשונה: 

המשטרה תאבטח יישובים 
ותשמור על השטחים החקלאיים
לראשונה ביישובי קו התפר בגזרת עוטף ירושלים ויהודה ושומרון יופעלו 

מתנדבים של משמר הגבול ומשטרת ישראל באבטחת היישובים ובשמירה על 
השטחים החקלאיים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הפע־ בסיס  נפתח  אתמול 
הגבול  משמר  של  מתנדבים  לת 
בענתות-עלמון  ישראל  ומשטרת 
שבמטה בנימין בגזרת מג"ב עוטף 

ירושלים.
הקמת  על  ההחלטה  מטרת 
את  להגביר  בכדי  הינה  הבסיס 
המשט־ סיורי  פריסת  מערך 
בירושלים  התפר  ביישובי  רה 
האתגרים  בעקבות  ובאיו"ש 
הקיימים  והפליליים  הביטחוניים 

ביישובים אלו. מדובר בבסיס הפ־
עלה ראשון בגזרת עוטף ירושלים 
ויהודה ושומרון ובחודשים הקרו־
בים יפתחו עוד שני בסיס הפעלה 

ביישוב גבעונים ובבקעת הירדן.
החגיגי  הפתיחה  לטקס 
הכ־ שסיימו  מתנדבים   37 הגיעו 
וכללה  כחודשיים  שנמשכה  שרה 
9 מפגשים של כ-5 שעות. במהלך 
המפגשים הוכשרו המתנדבים בין 
היתר בתפקידי משטרה וסמכויות 
שיטור, אימוני ירי ותרגילי לחימה 

ומש־ הגבול  משמר  ערכי  בטרור, 
טרת ישראל ועוד.

המתנדבים  בסיס  מתנדבי 
ב-8  יפעלו  בענתות  מג"ב  של 
אדומים,  מעלה  בגזרה:  יישובים 
זמני,  קידר  אלון,  אדומים,  כפר 
וג־ ענתות  פרת,  נופי  קבע,  קידר 
בעת המייסדים. בנוסף להפעלתם 
בשגרה,  המתנדבים  של  השוטפת 
מת־ של  כוננות  כיתות  גם  הוקמו 

נדבים ביישובים שיפעלו באירועי 
חירום.

נתפסה רשת גנבי מכוניות 
שפעלה בנתניה

שני חשודים, שב"ח וערבייה נוספת, קשרו קשר עם אחרים לגניבת רכבים 
מאזור השרון והעברתם לשטחי הרשות הפלסטינאית

מ‡: יר‡ל לבי‡
גבר שוהה בלתי חוקי מטול 
קשר  קשרו  מטייבה  ואישה  כרם 
מאזור  רכבים  לגניבת  אחרים  עם 
הרשות  לשטחי  והעברתם  השרון 
הפלסטינאית. החשודים נעצרו על 
השוט־ של  עירנותם  בעקבות  חם 
רים שהבחינו בהם זמן קצר לאחר 
וגנבו  ויתקין  בכפר  לדירה  שפרצו 
שנגנב  הרכוש  בין  רב.  ורכוש  רכב 
של  שווי  בעל  צד  חליל  גם  היה 
עשרות אלפי ₪ והוא אותר והוח־
זר לבעליו. השבוע הוגשו נגד הח־
שודים כתב אישום ובקשת מעצר.
במ־ התקבלה   31.4.19 ביום 
גניבת  בגין  תלונה  ישראל  שטרת 
עוז  נחל  מרח'  ברלינגו  מסוג  רכב 
שוטרים  אחרי,  קצר  זמן  בנתניה. 
שגרתית  פעילות  במהלך  הבחינו 
שהח־ רכבים  בשני   5614 בכביש 
הב־ הוא  מהם  אחד  אותם,  שידו 
חסימה  ביצעו  השוטרים  רלינגו. 
זמן,  באותו  האחר (טויוטה).  לרכב 
יונדאי,  רכב  ונהגת  הברלינגו  נהג 
מה־ להימלט  והחלו  מהדרך  סטו 
הטויוטה  רכב  כשנהג  שוטרים, 
במעקה  פגע  מדרכה,  על  עלה 

בטיחות ובעמוד חשמל ונעצר.
מעצרו,  ולאחר  בהמשך 
השוטרים הבחינו כי נהג הטויוטה 
הימנית  ידו  על  עוטה  (החשוד), 
בחי־ נמצאו  נהג  בו  וברכב  כפפה 
פוש מכפתיים, המשמשים לחתוך 
ומוליכים  רשתות  תיל,  גדרות 

חשמליים.
אינטנסיבית  בחקירת 
המשטרה  חוקרי  של  ומאומצת 
התברר כי החשוד קשר קשר ביחד 
לשם  החשודה,  גם  וכמוהו  אחרים 

גניבת רכבים מאזור השרון והעב־
התברר,  עוד  האזור.  לשטחי  רתם 
הבוקר  בשעות   30.4.19 ביום  כי 
החשודה  התבקשה  המוקדמות, 
שבין  בכביש  לנסוע  האחרים  ע"י 
טייבה לקלנסוואה ולבצע סריקות 
אחר רכבי משטרה. בחלוף יומיים, 
המוקדמות,  הבוקר  בשעות  שוב 
החשודה התבקשה שוב ע"י האחר 
לנסוע לאזור באקה אל גרבייה ול־
רכב  כלי  לשני  מוביל  כרכב  שמש 
גנובים ולהובילם למחסום הכניסה 

לשטחי האזור.
הצליחו  המשטרה  חוקרי 
של  עקבותיהם  אחר  להתחקות 
באותו  עוד  כי  והתברר  החשודים 
יום של 1.5.19 לפנות בוקר, שעה 
שבני הבית ישנים בביתם, החשוד 
התפרץ עם אחר לבית צמוד קרקע 
ויתקין,  בכפר  הכפר  דרך  ברח' 
בכניסתם  במברג  שהשתמשו  תוך 
מה־ גנבו  והאחר  החשוד  לבית. 

בית את הרכב (טויוטה) תוך שהם 
משתמשים במפתח חכם. עוד גנבו 
של  בשווי  כסף  חליל  שהכיל  תיק 
נייד,  מחשב  ש"ח,  אלפי  עשרות 
מטבעות   ,₪ כ-1,500  ובו  ארנק 
כרטי־ גם  ובהם  שונים  וכרטיסים 
סי חיוב. החשוד והאחר לקחו את 
לרכב  אותו  והכניסו  שגנבו  הציוד 
נוהג  כשהחשוד  (טויוטה)  שגנבו 
ברכב הגנוב. בשלב מסויים, הצט־

ברכב  שנסע  אחר,  החשוד  אל  רף 
והשניים  כאמור)  (הגנוב  הברלינגו 
במטרה  האזור  שטחי  לכיוון  נסעו 
הגנוב  והרכוש  הרכב  את  להעביר 
הנסיעה,  במהלך  האזור.  לשטחי 
את  ועצרו  בהם  הבחינו  השוטרים 

החשודים.
עוד התברר ממהלך החקירה 
חוקי  בלתי  שוהה  הינו  החשוד  כי 
מבלי  ברכב  נהג  וכי  כרם)  (טול 
שהוציא רישיון נהיגה ברכב ומבלי 

שיש לרכב ביטוח תקף.

הדייגים מסלימים את המאבק 
ודורשים לפתח הענף ולשמור 

המורשת
במהלך ההפגנה, חסמו הדייגים את הכביש כמה פעמים והניפו שלטים שנשאו 

משפטים כגון "הדיג זהותנו ומורשתנו, הים חיינו ומקור פרנסתנו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
חופי  מכל  דייגים  עשרות 
משרד  מול  אתמול  הפגינו  הארץ 
נגד  הכפר  ופיתוח  החקלאות 
הדיג  על  וההגבלות  התקנות 
אי  על  ובמחאה  בארץ  והדייגים 
איסור  תקופת  על  פיצויים  מתן 

הדיג.
במהלך ההפגנה שיזם ואר־
גן איגוד הדייגים בישראל, חסמו 
הדייגים את הכביש כמה פעמים.

בתום ההפגנה נפגשו נציגי 
הח־ משרד  סמנכ"ל  עם  הדייגים 
אגף  מנהל  כהן,  צביקה  קלאות, 
המנכ"ל,  ועוזר  פרוימן  ניר  הדיג, 

במטרה להגיע להבנות.
התחייב  הישיבה  במהלך 
חצי  להקצות  החקלאות  משרד 
דרש  ובמקביל  שקלים,  מיליון 
נו־ ש"ח  וחצי  מיליון  מהאוצר 
בין  שיש  הסכמים  פי  (על  ספים 

משרד החקלאות ומשרד האוצר) 
התמי־ תקציב  את  להשלים  כדי 
איסור  תקופת  על  והפיצויים  כה 
החקלאות,  משרד  סמנכ"ל  הדיג. 
לאיגוד  תשובה  למסור  התחייב 

הדייגים תוך יומיים.
הדיג  אגף  התחייב  כן  כמו 
שנתית  עבודה  תכנית  למסור 

לענף הדיג ועתיד הדייגים.
בי־ דרש  הדייגים  איגוד 
מי־  6 של  מענק  להקצות  שיבה 
לתמיכה  שנתי,  באופן  ש"ח  ליון 
ורש־ מנועים  ברכישת  בדייגים 

תות וציוד לדיג.
החקלאות  משרד  נציגי 
וציינו  לדרישה  נכונות  הביעו 
להבטיח  שביכולתם  כל  שיעשו 
קבוע,  שנתי  בסיס  על  מענקים 
וכי רואים במענקים  תנאי חשוב 

להמשך קיום הדיג בישראל.
על  הוסכם  הישיבה  בסוף 
שיתוף הדייגים בהכנת תכנית אב 

הקשורה  תוכנית  וכל  הדיג  לענף 
לדייגים ודיג.

עו"ד דוד מנע, המייצג את 
מערב  במדינות  כי  ציין  הדייגים 
פי־ לדייגים  מעניקים  ובאירופה 
וכאן  הרבייה,  תקופת  על  צויים 
מתנהלים כמו מדינה בעולם הש־
לישי, השוללת מציבור שלם את 
בלי  לעבוד  מהם  ומונעת  זכותם 
זאת  ועושה  ופיצוי,  תמורה  כל 
ובחודש  בחגים  קשה,  בתקופה 

רמדאן.
כי  הדגיש  הדייגים  איגוד 
למען  הצודק  במאבק  ימשיך 
הפגנה  לארגן  ומתכנן  הדייגים 
מול משרד האוצר ביום שני הק־
הדייגים  ציבור  לכל  וקורא  רוב 
סו־ הדיג,  בענף  עניין  בעל  ולכל 
חרי דגים, סוחרי ציוד ועוד, לה־
שתתף בהפגנה ולתמוך במאבק.
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באופן נדיר ומרגש לצד קידוש ה' חסר תקדים:

הג"ר יצחק דוד גרוסמן שליט"א רבה של 
מגדל העמק הסיר את חסותו מהמוסדות 

האקדמים בגן יבנה ובאשקלון
הגרי"ד גרוסמן שליט"א במכתבו הנוקב: "נוכחתי לדעת כי דעתם הברורה של כל גדולי ישראל 

שוללת את המוסדות האקדמיה ומטילה איסור גורף על כל המוסדות האקדמים באשר הם"

'חרי' בכ :‡מ
ומרגש  תקדים  חסר  במכתב 
לצד  והשתאות  התפעלות  המעורר 
קידוש ה' מפליא בקרב ראשי ועסקני 
לצד  הציבור  עסקני  החרדי,  הציבור 
היהודי  ובעולם  בארץ  ה'  יראי  כלל 
הג"ר  יצא  אלו  בימים  שנכתב  כולו 
מחשובי  שליט"א  גרוסמן  דוד  יצחק 
נדיר  במכתב  בדורנו  הרבנים  וותיקי 
בצורה  מודיע  הוא  בו  תקדים  וחסר 
משתמעת  שאינה  ונחרצת  ברורה 
הדעת  שיקול  לאחר  כי  פנים  לשתי 
מה־ חסותו  את  לחלוטין  מסיר  הוא 
החרדי  'הקמפוס  האקדמים  מוסדות 
החרדי  ו'הקמפוס  (לגברים)  יבנה'  גן 
היום  עד  היו  אשר  (לנשים)  אשקלון' 

תחת חסותו ופיקוחו.
כותב  שליט"א  גרוסמן  הגרי"ד 
במכתבו הנדיר והמרגש כל יהודי ירא 
ה' באשר הוא: "אמנם בתחילה סבר־
במוס־ רבנית  לחסות  מקום  שיש  תי 
דות אלו על מנת להקל את פרנסתם 
תועלת  ולהביא  ה'  יראי  ציבור  של 

ורווחה לבני ישראל"
יש־ גדולי  דעת  כשהובא  "אך 
דעתם  כי  לדעת  ונוכחתי  בפני,  ראל 
שו־ ישראל  גדולי  כל  של  הברורה 
ומטילה  האקדמיה  מוסדות  את  ללת 
האק־ המוסדות  כל  על  גורף  איסור 
דמים באשר הם ללא יוצא מן הכלל, 
ישראל  גדולי  דעת  בפני  נכנע  הריני 
המאירים את דרכנו ומבטל את דעתי 
הצרופה  והשקפתם  דעתם  זוך  בפני 
כל  לאורך  עלינו  והגינה  שמרה  אשר 
הנ־ בסבך  נתיב  לנו  וסללה  התקופות 

סיונות.
והמרגש  הנדיר  מכתבו  את 
"המבטל  שליט"א:  הגרי"ד  מסיים 
דעתו לדעת תורה לכבוד התורה ולו־

