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למה נ‚רע?
היום י"ד אייר הוא יום פסח שני. גדלותו של 
היו  אשר  היהודים  של  מפנייתם  היא  זה  יום 
פסח,  קרבן  את  להקריב  יכלו  ולא  מת  טמאי 
נגרע?".  "למה  בטענה  רבינו  למשה  ובאו 
הקב"ה נענה להם ומאז נקבע לדורות יום זה 
כפסח שני, ובזמן שביהמ"ק היה קיים, כל אלו 
שלא יכלו להקריב את קרבן הפסח בי"ד ניסן, 

היו מקריבים אותו בי"ד אייר.

כי  אומר  היה  מליובאוויטש  הריי"צ  האדמו"ר 
פסח שני מלמד אותנו כי אין מצב אבוד, ותמיד 
רחו־ בדרך  או  טמא  שהיה  מי  גם  לתקן.  ניתן 
קה. העובדה שהיהודים הטמאים שאלו "למה 
נגרע" ורצו להקריב קרבן פסח על אף היותם 
חיבת  מעורר  הדבר  ההלכה,  מבחינת  פטורים 
ממה  יותר  לבנו  יעניק  שהאב  וגורם  לבנו,  אב 

שמחויב לתת לו. 

// בר המערכ„

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

ל‡ יהיה כלום כי ‡ין כלום
מתחילה  לאיראן  ארה"ב  בין  המדומה  המלחמה 
להזכיר את "המלחמה" שניהלה ארה"ב כנגד צפון 
יום  מדי  כמעט  נפוצו  אז  כשנה.  לפני  אך  קוריאה 
האמריקנים  הכוחות  של  התקדמות  על  דיווחים 
בסביבותיה של צפון קוריאה, וגם שם יש לארה"ב 
לקראת  וביפן,  קוריאה  בדרום   - כוחות  מעט  לא 
של  הצבאיים  בסיסיה  על  מהירה  פתע  מתקפת 
צפון קוריאה, תוך השמדת הנהגת המדינה המבו־
יודעים  כולם  לבסוף.  קרה  לא  זה  לא.  אבל  דדת. 
למה. הסיבה העיקרית היא כי ארה"ב אינה ששה 
נטו־ ואפגניסטן  עיראק  מלחמת  לקחי  למלחמה. 
האמריק־ האזרח  האמריקני.  בזיכרון  עמוק  עים 
קבורה  ארונות  לראות  מעוניין  איננו  הממוצע  ני 
ששבים הביתה עם חיילים צעירים שיכלו להקים 

משפחה ולהוסיף למשק האמריקני.

לצאת  בכוונתו  אין  כי  שהבטיח  זה  היה  טראמפ 
פרטי  כאזרח  יורק  בניו  בשבתו  למלחמות.  עוד 
הבן  בוש  של  מהלכיו  את  טראמפ  כינה  ו"מודאג" 
יהיה  לא  המכהן  הנשיא  ו"בעייתיים".  "שטותיים" 
כל  לא  גם  האיראנים.  מול  במלחמה  שיפתח  זה 
ולכוחותיה  לארה"ב  הנזק  אחר.  אמריקני  נשיא 

באזור המפרץ יהיה גדול מדי.

אמירות  אלא  אינם  כן,  אם  והדיווחים  האיומים 
סרק שאינן נושאות עמן דבר מלבד רוחות מלחמה 

מדומות.

טור פוליטי / ‡ברהם ויסמן

כנראה שליברמן בדרך 
לאופוזיציה: בליכוד מנסים 
להעביר חכי"ם מכחול לבן

על פי הפרסום, בליכוד הציעו לח"כ יברקן את תיק הקליטה ◆ אוחנה לליברמן: 
תזכור שאחוז החסימה יהיה קרוב מתמיד

מ‡: יוני טיין

אבי־ מול  ומתן  המשא 
ראש  תקוע,  ליברמן  גדור 
נפגשו  וליברמן  הממשלה 
לא  שניהם  אך  עיניים  בארבע 
עד  הפגישה  לתוכן  התייחסו 
עתה. ככל הנראה פניו של לי־

ברמן לאופוזיציה.
דפנה  של  פרסום  פי  על 
להעביר  מנסים  בליכוד  ליאל, 
אליהם,  לבן  מכחול  כנסת  חברי 

בניסיון להשיג את הקול ה-61.
מספרים  במפלגה  גורמים 

את  יברקן  לגדי  הציע  שהליכוד 
להצט־ בתמורה  הקליטה  תיק 
סירב  יברקן  לקואליציה.  רפות 
עם  להשלים  יכול  שלא  בטענה 
הרמה המוסרית אליה התדרדרה. 

בליכוד לא הגיבו.
אמר  אוחנה   אמיר  ח"כ 
פוליטיקאי  הוא  "ליברמן  בכאן: 
שאם  מבין  והוא  וחכם  מתוחכם 
הוא יהיה אחראי לזה שלא תקום 
כאן ממשלת ימין – אחוז החסימה 

קרוב מתמיד".

השר לוין: "נושא החסינות לא יהיה 
חלק מההסכמים הקואליציוניים"

יו"ר צוות המו"מ של הליכוד: "בניגוד לשמועות ולפרסומים, נושא החסינות 
אינו חלק מההסכמים הקואליציוניים שאנו פועלים לגבש"

מ‡: יוני טיין
ומתן  המשא  צוות  יו"ר 
השר  הליכוד  של  הקואליציוני 
לש־ "בניגוד  מבהיר:  לוין  יריב 
הח־ נושא  ולפרסומים,  מועות 

מההסכמים  חלק  אינו  סינות 
פועלים  שאנו  הקואליציוניים 
שנו־ הסערה  בשל  וזאת  לגבש". 
צרה שיממה האחרונה וההתקפה 

של ח"כ גדעון סער.
ח"כ  מרצ  יו"ר  כך,  בתוך 
ליועמ"ש  פנתה  זנדברג  תמר 
למ־ שיורה  בדרישה  מנדלבליט 
ספר חברי כנסת כי אינם יכולים 
להצביע בעד חוק החסינות אותו 
נתניהו  הממשלה  ראש  מתכוון 
העמ־ את  למנוע  בכדי  להעביר 
היא  שנשלח  במכתב  לדין.  דתו 
בבקשה  אליך  פונה  כותבת, "אני 
שתאסור  משפטית  דעת  לחוות 
לעיל  הנזכרים  הכנסת  חברי  על 
שינוי  על  בהצבעה  חלק  לקחת 
על  משפיע  שכן  החסינות,  חוק 
היתכנות העמדתם לדין ועל מע־

מדם האישי באופן ישיר".

"המשטרה  הוסיפה,  עוד 
ח"כ  את  לדין  להעמיד  המליצה 
דוד ביטן בחשד לקבלת שוחד, נגד 
חיים כץ הוגש כתב אישום בכפוף 
ראש  ונגד  שוחד,  בגין  לשימוע 
הממשלה, שר הביטחון ושר התק־
שורת בנימין נתניהו, הוגשו שלושה 
בגין  לשימוע  בכפוף  אישום  כתבי 

שוחד, מרמה והפרת אמונים".
ומתן  המשא  "מסיקור 
הקואליציוני עולה כי חוק החסינות 
לוקח בו חלק מרכזי, וכי הממשלה 
להחזיר  במטרה  תגישו  הקרובה 
לחברי הכנסת את החסינות האוטו־

מטית, כך שהסרתה תדרוש החלטת 
המליאה  והחלטת  הכנסת  ועדת 
"כנגד  אמרה.  חשאית"  בהצבעה 
בשנים  נפתחו  כנסת  חברי  חמישה 
ונגד  פליליות,  חקירות  האחרונות 
בכפוף  אישום  כתב  הוגש  שניים 
המשפטי  היועץ  ידי  על  לשימוע 

לממשלה".
בתגובה, גורמים משפטיים 
אין  כי  ל'מעריב'  אמרו  בכירים 
דרך חוקית למנוע מחברי הכנסת 
החשודים להצביע בעד חוק הח־
ניגוד  על  ויצהירו  במידה  סינות, 

העניינים.

המרד בליכוד נמשך: ח"כית 
נוספת מצטרפת לצד סער

ח"כית נוספת מהליכוד, מיכל שיר, מתייצבת לצידו של חבר הכנסת גדעון סער 
ומודיעה כי היא מתנגדת לחוק החסינות

מ‡: יוני טיין
שיר-  כתבה  שלה  בחשבון 
לתמי־ זכתה  שאף  סער  מנאמני 
כתו בפריימריז במחוז תל אביב- 
למהפך 77,  השנה  יום  "היום,  כי 
אני מקשיבה לנאומו הראשון של 

דבריו  המדינה.  הקמת  בזמן  בגין 
רלוונטיים מתמיד".

כי  וכתבה  הוסיפה  שיר 
דמוקרטית,  תנועה  היא  "הליכוד 
עלינו  המעבירים  לאלו  בניגוד 
חסרון  אינו  דעות  ריבוי  ביקורת. 

אלא יתרון, גם היום".
שיר:  כתבה  דבריה  בסוף 
הממשלה,  בראש  תומכת  "אני 
שחקיקה  חושבת  ובמקביל 
וגם  שגויה  גם  היא  פרסונלית 

מיותרת".

mailto:4117766@gmail.com
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הנשיא קיבל את כתבי ההאמנה 
של השגרירים החדשים

נשיא המדינה קיבל את כתבי ההאמנה של השגרירים החדשים של אתיופיה, 
פינלנד, פרו, יוון וניקרגואה עם כניסתם כשגרירים של מדינותיהם בישראל

מ‡: יוני טיין
מא־ חדשים  שגרירים 
וניק־ יוון  פרו,  פינלנד,  תיופיה, 
ההאמנה  כתבי  את  הגישו  רגואה 
ראובן  המדינה  לנשיא  שלהם 
לת־ כניסתם  עם  ריבלין,  (רובי) 
ביש־ מדינותיהם  כשגרירי  פקיד 
ראל, בטקס רשמי בבית הנשיא. 

ההאמנה  כתב  הגשת  לאחר 
לנשיא, חתם כל אחד מהשגרירים 

בספר האורחים של בית הנשיא.
כתב  את  הגיש  ראשון 
שגריר  לנשיא,  שלו  ההאמנה 
את  שולח  "אני  ואמר:  אתיופיה 
אתיופיה  נשיאת  של  ברכותיהם 
לבקר  שמקווה  הממשלה,  וראש 
כאן בקרוב. הביקור שלך השאיר 
ביקורים  מאד.  טובים  זיכרונות 
ביחסים  דרך  אבני  מהווים  כאלה 
את  לחזק  מוכנים  אנחנו  בינינו, 
לשותפות  המצוינים  היחסים 

אסטרטגית."
שגרי־ העניקה  מכן  לאחר 
 Kirsikka הנכנסת,  פינלנד  רת 
כתב  את   ,Lehto-Asikainen
"כבוד  לנשיא:  שלה  ההאמנה 
לשגרי־ להתמנות  עבורי  גדול 
הוא  וכבוד  הראשונה,  בפעם  רה 
למדינות  בישראל.  כאן  שזה  לי 
משותפים  אינטרסים  יש  שלנו 
אנחנו  וחדשנות.  הייטק  ביזמות, 

הת־ על  שלכם  לדאגה  שותפים 
באירופה.  האנטישמיות  עוררות 
פינלנד מחויבת כבר שנים רבות 
לקחת  ותמשיך  האזור  ליציבות 
השלום  שמירת  בכוחות  חלק 
של האו"ם. אני שמחה להיות פה 
משמ־ חלק  לישראל  בו  בשבוע 
עותי מאירופה ומאחלת לנו תח־
רות אירוויזיון מהנה ומוצלחת."

המדי־ נשיא  קיבל  בהמשך 
 Carlos נה את כתב ההאמנה של
 Daniel Chavez-Taffur
הנכנס.  פרו  שגריר   ,Schmidt
היחסים  את  לפתח  נשמח  "אנו 
חק־ מים,  בתחומי  המדינות  בין 
הנשיא  אמר  וחדשנות",  לאות 
והוסיף: "יש לנו הרבה לחלוק זה 
עם זה וללמוד אחד מהשני. מדי־

את  ומעריכה  שוכחת  לא  נתינו 
לפליטי  העניקה  שפרו  המקלט 
השואה במלחמת העולם השנייה.
בהמשך הגיש את כתב האמ־
 Elias ,הנכנס יוון  שגריר  לנשיא  נה 
משקיעים  אנחנו  ואמר:   ,Eliadis
האנ־ נגד  למאבק  רבים  מאמצים 
בעיה  אינה  האנטישמיות  טישמיות, 
החברה  של  אלא  היהודי  העם  של 
האירופאית כולה. אני מאחל הצלחה 

ושגשוג לכל אזרחי ישראל."
כתב  את  להגיש  אחרון 
האמנה לנשיא היה שגריר ניקר־
 Oscar Obidio Cubas ,גואה
השגריר  של  כניסתו   .Castro
חידוש  את  משקפת  לתפקיד 
המ־ בין  הדיפלומטיים  היחסים 

דינות.

 058-5370344
054-8836638

boris0585370344@gmail.com
natalie.binyamin@gmail.com
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אלקין: יש סכנה שנתניהו לא 
יצליח להקים ממשלה

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי דרישותיהן הקואליציוניות של המפלגות 
הקטנות "מתנגשות זו בזו במאה ושמונים מעלות" ו"בלתי אפשריות". על רקע 

הקשיים שמערימה ישראל ביתנו במשא ומתן

 מ‡: יוני טיין 
(ליכוד)  אלקין  זאב  השר 
"תאורטית"  סכנה  ישנה  כי  אמר 
נתניהו  בנימין  הממשלה  שראש 

לא יצליח להרכיב ממשלה.
לא  שלנו  השותפים  "אם 
וכולם  יותר,  להגיוניים  יהפכו 
יבינו שהדבר ההזוי ביותר שיכול 
חוזרות  בחירות  הן  כאן  לקרות 
חצי  לעוד  המדינה  את  שישתקו 
פחות  יהיו  כשהתוצאות  שנה, 
יבינו  וכולם  דומות,  יותר  או 
ול־ מהעצים  לרדת  הזמן  שהגיע 

גשת ברצינות להרכבת הממשלה 
לקרות",  יכול  זה  תאורטית   –
צה"ל.  לגלי  בראיון  אלקין  אמר 
הגיוניים  לא  דברים  "לפעמים 
קורים כשאנשים מתנהגים שלא 

בהיגיון".