מדיה".
של  המרגש  מכתבו  כי  יצוין,   
הגרי"ד שליט"א עורר בימים אלו מאז 
ונרחבים  רבים  הדים  המכתב  פרסום 
וברחבי  בארץ  ה'  יראי  ציבור  בקרב 
מגדולי  רבים  כאשר  היהודי,  העולם 
המיוחד  שמכתבו  שליט"א  ישראל 
והנדיר הגיע על שולחנם ציינו לשבח 
בהתפעלות מרובה אודות הקידוש ה' 
שיגרם בעקבות מכתבו זה של הגרי"ד 
רבה  השפעתו  כידוע  אשר  שליט"א 
בקרב רבים מבני הציבור החרדי כולל 
יהודים רבים המתקרבים לכור מחצ־
בתם בכל אתר ואתר, כאשר כל יהודי 
ירא ה' באשר הוא ידע ויפנים ויחדיר 
בקרב בני ביתו לצד חבריו ומכריו את 
האיסור החמור של הלימודים במוס־
דות אקדמיים אלו המחדירים ומטפ־
טפים כסדר דברי מינות וכפירה לצד 
תורה  מדעת  הרחוקות  כוזבות  דעות 
וההשקפה הצרופה מדור דור, כאשר 
היא,  אחת  המדינה  ראשי  מטרת 
בחברה  יתערבו  ה'  לדבר  שהחרדים 
יתקרבו  וחלילה  הכללית  הישראלית 
מד־ ילמדו  ואף  הכוזבות  לדעותיהם 

רכיהם הרעים.
חשובים  ישיבות  וראשי  רבנים 
המרגש  המכתב  בעקבות  הזכירו  אף 
העבר  הדור  גדולי  כל  כי  והמסעיר, 
שטיינמן,  הגראי"ל  מרנן  ובראשם 
אוירבך  הגר"ש  ליפקוביץ,  הגרמ"י 
בפרץ  תמיד  עומדים  היו  ועוד  זי"ע 
בזה  וראו  ל"ע  האקדמיה  לימודי  נגד 

את הרס הבית היהודי.
אגו"י  של  מועצגה"ת  גם  כך 
תשע"ג  אייר  מחודש  בהחלטותיה 
קבעה נחרצות בדבריה וכתבה באופן 
לע־ לנסיונות  היום  אנו  ברור: "עדים 
חינו־ דרך  על  המאימים  שינויים  רוך 
כם והתנהגותם של בני ובנות ישראל 
ומשפחותיהם, להכניס לשלומי אמוני 
החרדים  חינוך  ולמוסדות  ישראל 
זמורות זר של לימודי ליבה, ולימודים 
במקצועות  אקדמיים  תארים  לקבלת 

שונים... 
"גדולי וצדיקי הדורות האחרו־
כבר  הטהור  החינוך  משמרי  זי"ע  נים 
לדרך  גבולות  וקבעו  גדרים  תחמו 

החינוך"...
וב־ בני  אל  בקריאה  בזה  "באנו 
נות ישראל החרדים לדבר ה' ותורתו, 
המוט־ האחריות  כובד  על  להעמידם 
לת על כתפיהם, למען עתיד קדושת 
איתן  ולעמוד  לחזקם  ישראל,  בית 
מול כל רוח זרה, ולא לסטות במאומה 

ממה שהורו רבותינו זי"ע".
הת־ אף  תשע"ו  כסלו  בחודש 
מנהלי  לכלל  חירום  כינוס  קיים 
מרנן  בראשות  בארה"ק,  הסמינרים 
האדמו"ר  וכ"ק  קנייבסקי  הגר"ח 
שורות  התקבלו  בו  שליט"א,  מויזניץ 
של  זו  חמורה  בסוגיה  החלטות  של 

לימודים אקדמיים והשפעותיהם.
חיזוק  היו  ההחלטות  במרכז 
תוקף  בכל  לעמוד  והחובה  החומות 
על התקנות שמקדמת דנא האוסרות 
על לימודי אקדמיה, ולימודי בגדרות, 

להלן ציטוטים מההחלטות:
תל־ לא  ישראל  ונשות  "...בנות 
במו־ או  אקדמאיים  במוסדות  מדנה 
ובכלל  לאקדמיה,  המסונפים  סדות 
את  המכנים  מוסדות  או  שלוחות  זה 
תארים  ומעניקים  סמינרים  עצמם 
בכל  הדבר  נאסר  וכבר  אקדמאיים. 
החומר על ידי גדולי הדורות מקדמת 

דנא ועד ימינו. 
תלמדנה  לא  ישראל  "בנות 
המש־ לימודים  או  לבגרות  לימודים 

אקדמאיים,  ללימודים  כהכנה  משים 
בלא שום יוצא מן הכלל, ואף לא תי־
גשנה לבחינות באופן עצמאי, ומנהלי 

הסמינרים יעמדו על כך בכל תוקף. 
החר־ החינוך  מוסדות  מנהלי 
לה־ שלא  בצורה  כחומה  יעמדו  דיים 
מבית  שונים  שכנועים  אחר  תפתות 
ומחוץ, הבאים לשנות את צורת חינוך 

בנותינו. 
בשי־ ציינו  אף  רבנים  חוגים 
שכל  לדעת  עלינו  כי  סופרנו,  עם  חה 
הגופים  לצד  המדינה  ראשי  מטרת 
אקד־ ללימודי  המסייעים  והקרנות 
מיה ומוזילים מכספם הון עתק לשם 
כך, אחת היא, והוא חלילה לחלן את 
הציבור החרדי יראי ה' שיתערבו עם 
ועל  ישראל,  במדינת  הכללי  הציבור 
ובתעצומות  בעוז  לעמוד  עלינו  כן 
במלחמתינו נגד דבר זה, כאשר עתיד 

עם ישראל תלוי במלחמת קודש זה.

                                                                                                                                                בס"ד
 כ"א באדר תשע"ט

 
 מרגשמכתב 

 שליט"א יצחק דוד גרוסמןמהגאון רבי 

 

 יחיול החשובים והיקרים ה' עליכם אל ציבור בני ישרא

הנני בזאת להודיע בשער בת רבים כי לאחר שיקול דעת מעמיק הנני חוזר בי 
קמפוס החרדי גן יבנה' (לגברים) מיים 'הדקמהמוסדות האומוריד את חסותי 

 ו'הקמפוס החרדי אשקלון' (לנשים) אשר היו עד היום תחת חסותי.
 

להקל את ואמנם בתחילה סברתי שיש מקום לחסות רבנית במוסדות אלו על מנת 
 עול הפרנסה מציבור יראי ה', ולהביא תועלת ורווחה לבתי ישראל.

 
ונוכחתי לדעת כי דעתם הברורה של כל אך כשהובאה דעת גדולי ישראל בפני, 

גדולי ישראל שוללת את מוסדות האקדמיה ומטילה איסור גורף על כל המוסדות 
עת גדולי ישראל ללא יוצא מן הכלל, הריני נכנע בפני ד ,האקדמיים באשר הם

המאירים את דרכנו ומבטל את דעתי בפני זוך דעתם והשקפתם הצרופה אשר 
 .שמרה והגינה עלינו לאורך כל התקופות וסללה לנו נתיב בסבך הניסיונות

 
 

 המבטל דעתו לדעת תורה
 לכבוד התורה ולומדי'

 וד גרוסמןדיצחק 

‡ני חיל – חי„וים ובי‡ורים במ"ח ˜ניני 
הורה ה˜„וה

אור חדש הפציע אם יציאת הספר החשוב "אנשי חיל" על מ"ח 

קניני התורה הקדושה,  הכולל בתוכו חידושים וביאורים במ"ח קניני 

התורה, הספר ערוך בצורה בהירה וברורה ע"מ שיוכל כל אחד לקנות 

את קניני התורה בשלימות, ולזכות לקניין אמיתי בלימוד התורה.

הג־ הגאון  מרן  ובינהם  הביאור  את  מאוד  שיבחו  ישראל  גדולי 

אביגדור  רבי  דול 

שליט"א,  נבנצאל 

מהס־ מאוד  שנהנה 

פר, וכן מרן הגאב"ד 

רבי  הגדול  הגאון 

שליט"א  וייס  אשר 

חיבר  מאוד  ששיבח 

יש־ גדולי  ועוד  זה, 

עלה  שהספר  ראל 

על שולחנם.

מכיל  הספר 

עמו־ מאתיים  מעל 

בצורה  וכתוב  דים, 

ברורה למען יוכל כל 

קורא לרדת לעומקן 

ולקנות  הדברים  של 

את  אמיתי  בקניין 

קניני התורה, ובסוף 

כל קניין ישנו סיכום 

מתומצת ביסודיות של כל הקניין, וכלול בתוכו כמה תשובות ממרן שר 

התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, וכן ממרן הגר"א נבנצאל שליט"א.

בק־ לקנות  היכולת  את  ולתת  לומד  לכל  להחדיר  הספר  מטרת 

בספר  אך  לעשיה,  קשים  שנראים  מהם  שיש  הקנינים  את  אמיתי  נין 

עד  קנין  כל  לעשות  אחד  לכל  שניתן  ודעת  טעם  בטוב  היטב  מבואר 

להגעה מושלמת ליעד –  והוא קנין אמיתי של כל מ"ח קניני התורה.

לבחורים  עד  חכמים  תלמידי  בין  צורב  לכל  מיועד  הספר  ולכך 

צעירים שכל מטרתם הוא לגדול, וזהו שנתנו לנו חכמי ישראל במשנה 

ולהתעלות,  לגדול  נצליח  שבהם  הללו  התורה  קניני  מ"ח  את  באבות 

ולמלאות את השאיפות.

וכפי שכתב מרן הגאב"ד הגאון הגדול רבי אשר וייס שליט"א בה־

נקנית  שהתורה  חז"ל  אמרו  אם  בפומיה  וז"ל:"ומרגלא  לספר  סכמתו 

מ"ח  במ"ט,  לקנותה  צריך  ואין  במ"ז  לקנות  אפשר  אי  דברים,  במ"ח 

המה קניני התורה, עליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע".

הספרים  חנויות  בכל  תורה  להרבצת  סמלי  במחיר  נמכר  הספר 

המובחרות, הפצה ראשית "יפה נוף – פלדהיים" 1599-581-581, לבי־

רורים 058-328-1544.

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן
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לקראת ל"ג בעומר - שרי הגנת 
הסביבה והבריאות בקריאה משותפת
לקראת חגיגות ל"ג בעומר, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות קוראים לציבור: זכרו את 

הבריאות והסביבה! ◆ צמצמו מדורות, אחדו חגיגות ואל תשרפו פלסטיק וחומרים מסוכנים

מ‡: יר‡ל לבי‡
המ־ בעומר,  ל"ג  חגיגות  לקראת 
שרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות 
מנת  על  לציבור,  הנחיות  מפרסמים 
לצמצם את הפגיעה בסביבה, בבריאות 

ובבטיחות החוגגים.
ירידה  נרשמה  שעברה  בשנה 
קו־ לשנים  בהשוואה  האוויר  בזיהום 
הציבור  להיענות  הודות  גם   – דמות 

להנחיות.
קורא  הסביבה  להגנת  המשרד 
רב-פעמיים  בכלים  להשתמש  לציבור 
בחגיגות ל"ג בעומר ולהשאיר את הס־

ביבה נקייה מאשפה!

זאב  ח"כ  הסביבה,  להגנת  השר 
הציבור  את  מזמינים  "אנחנו  אלקין: 
ולח־ המדורות  מספר  את  לצמצם 
ולמען  הסביבה  למען  בצוותא.  גוג 
והימנעו  באחריות  נהגו  בריאותכם: 
וחומ־ פלסטיק  ושריפת  מהשלכת 

לכם  קורא  אני  אחרים.  מסוכנים  רים 
יסיימו  שכולם  כדי  להנחיות  להישמע 

את המדורות בשלום"
יעקב  הרב  הבריאות,  שר  סגן 
יש  אך  חשובות  החג  "חגיגות  ליצמן: 
אסונות,  ולמנוע  לכללים  להישמע 
עשויות  בעומר  ל"ג  חג  מדורות  שכן 
להיות מסוכנות. מחובתנו להקפיד על 
למנוע  כדי  והסביבה,  הבטיחות  נוהלי 
לצמ־ וכדי  ומסוכנת  מיותרת  פגיעה 
נדרשת  ההורים  על  אוויר.  זיהום  צם 
עצמנו  את  לסכן  שלא  מיוחדת  ערנות 
משריפה  עשן,  משאיפת  הילדים  ואת 

ומהיחשפות לנזקי סביבה ובריאות".

החות'ים בתימן:  "בוצעה 
מתקפת מל"טים נגד אתרים 

אסטרטגיים בסעודיה"
סעודיה לא הגיבה לדברים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המורדים  דובר 
אמר  בתימן  החות'ים 
אשר  הכוחות  כי  אתמול, 
בי־ איראן  ידי  על  נתמכים 
צעו מתקפה צבאית גדולה 
שני  כנגד  היטב  ומתאומת 
ורגי־ אסטרטגיים  יעדים 
הסעודי.  הצבא  של  שים 
בוצ־ המתקפה  לדבריו, 

מל"טים   7 באמצעות  עה 
שתקפו את היעד הסעודי. 
פירט  לא  החות'י  הדובר 

וגם  הותקפו,  יעדים  אלו 
מצדה של סעודיה לא הגי־

לכתיבת  נכון  תגובה,  עה 
שורות אלו.

מצרים לא מצליחה לבנות את 
עיר הבירה החדשה

א-סיסי שאף שכבר בשנה הבאה יעברו משרדי הממשלה והעסקים הגדולים 
מקהיר הצפופה לעיר מודרנית במדבר ◆ שנה לפני הדד ליין למצרים אין כסף

מ‡ פ. יוחנן
לה־ רוצה  מצרים  ממשלת 
תחיל לנהל כבר בשנה הבאה את 
ענייני המדינה מעיר בירה חדשה, 
הדד  לפני  ששנה  אלא  במדבר. 
ליין הפרויקט השאפתני, שעולה 
לה־ מתקשה  דולר,  מיליארד   58
מצליחים  לא  המצרים  תרומם. 
פור־ והמשקיעים  מימון  לגייס 

שים.
מסביב  עובדים  הפועלים 
התש־ את  להקים  כדי  לשעון 
שתחליף  החדשה,  לעיר  תיות 
חיים  שבה   – הצפופה  קהיר  את 
הפ־ תושבים.  מיליון  מ-20  יותר 
השיק  שאותו  הגרנדיוזי,  רויקט 
נועד  ב-2015,  א-סיסי  הנשיא 

להיות פתרון נוח עבור המשרדים 
כל־ מוקד  ובנוסף  הממשלתיים, 

כלי שבו יגורו לפחות 6.5 מיליון 
תושבים.

העיר החדשה נקראת כרגע 
המ־ החדשה".  המנהלית  "הבירה 
לכל־ תסייע  שהעיר  מקווה  דינה 
להש־ שמתקשה  המצרית,  כלה 
הערבי  האביב  מהפכת  מאז  תקם 
איבדה  מצרים  בינתיים  ב-2011. 
משקיעה מובילה בפרויקט - את 

איחוד האמירויות.
מציגה  התדמית  בסרטון 
שבשירותים  ירוקה,  עיר  מצרים 
לתושבים  מציעה  שהיא  הרבים 
בכסף  כלל  משתמשת  לא  היא 
החד־ המנהלית  "הבירה  מזומן. 
שטח  על  להשתרע  אמורה  שה" 

של 700 קמ"ר. בשלב הראשון של 
לבנות  מצרים  אמורה  הפרויקט 
ממשלתיים,  משרדים  השאר  בין 
דיפלומטי  רובע  מגורים,  שכונות 
ורובע כלכלי. עד כה נבנו בשטח 
מלון  בית  קתדרלה,  גדול,  מסגד 

ומרכז כנסים.
 45 החדשה,  העיר  בשטח 
המנופים  לקהיר,  ממזרח  ק"מ 
והדחפורים עובדים ללא הפסקה 
ובניינים  שוממים  מגרשים  בין 
העוב־ הושלמה.  לא  שבנייתם 
הסינית  הבנייה  חברת  של  דים 
CSCEC מקימים את התשתיות 
שבו  העיר,  של  העסקים  ברובע 
שחקים  גורדי   21 לקום  אמורים 
אמור  קומות  בן 85  מגדל  כולל   –

להיות הגבוה באפריקה.

מכר את עדר הכבשים שלו 
ודיווח למשטרה שהעדר נגנב
חשד: מכר את עדר הכבשים שהיה ברשותו וניסה להונות את נושיו בכך 

שדיווח למשטרת ישראל על כך שהעדר נגנב

מ‡: יוני טיין
במשמר הגבול של משטרת 
ישראל הביאו למעצרו של תושב 
כב־ עדר  למכירת  בחשד  נצרת 

שים ודיווח על כך שנגנב.
במ־ דיווח  התקבל  אתמול 
כ-  גניבת  בדבר  ישראל  שטרת 
220 כבשים, עדר שלם של תושב 
נצרת שהוחזק בדיר במושב כפר 
ברוך. יחד עם הדיווח על הגניבה 
דווח שהבעלים שהגיע לדיר וגי־
לה לכאורה שעדרו נגנב, חש ברע 

ופונה לטיפול בבית החולים.
החקירה  בתחילת  "כבר 
בניסיון  שמדובר  החשד  עלה 
על  שדיווח  המגדל  של  הונאה 
קצין  אמר  גנובים."  כבשים   220
מג"ב  של  המרכזית  ביחידה 

עבירות  של  בחקירה  המתמחה 
בשבת,  "כבר  והוסיף:  חקלאיות 
מספר שעות אחרי הדיווח הובי־
ראס  לכפר  החקירה  אותנו  לה 

עלי שם מצאנו את הכבשים".
היום,  באותו  כבר  כאמור 
התחקו  הדיווח  לאחר  שעות 
והביאו  הכבשים  אחר  במג"ב 
כבשים   114 כ-  של  לאיתורם 

שהיו שייכים למגדל מנצרת.
החקירה  שהתקדמה  ככל 
במג־ שמדובר  החשד  התגבר 
לחובות  הנראה  ככל  שנקלע  דל 
העדר  את  מכר  בגינם  כספיים 
ולא 220  כבשים  רק 114  שהכיל 
הכב־ מכירת  ולאחר  שדווח  כפי 
שים דיווח שנגנבו בכדי להסתיר 

מנושיו את המכירה.

המגדל  ששוחרר  לאחר 
לחקי־ עוכב  הוא  החולים  מבית 
רה על ידי שוטרי מג"ב לאחריה 
הכבשים  בית.  למעצר  שוחרר 
צד  למשמרות  הועברו  שאותרו 

שלישי.
משקיעים  הגבול  במשמר 
הפשיעה  למיגור  רבים  משאבים 
לירי־ שהביא  דבר  החקלאית 
במס־  20% מ-  למעלה  של  דה 
מתחילת  שנפתחו  התיקים  פר 
המקבילה  לתקופה  ביחס  השנה 
את  להונות  ניסיון  כל  אשתקד. 
הרשויות בתחום יתקל במשטרה 
העבריינים  על  שתשיט  נחושה 
המשט־ של  החקירה  עלויות  את 

רה בגין דיווח השווא.

mailto:adratkodesh@gmail.com
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לקראת ל"ג בעומר - שרי הגנת 
הסביבה והבריאות בקריאה משותפת
לקראת חגיגות ל"ג בעומר, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות קוראים לציבור: זכרו את 

הבריאות והסביבה! ◆ צמצמו מדורות, אחדו חגיגות ואל תשרפו פלסטיק וחומרים מסוכנים

מ‡: יר‡ל לבי‡
המ־ בעומר,  ל"ג  חגיגות  לקראת 
שרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות 
מנת  על  לציבור,  הנחיות  מפרסמים 
לצמצם את הפגיעה בסביבה, בבריאות 

ובבטיחות החוגגים.
ירידה  נרשמה  שעברה  בשנה 
קו־ לשנים  בהשוואה  האוויר  בזיהום 
הציבור  להיענות  הודות  גם   – דמות 

להנחיות.
קורא  הסביבה  להגנת  המשרד 
רב-פעמיים  בכלים  להשתמש  לציבור 
בחגיגות ל"ג בעומר ולהשאיר את הס־

ביבה נקייה מאשפה!

זאב  ח"כ  הסביבה,  להגנת  השר 
הציבור  את  מזמינים  "אנחנו  אלקין: 
ולח־ המדורות  מספר  את  לצמצם 
ולמען  הסביבה  למען  בצוותא.  גוג 
והימנעו  באחריות  נהגו  בריאותכם: 
וחומ־ פלסטיק  ושריפת  מהשלכת 

לכם  קורא  אני  אחרים.  מסוכנים  רים 
יסיימו  שכולם  כדי  להנחיות  להישמע 

את המדורות בשלום"
יעקב  הרב  הבריאות,  שר  סגן 
יש  אך  חשובות  החג  "חגיגות  ליצמן: 
אסונות,  ולמנוע  לכללים  להישמע 
עשויות  בעומר  ל"ג  חג  מדורות  שכן 
להיות מסוכנות. מחובתנו להקפיד על 
למנוע  כדי  והסביבה,  הבטיחות  נוהלי 
לצמ־ וכדי  ומסוכנת  מיותרת  פגיעה 
נדרשת  ההורים  על  אוויר.  זיהום  צם 
עצמנו  את  לסכן  שלא  מיוחדת  ערנות 
משריפה  עשן,  משאיפת  הילדים  ואת 

ומהיחשפות לנזקי סביבה ובריאות".

החות'ים בתימן:  "בוצעה 
מתקפת מל"טים נגד אתרים 

אסטרטגיים בסעודיה"
סעודיה לא הגיבה לדברים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המורדים  דובר 
אמר  בתימן  החות'ים 
אשר  הכוחות  כי  אתמול, 
בי־ איראן  ידי  על  נתמכים 
צעו מתקפה צבאית גדולה 
שני  כנגד  היטב  ומתאומת 
ורגי־ אסטרטגיים  יעדים 
הסעודי.  הצבא  של  שים 
בוצ־ המתקפה  לדבריו, 

מל"טים   7 באמצעות  עה 
שתקפו את היעד הסעודי. 
פירט  לא  החות'י  הדובר 

וגם  הותקפו,  יעדים  אלו 
מצדה של סעודיה לא הגי־

לכתיבת  נכון  תגובה,  עה 
שורות אלו.

מצרים לא מצליחה לבנות את 
עיר הבירה החדשה

א-סיסי שאף שכבר בשנה הבאה יעברו משרדי הממשלה והעסקים הגדולים 
מקהיר הצפופה לעיר מודרנית במדבר ◆ שנה לפני הדד ליין למצרים אין כסף

מ‡ פ. יוחנן
לה־ רוצה  מצרים  ממשלת 
תחיל לנהל כבר בשנה הבאה את 
ענייני המדינה מעיר בירה חדשה, 
הדד  לפני  ששנה  אלא  במדבר. 
ליין הפרויקט השאפתני, שעולה 
לה־ מתקשה  דולר,  מיליארד   58
מצליחים  לא  המצרים  תרומם. 
פור־ והמשקיעים  מימון  לגייס 

שים.
מסביב  עובדים  הפועלים 
התש־ את  להקים  כדי  לשעון 
שתחליף  החדשה,  לעיר  תיות 
חיים  שבה   – הצפופה  קהיר  את 
הפ־ תושבים.  מיליון  מ-20  יותר 
השיק  שאותו  הגרנדיוזי,  רויקט 
נועד  ב-2015,  א-סיסי  הנשיא 

להיות פתרון נוח עבור המשרדים 
כל־ מוקד  ובנוסף  הממשלתיים, 
כלי שבו יגורו לפחות 6.5 מיליון 

תושבים.
העיר החדשה נקראת כרגע 
המ־ החדשה".  המנהלית  "הבירה 
לכל־ תסייע  שהעיר  מקווה  דינה 
להש־ שמתקשה  המצרית,  כלה 
הערבי  האביב  מהפכת  מאז  תקם 
איבדה  מצרים  בינתיים  ב-2011. 
משקיעה מובילה בפרויקט - את 

איחוד האמירויות.
מציגה  התדמית  בסרטון 
שבשירותים  ירוקה,  עיר  מצרים 
לתושבים  מציעה  שהיא  הרבים 
בכסף  כלל  משתמשת  לא  היא 
החד־ המנהלית  "הבירה  מזומן. 
שטח  על  להשתרע  אמורה  שה" 

של 700 קמ"ר. בשלב הראשון של 
לבנות  מצרים  אמורה  הפרויקט 
ממשלתיים,  משרדים  השאר  בין 
דיפלומטי  רובע  מגורים,  שכונות 
ורובע כלכלי. עד כה נבנו בשטח 
מלון  בית  קתדרלה,  גדול,  מסגד 

ומרכז כנסים.
 45 החדשה,  העיר  בשטח 
המנופים  לקהיר,  ממזרח  ק"מ 
והדחפורים עובדים ללא הפסקה 
ובניינים  שוממים  מגרשים  בין 
העוב־ הושלמה.  לא  שבנייתם 
הסינית  הבנייה  חברת  של  דים 
CSCEC מקימים את התשתיות 
שבו  העיר,  של  העסקים  ברובע 
שחקים  גורדי   21 לקום  אמורים 
אמור  קומות  בן 85  מגדל  כולל   –

להיות הגבוה באפריקה.

מכר את עדר הכבשים שלו 
ודיווח למשטרה שהעדר נגנב
חשד: מכר את עדר הכבשים שהיה ברשותו וניסה להונות את נושיו בכך 

שדיווח למשטרת ישראל על כך שהעדר נגנב

מ‡: יוני טיין
במשמר הגבול של משטרת 
ישראל הביאו למעצרו של תושב 
כב־ עדר  למכירת  בחשד  נצרת 

שים ודיווח על כך שנגנב.
במ־ דיווח  התקבל  אתמול 
כ-  גניבת  בדבר  ישראל  שטרת 
220 כבשים, עדר שלם של תושב 
נצרת שהוחזק בדיר במושב כפר 
ברוך. יחד עם הדיווח על הגניבה 
דווח שהבעלים שהגיע לדיר וגי־
לה לכאורה שעדרו נגנב, חש ברע 

ופונה לטיפול בבית החולים.
החקירה  בתחילת  "כבר 
בניסיון  שמדובר  החשד  עלה 
על  שדיווח  המגדל  של  הונאה 
קצין  אמר  גנובים."  כבשים   220
מג"ב  של  המרכזית  ביחידה 

עבירות  של  בחקירה  המתמחה 
בשבת,  "כבר  והוסיף:  חקלאיות 
מספר שעות אחרי הדיווח הובי־
ראס  לכפר  החקירה  אותנו  לה 

עלי שם מצאנו את הכבשים".
היום,  באותו  כבר  כאמור 
התחקו  הדיווח  לאחר  שעות 
והביאו  הכבשים  אחר  במג"ב 
כבשים   114 כ-  של  לאיתורם 

שהיו שייכים למגדל מנצרת.
החקירה  שהתקדמה  ככל 
במג־ שמדובר  החשד  התגבר 
לחובות  הנראה  ככל  שנקלע  דל 
העדר  את  מכר  בגינם  כספיים 
ולא 220  כבשים  רק 114  שהכיל 
הכב־ מכירת  ולאחר  שדווח  כפי 
שים דיווח שנגנבו בכדי להסתיר 

מנושיו את המכירה.