אלקין הוסיף כי ישנן "דרי־
מצדן  ומופרזות"  סותרות  שות 
השותפות  המפלגות  כל  של 
"יש  הקואליציוני.  ומתן  למשא 
הרי  המפלגות.  כל  עם  קשיים 
הבחירות  לפני  התחייבו  כולם 
בראשות  ימין  בממשלת  לשבת 
הקמת  ימנעו  הם  אם  נתניהו. 
לתת  יצטרכו  הם   – ימין  ממשלת 
את הדין לפני הציבור. הגיע הזמן 
שכולם קצת ירדו מהירח לקרקע 
ויבינו שצריך להקים ממשלה ול־

נהל את המדינה".

mailto:boris0585370344@gmail.com
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ליברמן: "לגבי רצועת עזה – 
זאת תמונת המצב האמיתית"

הוא אמר, "נדהמתי לשמוע בסוף השבוע את רוני דניאל מדבר נגד הכרעת 
החמאס, בניגוד מוחלט לדברים ששמעתי אותו אומר רק לפני כמה שבועות."

מ‡: יוני טיין
בי־ "ישראל  מפלגת  יו"ר 
ח"כ  לשעבר,  הביטחון  שר  תנו", 
אביגדור ליברמן, התייחס בפוסט 
הבי־ למצב  שלו  בעמוד  שכתב 
"נדהמתי  ואמר,  בדרום  טחוני 
לשמוע בסוף השבוע את הפרשן 
נגד  מדבר  דניאל  רוני  הבטחוני 
מוחלט  בניגוד  החמאס,  הכרעת 
לדברים ששמעתי אותו אומר רק 

לפני כמה שבועות."
רוצה  אני  עניין  של  "לגופו 
לציין מספר עובדות" אמר ליבר־
מן, "א. ממאי 2018 עד מאי 2019 
שוגרו מעזה לעבר ישראל 1,896 
היו  מהשיגורים  ב. 99%  רקטות, 
היתר,  בין  וכללו,  הארץ,  לדרום 
פגיעה ישירה בבתים בבאר שבע, 
 6 ובשרון,  בשדרות  באשקלון, 
אלפי  פצועים,  מאות  הרוגים, 
שימ־ ילדים  כולל  חרדה  נפגעי 
של  הטראומה  את  לשאת  שיכו 
רבות,  שנים  עוד  האדום  הצבע 
הפסקות  כללו  האלו  הסבבים  ג. 
רכבות  תנועת  הפסקת  לימודים, 
ובפעם הראשונה, בסבב האחרון, 
הפסקת אספקת גז מהאסדה בים 

לתחנת הכוח בארץ."
ליברמן הוסיף, "אין לי ספק 
מכ־ היו  מהשיגורים   99% שאם 
וונים לתל אביב ולא לדרום הארץ, 
הכלל  מן  יוצא  ללא  הפרשנים  כל 

היו תובעים במקרה הגרוע למחוק 
את רצועת עזה מעל פני האדמה, 
ובמקרה הטוב לכבוש את עזה ול־
עשות שם סדר. שמענו את אותו 
לאחר  בלהט  אומר  דניאל  רוני 
"כאשר  בשרון:  הבית  לעבר  הירי 
היריב מרים את רף הפעילות שלו, 
ישראל צריכה להרים אף היא את 

רף הפעילות שלה".
שמדובר  מכיוון  "לצערי, 
תגובה  במקום  הדרום  בתושבי 
יש־ מדינת  מאפשרת  הולמת, 

כספים  העברות  ועוד  עוד  ראל 
על  מדבר  לא  אני  עזה.  לרצועת 
השא־ ועל  הערכית,  המשמעות 
לא.  או  פרוטקשן  זה  האם  לה 
היא  המעשית  המשמעות  אבל 
מאפשרת  ישראל  שממשלת 
הח־ של  במעמד  דרמטי  שדרוג 
מאס והג'יהאד האיסלאמי בקרב 
ביו"ש  כולל  הפלסטיני,  הציבור 
המשמ־ לכך.  ההשלכות  כל  עם 
עות השנייה היא היכולת להגדיל 
ויותר  יותר  ולגייס  הסד"כ  את 
הטרור.  ארגוני  לשורות  צעירים 
המשמעות השלישית היא קפיצה 
הרק־ בכמות  ההתעצמות,  ברמת 
ברצועת  יום  יום  שמיוצרות  טות 

עזה." הבהיר ליברמן.
איתן"  "צוק  מבצע  "מאז 
והג'יהאד  החמאס  של  הסד"כ 
האיסלאמי גדל באופן משמעותי, 

כמו גם כמות הרקטות שעומדות 
הרקטות  ומספר  היום  לרשותם 
זה   .2019 שנת  סוף  עד  לייצור 
פרימי־ קסאמים  אותם  לא  כבר 
רש"ק,  עם  רקטות  אלה  טיביים, 
טווח ודיוק שחייבים להטריד את 
וציין  ליברמן  הדגיש  מנוחתנו." 
הראש  את  לטמון  לנו  "אסור  כי 
בג־ "חיזבאללה  ולאפשר  בחול 
המצב  תמונת  זאת  הדרומי".  בול 
האמיתית, ומכאן לא צריך להיות 
ביטחון  שר  ולא  בכיר  פרשן  לא 
לה־ יכול  אחד  כל  אלא  לשעבר, 
המתבקשת  המסקנה  את  סיק 

באופן אישי."
עוד אמר ליברמן כי, "נאמר 
ני־ כבעל  חכם  ש״אין  במקורות 
סיון״, ומניסיוני האישי אני עומד 
הסכמה  להיות  שחייבת  כך  על 
הביט־ לשר  רה"מ  בין  מירבית 
בכל  והיעדים  האתגרים  על  חון 
מדינת  של  לביטחונה  מה שנוגע 
בסיסית  הסכמה  כולל  ישראל, 
לגבי   END GAME ה-  מהו 
ישלח  לא  אחד  אף  עזה.  רצועת 
רצו־ את  לא  לכבוש  חיילנו  את 
על  לבנון  דרום  את  ולא  עזה  עת 
קואליציוניים,  הסכמים  בסיס 
מודיעין  בסיס  על  ורק  אך  אלא 
וחוות דעתם של הרמטכ"ל, ראש 
הביטחון  מערכת  וראשי  שב"כ 

האחרים."

גרמניה: חוק חדש יילחם 
בתנועת החרם נגד ישראל

זהו חוק דרמטי והיסטורי ביבשת אירופה 

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הפרלמנט   - הריייכסטאג 
הגרמני אישר אתמול הצעת חוק 
התומ־ את  שמגדירה  דרמטית 
ישראל,  נגד  החרם  בארגון  כים 
משמעות  כאנטישמים.   ,BDS
קש־ קיום  על  אוסרת  ההחלטה 
עם  ממשלתיים  גורמים  של  רים 
תנועות המזוהות עם ארגון החרם 

נגד ישראל.
ברוב  התקבלה  ההחלטה 

בפרל־ החברים  קולות  של  גדול 
המ־ תמכו  בהצעה  הגרמני.  מנט 
מפלגתה  בהן  השמרניות,  פלגות 
השמאל  מפלגות  וכן  מרקל  של 

בפרלמנט הגרמני.
היסטורית,  הינה  ההחלטה 
היחידה  המדינה  כה  שעד  משום 
הייתה  שכאלו  חוקים  שהעבירה 
נותרת  אירופה  בעוד  ארה"ב 

מאחור. 
אסטרט־ לנושאים  השר 
בתגובה:  אמר  ארדן  גלעד  גיים, 

"החלטת הבונדסטאג נגד ארגוני 
במל־ חשוב  צעד  היא   BDS-ה
והאנטישמיות  החרם  נגד  חמה  
שפרצופה  ומוכיחה  החדשה 
האמיתי של תנועת החרם נחשף. 
ישראל  לידידי  להודות  ברצוני 
האית־ עמידתם  על  בבונדסטאג 
נה לצד ישראל במאבק נגד אלה 
להתקיים  זכותה  תחת  שחותרים 
נוספות  למדינות  קורא  ואני 
במדי־ לנקוט  האירופי  ולאיחוד 

ניות דומה".

רה"מ יתלונן ליועמ"ש:

נתניהו תקף את אברמוביץ': 
"הדלפות פליליות ומסולפות"

 ראש הממשלה יצא נגד ההדלפות מחומרי החקירה שלו ◆ בתגובה הודיע כי 
הנחה את פרקליטיו להגיש מחר תלונה ליועמ"ש. ותקף את העיתונאי אמנון 

אברמוביץ': "הדלפות פליליות, מסולפות ורצופות שקרים"

מ‡: יוני טיין
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
מחומרי  ההדלפות  נגד  יצא  ניהו 
החקירה שלו, שמתפרסמים בא־
בתגו־ השונים.  התקשורת  מצעי 
בה הודיע כי הנחה את פרקליטיו 
המש־ ליועץ  תלונה  מחר  להגיש 

פטי לממשלה, כך לפי כאן 11.
ארבעה  לפני  כבר  רה"מ: 
חודשים הגישו פרקליטיי תלונה 
חמורה ליועץ המשפטי לממשלה 
הפליליות,  ההדלפות  מבול  על 
המסולפות והמגמתיות של חומ־
צורף  לתלונה  בענייני.  חקירה  רי 
תיעוד של 122 (!) פרסומים שמ־

תבססים על הדלפות אלה.
חקירה  מתוך  הדלפה  כל 
עבירה  היא  אכיפה  גורמי  ע"י 
שנות  שלוש  עד  שדינה  פלילית 
מאסר. יוצא אפוא שעד כה, היקף 
ההדלפות הפליליות העצום נגדי 
יכול להסתכם בעונש של למעלה 
מ- 300 שנות מאסר! עד כה לא 

נבדקה אפילו תלונה אחת.
משטרה  חקירת  בהיעדר 
ערב  ערב  נמשכת.  "החגיגה" 
משפחתי  ודם  דמי  את  שופכים 
בהדלפות  החדשות  במהדורות 
אינו  איש  מסולפות.  פליליות 
חוקר את המדליפים העברייניים, 
התקשורת  אנשי  של  לשמחתם 

שמשתפים איתם פעולה.
שודרה  שוב  והערב  אמש 
הדלפה פלילית, מגמתית ומסול־

פת נגדי בחדשות 12. הנחתי את 
בבוקר  מחר  להגיש  פרקליטיי 
תלונה נוספת על הדלפה מספר... 

!123
מינימלית  אכיפה  היעדר 
נגד ההדלפות המגמתיות והפלי־
ליות נגדי יוצר רושם של אימוץ 
בתיקי  בטיפול  פסולות  נורמות 
של־ לבין  שבינן  הממשלה,  ראש 
דברי  כלום".  ולא  אין  החוק  טון 

נתניהו.
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בצל המתיחות מול איראן: הכוחות הגרמניים 
בעיראק שבו לפעול בשמי המדינה

גרמניה הכריזה על הורדת רמת הכוננות לדרגה 3

מ‡ ‡ברהם ויסמן 
גרמניה, אשר ביטלה שורה של אימונים קרקעיים ואוויריים בעיראק, זאת 
בשל המתיחות שהתגברה בין ארה"ב לאיראן, הורתה אתמול לחייליה המוצבים 
על אדמת עיראק לשוב ולפעול כרגיל למרות המשך המתיחות. הסיבה להשבתם 
של האימונים היא העובדה שלפי הרשויות בברלין, המתיחות באזור ירדה מעט. 
דבר המתבטא גם בהורדת רמת הכוננוות מדרגה 4 בשבת לדרגה 3, נכון לכתיבת 

שורות אלו. 

עיתון לבנוני מדווח:

ראש הממשלה 
ביקש מחמאס 
לפתוח במו''מ 

על חילופי 
שבויים

ישראל דרשה לדעת כתנאי ראשון 
מה עלה בגורל הנעדרים הישראלים 

◆ חמאס דורש שחרור מחבלים עבור 
נתינת המידע

מ‡: מ. יו„

הש־ בסוף  דוו  אל-אח'באר  הלבנוני  העיתון 
בוע שעבר כי ישראל העבירה מסר לחמאס, ולפיו 
היא מעוניינת לפתוח במשא ומתן על עסקת חילו־
פי שבויים לאחר הרכבת הממשלה החדשה. על פי 
הדיווח, ישראל דרשה לדעת כתנאי ראשון מה עלה 

בגורל הנעדרים הישראלים ברצועה.
נתינת  עבור  מקדימים  תנאים  הציבו  בחמאס 
המידע, ובהם שחרורם של כ-60 אסירים ששוחררו 

בעסקת שליט ונעצרו מחדש.
גול־ הדר  של  אביו  גולדין,  שמחה  פרופסור 
דין הי''ד שגופתו מוחזקת בידי חמאס, האשים את 
צוק  במבצע  הדר  בהפקרת  נתניהו  הממשלה  ראש 

איתן.
שעבר  בחודש  גולדין  אמר  ב',  לרשת  בראיון 
כי "ממשלת ישראל דואגת להעביר מיליונים בדו־
העדיפויות  סדר  בראש  שמה  לא  היא  לעזה,  לרים 

את החזרת החיילים.
על  להפעיל  יכולים  וצה"ל  ישראל  "ממשלת 
החמאס כל לחץ שהם רוצים, הם לא מפעילים אותו 
הראשון  הצעד  להיות  צריך  היה  החיילים  והחזרת 
שממשלת ישראל עושה כדי ללחוץ על החמאס ולא 
עושים את זה, עושים ההפך, נותנים לחמאס כל מה 
שהוא רוצה ודוחים את המשפחות כל הזמן. ההבדל 
המהותי הוא שפה ממשלת ישראל מתוך חולשה או 
מה  את  עושה  לא  דברים  מיני  כל  להסתיר  שרוצה 

שצריך לעשות.
''כל מה שנכנס לעזה מעבר לקו מסוים צריך 
להיות מנוצל לטובת החזרת החיילים וזה לא נעשה. 
רה"מ  של  הבטחה  אותה  זו  שומעים  שאנחנו  מה 
שאפילו פרסם אותה בכתובים שלא תהיה הסדרה 
בלי להביא את החיילים, מילה ריקה מתוכן, כי מאז 

החמאס מקבל כל מה שהוא רוצה", קבע גולדין.
בתגובה, "יש־ נמסר  הממשלה  ראש  מלשכת 
הבנים  להשבת  דרך  ובכל  זמן  בכל  פועלת  ראל 
הביתה, כפי שבא לידי ביטוי רק בעת האחרונה עם 
ראש  ישראל.  לקבר  ז"ל  באומל  זכריה  של  השבתו 
והגור־ בלום  ירון  השו״ן  מתאם  נתניהו,  הממשלה 
שוטפות  פגישות  מקיימים  בנושא  העוסקים  מים 
עם משפחות גולדין ושאול ועם משפחות האזרחים 
ממשיכה  ישראל  מדינת  עזה.  ברצועת  המוחזקים 
להשבת  המשימה  להשלמת  במאמצים  העת  כל 
החיילים. מטבע הדברים לצערנו לא נוכל להתייחס 

למאמצים אלה".
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המנדט השמיני בסכנה?