המגדל  ששוחרר  לאחר 
לחקי־ עוכב  הוא  החולים  מבית 
רה על ידי שוטרי מג"ב לאחריה 
הכבשים  בית.  למעצר  שוחרר 
צד  למשמרות  הועברו  שאותרו 

שלישי.
משקיעים  הגבול  במשמר 
הפשיעה  למיגור  רבים  משאבים 
לירי־ שהביא  דבר  החקלאית 
במס־  20% מ-  למעלה  של  דה 
מתחילת  שנפתחו  התיקים  פר 
המקבילה  לתקופה  ביחס  השנה 
את  להונות  ניסיון  כל  אשתקד. 
הרשויות בתחום יתקל במשטרה 
העבריינים  על  שתשיט  נחושה 
המשט־ של  החקירה  עלויות  את 

רה בגין דיווח השווא.
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חיל-הים האמריקני יפעיל 
צוללות לא-מאוישות

חיל-הים האמריקני משקיע הון תועפות בפיתוח כלי-שיט רובוטיים וגם חברות 
אזרחיות משקיעות בתחום הזה

מ‡ פ. יוחנן
יהיו  לא-מאוישות  צוללות 
כחלק  האמריקני  בחיל-הים 
הלא-מאוישים,  הכלים  ממהפכת 
למרות שזה נראה כעת עתיר סי־
אזרחיות  וחברות  חיל-הים  כון. 
בפיתוח  תועפות  הון  משקיעים 

כלי-שיט רובוטיים. 
הביסה  הקודם  בחודש 
מר־ לוקהיד  את  בואינג  חברת 
במכרז  כשזכתה  יריבתה,  טין, 
הלא- הצוללת  לייצור  חיל-הים 
 274.4 שערכו  אורקה,  מאוישת 
תיבנה  אורקה  דולר.  מיליוני 
במתקני בואינג בהאנטיגטון ביץ', 

ותושלם בשנת 2022. 
בואינג וחיל-הים אינם מפ־
בואינג  אורקה.  מידות  את  רטים 

רובוטית,  צוללת  כבר  פיתחה 
שאורכה כשבעה-עשר מטר. 

רו־  - לא-מאוישת  צוללת 
לאזו־ לשייט  יכולה   - בוטית 
מטענים  ולשגר  ממוקשים,  רים 
בהתגב־ כרוך  פיתוחה  צבאיים. 
טכנולו־ אתגרים  הרבה  על  רות 
גיים, שלא כמו כטב"מים. למשל, 
שמקשה  סמיך,  תווך  הנם  מים 
לפיכך,  אמת.  בזמן  תקשורת  על 
להש־ צריכות  רובוטיות  צוללות 
תמש בשיטות אחרות לתקשורת, 
יותר,  קצר  ולטווח  אטיות  שהנן 
לספקטרום  מחוץ  שהיא  כיוון 
מתחת  כשהיא  מגנטי  האלקטרו 
רובוטית  צוללת  משמע  למים. 
של  גבוהה  רמה  לקבל  צריכה 
אוטונומיה לעומת כטב"מים. צו־

ללת כזו תעלה אל פני המים, כדי 
לשגר תשדורות במהירות ולקבל 

 .GPS גישה לרשת
הסו־ עם  התמודדה  בואינג 
וויאג'ר.  אקו  בפיתוח  הללו  גיות 
שעות   2,500 השלימה  הצוללת 
היא  השאר,  בין  ים.  מבחני  של 
בצלי־ חודשים  כשלושה  שהתה 
קליפורניה,  דרום  חופי  מול  לה 
עליה.  מפקחת  מעקב  כשספינת 
חשמ־ משולבת  הנעה  לצוללת 
לפ־ נכנס  גנראטור  ודיזל.  לית 

מתרוקנות,  כשסוללותיה  עולה 
לגובה  פעם  מדי  עולה  הצוללת 
שנורקל, כדי לספק חמצן למנועי 

הדיזל, שטוענים את הסוללות. 

חלם את מספרי הלוטו וזכה 
במיליון

במשך 13 שנה בחר גבר אוסטרלי את המספרים שראה בחלום ◆ אחרי כמה 
פרסים קטנים, הפעם הוא זכה בכל הקופה: "לא מחליף אותם בחיים"

מ‡ פ. יוחנן
בה־ זכה  מאוסטרליה  גבר 
את  שבחר  אחרי  הלוטו,  גרלת 
בחלום  לו  שהופיעו  המספרים 

לפני 13 שנה.
לחשוף  לא  שבחר  האיש, 
ה-40  בשנות  ונמצא  זהותו  את 
חלום  אותו  שמאז  סיפר  לחייו, 
בסדרת  לבחור  הקפיד  הוא 

שבה  הגרלה  בכל  המספרים 
השתתף.

שה־ אמר  המאושר  הזוכה 
בחלום  אליו  שנגלו  מספרים 
לפני 13 שנה כבר הביאו לו פר־
סים, אך הזכייה לא הייתה מש־
מעותית כמו ההגרלה האחרונה 
במיליון  זכה  שבה   – בטסמניה 

דולר אוסטרלי.

"חשבתי שביום מן הימים 
המספרים  כל  את  אראה  אני 
ויתר־ לא  פעם  אף  יחד.  האלה 
גם  הזוכה.  הכריז  עליהם!",  תי 
להחליף  מתכוון  לא  הוא  עכשיו 
אותם. "אלה מספרי המזל שלי, 
לשחק  ממשיך  אני  בוודאות. 

איתם".

941 יח"ד אושרו להפקדה 
בירושלים

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בירושלים אישרה להפקדה בוועדה המחוזית 
שתי תכניות בניה חדשות בירושלים - הכוללות יחד 941 יחידות דיור - בגבעת 

משואה ובשכונת נווה יעקב

מ‡ פ. יוחנן
לתכ־ המקומית  הוועדה 
אישרה  בירושלים  ולבנייה  נון 
שתי  המחוזית  בוועדה  להפקדה 
בירושלים  חדשות  בניה  תוכניות 
- הכוללות יחד 941 יחידות דיור. 
מתחם  להקמת  בתוכניות  מדובר 
גבעת  בשכונת  חדש  מגורים 
פינוי-בינוי  ובתכנית  משואה 

בשכונת נווה יעקב. 
לשכו־ הנוגעת  התכנית 
הקמת  כוללת  משואה  גבעת  נת 
הצ־ בדופן  חדש  מגורים  מתחם 
משואה,  גבעת  שכונת  של  פונית 
של  בהיקף  קוליץ,  חיים  בדרך 
התוכנית  דיור.  יחידות  כ-706 
תע־ מסחר,  ציבור,  מבני  כוללת 
סוקה ושטחים פתוחים לציבור. 

משואה  גבעת  תוכנית 
מתייחסת לחטיבת קרקע בשטח 
הצפוניים  בשוליה  דונם   75 של 
ומ־ משואה  גבעת  שכונת  של 
בעלת  בטופוגרפיה  תאפיינת 
מאפשרת  תלולים,  שיפועים 
הקמת מתחם חדש, בנוי על הדו־
במרכז  השכונה.  של  הצפונית  פן 
נרחב  שטח  יועד  התוכנית  שטח 
למ־ ושטח  פתוח  ציבורי  כשטח 
בנה ציבור. בנוסף, במתחם מתו־
את  המשרתת  פנימית  דרך  כננת 

כל מבני המגורים ומבניי הציבור 
מצי־ כמו-כן,  לאורכה.  הבנויים 
מגורים  דופן  בניית  התוכנית  עה 
קוליץ.  רחוב  של  הדרומי  לצידו 
מתוכנן  מזרחית  הצפונית  בפינה 
בניין מגורים גבוה בן 31 קומות. 
בתוכנית קיימת תשומת לב רבה 
להשתלבות השכונה בטופוגרפיה 
הקיימת תוך שמירה על פתיחותו 

של הוואדי בלב הפרויקט. 
לפינוי־  - השנייה  התכנית 
כוללת  יעקב  נווה  בשכונת  בינוי 
פ.צ.  ברחוב  קיים  מבנה  הריסת 
ארבעה  ובניית  יעקב  בנווה  חיות 
 ,13 בני  במקומו,  חדשים  מבנים 
 235 שיכללו  קומות  ו-15   ,14

יחידות דיור. 

שר התחבורה הורה לבחון הקמת קו 
רכבת בין אילת לנמל התעופה "רמון"

בשל הפקקים הכבדים שנרשמו בפסח, פנה שר התחבורה למנכ"ל רשות שדות 
התעופה בבקשה לבחון הקמת המסילה ◆ העלות מוערכת בכמיליארד שקלים 

מ‡ פ. יוחנן
כץ  ישראל  התחבורה  שר 
הת־ שדות  רשות  למנכ"ל  הורה 
רכבת  קו  הקמת  לבחון  עופה 
"רמון"  התעופה  נמל  בין  ישיר 
פורסם  כך   - לאילת  שבתמנע 
צוות   .13 בחדשות  לראשונה 
"רמון",  פרויקט  של  ההקמה 
שבו־ בתוך  לשר  להציג  אמור 
ראשונית  פעולה  תוכנית  עיים 
להקמת המסילה. עלות הפרויקט 
שקלים  בכמיליארד  מוערכת 
המ־ כרגע  שנראית  והחלופה   -
היא  כלכלית  מבחינה  שתלמת 
רכבת חשמלית קלה, כמו זו שיש 

בירושלים.
הושקעו  רבים  מאמצים 
"רמון",  התעופה  נמל  בהקמת 
גם  השמיים  את  לפתוח  מנת  על 
בעת  כבר  אבל  הדרום.  באזור 
התכנון, היה ברור שהמרחק הרב 
חג  מיוחד.  טיפול  ידרוש  מאילת 

הפסח היה המבחן הראשון לנמל 
שהנחיתות  ובזמן   - התעופה 

נר־ כסדרן,  התקיימו  וההמראות 
שמו פקקים רבים בדרך לעיר.

צבא ארה"ב נערך לשיגור למעלה 
ממאה אלף חיילים למזרח התיכון

לפי הדיווח, הפנטגון אינו מעוניין בפלישה אמריקנית לאיראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מדווח  טיימס"  יורק  ה"ניו 
שיגו־ לקראת  הערכת  ארה"ב  כי 
רם האפשרי של 120 אלף חיילים 
למזרח התיכון, זאת לקראת הת־
מודדות אפשרית מול איראן. את 
שר  מקום  ממלא  העלה  התוכנית 

ההגנה האמריקני, פטריק שנהאן, 
אשר הציג את פרטי המהלך בפני 
הנשיא  של  הבכירים  היועצים 

טראמפ. 
האמ־ הביטחוני  הבכיר 
כוונת  כי  מפורשות  אמר  ריקני 
פלישה  לקדם  נועדה  לא  המהלך 

של  לשטחה  אמריקנית  קרקעית 
איראן, לה הפנטגון מתנגד בשלב 
את  להרתיע  נועדה  אולם  זה. 
מהיר  מענה  ולספק  האיראנים 
בשטח  האמריקנים  הכוחות  של 

לכל פרובוקציה איראנית. 
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סודרה אפשרות להצטרף לקרן השתלמות כשרה בחינוך העצמאי
בשורה טובה לשומרי תורה ◆ לאחר תשע שנות פעילות ומאמצים רבים סודר האפשרות להצטרף לקרן השתלמות כשרה בחינוך עצמאי

 מ‡: יר‡ל לבי‡
יצאו  תשע"א  בשנת  עוד 
מרן הגר"נ קרליץ והגרמ"ש קליין 
לקרן  להפריש  לאסור  בקריאה 
חנוך  שע"י  למורים  השתלמות 
העצמאי בשל חששות רבית. מאז 
נעשו נסיונות רבים, שעורבו בהם 

עשרות אישי ציבור, חברי הכנסת, 
ומנכלי"ם  באוצר,  אישים  רבנים, 
ההסתדרות,  ראשי  חברות,  של 
השתלמות  קרן  להקים  לנסות 
מורים כשרה, או לחלופין לאפשר 
רגי־ השתלמות  לקרן  להפריש 
הוקם  תשע"ד  בשנת  כשרה,  לה 

ארגון  ידי  על  כשרה  למורים  קרן 
רק  מיועדת  זו  קרן  אבל  המורים  
הפ־ נמשך  וכך  יסודי,  על  לכתות 
עילות לפתור גם את המורים בכ־

תות יסודיות ובגנים,
קדו־ פרשת  שבת  במוצאי 
עצמאי  חינוך  מנכ"ל  הגיע  שים 

לנדו  הגר"ד  רה"י  מרן  של  לביתו 
ושמע ממנו שוב את נחיצות הענין 
בה־ כשרה  לקרן  אפשרות  לסדר 
סו־ אליעזר  הרב  ואכן  שתלמות, 
פעל  עצמאי  החינוך  מנכל  רוצקין 
הענין  את  לסדר  עצמו  את  ורתם 

בתוך שבוע.

להשקיע  החפץ  כל  מעתה 
כספו בקרן השתלמות כשרה ללא 
גם  לו  יאופשר  רבית  של  חששות 

אם הוא עובד של חינוך עצמאי.
הפנסיה  שבתחום  יצויין 
לקרן  להפריש  ניתן  ומעולם  מאז 
כשרה גם בחנוך עצמאי כמו בכל 

בתי העסק והמוסדות, וכל הבעיה 
של  ההשתלמות  בקרן  רק  הייתה 
לשמחתם  וכאמור  עצמאי,  חנוך 
שומרי  וצבור  הדור  גדולי  של 
להפ־ וניתן  החרפה  הוסר  התורה 
ריש לקרן השתלמות ללא איסורי 

רבית.

מחלקת המדינה האמריקנית: חשש לפיגועים בישראל בשבוע הקרוב
לפי מחלקת המדינה, אירוע בינלאומי לצד יום הנכבה ויום השנה להכרזה האמריקנית על העברת השגרירות הינם מועדים מסוכנים שעשויים להוביל לפיגועים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ביש־ האמריקנית  השגרירות 

ראל פרסמה אזהרה לאזרחי ארה"ב 
ייתכ־ לפיה  בישראל,  המבקרים 
במהלך  ביטחוניים"  "אירועים  נו 

האמרי־ האזהרה  הקרובים.  הימים 
בינלאומי  לאירוע  מתייחסת  קנית 
במהלך  בישראל  להתקיים  שעתיד 

השגרי־ שלדברי  הקרובים,  הימים 
רות, עשוי להיות תחת התקפה של 
טרוריסטים. בנוסף מציינים בשגרי־

רות את יום הנכבה שייערך גם הוא 
יום  במיוחד.  נפיץ  כמועד  השבוע 
טרור,  לפיגועי  להביא  שעשוי  נוסף 

לפי השגרירות האמריקנית, הוא יום 
השגרי־ העברת  על  להכרזה  השנה 

רות האמריקנית לירושלים.

שליחו של נשיא ארה"ב בועידת רבני אירופה:

"חקיקה נגד היהדות – היא מבישה ובלתי 
נסבלת, נעשה גירוש כפוי של הקהילה 

היהודית מהמדינה"
השליח המיוחד של ארה"ב למאבק באנטישמיות השתתף בוועידת רבני אירופה ויצא נגד החקיקה בעולם 

נגד שחיטה וברית מילה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הקיצוני,  הימין  'תנועות 
הקי־ האנטי-ישראלית  התנועה 
האסלאם  השמאלנית,  צונית, 
מה  להן  שיש  תנועות  הרדיקלי. 
ממה  יותר  הרבה  זו  את  זו  לשנוא 
אך  אחר  דבר  כל  שונאות  שהן 
העתיקה  המחלה  עם  מאוחדות 
אנטישמיות.  האנושות;  של  הזו 
נגד  המבישה  החקיקה  את  יש 
שחיטה ואת הדיבורים על חקיקה 
לכם  אגיד  מילה.  ברית  שתאסור 
מאשר  אחר  בלא  מדובר  זה,  מה 
גירוש כפוי של הקהילה היהודית 
החקיקה  את  שמאמצת  ממדינה 
הזו. במשפט אחד זהו גירוש כפוי 
וזה בלתי נסבל – כך כשהוא נרגש 
השגריר  הצהיר  נשנק  ולעיתים 
באנ־ ומלחמה  למעקב  המיוחד 
האמריקני  הממשל  של  טישמיות 
מר אילן קאר בפני מאות הרבנים 
מש־ היהודיים  הארגונים  וראשי 
המ־ אירופה'  רבני  'ועידת  תתפי 
באנטוורפן  השני  היום  זה  תכנסת 

שבבלגיה.
לתפקיד  שמונה  קאר 
לכינוס  במיוחד  ונשלח  המיוחד 
דו־ מר  ארה"ב  נשיא  ע"י  הועידה 
הרבנים,  'כבוד  אמר;  טאמפ  נלנד 
כתף.  אל  כתף  יחד,  נצעד  בואו 
האת־ אלה.  באתגרים  נלחם  בואו 
והאת־ מבחוץ,  האויב  מול  גרים 
לבנות  שנוכל  כדי  מבפנים  גרים 
יחד עתיד יהודי. עתיד של תורה, 
עתיד של מסורת, עתיד של זהות 
יהודית. עתיד של אלוקות, עתיד 
ואהבת  ישראל  עם  אחדות  של 
'לתקן  לקיים  שנוכל  כדי  ישראל. 

דב־ בתום  ש-די'.  במלכות  עולם 
והריעו  המשתתפים  כל  קמו  ריו 
לו ולנשיאה של ארה"ב ממושכות.
יומו השני של כינוס הועידה 
נפתח בשיעור הדף היומי שנמסר 
ע"י רבה של שטרסבורג הרב אב־
דברי  נשא  כשלאחריו  ווייל  רהם 
ראש  וסרמן  יחיאל  הרב  ברכה 
בגולה  רוחניים  לשירותים  המרכז 
'ועידת רבני אירופה'  המלווה את 
'בפרספקטיבה  שנים;  עשרות 
טווח  ארוכת  ובראיה  היסטורית 
זכתה  בענווה;  לקבוע  יכול  אני 
'ועידת רבני אירופה', וביתר שאת 
הנערץ  נשיאה  בהנהגת  עוז  ויתר 
הרב פנחס גולדשמידט, לקבע כי 
הנהגת הקהילות הינה עפ"י ההל־
דור  מדור  הנהוגה  והמסורת  כה 
ע"י מנהיגות אורתודוקסית. היום 
מונהגות  אירופה  יהודי  קהילות 
והמסו־ החינוך  הקודש  טהרת  על 
רת ללא כל פשרות, כאשר השיח 
הצליחו  וכך  באהבה  יהדות  הוא 

להנחילה בלבבות'.
הקדי־ הרביעי  המושב  את 
כאשר  הגיור  לנושא  הועידה  שה 
המנהל  עמד  זה  מושב  בראשות 
ישיבת  ראש  הועידה  של  הרבני 
'תורת חיים' וחבר בד"ץ מוסקבה 
בשיעור  לבל.  משה  רבי  הגאון 
רבי  הגאון  שנשא  מכונן  תורני 
פנחס גולדשמידט שליט"א הקיף 
מוסקבה  ואב"ד  רב  הועידה  נשיא 

בעקבות  הגר'  'מחאת  נושא  את 
על  למחות  שרצה  גר  של  מקרה 
שהגדיל,  לאחר  רבות  שנים  גיורו 
מעולם  לו  סיפרו  שלא  באמתלא 
למעשה  הלכה  שיעור  שהתגייר. 
'גיורי  בנושא  ישיבתי  ניחוח  עם 
של  הכבוד  אורח  נשא  קטינים' 
וחבר  חברון  ישיבת  ראש  הועידה 
רבי  הגאון  התורה  גדולי  מועצת 

דוד כהן שליט"א.

נתונים מצמררים 
על שואת יהודי 

טוניסיה
לא רק באירופה, גם יהודי צפון אפריקה סבלו 

מידם הקשה של הנאצים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
ניצולי  להורים  בן  מספר 
בשנים  רק  מתוניסיה:  שואה 
לעובדה  נחשפתי  האחרונות 
בשואה.  היו  שלי  שההורים 
הם  אבל  קשים,  היו  הסיפורים 
תמיד סופרו כדרך אגב, כאילו 
הם מספרים את זה על מישהו 
אחר ולא החשיבו עצמם ניצו־

לים. אבל הם ניצולים.
יותר  נכנסה  הזמן  עם 
יהודי  לשואת  מודעות  ויותר 
אלג'יר,  (לוב,  אפריקה  צפון 
תוניסיה ומרוקו), לזוועות הנו־
החב־ הממסד  זה  אולי  ראיות. 
רתי-פוליטי שלא עשה אז את 
החיבור לשואת יהודי אירופה.
בת־ עובדות:  כמה  הנה 
הנאצית  גרמניה  תש"ג,  חילת 
בתוני־ השלטון  את  תפסה 
אלף  כמאה  בה  חיו  אז  סיה, 
הש־ כניסת  עם  מיד  יהודים.- 
לענוד  חויבו  היהודים  לטון, 
טלאי צהוב.- כ-5,000 יהודים 
ו-160  עבודה  למחנות  נשלחו 

למחנות  ומשם  לצרפת  נשלחו 
הריכוז.

לה־ הספיקו  הנאצים 
לקחו  מקומי,  יודנראט  קים 
רכוש  את  החרימו  ערובה,  בני 
הקהילה  על  והטילו  היהודים 

עונשים כספיים כבדים.
על  השתלטו  הנאצים 
"גריבה",  הקדוש  הכנסת  בית 
לקחו בשבי את הרבנים ואיימו 
 50 להם  להביא  היהודים  על 
ק"ג זהב כופר נפש ואם לא הם 
ג'רבה. עד  יהרגו את כל יהודי 

מהרה נאספו 25 ק"ג זהב.
הגדול  בית-הכנסת 
בבירה תוניס הפך למחסן גרמ־
ני ואורווה לסוסי הצבא הנאצי
נר־ יהודים  מ-260  יותר 
נו־ באכזריות  בתוניסיה  צחו 
ראה. יהודים רבים נורו למוות 
בבתיהם, הומתו בצעדות מוות, 

רעב, מחלות והפצצות.
מאי  חודש  בתחילת 
1943, צבא בריטניה שחרר את 

המדינה מידי הנאצים.
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סודרה אפשרות להצטרף לקרן השתלמות כשרה בחינוך העצמאי
בשורה טובה לשומרי תורה ◆ לאחר תשע שנות פעילות ומאמצים רבים סודר האפשרות להצטרף לקרן השתלמות כשרה בחינוך עצמאי

 מ‡: יר‡ל לבי‡
יצאו  תשע"א  בשנת  עוד 
מרן הגר"נ קרליץ והגרמ"ש קליין 
לקרן  להפריש  לאסור  בקריאה 
חנוך  שע"י  למורים  השתלמות 
העצמאי בשל חששות רבית. מאז 
נעשו נסיונות רבים, שעורבו בהם 

עשרות אישי ציבור, חברי הכנסת, 
ומנכלי"ם  באוצר,  אישים  רבנים, 
ההסתדרות,  ראשי  חברות,  של 
השתלמות  קרן  להקים  לנסות 
מורים כשרה, או לחלופין לאפשר 
רגי־ השתלמות  לקרן  להפריש 
הוקם  תשע"ד  בשנת  כשרה,  לה 

ארגון  ידי  על  כשרה  למורים  קרן 
רק  מיועדת  זו  קרן  אבל  המורים  
הפ־ נמשך  וכך  יסודי,  על  לכתות 
עילות לפתור גם את המורים בכ־

תות יסודיות ובגנים,
קדו־ פרשת  שבת  במוצאי 
עצמאי  חינוך  מנכ"ל  הגיע  שים 

לנדו  הגר"ד  רה"י  מרן  של  לביתו 
ושמע ממנו שוב את נחיצות הענין 
בה־ כשרה  לקרן  אפשרות  לסדר 
סו־ אליעזר  הרב  ואכן  שתלמות, 
פעל  עצמאי  החינוך  מנכל  רוצקין 
הענין  את  לסדר  עצמו  את  ורתם 

בתוך שבוע.

להשקיע  החפץ  כל  מעתה 
כספו בקרן השתלמות כשרה ללא 
גם  לו  יאופשר  רבית  של  חששות 

אם הוא עובד של חינוך עצמאי.
הפנסיה  שבתחום  יצויין 
לקרן  להפריש  ניתן  ומעולם  מאז 
כשרה גם בחנוך עצמאי כמו בכל 

בתי העסק והמוסדות, וכל הבעיה 
של  ההשתלמות  בקרן  רק  הייתה 
לשמחתם  וכאמור  עצמאי,  חנוך 
שומרי  וצבור  הדור  גדולי  של 
להפ־ וניתן  החרפה  הוסר  התורה 

ריש לקרן השתלמות ללא איסורי 
רבית.

מחלקת המדינה האמריקנית: חשש לפיגועים בישראל בשבוע הקרוב
לפי מחלקת המדינה, אירוע בינלאומי לצד יום הנכבה ויום השנה להכרזה האמריקנית על העברת השגרירות הינם מועדים מסוכנים שעשויים להוביל לפיגועים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ביש־ האמריקנית  השגרירות 

ראל פרסמה אזהרה לאזרחי ארה"ב 
ייתכ־ לפיה  בישראל,  המבקרים 
במהלך  ביטחוניים"  "אירועים  נו 

האמרי־ האזהרה  הקרובים.  הימים 
בינלאומי  לאירוע  מתייחסת  קנית 
במהלך  בישראל  להתקיים  שעתיד 

השגרי־ שלדברי  הקרובים,  הימים 
רות, עשוי להיות תחת התקפה של 
טרוריסטים. בנוסף מציינים בשגרי־

רות את יום הנכבה שייערך גם הוא 
יום  במיוחד.  נפיץ  כמועד  השבוע 
טרור,  לפיגועי  להביא  שעשוי  נוסף 

לפי השגרירות האמריקנית, הוא יום 
השגרי־ העברת  על  להכרזה  השנה 

רות האמריקנית לירושלים.

שליחו של נשיא ארה"ב בועידת רבני אירופה:

"חקיקה נגד היהדות – היא מבישה ובלתי 
נסבלת, נעשה גירוש כפוי של הקהילה 

היהודית מהמדינה"
השליח המיוחד של ארה"ב למאבק באנטישמיות השתתף בוועידת רבני אירופה ויצא נגד החקיקה בעולם 

נגד שחיטה וברית מילה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הקיצוני,  הימין  'תנועות 
הקי־ האנטי-ישראלית  התנועה 
האסלאם  השמאלנית,  צונית, 
מה  להן  שיש  תנועות  הרדיקלי. 
ממה  יותר  הרבה  זו  את  זו  לשנוא 
אך  אחר  דבר  כל  שונאות  שהן 
העתיקה  המחלה  עם  מאוחדות 
אנטישמיות.  האנושות;  של  הזו 
נגד  המבישה  החקיקה  את  יש 
שחיטה ואת הדיבורים על חקיקה 
לכם  אגיד  מילה.  ברית  שתאסור 
מאשר  אחר  בלא  מדובר  זה,  מה 
גירוש כפוי של הקהילה היהודית 
החקיקה  את  שמאמצת  ממדינה 
הזו. במשפט אחד זהו גירוש כפוי 
וזה בלתי נסבל – כך כשהוא נרגש 
השגריר  הצהיר  נשנק  ולעיתים 
באנ־ ומלחמה  למעקב  המיוחד 
האמריקני  הממשל  של  טישמיות 
מר אילן קאר בפני מאות הרבנים 
מש־ היהודיים  הארגונים  וראשי 
המ־ אירופה'  רבני  'ועידת  תתפי 
באנטוורפן  השני  היום  זה  תכנסת 

שבבלגיה.
לתפקיד  שמונה  קאר 
לכינוס  במיוחד  ונשלח  המיוחד 
דו־ מר  ארה"ב  נשיא  ע"י  הועידה 
הרבנים,  'כבוד  אמר;  טאמפ  נלנד 
כתף.  אל  כתף  יחד,  נצעד  בואו 
האת־ אלה.  באתגרים  נלחם  בואו 
והאת־ מבחוץ,  האויב  מול  גרים 
לבנות  שנוכל  כדי  מבפנים  גרים 
יחד עתיד יהודי. עתיד של תורה, 
עתיד של מסורת, עתיד של זהות 
יהודית. עתיד של אלוקות, עתיד 
ואהבת  ישראל  עם  אחדות  של 
'לתקן  לקיים  שנוכל  כדי  ישראל. 