האם קלפי אחת יכולה להוציא 
את הרב פינדרוס מהכנסת

בעקבות חוק החסינות שגורם לסערה מתראיין לראשונה בכיר הליכוד גדעון 
סער ותוקף את החוק בחריפות כי החוק לא יועיל לנתניהו

מ‡: יוני טיין

ממנה  קלפי,  יש  עכו  בעיר 
של  הצבעה  פתקי   93 נעלמו 
ישק־ אם  הימין.  מפלגות  איחוד 
יעלה  הליכוד  אלו,  הצבעות  ללו 
בשל  התורה,  יהדות  חשבון  על 
כך  הקולות.  של  הכולל  השקלול 
יאיר  העיתונאי  של  דיווח  לפי 

קראוס בעיתון מקור ראשון,
בעניין  פנייה  הדיווח  לפי 
מטעם הבית היהודי ליו"ר ועדת 
חנן  השופט  המרכזית,  הבחירות 
הבחירות,  למחרת  כבר  מלצר, 
בתחילה  היום.  עד  נענתה  לא 
הערעורים  שכל  הוועדה  טענה 
נבדקו ונענו, אחר כך טענה שלא 
קיבלה מעולם ערעור הנוגע לק־
ובהמשך  בעכו,  המדוברת  לפי 
בטעות  נשמט  שהערעור  אמרה 

מבדיקה.
נפתלי רזניקוביץ, חבר מו־
עצת העיר עכו ששימש כמשקיף 
"קיבל־ לקראוס:  סיפר  בקלפי, 
מאנשים  טלפונים  ועוד  עוד  תי 
הקול  נעלם  לאן  אותי  ששואלים 
שאני  שיצא  הסברתי  שלהם. 
אנו  ולכן  המשקיף  הייתי  בעצמי 
חס־ קולות  כמה  בדיוק  יודעים 
רים. אני בטוח שוועדת הבחירות 
תתקן את המעוות ותכלול את 93 
שהקול  מגיע  אחד  לכל  הקולות, 

שלו ייספר".
מספר  הלוי,  עמית  עו"ד 
36 ברשימת הליכוד שכבר הגיש 
הבחירות  תוצאות  על  עתירה 

"מצב  כי   ראשון',  ל'מקור  אמר 
אותו,  מכיר  שאני  כמו  הקולות, 
שהליכוד  בכך  ספק  משאיר  לא 

קיבל 36 מנדטים".
אנשי  עם  בקשר  "אני 
זו  מסיבה  ודווקא  הוועדה, 
שלהם  החד־צדדית  ההתגייסות 
לבית  פנייתם  טרם  מפתיעה. 
עש־ על  אותם  יידעתי  המשפט 
רות קולות לטובת הליכוד והבית 
להתעלם  בחרו  הם  אך  היהודי, 
מהם, ולהודיע לבית המשפט על 
לטובת  שמצאו  בודדים  קולות 
שהוועדה  מצער  התורה.  יהדות 
של  דין  כעורך  להתנהל  בחרה 
צד, במקום למלא תפקידה כגוף 
ניטרלי. אני בטוח שבית המשפט 
המחוזי יעשה צדק ולא ימנע את 

מימוש רצון הבוחר".
יהדות  של  כוחה  בא  מנגד, 
יוסטמן,  אברהם  עו"ד  התורה, 
מתכוונים  במפלגה  כי  מבהיר 
קול  בדל  כל  ולחפש  להילחם 
המושבים  מספר  את  לשמר  כדי 
המ־ ברשות  וכי  בכנסת,  שלהם 
כמה  על  דיווחים  קיימים  פלגה 

לטוב־ להיווסף  שצריכים  קולות 
תם. ביהדות התורה תובעים את 
בישראל  הקלפיות  כל  ספירת 

מחדש.
המרכ־ הבחירות  מוועדת 
זית נמסר בתגובה: "בסמוך ליום 
הבחירות העבירו סיעות הכנסת 
התו־ לבדיקת  שונות  בקשות 
צאות בקלפיות שונות. במסגרת 
מדג־ בדיקות  במסגרת  וכן  זו, 
הבחירות  ועדת  שערכה  מיות 
קלפיות  כ־750  נבדקו  המרכזית, 
שהתקבלה  פנייה  כל  שונות. 
בה  התוצאות  ממש,  בה  ונמצא 
ברי־ לממצאים.  בהתאם  תוקנו 
שומינו לא נמצא כי קלפי מספר 
הליך  במסגרת  נבדקה  בעכו   49
זה. יחד עם זאת, מובהר כי בעת 
למ־ שהוקלדו  כפי  התוצאות  זו 
חשב ומפורסמות באתר הוועדה, 
תואמות את התוצאות הרשומות 
לכן,  הקלפי.  ועדת  בפרוטוקול 
(בפתקי  לכך  מעבר  בדיקה  כל 
בקשה  טעונה  הייתה  ההצבעה) 
משפטית מנומקת, וזו לא הוגשה 

עד הימים האחרונים.

דיווח בסוריה: ישראל תקפה יעדים 
איראניים בסביבות העיר דמשק

שלושה פיצוצים נשמעו באזור דמשק

מ‡ ‡ברהם ויסמן
סורים  תקשורת  כלי 
עמ־ תקף  צה"ל  כי  מדווחים 
לפי  סוריה.  בלב  איראניות  דות 
הדיווח, מטוסים של חיל האוויר 

הישראלי תקפו והשמידו מחסני 
בס־ וחיזבאללה  איראן  של  נשק 

ביבות דמשק. 
הסורי  המעקב  בארגון 
הותקפו  כי  דיווחו  אדם  לזכויות 

בסבי־ מרכזיים  יעדים  שלושה 
הסורית  הממשלה  דמשק.  בות 
והודיעה  לאירוע  כדרכה  הגיבה 
הצליחו  ההגנה  "מערכות  כי 

ליירט טילים".
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חדש מטבע! ַאייבּוּ 
משכך כאבים ומוריד חום 

הקלה בתוך כ-15 דקות ויעיל עד 8 שעות 

*תרחיפי נורופן ואדויל לילדים
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לשימוש מגיל 
חצי שנה - ללא 

מרשם רופא

ַאייּבוּ 
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בלעדי! 

אייבו 4% 

אותה היעילות 

בחצי הכמות 

בהשוואה למתחרים*
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ארה"ב עומדת 
לפרסם תיעוד 

מצולם של ההכנות 
האיראניות 

לתקיפת כוחות 
אמריקנים

זאת במטרה לגבות את טענות הממשל לפיהן 
איראן תכננה מתקפה נגד הכוחות האמריקנים 

במפרץ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לפרסם  עומד  הפנטגון 
בקרוב תיעוד שיוכיח כי איראן 
ועשתה  כוחותיה  את  תגברה 
לאפ־ במטרה  אחרונות  הכנות 
אמריקנים  בכוחות  פגיעה  שר 
התיעוד  ובעיראק.  במפרץ 
האמור צפוי לכלול תמונות של 
שהוצבו  התקפיים  קרקע  טילי 

על ספינות מלחמה איראניות.

סו־ עם  עובד  "הפנטגון 
שלו  הביטחוני  המודיעין  כנות 
מספר  של  סיווג  להסיר  בכדי 
תמונו־ את  בכללם  תמונות, 
מסו־ שייט  כלי  שני  של  תיהם 
קרקע  טילי  הנושאים  רתיים 
לגבות  במטרה  זאת  התקפיים. 
טראמפ  ממשל  טענות  את 
לאיום גובר מאיראן", כך על פי 

גורמים אמריקנים בכירים. 

הפלסטינים 
תוקפים את 

 BDS-הגדרת ה
כ'אנטישמיות'

מ‡: מ. יו„

הפ־ הלאומית  המועצה 
את  מגנה  (המל"פ)  לסטינית 
הגרמני  הפרלמנט  החלטת 
הקובעת כי תנועת החרם הכו־
הינה   BDS-ה ישראל  נגד  לל 

אנטישמית.
שפרסמה  בהודעה 
הפ־ החלטת  כי  נאמר,  המל"פ 
בבחינת  הינה  הגרמני  רלמנט 
בה־ בכיבוש,  ותמיכה  עידוד 
הגזענית  ובאפליה  תנחלות 
העם  נגד  ישראל  שמבצעת 
הפלסטיני מזה יותר מ-71 שנה
כי  עוד,  ציינה  המל"פ 
הדמוקרטיים  הפרלמנטים 

החוק  על  להישען  צריכים 
הבי־ והלגיטימיות  הבינלאומי 
והצ־ האמת  על  וכן  נלאומית, 
הנתונים  לעמים  ולסייע  דק, 
לחזק  ולא  ודיכוי,  כיבוש  תחת 
המל"פ,  לדברי  הכיבוש.  את 
המוסרת  החובה  עליהם  חלה 

להילחם בכיבוש
המל"פ  הביעה  כן,  כמו 
המחוקקים  כניעת  על  צער 
ולשקרים  ללחצים  הגרמנים 
הכיבוש  של  מבוססים  הבלתי 
 .BDS-הישראלי נגד תנועת ה
הג־ לפרלמנט  קראה  ההודעה 
ול־ מהחלטתו  בו  לחזור  רמני 
הפלסטיני  העם  בזכות  תמוך 

להגדרה עצמאית.

המתיחות מול איראן: 

דיווח: ארה"ב הגבירה כוננות במפרץ לאחר שאיראן 
התכוננה למתקפה כנגד הכוחות האמריקנים

בכירי הממשל האמריקני חלוקים בנוגע למידע מודיעיני שהגיע בנוגע לאיראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לתקוף  מתכננת  ארה"ב  כי  סברה  איראן 
את בסיסיה ואת הכורים הגרעיניים ולכן נערכה 
שת־ הראשונה  להיות  במטרה  נגדית  למתקפה 
פגע בכוחות האמריקנים באזור המפרץ. גורמי 
וזה  האיראני,  המהלך  את  זיהו  אמריקנים  ביון 
גרם להגברת המתיחות באזור. כך מדווח העי־

תון האמריקני הנפוץ "וול סטריט ג'ורנל".
המו־ המידע  כי  ציינו  האמריקני  בעיתון 
דיעיני האמור אינו מקובל על כל בכירי הממשל 
בארה"ב. לפי הדיווח, חלק מהבכירים בממשל 
לביטחון  והיועץ  המדינה  מזכיר  בהם  טראמפ, 
לאומי סבורים כי איראן תכננה לתקוף ראשונה 

אך נרתעה לעת עתה. 

סמוטריץ‘: שינוי חוק החסינות – תיקון 
הקלקולים של ברק

יו"ר האיחוד הלאומי, השואף להתמנות לתפקיד שר המשפטים, הבהיר כי רצונו לשנות את חוק החסינות אינו 
קשור לניסיון למנוע את העמדתו לדין של ראש הממשלה נתניהו: "הגיע הזמן לתקן את הקלקולים של אהרן 

ברק. אנחנו לא מחדשים כלום אלא רק מחזירים את הגלגל לאחור"

מ‡: יוני טיין

(איחוד  סמוטריץ'  בצלאל  הכנסת  חבר 
מפלגות הימין) דחה את הביקורת באופוזיציה 
העתי־ הקואליציה  של  המסתמנת  הכוונה  נגד 
דית לתקן את חוק החסינות, והכחיש כי מדובר 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש  את  להציל  בניסיון 

ניהו מהעמדה לדין.
בכאן  סגל  ועמית  דקל  לירון  בראיון 
שנק־ השינוי  את  סמוטריץ'  הגדיר  ב',  רשת 
את  שהגדיר  מפופוליזם  כ"חלק   2005 ב-  בע 

בפוט־ כחשודים  בכלל  הכנסת  חברי 
זה  דה-לגיטימציה.  להם  ויצר  נציה 
חלק ממערכה גדולה בהרבה שנוהלה 
כאן ב- 30-20 השנים האחרונות כדי 
של  הכובד  ומרכז  הכוח  את  להעביר 
באמ־ מהעם  ההחלטות  קבלת  יכולת 
צעות נבחריו לקבוצה קטנה יותר של 

משפטנים".
פעולתו  כי  הדגיש  סמוטריץ' 
למתכונתו  החסינות  חוק  להחזרת 
הקודמת אינה קשורה לנתניהו: "יכול 
טוב  לא  שחשים  אנשים  שיש  להיות 
עם העניין, אבל עמדותיי ידועות מזה 
שנים. אני מדבר כבר זמן רב על הצו־

רך לגבש חבילה של תיקונים, שעיקרם החזרת 
המציאות לאחור, שתאפשר את המשילות של 
הנכון  האיזון  את  ותחזיר  ושרים  כנסת  חברי 

יותר בין מערכת המשפט לנבחרי העם".
ולא  הממשלה  בראש  לא  עסוק  לא  "אני 
במניעיו. נתניהו מעולם לא שוחח איתי בעניין 
מכיוון  זה  את  עושה  אני  אנשיו.  ולא  הוא  לא   –
שאני מאמין שזה נדבך מרכזי בפאזל שאני מא־
מין בו כדי לתקן את היחס בין מערכת המשפט 
בשורה  לכך.  בשלות  יש  להערכתי  לממשלה. 
של פסיקות מהתקופה האחרונה, שקוממו את 
הרוב השפוי והבריא בחברה הישראלית, נוצרה 

בדמוקר־ גם  משתקפת  והיא  ציבורית,  בשלות 
כמעט  קונצנזוס  היום  יש  שלנו.  הייצוגית  טיה 
מקצה לקצה, שהגיע הזמן לתקן את הקלקולים 
אלא  כלום  מחדשים  לא  אנחנו  ברק.  אהרן  של 

רק מחזירים את הגלגל לאחור".
גדול  בחלק  קיימת  הזאת  "החסינות 
המ־ וברוב  בעולם,  מתוקנות  ממדינות  מאוד 
קרים בצורה הרבה יותר גורפת", הסביר יו"ר 
המ־ לשר  להתמנות  השואף  הלאומי,  האיחוד 
על  ורק  אך  מבוסס  שלה  "הרציונל  שפטים. 
על  בנויה  הרשויות  הפרדת  רשויות.  הפרדת 
הרציונל  הרשויות.  שלוש  בין  מתמיד  מתח 
אחד  במקום  יהיה  לא  שהכוח  הוא 
החשש  עליו.  ייאבקו  והרשויות 
שי־ תעשה  המשפט  מערכת  לפיו 
הרשות  נגד  בסמכותה  לרעה  מוש 
המחוקקת או המבצעת הוא חשש 
להז־ ואפשר  ומוחשי,  אינהרנטי 
כאן  שהתרחשו  דוגמות  המון  כיר 
לתת  הצורך  לכן  ישראל.  במדינת 
זה  חשש  לנטרל  כדי  הוא  חסינות 
לפעול  הציבור  לנבחרי  ולאפשר 
יפחד  לא  אחד  שאף  מורא.  ללא 
משפטים  שר  להיות  הולך  שהוא 

ויתפרו לו תיק".

הרם את נדבת לבך
 לטובת נשמתו

הרבי הקדוש בעל הארחות אהרן זי"ע 
עמוד צלותהון דישראל עומד ומתפלל עליכם

דמותו הטהורה של הרבי הקדוש  זי"ע חרוטה לדורות, כאוהב ישראל נפלא ומיצר 
בצערן של ישראל. צערו הקטן של כל יהודי היה מרעיד את כל נימי נפשו הטהורה של 

הרבי אשר היה מעתיר ושופך נפשו בתפילתו לה' עד שזכה לראותו נושע מצרתו. 

רבים נושעו מברכות פיו, גם אתה היום תיוושע

ד

 07-239-408-01
מוקד לתרומות 24 שעות:
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דיווח: ארה"ב עשויה 
להקים בסיס צבאי 

בסעודיה
המטרה: הרתעת האיראנים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הערבי  בעיתון  דיווח  לפי 
ושאר  סעודיה  אווסט,  אל  א-שרק 
לארה"ב  הסכימו  המפרץ  מדינות 
הטריטו־ במימיהם  כוחות  לפרוס 
ריאליים וכן בשטחם היבשתי, זאת 
מש־ כוח  באזור  להציב  במטרה 
האיראנים.  מול  שיתמודד  מעותי 

נכון לעכשיו, האמריקנים מחזיקים 
בקטאר.  משמעותי  אחד  בבסיס 
משמ־ להגדיל  היא  המטרה  כעת 
עותית את הכוח האמריקני באזור, 
נוספים  בסיסים  הקמת  באמצעות 
ובאמצעות  המפרץ  מדינות  בשאר 
הגדלה משמעותית של כמות הכו־

חות האמריקנים באזור. 

איראן מאיימת: 
"נחסל את ישראל 

תוך חצי שעה"
את הדברים אמר ראש ועדת הגרעין האיראנית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
גורם איראני בכיר אמר את־
במלח־ תפתח  ארה"ב  אם  כי  מול 
מה מול ארצו, איראן תשמיד את 
"פתיחה  לדבריו,  ישראל.  מדינת 

חיסול  פירושה:  נגדנו  במלחמה 
בלבד".  שעה  חצי  בתוך  ישראל 
פרלמנט  חבר  אמר  הדברים  את 
איראני המשמש כראש ועדת הג־

רעין האיראנית.

הרב אייכלר: ליברמן מונע הקמת ממשלת 
ימין, נלך לבחירות

חבר הכנסת ישראל אייכלר טען כי יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, פועל להפיל את נתניהו וממשלת 
הימין: "אם ליברמן רוצה למוטט ממשלת ימין – הימין צריך לצאת עוד פעם לבחירות"

מ‡: יוני טיין
חבר הכנסת  הרב ישראל אייכלר (יהדות 
התורה) תקף בחריפות את יו"ר ישראל בית־
נו, אביגדור ליברמן, על רקע הקיפאון במשא 

ומתן הקואליציוני להרכבת הממשלה.
כי  אייכלר  אמר  ב'  רשת  לכאן  בראיון 
"מי שמונע את הרכבת הקואליציה זה ליבר־
מן, ואף אחד לא יכול לרדת לנבכי נפשו. אלא 
אם כן יש לו איזו סגירה עם יאיר לפיד להקים 
ממשלה חילונית בלי חרדים ובלי נתניהו. אם 
את נתניהו  עם השמאל להפיל  אין לו סגירה 
וממשלת הימין – אין לי הסבר הגיוני למעשיו. 
מי שמדבר כמו ברווז, צועד כמו ברווז ומגעגע 
כמו ברווז – הוא ברווז. זו חידה שרק ליברמן 

צריך להשיב עליה – מה הוא רוצה".
ימנית,  ממשלה  להקים  מוכנים  "אנחנו 
הציבור הימני שרף 250 אלף קולות בבחירות, 
ואם ליברמן רוצה למוטט ממשלת ימין – הימין 
הבי־ להחזיר  לבחירות,  פעם  עוד  לצאת  צריך 
מפל־ לאיזו  משנה  לא  לימין,  הקולות  את  תה 
השכילו  הם   – קול  שום  איבד  לא  השמאל  גה. 
ליברמן  שאם  להיות  יכול  עצמם.  את  למצות 
באמת יתעקש ויפיל את הממשלה – יהיו בחי־
קולות  מיליון  רבע  יתווספו  ואז  חדשות,  רות 

ימניים, וליברמן לא יהיה גיבור כזה גדול".
בעי־ הוא  ליברמן  של  הבוחרים  "קהל 
מעניין  לא  החרדים  שגיוס  רוסי,  קהל  קר 
אותם. הציבור הרוסי צריך פנסיה לקשישים, 
הציבור  ממתי  ותעסוקה.  פרנסה  בריאות, 
וירושלים  ברק  בני  שתושבי  מעוניין  הרוסי 
יתגייסו? ליברמן נתפס לנושא הגיוס כי הוא 

יודע שזה מה שנותן לו חסינות בתקשורת".
 – החרדים"  על  שוב  ידבר  הוא  "אם 
לא  אתה  אדוני,  לו:  "נגיד   – אייכלר  הוסיף 
חיים  לא  אנחנו  החרדים.  של  אפוטרופוס 
לא  שאנחנו  כפי  לנו  תקבע  לא  אתה  מפיך, 
נקבע לך. אני קובע לו באיזו מסעדה לאכול?"
אייכלר מתח ביקורת על אחד התנאים שה־
ציב יו"ר ישראל ביתנו לכניסתו לממשלה – קבלת 
סמכויות נרחבות כשר ביטחון, שיכללו בין היתר את 
האפשרות לשנות את המדיניות מול ארגוני הטרור 
ברצועה: "אדם לוקח אחריות להפיל ממשלת ימין, 
להפיל ראש ממשלה שנבחר על ידי יותר ממיליון 
בוחרים, בגלל שהוא רוצה סמכויות במשרד הביט־
חון יותר מראש הממשלה? שר הביטחון כפוף תמיד 
לראש הממשלה, וראש הממשלה כפוף לממשלה. 
זה לא דיקטטורה, זה לא רוסיה פה. לא יכול להיות 
ששר ביטחון עם 5 מנדטים יחליט להוביל לבד מדי־

נה למלחמה. זה חוסר אחריות מבחינה לאומית".
איש  אתה  אם  לליברמן:  קורא  "אני 
כמו  למסורת  מקורב  אכן  אתה  ואם  הגיוני, 
שאומרים – אל תפיל ממשלת ימין. אל תדאג 
לחרדים, תדאג לאנשי הימין, תדאג לבוחרים 
דיור  בריאות  לתעסוקה,  העם,  לצורכי  שלך, 

וחינוך"

סערה באוסטריה: סגן הקנצלר נאלץ להתפטר 
ותקף את היועץ האסטרטגי היהודי

סגן הקנצלר שהתפטר הינו תומך גדול של מדינת ישראל ◆ הסגן תועד כשהוא מאשר קבלת שוחד

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הקיצונית  הימין  מפלגת  מנהיג 
באוסטריה, הייניץ כריסטיאן שטראכה הידוע 
כאוהד ישראל ואף התפרסם בתמיכתו בהע־
ברת השגרירות האוסטרית לירושלים, נאלץ 
שמתנגדיו  לאחר  מתפקידו  אתמול  להתפטר 
אותו  הציגו  כאשר  פח  לו  טמנו  הפוליטיים 

כמי שמקבל שוחד מאוליגרך רוסי.
את  שפוקדת  הפוליטית  השערורייה 
אוסטריה החלה עם מפגש שאורגן בין קבוצת 
בני אדם שהתחזו כשליחיו של אוליגרך רוסי, 
אירו  מיליוני  מאות  לשטראכה  הציעו  אשר 
ממשלתי  לסיוע  ידאג  שהוא  לכך  בתמורה 
עבור עסקיו של אותו אוליגרך. שטראכה נפל 

בפח והסכים למהלך.

כך  בעקבות 
הוא אולץ להתפטר 
בהודעה  מתפקידו. 
מכן  לאחר  שפרסם 
כי  שטראכה  אמר 
נבזי  במהלך  מדובר 
מתנג־ לו  שטמנו 
נעשה  הוא  וכי  דיו 
של  עבודתו  בסגנון 
יועץ  זילברשטיין, 
מי־ יהודי  פוליטי 
שראל שניהל שורה 
קמפיינים  של 
בתקו־ באוסטריה 
הבחי־ מערכת  פת 

רות האחרונה.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור:  

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

מר„כי ‡הרן בן מירל יוכב„, ˆבי בן 
ל‡ה, הרך הנול„ בן ‡ורלי

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

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

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר)

בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
21

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

03-9050505
on-line@tourplus.co.il

מוקד הזמנות:
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ל"ג בעומר במלון כינורות

פרשת בחוקותי > י"ח-כ' אייר > 23.5-25.5
שולם למר

סופ"ש שלם
שיגשים לכם הרבה חלומות

מארצות הברית לכינורות
בליווי אמן הקלרינט אברימי בלטי

יענקי רובין 

 ארוחת ערב מלכותית במלון ולאחמ"כ
הופעה מרכזית של החזן והזמר שולם למר.
 עם מקהלת ידידים בליווי יענקי רובין 

ואמן הקלרינט אברימי בלטי.

מחכה לכם שבת נדירה עם אירוח מפנק וסעודות גורמה 
התפילות ילוו ע"י החזן והזמר שולם למר בליווי מקהלת 

ידידים ובעל המנגן יענקי רובין.
עונג שבת מלכותי לאורחי המלון

שישי
רחצה 
בחמי 
טבריה

שבת חמישי

מקהלת 'ידידים' 

סופ"ש נדיר כזה, יכול להיות רק לצלילי כינורות

המופע לאורחי 
המלון בלבד!

החזן והזמר 
העולמי

בס"ד

כמעט אסון בחיל האוויר:

מטוס F-15 ומטוס בואינג היו קרובים לתאונה אווירית
במהלך אימון שגרתי, שכלל בין השאר גם תדלוק מטוס קרב על ידי "ראם", התקרבו שני המטוסים האחד לשני בצורה 

מסוכנת ◆ האימון הופסק

מ‡: מ. יו„
בחיל  שלשום  ואירעה  כמעט  אימונים  תאונת 
במהלך  חמורה,  בטיחות  מתקרית  כתוצאה  האוויר 
בין  תדלוק  השאר  בין  שתרגל  שגרתי  לילה  אימון 
של  הוותיק  התדלוק  למטוס   Fמסוג 15־ קרב  מטוס 

חיל האוויר "ראם" (בואינג 707).

הבטיחות  מטווח  הקרב  מטוס  חרג  האימון  במהלך 
המותר והתקרב למטוס התדלוק עד כדי סכנה. אומנם בין 
המטוסים לא היה מגע, אבל בעקבות ההתקרבות המסו־
כנת והעובדה שכמעט התרחשה תאונה אווירית, הופסק 

האימון מיד. תחקיר ראשוני של האירוע החל כבר בשטח.
דובר צה"ל אישר את הפרטים ומסר: "במהלך 

טיסת אימון שגרתית, כחלק מאימון תדלוק, התרח־
שה התקרבות מסוכנת בין מטוס קרב למטוס המת־
תוחקר  והוא  האימון  הופסק  האירוע  בעקבות  דלק. 
על הקרקע". התחקיר, כאמור, יימשך בחיל האוויר 
גם בימים הקרובים, מרמת הטייסות הרלוונטיות ועד 

לדרגים בכירים בחיל.

סוכנות הידיעות הסורית:

"מערכות 
ההגנה 

האוויריות 
הופעלו 

נגד טילים 
ישראליים"

סוכנות הידיעות סאנ''א דיווחה כי 
בוצעו כמה יירוטים ◆ עוד פורסם 

כי נשמעו פיצוצים באזור שדה 
התעופה בדמשק • הסורים דיווחו 

על ירי של טילי קרקע-קרקע 
מאזור קונייטרה ◆ "יעד התקיפה 
- בסיס המשמש את הכוחות הפרו 

איראניים"

מ‡: מ. יו„

על פי דיווח רשמי של סוכנות הידיעות 
האוויריות  ההגנה  מערכות  סאנ"א  הסורית 
ישראל.  מכיוון  שהגיעו  טילים  כנגד  הופעלו 
באזור  פיצוצים  נשמעים  הדיווחים  פי  על 
מדובר  דמשק.  בצפון  הצבאי  התעופה  שדה 
ומש־ הדיווחים  פי  על  בעבר  שהותקף  ביעד 

מש לאחסון תחמושת.
על  מדובר  בסוריה  הדיווחים  לפי 
ישראל",  מכיוון  שנורו  טילים  של  "יירוט 
קרקע,  קרקע  בטילי  מדובר  הנראה  כפי 
לפי  טיס.  לכלי  מוכוון  אינו  והדיווח  היות 
ככל  היה  התקיפה  יעד  בסוריה  הדיווחים 
התעופה  לשדה  סמוך  הממוקם  בסיס  הנראה 
הכוחות  בשימוש  ושהיה  בבירה  הבינלאומי 
יורטו  כי  דווח  עוד  בסוריה.  איראנים  הפרו 
דווח  לא  קרקע-קרקע.  טילי  ארבע  לפחות 

על נפגעים או נזק שנגרם.
אחרים,  ערביים  דיווחים  לפי  זאת,  עם 
איראני  לבסיס  שכוונה  התקיפה  במסגרת 
שוגרו  מאזה״,  ״אל  הצבאי  התעופה  בשדה 
מא־ קרקע  קרקע-  טילי  לעשרה  שמונה  בין 

זור רמת הגולן.
לישראל  יוחסו  לא  האחרונה  בתקופה 
תקיפות באזור. בחודש אפריל דווח בסוריה 
במ־ טילים  פיתוח  מרכז  תקפה  ישראל  כי 
סיאף. במערכת הביטחון הישראלית דואגים 
בין  הטילים,  לדיוק  הפרויקט  לנוכח  בעיקר 
טרם  אך  חיזבאללה,  ברשות  שנמצאים  היתר 
ברור האם ישנו קשר בין התקיפה המיוחסת 

לאותו חשש.
בדמשק  הסורי  במטכ״ל  בכיר  גורם 
ישרא־ תקיפה  ליירט  "הצלחנו  הערב:  צוטט 
צוטט  הסורי  הבכיר  קונייטרה".  מאזור  לית 
בכלי תקשורת רשמיים בסוריה כשהוא טוען 
כי מערך ההגנה האווירית של סוריה הצליח 
מיש־ ששוגרו  טילים  אחר  ולהתחקות  לאתר 
ראל ויורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית 
בדרום  פתוחים  שטחים  מעל  סוריה  של 
ברח־ שנשמעו  הפיצוצים  לדבריו  המדינה. 
מערכות  בסוללות  מקורם  דמשק  הבירה  בי 
שונים  באזורים  המוצבות  האווירית  ההגנה 

בדמשק ששיגרו טילים לצורך יירוט.