דב־ בתום  ש-די'.  במלכות  עולם 
והריעו  המשתתפים  כל  קמו  ריו 
לו ולנשיאה של ארה"ב ממושכות.
יומו השני של כינוס הועידה 
נפתח בשיעור הדף היומי שנמסר 
ע"י רבה של שטרסבורג הרב אב־
דברי  נשא  כשלאחריו  ווייל  רהם 
ראש  וסרמן  יחיאל  הרב  ברכה 
בגולה  רוחניים  לשירותים  המרכז 
'ועידת רבני אירופה'  המלווה את 
'בפרספקטיבה  שנים;  עשרות 
טווח  ארוכת  ובראיה  היסטורית 
זכתה  בענווה;  לקבוע  יכול  אני 
'ועידת רבני אירופה', וביתר שאת 
הנערץ  נשיאה  בהנהגת  עוז  ויתר 
הרב פנחס גולדשמידט, לקבע כי 
הנהגת הקהילות הינה עפ"י ההל־
דור  מדור  הנהוגה  והמסורת  כה 
ע"י מנהיגות אורתודוקסית. היום 
מונהגות  אירופה  יהודי  קהילות 
והמסו־ החינוך  הקודש  טהרת  על 
רת ללא כל פשרות, כאשר השיח 
הצליחו  וכך  באהבה  יהדות  הוא 

להנחילה בלבבות'.
הקדי־ הרביעי  המושב  את 
כאשר  הגיור  לנושא  הועידה  שה 
המנהל  עמד  זה  מושב  בראשות 
ישיבת  ראש  הועידה  של  הרבני 
'תורת חיים' וחבר בד"ץ מוסקבה 
בשיעור  לבל.  משה  רבי  הגאון 
רבי  הגאון  שנשא  מכונן  תורני 
פנחס גולדשמידט שליט"א הקיף 
מוסקבה  ואב"ד  רב  הועידה  נשיא 

בעקבות  הגר'  'מחאת  נושא  את 
על  למחות  שרצה  גר  של  מקרה 
שהגדיל,  לאחר  רבות  שנים  גיורו 
מעולם  לו  סיפרו  שלא  באמתלא 
למעשה  הלכה  שיעור  שהתגייר. 
'גיורי  בנושא  ישיבתי  ניחוח  עם 
של  הכבוד  אורח  נשא  קטינים' 
וחבר  חברון  ישיבת  ראש  הועידה 
רבי  הגאון  התורה  גדולי  מועצת 

דוד כהן שליט"א.

נתונים מצמררים 
על שואת יהודי 

טוניסיה
לא רק באירופה, גם יהודי צפון אפריקה סבלו 

מידם הקשה של הנאצים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
ניצולי  להורים  בן  מספר 
בשנים  רק  מתוניסיה:  שואה 
לעובדה  נחשפתי  האחרונות 
בשואה.  היו  שלי  שההורים 
הם  אבל  קשים,  היו  הסיפורים 
תמיד סופרו כדרך אגב, כאילו 
הם מספרים את זה על מישהו 
אחר ולא החשיבו עצמם ניצו־

לים. אבל הם ניצולים.
יותר  נכנסה  הזמן  עם 
יהודי  לשואת  מודעות  ויותר 
אלג'יר,  (לוב,  אפריקה  צפון 
תוניסיה ומרוקו), לזוועות הנו־
החב־ הממסד  זה  אולי  ראיות. 
רתי-פוליטי שלא עשה אז את 
החיבור לשואת יהודי אירופה.
בת־ עובדות:  כמה  הנה 
הנאצית  גרמניה  תש"ג,  חילת 
בתוני־ השלטון  את  תפסה 
אלף  כמאה  בה  חיו  אז  סיה, 
הש־ כניסת  עם  מיד  יהודים.- 
לענוד  חויבו  היהודים  לטון, 
טלאי צהוב.- כ-5,000 יהודים 
ו-160  עבודה  למחנות  נשלחו 

למחנות  ומשם  לצרפת  נשלחו 
הריכוז.

לה־ הספיקו  הנאצים 
לקחו  מקומי,  יודנראט  קים 
רכוש  את  החרימו  ערובה,  בני 
הקהילה  על  והטילו  היהודים 

עונשים כספיים כבדים.
על  השתלטו  הנאצים 
"גריבה",  הקדוש  הכנסת  בית 
לקחו בשבי את הרבנים ואיימו 
 50 להם  להביא  היהודים  על 
ק"ג זהב כופר נפש ואם לא הם 
ג'רבה. עד  יהרגו את כל יהודי 

מהרה נאספו 25 ק"ג זהב.
הגדול  בית-הכנסת 
בבירה תוניס הפך למחסן גרמ־
ני ואורווה לסוסי הצבא הנאצי
נר־ יהודים  מ-260  יותר 
נו־ באכזריות  בתוניסיה  צחו 
ראה. יהודים רבים נורו למוות 
בבתיהם, הומתו בצעדות מוות, 

רעב, מחלות והפצצות.
מאי  חודש  בתחילת 
1943, צבא בריטניה שחרר את 

המדינה מידי הנאצים.
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תקיפה אנטישמית מזעזעת:

פיגוע דקירה מחריד בשבדיה: אשת 
מזכיר הקהילה היהודית במצב אנוש

באירוע דקירה שבוצע בהלסינגבורג שבשוודיה נפצעה אנושות 
אשתו של מזכיר הקהילה היהודית◆  מצוד נערך אחר הדוקר. 

המשטרה הגבירה את האבטחה מחוץ לכל המבנים היהודיים בעיר

מ‡: יר‡ל לבי‡  
אישה   – הלסינגבורג 
יהודייה בשנות ה-60 לחייה 
נדקרה ונפצעה באורח אנוש 
לא  שזהותו  תוקף  ידי  על 
הלסי־ העיר  במרכז  ידועה 
פי  על  שבשבדיה.  נגבורג 
המ־ בתקשורת  הדיווחים 
של  באשתו  מדובר  קומית, 
מזכיר הקהילה היהודית, אך 
אישור  לכך  אין  הזה  בשלב 

מגורם רשמי.
הידיעות  בסוכנות 
 “Aftonbladet” השבדית 
התרחש  האירוע  כי  דיווחו 
בדר־ הייתה  שהאישה  בזמן 
התוקף  כאשר  לעבודה,  כה 
 9 אותה  דקר  עליה,  התנפל 
מה־ בריצה  ונמלט  פעמים- 

כי  סיפרו  ראייה  עדי  מקום. 
הרצפה  על  נשכבה  האישה 
והח־ הדקירה  בעקבות 
אותה  לסובבים  לצרוח  לה 
מספר  לאחר  לי“.  ”תעזרו 
הגיעו  סיוע  כוחות  דקות, 
טיפול  לה  העניקו  לזירה, 
לבית  אותה  והעבירו  רפואי 

החולים.
המ־ האירוע  בעקבות 
האב־ את  הגבירה  שטרה 
המבנים  לכלל  מחוץ  טחה 
היהודים בעיר, וכוחות רבים 
נרחבים  בחיפושים  פתחו 
מע־ במשטרה  התוקף.  אחר 
על  באירוע  ייתכן  כי  ריכים 
הבהירו  אך  אנטישמי,  רקע 
לק־ ניתן  לא  זה  בשלב  כי 
קשורה  התקיפה  כי  בוע 

שהפצועה  לכך  וודאי  באופן 
יהודיה.

ההס־ יו"ר  ומ"מ  סגן 
העול־ הציונית  תדרות 
את  כינה  חגואל  יעקב  מית, 
"שוב  "אנטישמי".  האירוע 
מקרה  על  שומעים  אנו 
בש־ הפעם  ומזעזע,  קשה 
וודיה, כלפי עובדת בקהילה 
בהלסינגבורג  היהודית 
לעבודה",  בדרכה  שהיתה 

אמר חגואל.
במקרה  "מדובר 
הרשויות  ועל  ביותר  חמור 
לביטחון  לדאוג  בשוודיה 
במקום  היהודית  הקהילה 
מקרים  של  הישנות  ולמנוע 
את  מברך  אני  אלה.  כגון 
שבחרה  שוודיה  משטרת 
לש־ שוטרים  להציב  נכון 
עד  הקהילה  משרדי  על  מור 
תקווה  כולי  המצב.  שירגע 
נצ־ תהיה  לא  כזו  ששמירה 
יהודים  בעתיד.  עוד  רכת 
בשלווה  לחיות  צריכים 
התו־ כמו  בדיוק  ובביטחון 
די  במדינתם.  אחרים  שבים 

לטרור האנטישמי!".
שפר־ הודעה  לפי   
הישראלי,  החוץ  משרד  סם 
"התוקף הוא מוסלמי וזהותו 

ידועה למשטרת שבדיה".

דיווח: 

צוות אמריקני מעריך: "איראן אחראית 
לפגיעה במכליות הנפט במפרץ"  

איראן: "אם נותקף, נפגע בישראל" ◆ גורם איראני בכיר האשים את ישראל באחריות 
לפגיעה בספינות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לחקור  שהגיע  אמריקני  צוות 
ספינות  ב-4  שאירעה  החבלה  את 
כי  מעריך  בנפט  עמוסות  סעודיות 
ידה של איראן במעל. ארבע הספינות 
שעגנו לחופי איחוד האמירויות נפגעו 
והנפט שהיה עליהן עלה באש. מתח־
קיר ראשוני של האירוע על ידי צוות 
אירעו  הפיצוצים  כי  עולה  אמריקני 
בעקבות חומרי נפץ שהודבקו מבחוץ 

על תחתית הספינה.
הפרלמנט  חבר  כך,  בתוך 
את  האשים  נמטי,  בהרוז  האיראני, 
במכליות  לפגיעה  באחריות  ישראל 
הנפט סמוך לחופי איחוד האמירויות. 

"האירועים שהתרחשו באמירויות הם 
איראני  גורם  אמר.  ישראלי",  מעשה 
תות־ ארצו  אם  כי  הזהיר  אחר  בכיר 

יעדים  על  בפגיעה  תגיב  איראן  קף, 
ישראליים.

לראשונה: רכבות בכל שעות היממה 
להילולת הרשב"י בל"ג בעומר

השר כץ: במסגרת מבצע ההיסעים הגדול, שמוביל משרד התחבורה, 
יבוצעו למעלה מעשרת אלפים נסיעות מכל רחבי הארץ, באמצעות 

למעלה מ-2000 אוטובוסים

מ‡: יר‡ל לבי‡
בשורה טובה לחוגגים 
השנה במירון. משרד התח־
היסעים  מערך  יפעיל  בורה 
הרשב"י  להילולת  נרחב 
לראשונה  שיכלול  במירון, 
שיסיעו  מיוחדות  רכבות 
החוגגים  אלפי  מאות  את 
שעות  כל  לאורך  במירון, 
הת־ שר  הודיע  כך  היממה. 
חבורה והמודיעין ומ"מ שר 

החוץ, ישראל כץ.
ההילולה,  במסגרת 
בערב  הבא  בשבוע  שתחול 
יופ־ במירון,  בעומר  ל"ג 
לאורך  רכבות  שירות  על 
והלילה,  היום  שעות  כל 
מרכזיות  רכבת  מתחנות 
השירות  הארץ.  רחבי  בכל 

החל־ באמצעות  יתבצע 
חיפה  בתחנת  רכבות  פת 
ימשיכו  משם  חוף-הכרמל. 
מיוחדות  ברכבות  הנוסעים 

לתחנת כרמיאל.
השר כץ ציין כי במס־
גרת מבצע ההיסעים הגדול, 
התחבורה,  משרד  שמוביל 
מעשרת  למעלה  יבוצעו 
רחבי  מכל  נסיעות  אלפים 
למעלה  באמצעות  הארץ, 

מ-2000 אוטובוסים.
מערך  יופעל  בנוסף, 
קווי  של  נרחב  הסעות 
למירון  ישירים  אוטובוסים 
הבאות:  מהערים  יופעלו 
ביתר  ירושלים,  ברק,  בני 
עילית,  מודיעין  עילית, 
חיפה,  אשדוד,  שמש,  בית 
עפו־ חצור,  טבריה,  נתניה, 

לה, קרית גת, רכסים, צפת, 
נתיבות  טבריה,  אלעד, 

ואופקים.
ההגעה למתחם הקבר 
באמצעות  תתבצע  במירון 
(שאט־ אוטובוסים  עשרות 
נוסעי  עבור  שיופעלו  לים), 
תשלום  ללא  האוטובוסים 
ופרוד.  הוזים  עין  מחניונים 
מופנים  פרטיים  רכב  בעלי 
חצור  בכרמיאל,  לחניונים 
הנחיית  בעקבות  וצבעון, 
על  האוסרת  המשטרה, 
רכב  כלי  עם  למירון  הגעה 
אוטובוסים   220 פרטיים. 
תש־ ללא  מהחניונים  יסיעו 
לום את בעלי הרכב הפרטי 
ההילולה  למוקד  והנוסעים 

במירון.