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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א ַיְחשֹׁב שֶׁהּוא ָהַאִין,  ָלל, ֶאלָּ ַעְצמוֹ ֶעֶרְך כְּ א ִיְמָצא בְּ לֹּ ה ִעיָקר ָהֲעָנָוה הּוא שֶׁ ְוִהנֵּ
ְהֶיה הּוא ְבֵעיָניו  יִּ ינּו ָעֵלינּו". ַעד שֶׁ י ַתלִּ ּוְכַמֲאַמר ֶהָעָניו (שְׁמוֹת טז, ז): "ְוַנְחנּו ָמה כִּ
ׂיג  ְלַהשִּ ִמיד  תָּ ִייַגע  ְוַכֲאשֶׁר  ְמאֹד.  ּוָמאּוס  ּוָבזּוי  ְבָרִאים,  ַהנִּ ָכל  בְּ שֶׁ ֵפָלה  ַהשְּׁ ה  ִריָּ ַהבְּ
ה ָהִראׁשוָֹנה ֲאשֶׁר  דָּ ֶתר ַהמִּ ֲהֵרי ַהכֶּ ּדוֹת ִנְגָררוֹת ַאֲחֶריָה. שֶׁ ל שְָׁאר ַהמִּ את, כָּ ה ַהזֹּ דָּ ַהמִּ
ְוַיְחשֹׁב  ׁש,  ַממָּ ַאִין  ַעְצמוֹ  ָהָאָדם  ָיִשׂים  ְך  כָּ ַמֲאִצילוֹ,  ִלְפֵני  ְלַאִין  ַעְצמוֹ  ְרֶאה  נִּ שֶׁ ּבוֹ, 
ֶהם,  ין ִעמָּ ִאּלּו ַהדִּ ים אוֹתוֹ כְּ ַבזִּ ִציאּות, ּוָבֶזה ִיְהֶיה ְלנַֹכח ַהמְּ רוֹ טוֹב ְמאֹד ִמן ַהמְּ ֶהְעדֵּ

ּדוֹת ַהּטוֹבוֹת: ת ִקְנַין ַהמִּ ְבֶזה ֲאשֶׁר ָעָליו ָהָאשָׁם, ְוזוֹ ִתְהֶיה ִסבַּ ְוהּוא ַהנִּ

עצות להרגיל עצמו בענוה

ֶאְפשָׁר  ְמָעט,  ְמַעט  ֵאּלּו  ְדָבִרים  בִּ ַעְצמוֹ  ָהָאָדם  יל  ְלַהְרגִּ רּוָפה  תְּ ָמָצאִתי  ַוֲאִני 
לֹשָׁה  ִמשְּׁ ֲעָשׂה  ַהנַּ שֶׁת  ְחבֹּ תַּ ְוהּוא  ָהֲעָנָוה  ֲעֵרי  שַׁ בְּ ֵנס  ְוִיכָּ ֲאָוה  ַהגַּ ֵמחִֹלי  ּה  בָּ ה  ְתַרפֶּ יִּ שֶׁ

ים: ַסמִּ

ִיְתַנֵהג  שִֶׁאם  ּיּוַכל.  שֶׁ ַמה  ל  כָּ בוֹד  ֵמַהכָּ ּבוֵֹרַח  ִלְהיוֹת  ַעְצמוֹ  יל  ְרגִּ יַּ שֶׁ  - ָהַאַחת 
י  ָכְך, ּוְבקֹשִׁ ִמיד בְּ ַבע תָּ ה ַהטֶּ ֲאָוה, ְוִיְתַרצֶּ ֶהם ַעל ַצד ַהגַּ ד בָּ ֵני ָאָדם, ִיְתַלמֵּ דּוהּו בְּ ַכבְּ יְּ שֶׁ

יּוַכל ְלֵהָרֵפא.

ֵני ָאָדם ֵאיָנם  בְּ ִבְזיוֹנוֹ, ְויֹאַמר, ִעם ֱהיוֹת שֶׁ ְבּתוֹ ִלְראוֹת בְּ יל ַמְחשַׁ ְרגִּ יַּ ה - שֶׁ ִניָּ ַהשְּׁ
ָכְך ְוָכְך,  ֲאִני ִנְבֶזה בְּ ַעְצִמי שֶׁ יר בְּ ה, ְוִכי ֲאִני ֵאיִני ַמכִּ יוְֹדִעים ֶאת ְגִריעּוִתי ַמה ִלי ִמזֶּ
ּנּו ְוַכּיוֵֹצא, ַעד  ֶרׁש ַהּיוֵֹצא ִממֶּ ֲאָכל ְוַהפֶּ כֶֹלת ּוִבְזיוֹן ַהמַּ ר ַהְיִדיָעה ְוֻחְלשַׁת ַהיְּ ֶהְעדֵּ ִאם בְּ

ֵעיָניו ִנְמָאס. ְהֶיה ִנְבֶזה בְּ יִּ שֶׁ

ְוִיּסּוִרים,  ְותוַֹכַחת  ָטֳהָרה  בְּ ְוִיְרֶצה  ִמיד  תָּ ֲעוֹנָֹתיו  ַעל  ְחשֹׁב  יַּ שֶׁ  - ִלישִׁית  ַהשְׁ
ֵאין  ה',  ֵמֲעבוַֹדת  ַיְטִרידּוִני  א  לֹּ שֶׁ עוָֹלם  בָּ שֶׁ טוִֹבים  ַהּיוֵֹתר  ּסּוִרין  ַהיִּ ֵהם  ַמה  ְויֹאַמר, 
ְואֹנוֹ  חוֹ  כֹּ ּנּו  ִממֶּ ִיְמְנעּו  לֹא  ֲהֵרי  שֶׁ ֻפהּו,  ִויַגדְּ הּו  ִויַבזֻּ ָחְרפּוהּו  יְּ שֶׁ ֵמֵאּלּו  ם  ֻכלָּ בְּ ָחִביב 
ן  ִמיָתה. ִאם כֵּ י ָבָניו בְּ יו ְוַחיֵּ ּוַמְלּבּוׁשוֹ, ְולֹא ִיְמְנעּו ַחיָּ ֳחָלִאים, ְולֹא ִיְמְנעּו ֲאִכיָלתוֹ  בָּ
ְחִלשִׁים  ים ּוְבַמְלִקּיוֹת ַהמַּ שַׂקִּ ף בְּ גֵּ ֶהם ְויֹאַמר ַמה ִלי ְלִהְתַעּנוֹת ְלִהְסתַּ ץ בָּ ׁש ַיְחפֹּ ַממָּ
ָתם  ֵני ָאָדם ְוֶחְרפָּ ִבְזיוֹן בְּ ף בְּ גֵּ ָיִדי, יוֵֹתר טוֹב ֶאְסתַּ ִחי ֵמֲעבוַֹדת ה' ַוֲאִני לוֵֹקַח אָֹתם בְּ כֹּ
ה  ֶהם, ְוַאְדַרבָּ בֹאּו ָהֶעְלּבוֹנוֹת ָעָליו ִישְַׂמח בָּ יָּ שֶׁ ִחי ְולֹא ֵיָחֵלׁש. ּוָבֶזה כְּ ִלי, ְולֹא ָיסּור כֹּ

ֶזה ָכל ָיָמיו.  ד בָּ שֶׁת ְלִלּבוֹ ְוִיְתַלמֵּ ְחבֹּ ים ֵאּלּו תַּ לֹשֶׁת ַסמִּ ֶהם. ְוַיֲעֶשׂה ִמשְּׁ ץ בָּ ַיְחפֹּ
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נבחנת הגברת האבטחה של 
יעדים ישראליים בחו"ל

זאת על רקע המתיחות בין ארה"ב לאיראן במפרץ הפרסי ◆ במערכת הביטחון 
נערכים לאפשרות שמשמרות המהפכה ינסו לפגוע במוסדות ישראליים 

בנקמה על הסנקציות האמריקאיות

מ‡: מ. יו„
המתעצ־ המתיחות  לנוכח   
בישראל  לאיראן,  ארה"ב  בין  מת 
הכוננות  את  להגביר  שוקלים 
והאבטחה סביב יעדים ישראליים 
ינסו  האיראנים  החשש:  בחו"ל. 
ישראליות.  במטרות  גם  לפגוע 
צעדים  ננקטו  טרם  זה  בשלב 
קונקרטיים, אבל על רקע הימים 
הפלסטינית,  בזירה  גם  הרגישים 
הערנות.  את  לחדד  הנחיה  ניתנה 
בה־ ביטוי  לידי  לבוא  יכול  הדבר 
הקשו־ בשטח  נקודתיות  חלטות 
היע־ של  הסדירה  לאבטחה  רות 

דים הישראליים.
המת־ המצב  בהערכות 
בי־ הביטחון  במערכת  קיימות 
מים האחרונים עלתה האפשרות 
כחלק  פיגוע  ניסיונות  שיהיו 
ממדיניות התגובה של האיראנים 
מבחינ־ מדרגה  לעליית  וכאיתות 

תם.
במערכת  שהעריכו  כפי 
בחרו  הראשון  בשלב  הביטחון, 
לאמריקאים  לאותת  האיראנים 
באמצעות פיגועי חבלה מוגבלים 
הנחשבות  מדינות  של  בנכסים 
במפרץ  ארה"ב  של  ברית  בנות 
בי־ סחר  בנתיבי  לפגוע  ובניסיון 

נלאומיים ובמשק הנפט באזור.

האירא־ כי  האפשרות  לצד 
טרור  ארגוני  של  במסווה   - נים 
ביעדים  לפגוע  ינסו   - אחרים 
גם  בחשבון  מובאת  אמריקאיים, 
ביעדים  לפגע  שינסו  האפשרות 
בשלב  ואולם  בחו"ל.  ישראליים 
זה אין מידע ספציפי המתריע על 

פיגוע.
בין  המתיחות  בצה"ל  גם 
איראן לארה"ב תופסת את מרכז 
מדו־ הביטחוניים.  הדיונים 
לפגע  לניסיונות  בהיערכות  בר 
אזור  על  בדגש  הגבולות,  לאורך 
מיליציות  באמצעות  הגולן,  רמת 
תחת  הפועלים  טרור  ארגוני  או 
משמרות  של  והפעלה  כיסוי 

המהפכה האיראניים.
התופסת  אחרת  נקודה 
חלק מרכזי בדיוני הערכות המצב 
בצה"ל נוגעת להשפעה האפשרית 
המשך  על  במפרץ  המתיחות  של 
בסו־ האוויר  חיל  של  הפעילות 
ריה. עולה השאלה אם האיראנים 
- כחלק מהלחץ המופעל והאיתו־
לאמריקאים  מעבירים  שהם  תים 
מדיניותם  את  לשנות  עשויים   -
ולפעול בעוצמה גבוהה יותר בת־
גובה על תקיפת יעדיהם בסוריה.

נערכים  הביטחון  במערכת 
למצב שבו תימשך המתיחות זמן 

השלכות  לה  שיהיו  ולמקרה  רב 
המדיניות  ישראל.  על  נוספות 
כרגע ברורה: לנסות להשאיר את 
ישראל מחוץ לתמונה, לשמור על 
מבצעית  מבחינה  נמוך  פרופיל 
לאמרי־ ולאפשר  ותקשורתית 
שי־ בלי  המשבר  את  לנהל  קאים 
שראל תיגרר לתוכו ותהפוך אותו 
הממשל  מבחינת  יותר  למסובך 

האמריקאי.
העו־ ברחבי  חב"ד  בבתי 
בעקבות  האבטחה  הורחבה  לם 
האלימים  והאירועים  הפיגועים 
שאירעו בחודשים האחרונים נגד 
משי־ עולה  כך  יהודיים.  מוסדות 
במקומות  חב"ד  שליחי  עם  חות 

שונים בעולם.
הכנסת  בבית  הפיגוע  מאז 
שבו־ כשלושה  לפני  דייגו  בסן 
עות, התרחבה השמירה סביב כל 
אחד  לדברי  בארה"ב.  חב"ד  בתי 
החסידים השליחים, הדבר נעשה 
המקו־ המשטרות  עם  "בתיאום 
באזורים  יותר  שמפטרלות  מיות, 

הסמוכים".
חב"ד  שליחי  כי  נודע  עוד 
נועצו  השונות  ביבשות  במדינות 
אב־ בחברות  האחרונה   בתקופה 
סידורי  לכונן  כדי  מקומיות  טחה 

אבטחה חדשים.

לאחר חיפוש בתוך 10 טון 
אשפה נמצאה טבעת היהלום
רק אחרי שיצאה מהמסעדה שמה לב כי הטבעות חסרות לה. היא חזרה 

למסעדה אך פחי האשפה כבר רוקנו ע"י משאית איסוף האשפה של העירייה

מ‡: יר‡ל לבי‡

צוותי  עסקו  לאחרונה  רק 
ירוש־ בעיריית  התברואה  אגף 
טבעות  אחרי  מקיף  בחיפוש  לים 
יהלום שמצאו את דרכן אל ערי־

מות האשפה.
יחידת  מנהל  יגן,  "מנשה 
מכולות באגף התברואה בעיריית 
המע־ תחנת  את  הכולל  ירושלים 
שאול  בגבעת  אשפה  לאיסוף  בר 
מהנה־ הודעה  קיבלתי  סיפר:" 

ששכחה  גב'  ישנה  כי  האגף  לת 
אכלה  בה  במסעדה  הטבעות  את 
הגב' ב . ישבה במסעדה והורידה 
את הטבעות מידה לצורך נטילת 
השולחן.  על  אותן  ושכחה  ידיים 
בתום הארוחה המלצרים פינו את 
עם  יחד  האשפה  לפח  השולחן 

הטבעות .
מהמסע־ שיצאה  אחרי  רק 
חסרות  הטבעות  כי  לב  שמה  דה 
פחי  אך  למסעדה  חזרה  היא  לה. 
משאית  ע"י  רוקנו  כבר  האשפה 
ב.  העירייה.  של  האשפה  איסוף 

ראתה את המשאית ורצה אחריה 
צוות  שקרה.  את  לנהג  וסיפרה 
האגף הנחה את ב. להגיע לתחנת 
רוק־ ושם  שאול  בגבעת  המעבר 
של  אשפה  מכמות  המשאית  נה 

כ-10 טון .
באשפה  לנבור  התחלנו 
המדובר   , הטבעות  את  ולחפש 
בטבעת יהלום וטבעת הנישואין. 
לפי גודל היהלום נראה לי שהט־

בעת יקרה מאוד, ציין מנשה.
עמלו  האגף  עובדי  שלושה 
טרקטור  גם  וצרפנו  בחיפוש 

כמויות  בהרמת  להקל  עמ"נ 
 , והנס  המזל  למרבה  האשפה. 
נמצאו  נס  שזה  אומר  ממש  ואני 
הטבעות לאחר חיפוש של כ-15 
בערי־ מחט  לחפש  כמו  זה  דק'. 
כי  לציין  חייב  אני  שחת.  מה של 
את  הרתיעו  לא  האשפה  כמויות 
חרי־ אשר   , ביחידה  העובדים 
ניצן  ושמואל  שמואל  שמעון  רי, 
שעושים עבודתם נאמנה ועושים 
לתו־ ולעזור  להחזיר  כדי  הכל 
הרכוש  את  חזרה  לקבל  שבים 

האבוד."היהלום שבזבל
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ישראל

אדם נהרג לאחר שהחליק עם אופנועו
גבר קיפח את חייו בעקבות פגיעה קשה בראשו באזור מחלף וולפסון לכיוון צומת חולון ◆ כוחות 

ההצלה פינו אותו לבית החולים, שם נקבע מותו על ידי הצוות הרפואי

מ‡: מ. יו„

רוכב אופנוע בן 32 נהרג לאחר שנפגע 
מחלף  באזור   ,20 בכביש  כשהחליק  בראשו 
ההצלה  כוחות  חולון.  צומת  לכיוון  וולפסון 
טיפול  לו  העניקו  האירוע  למקום  שהגיעו 
כדי  תוך  אותו,  ופינו  בזירה,  ראשוני  רפואי 

וול־ החולים  לבית  החייאה,  פעולות  ביצוע 
פסון, שם נקבע בהמשך מותו. מדובר בהרוג 

ה-119 בכבישים מתחילת השנה.
למקום  הקשה,  התאונה  בעקבות 
ובהם  רבים,  משטרה  כוחות  הגיעו  האירוע 
נחסם  באירוע,  הטיפול  עקב  תנועה.  בוחן 
מחלף וולפסון לכיוון צפון לתנועת כלי רכב.  