העץ שנדם עם פטירתו של זקן רבני 
תימן ורבה של בני ברק

ממחיש את האבדן הגדול של האיש שכל ארבע אמותיו, קירות ביתו ואף עצי גינתו, היו 
ספוגים בעמל התורה ושקידתה במשך שנים רבות

מ‡: יר‡ל לבי‡
בימים אלו מספרים קרוביו ובני 
קורח  שלמה  רבי  הגאון  של  משפחתו 
רבני  וזקן  ברק  בני  של  רבה  זצוק"ל 
בימים  שהתרחש  נורא  דבר  על  תימן 
של  פטירתו  לאחר  שנה  כחצי  אלו 
וב־ בעוז  אשר ממחיש  זצוק"ל,  הגאון 
תעצומות את האבדן הגדול של האיש 
ואף  ביתו  קירות  אמותיו,  ארבע  שכל 
התורה  בעמל  ספוגים  היו  גינתו,  עצי 
ללא  רבות  שנים  במשך  ושקידתה 

הפוגות.
זצ"ל  הגאון  של  ביתו  בחצר 
הת־ שבו  חשמונאים  שבישוב  בביתו 
גורר הרב בחמש עשרה שנה האחרו־
נים קודם פטירתו. במרכזה של החצר 
לגבהים,  ופורח  מלבלב  נוי  עץ  גדל 
היה  הוא  רבות  שנים  במשך  אשר 
הע־ לכל  עוצמה  ונתן  לגבהים  נישא 
צים שסביבו, והנה לאחר פטירת הרב 
שמה  תחי'  הרבנית  שנה,  כחצי  לפני 
מהעץ  לנשור  החלו  שהעלים  לכך  לב 
פריחתו  בשיא  ואף  סיבה  שום  ללא 
והאיל־ מצויים  שהגשמים  ובתקופה 
ויהי  ושנה,  שנה  כבכל  מלבלבים  נות 
והת־ הלך  העץ  לאט  לאט  וכך  לפלא. 
כל  החגים  בתקופת  שכעת  עד  דלדל, 
העץ נהיה ממש קרח ללא עלים כלל, 
שאר  כאשר  זאת  יסופר.  כי  יאומן  לא 
ופור־ מלבלבים  לו,  הסמוכים  העצים 
חים כדרכם. אנשים רבים מכל האיזור 
הפלא,  את  לראות  בהמוניהם  הגיעו 
מזועזעים והמומים לראות את המחזה 

העצום.
קורח  עמרם  רבי  הגאון  בנו 
תורת  דקהילת  ומו"ץ  רב  שליט"א 
מצביע  עילית,  ביתר  ספרדים  חיים 
על דברי הגמרא במועד קטן (כ"ה, ב'): 
ארץ שנער הרה וילדה, ארץ צבי גיד־
כלי  איבדה  כי  לה  אוי  שעשועיה,  לה 

עמודי  אבהו,  רבי  כשנפטר  חמדתה. 
רבי  וכשנפטר  דמעות.  הורידו  קיסרי 
כשנ־ וכו'.  שם  המרזבים  שפעו  יוסי, 
פטר רב אסי נעקרו כל האילנות. וראה 
שביאר,  המהרש"א  רבינו  בפירוש 
עמוד  הוא  אשר  שהצדיק  בשעה  כי 
לב־ וראוי  העולם  מן  נחסר  העולם, 
הם  פורעניות  הדברים  אלו  עליו,  כות 
הבאים במיתת הצדיקים, וכמו שכתוב 
עוד  ע"כ.  הצדיק,  נאסף  הרעה  מפני 
לדברי  לציין  שליט"א  הגאון  הוסיף 

הזוה"ק: 'עץ -דא תלמיד חכם', וכשם 
שהעץ מיצל מסוכך ומגן, כך התלמיד 
חכם. ובמות התלמיד חכם הוסרה הג־
נתו וזכויותיו. ולכך אלפי העלים דמעו 
נבלו יבשו ונשרו. אוי לנו כי אבדנו כלי 

חמדה. הצור תמים פעלו.
ניתן  המצורפות,  בתמונות 
פריח־ בשיא  העץ  את  בבירור  לראות 
תו, לצד העץ שנדם ולצד שאר העצים 

המלבלבים ופורחים ביתר שאת.
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סוכן מודיעין לשעבר בארה"ב מואשם 
שהדליף לעיתונאי מידע בטחוני

לפי כתב האישום, בעת שירותו החל הסוכן במגעים עם עיתונאי, והמשיך 
בקשריו עמו כשעבד בסוכנות הלאומית למודיעין 

מ‡ פ. יוחנן
 ,31 בן  הייל,  ֶאֶוֶרט  דניאל 
מודיעין  בסוכנות  לשעבר  סוכן 
שב־ בנאשוויל  נעצר  אמריקנית, 
הוא  בבוקר.  חמישי  ביום  טנסי 
באל־ משפט  לבית  השבוע  יובא 
באשמה,  שבווירג'יניה  כסנדריה 
כי מסר לעיתונאי מידע ביטחוני 
אודות מבצעים נגד אל-קאעידה, 
וגם גנב רכוש מממשלת ארצות־

הברית. 
חיל- במודיעין  עבד  הייל 
עבור  כקבלן  כך  ואחר  האוויר 
למודיעין  הלאומית  הסוכנות 
כתב   .(NGA) גיאוספאטיאלי 

 2013 שבשנת  טוען,  האישום 
עיתו־ עם  במגעים  התחיל  הוא 
חיל- במודיעין  כששירת  נאי, 
עמו  בקשריו  והמשיך  האוויר, 
טוען  הייל,   .NGA-ב כשעבד 
אחד-עשר  מסר  האישום  כתב 
מסמכים סודיי לעיתונאי, ששמו 
לא פורסם, והם פורסמו במלואם, 
או חלקית. המסמכים הללו כללו 
אל- נגד  מבצעים  על  מידע 
קאעידה, מידע מודיעיני על סוכן 
אל-קאעידה ושקופית, המתארת 
אל- נגד  המבצעים  תוצאות  את 

קאעידה. 
אחר-הצה־ חמישי  ביום 
ריים שחרר בית המשפט הפדרלי 

עד  בהשגחה  הייל  את  בנאשוויל 
באל־ במאי  ב-17  בעניינו  הדיון 

כסנדריה. 
כי  עולה,  האישום  מכתב 
ג'רמי  הוא  המודלף  העיתונאי 
של  המייסד  העורך  סקאהיל, 
הרבה  פרסם  והוא  אינטרספט, 
לו  שמסר  מסווגים,  מסמכים 

הייל, באוקטובר 2015. 
הייל  האישום,  כתב  לפי 
ספרים  בחנות  נפגשו  וסקאהיל 
כשסקאהיל  הבירה,  בוושינגטון 
'מלח־ ספרו,  מכירת  את  קידם 
בלוחמת  הדן  מלוכלכות',  מות 

הכטב"מים נגד אל-קאעידה.

רק שתי הצעות הוגשו במכרז 
להרחבת הרכבת הקלה 

 CAF אחרי כשנה התקבלו שתי הצעות: שיכון ובינוי ואגד, ושפיר וחברת
הספרדית בשיתוף קבלני משנה מפורטוגל ואוקראינה ◆ קבוצה הזוכה תקים 

ותתפעל את הקו הירוק ותאריך את הקו האדום ב-25 השנים הקרובות. 
ההפעלה צפויה להתחיל באופן הדרגתי ב-2022

מ‡: יר‡ל לבי‡  
מסמכי  שפורסמו  לאחר 
הת־ משנה,  פחות  לפני  המכרז 
 JNET-ה במכרז  הצעות  קבלו 
הקו  של  והפעלה  הקמה  לתכנון, 
של  האדום  לקו  והארכות  הירוק 

הרכבת הקלה בירושלים.
משתי  התקבלו  ההצעות 
יש־ חברות  הכוללות  קבוצות 
ובת־ במשק  מובילות  ראליות 
וחברות  בפרט  התשתיות  חום 
בעולם  המתמחות  בינלאומיות 
התשתיות. ועדת המכרזים הבין־
למשרדי  המשותפת  משרדית 
ירו־ ועיריית  התחבורה  האוצר, 
אב  תכנית  צוות  בשיתוף  שלים 
החשב  סגן  בראשות  לתחבורה, 
פרסמה  קינד,  נחמיה  הכללי, 
מ-8,000  למעלה  המכרז  לצורך 
מסמכים במהלך החודשים האח־
פניות  אלפי  על  והשיבה  רונים 

מצד המתמודדים.
הצ־ את  שהגישו  הקבוצות 

עותיהן במכרז הן:
לשי־ משותפת  קבוצה   .1

את  הכוללת  ואגד,  ובינוי  כון 
חברת  הסינית,   CRRC חברת 
חברת  הספרדית,    Comsa
וחברת  הפורטוגלית    Efacec

MPK  הפולנית
2. קבוצה משותפת לשפיר 
את  הכוללת  הספרדית,   -CAFו
הפורטוגלית   Steconfer חברת 
האוק־  Kyivpastrans וחברת 

ראינית.
כוללת   JNET-ה רשת 
בצפון  שיוארך  האדום,  הקו  את 
העיר לשירות תושבי שכונת נווה 
הנוס־ לשירות  ובדרום,  יעקב, 
עין  הדסה  החולים  לבית  עים 
כרם. עוד כוללת הרשת את הקו 
מהאוניברסיטה  החדש,  הירוק 
לש־ ועד  הצופים,  בהר  העברית 
שלוחות  עם  וגילה,  מלחה  כונות 
בשכונות  העברית  לאוניברסיטה 

גבעת רם וגבעת שאול.
המיזמים  באחד  מדובר 
ביותר  הגדולים  התחבורתיים 
ובמערכת  באזור,  כיום  הנבנים 
להסיע  שצפויה  המונים  הסעת 

יום.  מדי  נוסעים  מיליון  כחצי 
 PPP ה-  בשיטת  יבוצע  המיזם 
שנע־ ביותר  הגדול  למיזם  ויהיה 
ביש־ הפרטי  המגזר  בשיתוף  שה 

ראל עד כה.
של  הקמה  כולל  המיזם 
ק"מ,   27 של  באורך  מסילות 
תכנון  חדשות,  תחנות  הקמת 50 
וייצור של כ- 100 קרונות, הקמת 
חניון  שיכלול  מרכזי  דפו  מתחם 
ומוסך לקרונות ומרכז בקרה וש־
והפרדות  וסע  חנה  חניוני  ליטה, 

מפלסיות בצמתים מרכזים.
פוע־ המכרזים  ועדת 
את  להשלים  המרץ  במלוא  לת 
קצר  זמנים  בלוח  המכרז  הליך 
הכרזה  כך  ובתוך  האפשר,  ככל 
הרב־ במהלך  צפויה  זוכה  על 
הפעלת  השנה.  של  האחרון  עון 
באופן  להתחיל  צפויה  הרשת 
הדרגתי בשנת 2022 ולהגיע לה־

פעלה מלאה בשנת 2025.
במשרד  הכללי  החשב 
"קבלת  חזקיהו:  רוני  האוצר, 
הקלה  הרכבת  במכרז  ההצעות 

המשרד להגנת הסביבה מתריע 
על גילוי נמלת האש הקטנה

רכשתם באחרונה עציצים ושתילים ממשתלה? בדקו אותם! ◆ המשרד להגנת 
הסביבה מתריע על גילוי נמלת האש הקטנה במשתלות נוספות בירושלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הסביבה  להגנת  המשרד 
מתריע כי באחרונה התגלה מוקד 
נוסף של נגיעות נמלת האש הק־
שבבית  עין-כרם  במשתלת  טנה 
כרם.  עין  האזורי-חקלאי  הספר 
המ־ המשרד  האחרון  בפברואר 
על  התריע  הסביבה  להגנת  שרד 
זיהוי נמלת האש בשתי משתלות 

באזור ירושלים.
הנחיות  קיבלו  המשתלות 
צמ־ מכירת  לאיסור  מהמשרד 
ונדרשו  הנגועים,  מהאזורים  חים 
עד  במפגעים  ולטפל  להמשיך 
מחוז  משטחן.  הנמלה  להכחדת 

ירושלים במשרד עוקב אחר הנו־
במידת  ויעדכן  רציף,  באופן  שא 

הצורך.
ומשתלות  הרחב  הציבור 
ושתילים  עציצים  רכשו  אשר 
המפגע  התגלה  שבה  מהמשתלה 
שדווחו  הנוספות  ומהמשתלות 
ערנות  לנקוט  מתבקשים  בעבר, 
האש.  בנמלת  נגיעות  ולבדוק 
זה  במפגע  המבחין  כל  בנוסף, 
לע־ מתבקש  הקרובה,  בסביבתו 
דכן את הרשות המקומית בתחו־
הנחיות  ולקבל  המשרד,  ואת  מו 
ולהימנע  במפגע  לטפל  כיצד 

מהתפשטותו.

מוגד־ הקטנה  האש  נמלת 
המינים  ממאה  כאחד  בעולם  רת 
לסביבה.  המסוכנים  הפולשים 
מחלות,  מעבירה  אינה  הנמלה 
תברואי  מפגע  מהווה  היא  אולם 
ויוצ־ מאוד  כואבות  ועקיצותיה 

רות מעין כוויה.
המשרד  החל מינואר 2019 
להגנת הסביבה מעניק תו איכות, 
בשיתוף מכון התקנים, למשתלות 
אשר פועלות להגנת הל הסביבה 
הביולוגי  המגוון  שמירת  בתחום 
המקומי ונמנעות מהחדרת מינים 
מזי־ במוקדי  ומטפלות  פולשים 

קים באופן יעיל וסביבתי.

ללא תקציבים: נתניהו הציע 
למפלגות החרדיות ממשלה בת 

60 ח"כים 
בממשלה כזאת יש הרבה חסרונות מאחר ואין אפשרות להעביר תקציבים ללא 

תמיכת 61 חברי כנסת

מ‡ יוני טיין
בבני  שהתקיימה  בפגישה 
התורה  יהדות  ראשי  עדכנו  ברק 
הכ־ וחבר  ליצמן  יעקב  השר  סגן 
נסת משה גפני את חברי הסיעה 
מה־ נמאס  לרה"מ  שגם  נראה  כי 
תהגות ישראל ביתנו, ובפגישתם 
עם נתניהו הוא הציע את הרעיון 
שישיםן  של  קואליציה  להקים 
המפריע  בלי  בלבד  כנסת  חברי 

הראשי ליברמן.
והדבר  במקרה  כי  יצויין 
יצא לפועל, הוא ייאלץ את יהדות 
התורה לוותר על שלל הדרישות 
התקציביות, מאחר ואין אפשרות 
תמיכת  ללא  תקציבים  להעביר 

זאת  שבכל  מה  כנסת.  חברי   61
יאפשר את הקמת הממשלה הוא 
חוסר היכולת של ליברמן להפיל 
ממשלת ימין, דילים עם החכ"ים 

הערבים וכדו'.
להעביר  תהיה  המטרה 
הגיוס  חוק  את  האפשרי  בהקדם 
לי־ יסכים  מכן  שלאחר  בתקווה 
אפ־ לקואליציה.  להצטרף  ברמן 
שרות נוספת היא כי עד אז יתפ־
רקו חלקים מ'כחול לבן' שייבחרו 
המתיחות  לקואליציה.  להצטרף 
לעין  ניראת  כבר  הסיעה  בתוך 
אנשי  של  ההסכמה  חוסר  לאור 
המ־ להתנהלות  לישראל'  'חוסן 
יאיר  עתיד  יש  יו"ר  של  סיתה 

לפיד כלפי החרדים.
משה  הרב  ח"כ  במקביל, 
גפני התבטא ב׳גל״צ׳ על ליברמן: 
כי ״אין עם מי לדבר. נתניהו אמר 

לי שזה הגיע למבוי סתום״. 
אמר  אייכלר  הרב  ח״כ  גם 
ב׳קול  למימרן  הדברים  ברוח 
עם  סגור  ליברמן  ״לדעתי   - חי׳ 
הסבר  אין  אחרת  האופוזיציה, 
להתנהגות שלו. הימין שרף רבע 
מיליון קולות. אם ליברמן ממשיך 
לבחי־ לצאת  צריך  שלו,  בדרך 
הקו־ את  ולהחזיר  חוזרות  רות 
בלי  רוב  יהיה  וכך   - הביתה  לות 
יוכל  הוא  ירצה  הוא  אם  ליברמן. 

להצטרף כשר התיירות״.
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סוכן מודיעין לשעבר בארה"ב מואשם 
שהדליף לעיתונאי מידע בטחוני

לפי כתב האישום, בעת שירותו החל הסוכן במגעים עם עיתונאי, והמשיך 
בקשריו עמו כשעבד בסוכנות הלאומית למודיעין 

מ‡ פ. יוחנן
 ,31 בן  הייל,  ֶאֶוֶרט  דניאל 
מודיעין  בסוכנות  לשעבר  סוכן 
שב־ בנאשוויל  נעצר  אמריקנית, 
הוא  בבוקר.  חמישי  ביום  טנסי 
באל־ משפט  לבית  השבוע  יובא 
באשמה,  שבווירג'יניה  כסנדריה 
כי מסר לעיתונאי מידע ביטחוני 
אודות מבצעים נגד אל-קאעידה, 
וגם גנב רכוש מממשלת ארצות־

הברית. 
חיל- במודיעין  עבד  הייל 
עבור  כקבלן  כך  ואחר  האוויר 
למודיעין  הלאומית  הסוכנות 
כתב   .(NGA) גיאוספאטיאלי 

 2013 שבשנת  טוען,  האישום 
עיתו־ עם  במגעים  התחיל  הוא 
חיל- במודיעין  כששירת  נאי, 
עמו  בקשריו  והמשיך  האוויר, 
טוען  הייל,   .NGA-ב כשעבד 
אחד-עשר  מסר  האישום  כתב 
מסמכים סודיי לעיתונאי, ששמו 
לא פורסם, והם פורסמו במלואם, 
או חלקית. המסמכים הללו כללו 
אל- נגד  מבצעים  על  מידע 
קאעידה, מידע מודיעיני על סוכן 
אל-קאעידה ושקופית, המתארת 
אל- נגד  המבצעים  תוצאות  את 

קאעידה. 
אחר-הצה־ חמישי  ביום 
ריים שחרר בית המשפט הפדרלי 

עד  בהשגחה  הייל  את  בנאשוויל 
באל־ במאי  ב-17  בעניינו  הדיון 

כסנדריה. 
כי  עולה,  האישום  מכתב 
ג'רמי  הוא  המודלף  העיתונאי 
של  המייסד  העורך  סקאהיל, 
הרבה  פרסם  והוא  אינטרספט, 
לו  שמסר  מסווגים,  מסמכים 

הייל, באוקטובר 2015. 
הייל  האישום,  כתב  לפי 
ספרים  בחנות  נפגשו  וסקאהיל 
כשסקאהיל  הבירה,  בוושינגטון 
'מלח־ ספרו,  מכירת  את  קידם 
בלוחמת  הדן  מלוכלכות',  מות 

הכטב"מים נגד אל-קאעידה.

רק שתי הצעות הוגשו במכרז 
להרחבת הרכבת הקלה 

 CAF אחרי כשנה התקבלו שתי הצעות: שיכון ובינוי ואגד, ושפיר וחברת
הספרדית בשיתוף קבלני משנה מפורטוגל ואוקראינה ◆ קבוצה הזוכה תקים 

ותתפעל את הקו הירוק ותאריך את הקו האדום ב-25 השנים הקרובות. 
ההפעלה צפויה להתחיל באופן הדרגתי ב-2022

מ‡: יר‡ל לבי‡  
מסמכי  שפורסמו  לאחר 
הת־ משנה,  פחות  לפני  המכרז 
 JNET-ה במכרז  הצעות  קבלו 
הקו  של  והפעלה  הקמה  לתכנון, 
של  האדום  לקו  והארכות  הירוק 

הרכבת הקלה בירושלים.
משתי  התקבלו  ההצעות 
יש־ חברות  הכוללות  קבוצות 
ובת־ במשק  מובילות  ראליות 
וחברות  בפרט  התשתיות  חום 
בעולם  המתמחות  בינלאומיות 
התשתיות. ועדת המכרזים הבין־
למשרדי  המשותפת  משרדית 
ירו־ ועיריית  התחבורה  האוצר, 
אב  תכנית  צוות  בשיתוף  שלים 
החשב  סגן  בראשות  לתחבורה, 
פרסמה  קינד,  נחמיה  הכללי, 
מ-8,000  למעלה  המכרז  לצורך 
מסמכים במהלך החודשים האח־
פניות  אלפי  על  והשיבה  רונים 

מצד המתמודדים.
הצ־ את  שהגישו  הקבוצות 

עותיהן במכרז הן:
לשי־ משותפת  קבוצה   .1

את  הכוללת  ואגד,  ובינוי  כון 
חברת  הסינית,   CRRC חברת 
חברת  הספרדית,    Comsa
וחברת  הפורטוגלית    Efacec

MPK  הפולנית
2. קבוצה משותפת לשפיר 
את  הכוללת  הספרדית,   -CAFו
הפורטוגלית   Steconfer חברת 
האוק־  Kyivpastrans וחברת 

ראינית.
כוללת   JNET-ה רשת 
בצפון  שיוארך  האדום,  הקו  את 
העיר לשירות תושבי שכונת נווה 
הנוס־ לשירות  ובדרום,  יעקב, 
עין  הדסה  החולים  לבית  עים 
כרם. עוד כוללת הרשת את הקו 
מהאוניברסיטה  החדש,  הירוק 
לש־ ועד  הצופים,  בהר  העברית 
שלוחות  עם  וגילה,  מלחה  כונות 
בשכונות  העברית  לאוניברסיטה 

גבעת רם וגבעת שאול.
המיזמים  באחד  מדובר 
ביותר  הגדולים  התחבורתיים 
ובמערכת  באזור,  כיום  הנבנים 
להסיע  שצפויה  המונים  הסעת 

יום.  מדי  נוסעים  מיליון  כחצי 
 PPP ה-  בשיטת  יבוצע  המיזם 
שנע־ ביותר  הגדול  למיזם  ויהיה 
ביש־ הפרטי  המגזר  בשיתוף  שה 

ראל עד כה.
של  הקמה  כולל  המיזם 
ק"מ,   27 של  באורך  מסילות 
תכנון  חדשות,  תחנות  הקמת 50 
וייצור של כ- 100 קרונות, הקמת 
חניון  שיכלול  מרכזי  דפו  מתחם 
ומוסך לקרונות ומרכז בקרה וש־
והפרדות  וסע  חנה  חניוני  ליטה, 

מפלסיות בצמתים מרכזים.
פוע־ המכרזים  ועדת 
את  להשלים  המרץ  במלוא  לת 
קצר  זמנים  בלוח  המכרז  הליך 
הכרזה  כך  ובתוך  האפשר,  ככל 
הרב־ במהלך  צפויה  זוכה  על 

הפעלת  השנה.  של  האחרון  עון 
באופן  להתחיל  צפויה  הרשת 
הדרגתי בשנת 2022 ולהגיע לה־

פעלה מלאה בשנת 2025.
במשרד  הכללי  החשב 
"קבלת  חזקיהו:  רוני  האוצר, 
הקלה  הרכבת  במכרז  ההצעות 

המשרד להגנת הסביבה מתריע 
על גילוי נמלת האש הקטנה

רכשתם באחרונה עציצים ושתילים ממשתלה? בדקו אותם! ◆ המשרד להגנת 
הסביבה מתריע על גילוי נמלת האש הקטנה במשתלות נוספות בירושלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הסביבה  להגנת  המשרד 
מתריע כי באחרונה התגלה מוקד 
נוסף של נגיעות נמלת האש הק־
שבבית  עין-כרם  במשתלת  טנה 
כרם.  עין  האזורי-חקלאי  הספר 
המ־ המשרד  האחרון  בפברואר 
על  התריע  הסביבה  להגנת  שרד 
זיהוי נמלת האש בשתי משתלות 

באזור ירושלים.
הנחיות  קיבלו  המשתלות 
צמ־ מכירת  לאיסור  מהמשרד 
ונדרשו  הנגועים,  מהאזורים  חים 
עד  במפגעים  ולטפל  להמשיך 
מחוז  משטחן.  הנמלה  להכחדת 

ירושלים במשרד עוקב אחר הנו־
במידת  ויעדכן  רציף,  באופן  שא 

הצורך.
ומשתלות  הרחב  הציבור 
ושתילים  עציצים  רכשו  אשר 
המפגע  התגלה  שבה  מהמשתלה 
שדווחו  הנוספות  ומהמשתלות 
ערנות  לנקוט  מתבקשים  בעבר, 
האש.  בנמלת  נגיעות  ולבדוק 
זה  במפגע  המבחין  כל  בנוסף, 
לע־ מתבקש  הקרובה,  בסביבתו 
דכן את הרשות המקומית בתחו־
הנחיות  ולקבל  המשרד,  ואת  מו 
ולהימנע  במפגע  לטפל  כיצד 

מהתפשטותו.

מוגד־ הקטנה  האש  נמלת 
המינים  ממאה  כאחד  בעולם  רת 
לסביבה.  המסוכנים  הפולשים 
מחלות,  מעבירה  אינה  הנמלה 
תברואי  מפגע  מהווה  היא  אולם 
ויוצ־ מאוד  כואבות  ועקיצותיה 

רות מעין כוויה.
המשרד  החל מינואר 2019 
להגנת הסביבה מעניק תו איכות, 
בשיתוף מכון התקנים, למשתלות 
אשר פועלות להגנת הל הסביבה 
הביולוגי  המגוון  שמירת  בתחום 
המקומי ונמנעות מהחדרת מינים 
מזי־ במוקדי  ומטפלות  פולשים 

קים באופן יעיל וסביבתי.

ללא תקציבים: נתניהו הציע 
למפלגות החרדיות ממשלה בת 

60 ח"כים 
בממשלה כזאת יש הרבה חסרונות מאחר ואין אפשרות להעביר תקציבים ללא 

תמיכת 61 חברי כנסת

מ‡ יוני טיין
בבני  שהתקיימה  בפגישה 
התורה  יהדות  ראשי  עדכנו  ברק 
הכ־ וחבר  ליצמן  יעקב  השר  סגן 
נסת משה גפני את חברי הסיעה 
מה־ נמאס  לרה"מ  שגם  נראה  כי 
תהגות ישראל ביתנו, ובפגישתם 
עם נתניהו הוא הציע את הרעיון 
שישיםן  של  קואליציה  להקים 
המפריע  בלי  בלבד  כנסת  חברי 

הראשי ליברמן.
והדבר  במקרה  כי  יצויין 
יצא לפועל, הוא ייאלץ את יהדות 
התורה לוותר על שלל הדרישות 
התקציביות, מאחר ואין אפשרות 
תמיכת  ללא  תקציבים  להעביר 

זאת  שבכל  מה  כנסת.  חברי   61
יאפשר את הקמת הממשלה הוא 
חוסר היכולת של ליברמן להפיל 
ממשלת ימין, דילים עם החכ"ים 

הערבים וכדו'.
להעביר  תהיה  המטרה 
הגיוס  חוק  את  האפשרי  בהקדם 
לי־ יסכים  מכן  שלאחר  בתקווה 
אפ־ לקואליציה.  להצטרף  ברמן 
שרות נוספת היא כי עד אז יתפ־
רקו חלקים מ'כחול לבן' שייבחרו 
המתיחות  לקואליציה.  להצטרף 
לעין  ניראת  כבר  הסיעה  בתוך 
אנשי  של  ההסכמה  חוסר  לאור 
המ־ להתנהלות  לישראל'  'חוסן 
יאיר  עתיד  יש  יו"ר  של  סיתה 

לפיד כלפי החרדים.
משה  הרב  ח"כ  במקביל, 
גפני התבטא ב׳גל״צ׳ על ליברמן: 
כי ״אין עם מי לדבר. נתניהו אמר 

לי שזה הגיע למבוי סתום״. 
אמר  אייכלר  הרב  ח״כ  גם 
ב׳קול  למימרן  הדברים  ברוח 
עם  סגור  ליברמן  ״לדעתי   - חי׳ 
הסבר  אין  אחרת  האופוזיציה, 
להתנהגות שלו. הימין שרף רבע 
מיליון קולות. אם ליברמן ממשיך 
לבחי־ לצאת  צריך  שלו,  בדרך 
הקו־ את  ולהחזיר  חוזרות  רות 
בלי  רוב  יהיה  וכך   - הביתה  לות 
יוכל  הוא  ירצה  הוא  אם  ליברמן. 

להצטרף כשר התיירות״.
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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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