לפני תשעה ימים קיפחו את חייהם ארבעה 
שמיני־ לאחר  בשיקום,  משוחררים  אסירים 
בוס התנגש בגדר בטיחות בכביש 443, סמוך 
ההרוגים  ירושלים.  לכיוון  שילת  לצומת 
כשהיו  הקטלנית  בתאונה  מותם  את  מצאו 
הים  בחוף  שהתקיים  מאירוע  חזרה  בדרכם 

ביום החופשי שלהם.

עיכוב בהתקנת הטלפונים הציבוריים 
לאסירי חמאס

השב"כ והשב"ס יקיימו דיון משותף במטרה לזרז את המהלך ◆ על פי ההסכם שסיים את שביתת הרעב, 
החסמים לניידים יופעלו רק עם הצבת המכשירים, שיהיו תחת האזנה

מ‡: מ. יו„
המקצו־ בדרישות  השינויים  בעקבות 
האז־ הכלא  בבתי  הקיימת  מהמערכת  עיות 
גופי  בין  האחריות  בתפיסת  ופערים  רחיים 
מתברר  ההסדרה,  ליישום  השונים  הביטחון 
שי־ הציבוריים  הטלפונים  התקנת  כי  כעת 
עשויה  הביטחוניים  האסירים  את  שמשו 
הקרובים  בימים  חודשים.  כמה  להתעכב 
צפוי להתקיים דיון משותף לשב"ס ולשב"כ 
בניסיון לזרז את המהלך ולגשר על הפערים.

נגמרה  כזכור,  מחודש,  יותר  לפני 
הכלא  בבתי  הביטחוניים  האסירים  שביתת 

הנה־ בין  שהושגה  הסכמה  בזכות  בישראל, 
בתי  שירות  ובין  בכלא  החמאס  מחבלי  גת 
לטל־ החסמים  כי  הסכימו  הצדדים  הסוהר. 
פונים הסלולריים, המותקנים בהדרגה באג־
פים הביטחוניים, יופעלו רק לאחר שיותקנו 
תחת  שיהיו  ציבוריים  טלפונים  הכלא  בבתי 
בבתי  הציבוריים  הטלפונים  סוגיית  האזנה.  
הכלא הפכה לנושא מרכזי גם בשיחות ההס־
דרה בין ישראל לחמאס, כשבכירים בארגון 
מצריים  למתווכים  הציבו  בעזה  הפלסטיני 
האסירים  לשביתת  פתרון  למציאת  תנאים 

בכלא, כולל פתרון לבעיית הטלפונים.

שהוביל  הוא  השב"כ  דבר,  של  בסופו 
שבי־ של  דעיכתה  את  שאפשר  הפתרון  את 
תת האסירים. סוכם כי הם יהיו זכאים לשו־
דקות   15 לאורך  בשבוע  פעמים  שלוש  חח 
ראשונה  קרבה  במעמד  משפחה  קרובי  עם 
תחת  להיות  עשויות  השיחות  וכי  בלבד, 
האזנה.  גורם ביטחוני בכיר אמר ל"מעריב" 
כי מדובר בהיקף אדיר של שיחות. השב"כ, 
שלו  ביעדים  בוחר  שלו,  העבודה  בדרך 
ואין  הביטחוניים,  הצרכים  פי  על  להאזנה 
הוא מתכוון להיות אחראי להפעלת כל המ־

נגנון כולו.

שריפה פרצה בבסיס תל השומר
צוותי כיבוי הצליחו להשתלט על הדליקה שפרצה בבסיס הצבאי ליד קריית אונו ◆ הכוחות דיווחו על 
פיצוצים - אך מחסני התחמושת לא נפגעו ◆ האש נעצרה סמוך למחסנים עם גגות אסבסט ותרופות 

פגות תוקף. דובר צה"ל: "נזקים מזעריים"

מ‡: מ. יו„
הוזעקו  כיבוי  וצוותי  משטרה  כוחות 
הצבאי  לבסיס  הצהריים  אחר  שישי  ביום 
שמשתוללת  שריפה  בעקבות  השומר  בתל 

במקום. לא ידוע על נפגעים.
שהגיעו  הראשונים  הכיבוי  צוותי 
נפץ  קולות  על  דיווחו  ומגבעתיים  גן  מרמת 
- מה שהעלה חשש כי מקור השריפה נמצא 
בדיקה  לאחר  התחמושת.  ממחסני  באחד 
עלה כי במבנה שעלה באש היו מיכלים שו־

נים שהתפוצצו.
להשתלט  הצליחו  הצוותים 
התפשטות  ולמנוע  השריפה  על 
גגות  עם  סמוכים  מחסנים  לעבר 
מאוחסנות  שבתוכם  אסבסט, 

תרופות שפג תוקפן.
"הכ־ כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
שהסבה  האש  על  השתלטו  באים 
הדליקה  נסיבות  מזעריים.  נזקים 

נחקרות".

קיימים טילים לטווח ארוך 
בעזה שמופנים למדינות המפרץ

ארה"ב החלה לפנות חלקים בשגרירות בבגדד. כמו 
כן הוציאה אזהרה לאזרחים אמריקנים בלבנון, עקב 

המתיחות הגבוהה מול איראן

מ‡: יר‡ל לבי‡

מנהיג מפלגת ה-I.N.A בעי־
ראק איאד עלאווי, אומר כי-קיימים 
שמופנים  בעזה  ארוך  לטווח  טילים 

לכיוון מדינות המפרץ.
טל־ בראיון  אמר  אלעאווי 
אל- הטלוויזיה  בערוץ  וויזיוני 
הישראלי  המודיעין  כי  שרקייה, 
על  מידע  הברית  לארצות  סיפק 
בעזה  שמבוססים  טילים  משגרי 
המ־ ובבצרה  באיראן  בסוריה, 
במדינות  יעדים  לכיווון  כוונים 

המפרץ.

אמריקאי  פקיד  לדבריו, 
ארצות  כי  לו  ואמר  עמו  נפגש 
הברית החליטה לשלוח את שר 
החוץ מייק פומפיאו לבדוק את 
ול־ הטילים  משגרי  על  הדיווח 
על  עיראקים  פקידים  עם  דבר 

המצב.
מודא־ שישראל  אמר  גם  הוא 

גת מאוד מהפלטפורמות הללו.
שה־ כך  על  הצביע  אלאווי 
שהם  שצולמו,  המדהימים  דימויים 
דימויים קרקעיים ולא מלוויינים,הם 
יש־ לסוכנים  שמיוחסים  צילומים 

ראלים.

בכיר אמריקני: טילים 
איראניים נמצאים על 

סירות קטנות
הטילים המורכבים במלואם הועמסו על סירות משמרות 

המהפכה האיראניים, שארה"ב קבעה שהיא ארגון 
טרור, דיווח המקור

מ‡: יר‡ל לבי‡
בכיר אמריקני אמר כי טילים 
קט־ סירות  על  נמצאים  איראניים 
בין  היו  הפרסי,  במפרץ  ורבות  נות 
צבאית  לפריסה  שהביאו  האיומים 

מוגברת באזור.
אזרחיות  סירות  על  "הטילים 
הם דאגה", אמר הפקיד, שביקש לא 

להיקרא.
הוא אישר את הדיווחים ב"ניו 
וושינגטון  כי  "וטען  טיימס  יורק 
של  לויין/אוויריות  לתמונות  הגיבה 
סוכנויות מודיעין אמריקניות, שבהן 
הציגו סירות מסורתיות שנשאו טי־
לים איראניים במפרץ, אחד מנתיבי 

המים האסטרטגיים בעולם.
במלואם  המורכבים  הטילים 
המה־ משמרות  סירות  על  הועמסו 
קבעה  שארה"ב  האיראניים,  פכה 

שהיא ארגון טרור, דיווח המקור.

מו־ והמודיעין  שהצבא  "מה 
אמר  התוצאה",  הוא  ממנו  דאגים 

גורם אמריקאי.
ממשלת טראמפ הפעילה לחץ 
ומחזקת  ימים,   10 מזה  טהראן  על 
את נוכחותה הצבאית באזור המפרץ 
האיראנים  האיומים  את  להדוף  כדי 
על רכוש ארה"ב ועל בעלות בריתה, 

מבלי לספק כל עדות לסכנה.
מאג'ד  באו"ם,  איראן  שגריר 
טכט-רבנצ'י, לא הכחיש את משלוח 

הטילים בראיון לרדיו המקומי.
את  להכין  מוכרחים  "אנחנו 
לדבר  יכול  לא  "אני  "אמר.  עצמנו, 
אבל  באיראן,  צבאית  מוכנות  על 
שכל  הוא  לך  להגיד  יכול  שאני  מה 
הטענות האלה הן חלק מההאשמות 
המזויפות שמכוונות נגד איראן כדי 
משהו  או  סכסוך  כמו  משהו  להכין 

כמו מלחמה".
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בעקבות עשן מהקרון: הרכבת לבנימינה נעצרה
רכבת אשר יצאה מרחובות לכיוון בנימינה נעצרה באמצע הדרך בגלל עשן שיצא מקרון והנוסעים הורדו 

מהרכבת וצעדו ברגל כקילומטר לתחנת הרכבת הקרובה

מ‡: יר‡ל לבי‡

בש־ מרחובות  שיצאה  פרברית  רכבת 
נעצרה  בנימינה,  לעיר  כשיעדה  הערב  עות 
שעלה  עשן  בשל  ההגנה  ת"א  לתחנת  בסמוך 
מקור  ראשוני  דיווח  פי  על  הקרונות.  מאחד 

על  המצביע  דבר  הקרון,  מגלגלי  הוא  העשן 
בלם עצור.

חלו־ מספר  שברו  הקרון  מנוסעי  חלק 
תחום  אל  ירדו  ולא  ברכבת  נשארו  אך  נות, 

המסילה.
עם הגעת הנוסעים לתחנה חולקו להם 

הנ־ ככל  נפגע  אשר  אחד  נוסע  מים.  בקבוקי 
ידי  על  טופל  מהרכבת  הירידה  בזמן  ראה 

מד"א.
פקח הרכבת ביצע סריקה על המסילה, 
והרכבת המשיכה בנסיעתה ונכנסה אל תחנת 
ההגנה, שם הנוסעים עלו על רכבות חלופיות.

המשרד לנושאים אסטרטגיים יעניק 
BDS-לראשונה תקציב  כנגד ה

המשרד לנושאים אסטרטגיים יעניק לראשונה לעשרות פעילים וארגונים פרו-ישראליים ברחבי העולם 
BDS-תקציב לקיום אירועי שטח ויוזמות ברשת כנגד ה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ברא־ אסטרטגיים,  לנושאים  המשרד 
שות השר גלעד ארדן, יעניק לראשונה לעש־
רות ארגונים ופעילים פרו-ישראליים בחו"ל 
תמיכות כספיות בסכום כולל של 5.7 מיליון 
ברשת  ויוזמות  שטח  אירועי  ביצוע  עבור   ,₪
 BDS-נגד הדה-לגיטימציה לישראל ונגד ה
דה- פעילות  קיימת  בהן  במדינות  בחו"ל 

לגיטימציה לישראל וחרם.
קורא  קול  יתפרסם  העולם  ברחבי 
להגיש  פרו-ישראליות  יוזמות  או  לארגונים 
לנושאים  מהמשרד  כספית  לתמיכה  בקשה 
אסטרטגיים. בין המדינות בהן יתפרסם הקול 

גר־ ספרד,  איטליה,  צרפת,  בריטניה,  קורא: 
מקסיקו,  ארגנטינה,  ברזיל,  קנדה,  מניה, 

דרא"פ, ארה"ב ועוד.
משרד  אישור  ולאחר  השני,  בשלב 
לתמיכה  הקול-קורא  יתפרסם  המשפטים, 
לעידוד  ישראליים  וארגונים  שטח  בפעילי 

פעילות תמיכה והסברה המבוצעת מישראל.
המ־ יעניק  התמיכות,  תוכנית  במסגרת 
שרד לנושאים אסטרטגיים עד שלושה מיליון 
₪  עבור ביצוע אירועי שטח פרו-ישראליים 
את  יחזקו  ההזדהות,  את  שיגבירו  בחו"ל 
הקשר ויצרו דעת קהל חיובית כלפי ישראל, 
וכן יעניק 2.7 מיליון ₪ נוספים לארגונים או 

פעילי רשת פרו-ישראליים בחו"ל על יצירת 
קמפיינים, בלוגים והפקות תוכן ברשת האינ־
העולם,  ברחבי  יעד  לקהלי  המיועדים  טרנט 
שיגבירו את התמיכה החיובית ואת ההזדהות 

עם מדינת ישראל במרחב המקוון.
גלעד  אסטרטגיים,  לנושאים  השר 
ארדן: "אני גאה מאוד להשיק לראשונה תכ־
יש־ פרו  ופעילים  בארגונים  תמיכה  של  נית 
ראלים בעולם, שתעודד אירועי שטח ויוזמות 
רשת כנגד ה BDS  ובעד ישראל ואני בטוח 
שהתכנית הזו תיתן חיזוק משמעותי לכל תו־
האנטישמיות  כנגד  שנאבקים  בעולם  מכינו 

וכנגד פעילי החרם".

100 צוללנים תירגלו בחוף בקיסריה כיצד 
להציל במהירות טובעים

הצוללים הוזנקו לחוף הים והחלו בחיפושים אחר הטובעים, תוך שימוש בטכניקות ניווט וחיפוש שהובילו 
לאיתור הבובות שהוצבו מראש בקרקעית הים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בחוף הבאר ביץ בקיסריה התקיים תר־
מיחידת  מתנדבים  מעל 100  היקף,  רחב  גיל 
באימון  השתתפו  זק״א  ארגון  של  הצוללים 
שנסחפו  מבלים  המדמה 8  מבצעית  כשירות 
בגלים ועקבותיהם נעלמו בתוואי שטח גדול 

בים.
הצוללים הוזנקו לחוף הים והחלו בחי־
בטכני־ שימוש  תוך  הטובעים,  אחר  פושים 
הבובות  לאיתור  שהובילו  וחיפוש  ניווט  קות 

שהוצבו מראש בקרקעית הים  למרות החש־
כה ומורכבות המשימה.

חיים אוטמזגין מפקד יחידות המיוחדות 
מתוך  משמעותי  באימון  ״מדובר  זק״א:  של 
סידרת אימוני כשירות מבצעית המתקיימים 
שנה  מדי  הקיץ,  של  הרחצה  עונת  לקראת 
זק״א  של  הצוללים  יחידת  מתנדבי  מוזנקים 
מטביעה,  כתוצאה  נעדרים  באיתור  לסייע 
האימונים נערכים כדי לשמר את המקצועיות 
והמוכנות  של המתנדבים וריענון שימוש בט־

כניקות החיפוש ואתגרים מיוחדים לצוללים 
מתחת למים.״

״הת־ זק״א:  אג״מ  ראש  ווינגרטן  חיים 
הצוללים  יחידת  רבה,  בהצלחה  סוכם  רגיל 
מרשימה,  מבצעית  יכולת  הוכיחה  זק״א  של 
חברים  הישראלית  הקשת  גווני  מכל  אנשים 
ביחידת הצוללים של זק״א מתקבצים לתרגל 
במטרה  להציל חיים ולכבד כבוד המת, בתק־
ווה שנמשיך לתרגל ולהתמקצע ושלא נצטרך 

לטפל באירועי אמת״.

נגן קלרינט יהודי 
הותקף בגרמניה על ידי 

פעילים פלסטינים
"המשטרה לא הגנה עלי מיד וזה לקח יותר מ 5 דקות 
כדי להפסיק את התקיפה, אני גר בברלין כבר ארבע 
שנים ולא חשבתי שזה יקרה לי", אמר הנגן היהודי

מ‡: יר‡ל לבי‡  

ישראלי  קלרינט  נגן   – ברלין 
בג־ הותקף  גורפינקל,  דניאל  בשם 
רמניה ביום שישי האחרון, על ידי 

פעילים פלסטינים.
מהתקרית  תיעוד  פורסם 
כשהמוזיקאי  שהחלה  האלימה 
בקול,  ”ישראל“  המילה  את  אמר 
בסמוך לאירוע פרו פלסטיני שנע־
רך בכיכר הרמן בברלין, מקום שבו 
יש ריכוז גבוה של פלסטינים, והם 

בתגובה התנפלו עליו.
המוזיקאי הישראלי שהותקף 
בגרמניה שחזר את האירוע בשיחה 
עם חדשות 13: ”הייתה הפגנה נגד 
’פל־ של  דגלים  מאות  היו  ישראל, 
שראיתי.  ממה  בשוק  הייתי  סטין‘. 
ממני  שנשמעה  היחידה  המילה 
האמ־ לא  ’ישראל‘.  הייתה  לעברם 
חייבים  לי,  יקרה  כזה  שדבר  נתי 

לעצור את ההפגנות האלה“.

ברלין  משטרת  כי  דווח,  עוד 
פרסמה כי קיבלה חמש תלונות על 

תקיפה של המוזיקאי.
הג־ הכתב  של  דיווח  פי  על 
 ,Audiator באתר  אולריך  רמני 
דניאל  את  הכו  פלסטינים  כעשרה 

גורפינקל באירוע בכיכר.
”המשטרה התייחסה לאירוע 
באדישות רבה ולא עצרה מיד את 
”כפי  גורפינקל,  אמר  התוקפים“, 
המשטרה  בסרטון.  לראות  שניתן 
לא הגנה עלי מיד וזה לקח יותר מ 
5 דקות כדי להפסיק את התקיפה, 
שנים  ארבע  כבר  בברלין  גר  אני 
בכל  לי.  יקרה  שזה  חשבתי  ולא 
מקרה, אני אמשיך לתמוך במדינה 
עירנית  להיות  המשטרה  על  שלי. 
הנגן  סיכם  כאלה“.  במצבים  יותר 

היהודי.
בת־ התלונות  הגשת  למרות 
אכן  אם  דווח  לא  החמורה,  קרית 

נעצרו התוקפים הפלסטינים.

חשמול מסילת 
הרכבת לירושלים 

נדחה ל-2020
רכבת ישראל מעדכנת את לוחות הזמנים להשלמת 
תכנית החשמול של הקו שאמור לחבר בין תל אביב 

לירושלים

מ‡ פ. יוחנן

תחנות  לחשמול  העבודות 
איילון,  נתיבי  לאורך  הרכבת 
יוש־ וסבידור,  השלום  בתחנות 
הראשון  החציון  "במהלך  לם 
לשנת 2020". זאת לעומת הער־
כות קודמות של השלמת העבו־
דה עד לנובמבר 2019, כפי שהן 
פורסמו בדו"ח השנתי של רכבת 

ישראל לשנת 2018.
הרכבת  מעדכנת  במקביל 
העבודות  השלמת  מועד  את 
מי־ כלומר  הראשוני,  לחשמול 
"ההגנה"  לתחנת  ועד  רושלים 
בדרום תל אביב, כאשר המועד 
החציון  "במהלך  הוא  החדש 
לעו־ זאת   ,"2019 לשנת  השני 
מת הערכה קודמת של השלמת 
שגם  הקרוב,  יולי  עד  העבודות 
הדו"ח  במסגרת  פורסמה  היא 
בסביבת  החברה.  של  השנתי 
נולד  שהעדכון  טוענים  הרכבת 

בחברה  מצב  הערכות  לאחר 
העבו־ ביצוע  להתקדמות  ביחס 

דות בקו.
שעברה  שנה  בספטמבר 
השיק שר התחבורה ישראל כץ 
היום  ועד  מאז  לבירה.  הקו  את 
נרשמו עשרות רבות של תקלות 
בת־ האחרונה  נסיעות,  וביטולי 
נת־ נוסעים   200 אז  מאי  חילת 
קעו לשלוש שעות על המסילה 

בשל בעיה טכנית.
חודשים  תשעה  כיום, 
של  החגיגית  ההשקה  לאחר 
מתפקד  עדיין  הקו  כץ,  השר 
מחושמל  והוא  מתכונת,  בחצי 
גוריון,  בן  התעופה  נמל  עד  רק 
נאלצים  אביב  לתל  והנוסעים 
המת־ תוך  רכבת  שם  להחליף 
בסיס  על  שפועלת  לרכבת  נה 
את  שהופכת  מציאות  דיזל, 
היום  משעות  בחלק  הנסיעה 
שימוש  מאשר  ארוכה  ליותר 

ברכב פרטי.
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מקרה שני ביממה האחרונה: רופאים 
חילצו מטבע מגרון הילדה

בתוך פחות מ- 24 שעות, טיפלו רופאי בית החולים זיו בצפת בשני מקרים של בליעת מטבע על ידי 
ילדים. הילדים הובהלו לחדר הניתוח, והעצמים הזרים הוצאו מגופם בהצלחה

מ‡: יר‡ל לבי‡
במרכז  המיון  לחדר  הובאה  בת 4  ילדה 
הרפואי זיו בצפת,  ע"י הוריה, כשהיא סובלת 

מכאבים בצוואר.
של  מטבע  כי  התגלה  הרנטגן,  בצילום 
את   וחסם  נתקע  הילדה,  שבלעה  אגורות   10
הובה־ הילדה  חייה.  את  וסיכן  הוושט  צינור 
ד"ר  ע"י  בדחיפות  ונותחה  הניתוח  לחדר  לה 
שלמה מרחבי, מנהל יחידת א.א.ג וכירורגיית 
ראש צוואר במרכז הרפואי זיו וצוותו, והמט־
בע חולץ בהצלחה וללא סיבוכים מגרונה של 

הילדה.
אירוע זה מתרחש שעות מעטות לאחר 
שילד בן 10 הובהל לפני יומיים לניתוח חירום 
של  מטבע  שבלע  לאחר  זיו,  הרפואי  במרכז 
רנטגן  צילום  נערך  זה  במקרה  גם  שקלים,   5

המטבע  חילוץ  נערך  ולאחריו 
מהוושט בהרדמה מלאה.

מד־ מרחבי  שלמה  ד"ר 
על  בשמירה  הצורך  את  גיש 
בה  מסביבה  והרחקתם  ילדים 
חפצים קטנים ומסוכנים מפו־
בהישג  או  הרצפה  על  זרים 
ידם ועלולים לסכן את שלומם 
בבליעה  "הסכנה  ובריאותם. 
של חפץ זר, יכולה להיות כני־
ובמקרה  הנשימה,  לדרכי  סה 
במקרים  חנק.  כדי  עד  החמור 
הזר  הגוף  של  כניסה  אחרים, 
לוושט, גורם להפרעה במנגנון 
מערכת  בכל  ופגיעה  הבליעה 

העיכול.

שלוש הצעות הוגשו לבניית מתקן 
ההתפלה הגדול בעולם

חצי שנה בלבד לאחר פרסום מסמכי המכרז – הוגשו שלוש הצעות להקמת מתקן ההתפלה הגדול מסוגו בעולם

מ‡: יר‡ל לבי‡

לתכנון,  במכרז  הוגשו  הצעות  שלוש 
מימון, הקמה ותפעול של מתקן התפלה חדש 

בשורק בהספק של 200 מלמ"ק בשנה. 
הליך  לאחר  התקבלו  במכרז  ההצעות 
המתמודדים  עמידת  את  שבדק  מוקדם  מיון 
וכן  וטכניים,  פיננסיים  משפטיים,  סף  בתנאי 
והליך שאלות הבהרה שארך מספר חודשים. 
הן  למכרז  הצעתן  שהגישו  החברות   
ושותפות   Hutchison חברת   ,IDE חברת 
.Afcon-ו Acciona, Allied של החברות

המכרז להקמת מתקן ההתפלה בשורק 
מחודש  ממשלה  החלטת  בעקבות  לדרך  יצא 
הבצורת  עם  התמודדות  בנושא   2018 יוני 
זמנים  בלוחות  פורסם  המכרז  המים.  במשק 
משק  של  הקשה  מצבו  עקב  מאוד  קצרים 
רצו־ בצורות  שנות   5 של  רצף  שחווה  המים 

במקורות  ופגיעה  להתמעטות  שגרמו  פות 
המים הטבעיים במדינה.

הפרויקט יבוצע בשיטת PPP, בה היזם 
הקמה  מימון,  לתכנון,  אחראי  יהיה  הנבחר 
ותפעול של מתקן ההתפלה, לתקופה בת 25 
שנה. המתקן עתיד לייצר כ-200 מיליון מטר 
קוב מים בשנה, ויביא את סך ייצור המים במ־
כמות  בשנה,  מלמ"ק  ל-785  ההתפלה  תקני 
השווה לכ-85% מסך הצריכה הביתית והעי־

רונית כל שנה.
ליזם  אפשרות  כוללים  המכרז  מסמכי 
הנבחר להקים תחנת כוח פרטית בהספק של 
כ-150 מגה ואט, לטובת תפעול המתקן. בנו־
סף, בנק ההשקעות האירופי (EIB) הודיע על 
כוונתו להעמיד מימון לפרויקט בהיקף של עד 

150 מיליון אירו.
לראשונה במכרזי התפלה, המכרז כולל 
 (BAFO (Best And Final Offer מנגנון

מתמודדים  שני  לבחור  למדינה  המאפשר 
שיעלו לשלב  הצעות סופי, במסגרתו תינתן 
להם אפשרות להציע הצעה כספית משופרת.
להתפ־ הבין-משרדית  המכרזים  ועדת 
לת מי ים המשותפת למשרדי האוצר והאנר־
גיה, רשות המים והחברה הממשלתית ענבל, 
יחידת  מנהל  מרמלשטיין,  איציק  בראשות 
פר־ הכללי,  בחשב   PPP ופרויקטי תשתיות 
סמה את המכרז בחודש נובמבר 2018. בניית 
ולארוך   2020 בשנת  להתחיל  צפויה  המתקן 

כ-3 שנים.
הביע  שחם  גיורא  המים,  רשות  מנהל 
למתקן  המכרז  של  המהיר  מקידומו  סיפוק 
מתקן  "הקמת  כי  ואמר  בעולם  מסוגו  הגדול 
בגליל  המתוכנן  ההתפלה  מתקן  גם  כמו  זה, 
המים  משק  יציבות  את  מבטיחים  המערבי, 
הישראלי ואת יכולת אספקת המים גם נוכח 

שינויי האקלים המשפיעים על אזורנו".

בכיר אמריקאי הגיע 
כדי לסייע בפתרון 
לסכסוך הימי בין 

ישראל ללבנון
הוא נפגש עם נשיא לבנון, מישל עאון, ודן עמו 

ביחסים בין שתי המדינות ובהתפתחויות המקומיות 
והאזוריות האחרונות

מ‡: יר‡ל לבי‡

האמריקאי,  החוץ  שר  סגן 
דיוויד סטרפילד, המתווך בסכסוך 
הגבול  בנושא  ללבנון,  ישראל  בין 
בשטח  (העוסק  המדינות  בין  הימי 
של 860 קילומטר רבוע, אשר מש־
תרע לאורך אזורים שבהם ביצעה 
לבנון קידוח לפני כשנתיים), הגיע 
לתל אביב על מנת לסייע במציאת 
שנפגש  לאחר  זאת  לנושא,  פתרון 
מישל  לבנון,  נשיא  עם  שלשום 

שתי  בין  ביחסים  עמו  ודן  עאון, 
המקו־ ובהתפתחויות  המדינות 

מיות והאזוריות האחרונות.
השניים שוחחו גם על יצירת 
"מנגנון עבודה" להגדרת הגבולות 

הימיים בין ישראל ולבנון.
דיפלומ־ מקורות  פי  על 
הידיעות  בסוכנות  שצוטטו  טיים 
 ,(NNA) לבנון  של  הלאומית 
חיוביים  "סימנים  קיבלה  ביירות 
תפ־ את  למלא  האמריקאי  לרצון 

קיד המתווך בינה לבין ישראל". 

אחד מהנשרים 
שהורעלו בגולן 

שוחרר בחזרה לטבע 
הנשר טופל בבית חולים לחיות בר והצליח לשרוד ◆ 

אוכלוסיית הנשרים בישראל מדלדלת בעקביות

מ‡ פ. יוחנן

שברמת  גמלא  בשמורת 
הנשרים  משני  אחד  שוחרר  הגולן 
ששרדו את ההרעלה הקשה לאח־
רונה ברמת הגולן. באותה הרעלה 
בשר  שאכלו  נשרים  שמונה  מתו 
הנשר  מורעלת.  פרה  של  מפגר 
את  לשרוד  הצליח   T72 שמספרו
ימים  חמישה  ובמשך  ההרעלה 
בר  לחיות  החולים  בבית  טופל 

שבספארי.
שאול גולדשיין מנכ"ל רשות 
שמורות הטבע והגנים אמר כי בי־
מים אלה חותמים אלפי "אזרחים 
את  להחמיר  שקוראת  עצומה  על 
בהרעלות  מורשעים  נגד  הענישה 
חיות בר. חברת הכנסת שרן השכל 

שהייתה בטקס השבת הנשר לטבע 
אמרה כי המרעילים לא רק שהינם 
תו־ משיגים  שהם  אלה  עבריינים, 
לטורפים  וגורמים  הפוכה  צאה 
בהם  לשטחים  להיכנס  יותר  רבים 

מבוצעות הרעלות".
רק  כיום  נותרו  בישראל 
בתחילת  נשרים.  ועשרים  כמאה 
כ  בישראל  חיו  האלפיים  שנות 
300 נשרים. הנשרים נעלמים בשל 
הרעלות שנועדות לפגוע בטורפים 
שאוכלים בקר, כתוצאה מהתחש־
מלויות, הפרעות של האדם וצייד 
המאמ־ למרות  שכנות.  במדינות 
צים הרבים שנעשים כדי להגן על 
מס־ נשרים  הבאת  כולל  הנשרים, 
באופן  מדלדלת  אולוסייתם  פרד, 

עקבי.
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אוסטרליה: משפחה מצאה גוש זהב בשווי 
24,000 דולר

בני המשפחה טיילו ומצאו בדרך גוש זהב בשווי 24 אלף דולר

מ‡ פ. יוחנן
עשו  אוסטרליה,  מבנדיגו,  משפחה  בני 
טיול שגרתי עם הכלב שלהם והפכו לעשירים 

יותר, לאחר שמצאו בדרך גוש זהב.
בעילום  להשאר  שביקש  המשפחה,  אב 
הכלב  עם  לטייל  יצאו  ובתו  שהוא  סיפר  שם, 

המ־ בממצא  כשנתקלו  שעבר,  ראשון  ביום 
דהים. "האמת שעברתי ממש לידו, אבל הבת 
"היא  הסביר,  הליכה",  כדי  תוך  בעטה  שלי 
'אני  לה  עניתי  זהב'?  זה  'אבא,  אותי  שאלה 

חושב שכן'".
הם הלכו לסופר בקרבת מקום כדי לש־

כחצי  שוקל  שהוא  גילו  ולשמחתם  אותו,  קול 
של  שהערך  אומר  זה  האב,  של  לדעתו  קילו. 
אם  דולרים,   24,000 לפחות  הוא  הזהב  גוש 
קשה  תקופה  בדיוק  עוברים  יותר: "אנחנו  לא 
לזה  להיות  יכול  היה  לא  אז  כלכלית,  מבחינה 

עיתוי טוב יותר". 

סוכלה הברחת ענק לעזה במעבר ארז
במעבר ארז נתפסו מוצרים כמו רחפנים וציוד לנשק, צלילה ותקשורת שיועדו לרצועת עזה
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דו  כמוצרים  החשודות  חבילות   172
שהיו  לאחר  ארז  במעבר  נתפסו  שימושיים 
מיועדות לעבור לרצועת עזה. קצין מעבר ארז 
הציוד  את  והחרים  תפס  עזה,  מת״ק  מטעם 
החשוד שהוזמן באינטרנט, שהכיל ציוד צבאי 

ואלקטרוני העלול לשמש לצרכי טרור.
דואר  שקי   250 העברת  תואמה  אתמול 

מישראל לרצועת עזה דרך מעבר ארז, בתיאום 
מנהלת התיאום והקישור לעזה מטעם היחידה 
מתוכם  בשטחים.  הממשלה  פעולות  לתיאום 
החבילות  בין  כבעייתיות.   172 כאמור  זוהו 
שה־ כאלו  היו  המת״ק  קצין  ידי  על  שאותרו 
לנשק,  כוונות  דיגיטליים,  מיקרוסקופים  חילו 
אל־ רכיבים  רחפנים,  לנשק,  ונרתיקים  פנסים 
קטרונים, טלפון שטח, מצלמות נסתרות, ציוד 

תקשורת, פנסי צלילה, נעליים צבאיות ועוד.

סרחאן  איאד  משנה  אלוף  עזה,  רמת"ק 
ניסיון  כל  רבה  בחומרה  רואים  "אנו  כי  אמר 
הדואר  משלוחי  של  האזרחי  התווך  את  לנצל 
לפ־ העלולים  שימושיים  דו  מוצרים  להעברת 
קציני  ואזרחיה.  ישראל  מדינת  בביטחון  גוע 
המעבר שלנו, יחד עם רשות המעברים במשרד 
הביטחון ודואר ישראל, פועלים מסביב לשעון 
הכנסת  ולמנוע  זה,  מסוג  הברחות  לסכל  כדי 

ציוד המשמש לצורכי לחימה וטרור

המשק צמח ברבעון הראשון ב-5.2% 
השיעור הגבוה מזה 3 שנים ◆ הגורם לצמיחה -  זינוק חריג ביבוא של כלי רכב
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שיא בצמיחה במשק מזה כשלוש שנים: 
לס־ המרכזית  הלשכה  של  אומדן  פי  על 
של  הראשון  ברבעון  צמח  המשק  טטיסטיקה, 
2019 ב-5.2% - שיעור הצמיחה הגבוה ביותר 
מאז שיעור הצמיחה שנרשם ברבעון השני של 

2016 ועמד על 5.8%.
מדובר באומדן ראשון, המבוסס על נתו־
ומוש־ להתעדכן,  צפויים  שעדיין  חלקיים  נים 
פע מרעשים סטטיסטיים. אומדן נוסף ומדויק 

יותר לגבי הרבעון הראשון של 2019 צפוי לת־
פרסם באמצע יוני.

כאמור,  הראשון,  ברבעון  עלה  התמ"ג 
 .2018 של  האחרון  הרבעון  לעומת  ב-5.2% 
המשק,  של  הצמיחה  בקצב  בעלייה  מדובר 
לעומת עלייה של 3.9% שנרשמה ברבעון הר־
ביעי של 2018, גידול של 2.8% שנרשם ברב־
עון השלישי של 2018, וצמיחה של 1% ברבעון 
נרשמה  שבו  האחרון  הרבעון  של 2018.  השני 
השלישי  הרבעון  היה  מ-4%  יותר  של  צמיחה 

של 2017, אז צמח המשק ב-5%.
בר־ המשק  של  הצמיחה  בקצב  העלייה 
לצ־ בהוצאה  בעלייה  מוסברת  הראשון  בעון 
ביבוא  חריג  מגידול  שהושפעה  פרטית,  ריכה 
כלי  ביבוא  הגידול  הראשון.  ברבעון  רכב  כלי 
הרכב נבע מהשינוי שנעשה ב-1 באפריל במס 
הירוק, שייקר חלק מהמכוניות, מה שגרם לה־
קדמת ביצוע רכישות של כלי רכב לפני השי־
נוי, עוד במהלך הרבעון הראשון, כדי להימנע 

מההתייקרות.

עיריית צפת: לא יינתנו דוחות חנייה 
בתקופת ל"ג בעומר

פקחי החנייה לא ייתנו דוחות בגין חנייה בכחול לבן מיום שלישי עד יום ראשון
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ראש עיריית צפת שוקי אוחנה הנחה את 
לבן,  בכחול  חנייה  לאפשר  החנייה  אגף  מנהל 
פי  על  בעומר.  ל"ג  אירועי  בעת  תשלום,  ללא 
מיום  החל  תקפה  ההחלטה  ב'בשבע',  פרסום 
ליום  ועד   16:00 בשעה  במאי  ה-21  שלישי 
ראשון ה-26 במאי בשעה 8:00. פקחי החנייה 

לא ייתנו דוחות בגין חנייה בכחול לבן.
מוגברת  אכיפה  תתבצע  זאת,  עם  יחד 
לרבות  לתנועה  הפרעה  בגין  קנסות  ויינתנו 
חסימת  חצייה,  ומעברי  מדרכות  על  חנייה 
מגו־ לבתי  כניסות  וחסימת  ורחובות,  שבילים 

רים.
מצפת  היסעים  מערך  יופעל  בנוסף, 
להילולה  ההסעות  כאשר  במירון,  להילולה 
לוגמי  שכונת  בצפת,  המרכזית  מהתחנה  יצאו 
מהכני־ אגמים),  הספר  לבית  (מתחת  הגטאות 

סה לנוף כינרת ומשכונת מאור חיים.
"לאור  אמר  אוחנה  צפת  עיריית  ראש 
גם  שהנחתי  וכפי  רבים  למבקרים  הצפי 
האחרונים,  בחודשים  נוספים  באירועים 
בר־ לבן  בכחול  תשלום  ללא  חנייה  תתאפשר 

חבי העיר בסוף השבוע בו חל ל"ג בעומר. אני 
באירועים  להשתתף  העיר  תושבי  את  מזמין 
בח־ המסורתית,  עבו  בית  בתהלוכת  השונים, 
האירועים  ובשלל  הניידת  המשחקייה  נוכת 

ברחבי העיר"

הספר המיוח„ לעניני ל"‚ בעומר 
ורו מ‚ן לנו

הארץ  מרעיש  הקדוש  התנא  של  הילולא  יום  לקראת 
ומרגיז ממלכות, עיר וקדיש מן שמיא נחית אדוננו רשב"י 
הספרים  עולם  אלו  בימים  התעשר  ובא,  הקרב  זיע"א 
ובו  לנו"  מגן  ספר "תורתו  ומעולה  חדשה  ביצירה  התורני 
שלשה שערים נפתחים. החלק הראשון כולל בתוכו הערות 
וביאורים בסוגיא דרשב"י, העוסק בנושאים מגוונים מאוד, 
בירורי הלכות ופלפולא דאורייתא בענינא דרשב"י, נדונים 
רשב"י  והילולת  רשב"י  למערת  הנוגעים  רבים  הלכתיים 
וכגון איך קיים רשב"י קידוש במערה, ענין שריפת בגדים 

במדורת ל"ג בעומר, שם אמו של רשב"י. 
בתו־ הכולל  יכונה  מצוה"  "תגלחת  בשם  השני  החלק 
מבני  רבבות  אצל  הנהוגה  לקטן  ראשונה  תגלחת  עניני  כו 
ממרן  הנהגות  ובתוכו  בעומר.  ל"ג  ביום  לקיימה  ישראל 
הגאון  התורה  שר  מרן  ע"י  שנכתבו  כפי  זה  בענין  החזו"א 
רבינו חיים קניבסקי שליט"א. בירורי ענין תגלחת ראשונה 

שעושים לקטן ועוד.
"קני־ בשם  הנקרא  השלישי  החלק  לעצמו  ברכה  קובע 
ני חיים" הכולל בתוכו עובדות והנהגות ממרן שר התורה 
התורה  קניני  במ"ח  שליט"א  קניבסקי  חיים  רבינו  הגאון 
שבמסכת אבות ונחוץ מאוד בימים אלו בהם אנו מתכוננים 

הכנה רבתי לקבלת התורה בס"ד. 
שנכת־ בעומר  ל"ג  פיוטי  כל  ובאו  נקבצו  הספר  ססוף 
בו ע"י צדיקי הדורות ומושרים בפיפיות עמך בית ישראל 

ביום זה בציונו של רשב"י ובכל מקומות מושבותיהם. 
ספר זה הינו פרי יצירתו של הגאון המופלג ספרא וסייפא 
רבי יצחק אוהב ציון שליט"א שכבר אתמחי גברא ואתמחי 
להפתיע  וממשיך  מכבר,  שיצאו  הנודעים  בספריו  קמיעא 

אותנו מפעם לפעם בספריו המיוחדים.
ש  א ר ב
מופיע  הספר 
ברכה  מכתב 
מרן  מכת"י 
קני־ הגר"ח 
שליט"א  סקי 
על  שמעיד 
המחבר  הגאון 
שהוא  "ראיתי 
היטב  מברר 
ואני  הענינים 
היטב  מכירו 
שנים  כמה 
וירא  ת"ח  והוא 
ויה"ר  שמים... 
להפיץ  שיזכה 

הקיר  אזובי  אנו  אף  ושמחה",  נחת  מתוך  חוצה  מעיינותיו 
נברכהו ברכת הדיוט שיזכה להמשיך ביתר שאת לזכות את 

הרבים בספריו המועילים והנפלאים. 
תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו היא ימליץ טוב בעדנו 

אדוננו בר יוחאי
052- מרוכזות:  להזמנות  הספרים.  בחנויות  להשיג 

7654405

לפרסום חינם במדור אוצר הספרים 
adratkodesh@gmail.com
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היום תפילה מיוחדת על תורמי "שומרי החומות"

"עת רצון היא לנו" ביומא דהילולא של 
רבי מאיר בעל הנס

היום, י"ד באייר, יום היארצייט, מניין תלמיד חכמים בראשות גאב"ד מאקאווא שליט"א בתפילה 
מיוחדת על תורמי 'שומרי החומות' בציונו הקדוש

חרי בכ :‡מ
שומרי   - הנס  בעל  מאיר  רבי  צדקת 
החומות הוקם לפני למעלה מ-160 שנה על 
החתם  מרנא  ותלמידי  סופר  הכתב  מרן  ידי 
כאשר  הונגריה,  יוצאי  א"י  עניי  עבור  סופר 
יהודים מחו"ל מסייעים ליהודי ארץ ישראל 
"ההייליגע  לכך  המיועדת  בקופה  ותורמים 

פושקע", מאז ועד עתה. 
הקופה  מחלקת  שנים,  עשרות  במשך 
הוותיקה ה'הייליגע פושקע' ממלכת התורה 
והחסד, מידי חודש בחדשו מיליוני שקלים 
לאלפי משפחות, ותומכת באלמנות ויתומים 
הר־ התורמים  של  הנדיבה  תרומתם  בעזרת 

בים מכל רחבי הארץ והעולם.
היום, יום ראשון, י"ד באייר, יום פסח 
הנס,  בעל  מאיר  רבי  של  ה"יארצייט"  שני, 
יום מסוגל לישועות גדולות, בשליחותם של 
גאב"ד  הצדיק  הגאון  ובראשות  הדור  גדולי 
חכ־ תלמידי  מניין  יעלו  שליט"א  מאקאווא 
בתפילה  יעתירו  קברו,  על  מופלגים  מים 
ובק־ התורמים  שמות  את  ויזכירו  מיוחדת 
שתם הפרטית, ובהזכרת המילים הקדושות 

אמי־ שסגולת  י"ח.)  (ע"ז  בחז"ל  המובאות 
"אלקא  ערוך,  לאין  מאוד  גדולה  הינה  רתם 

דמאיר ענני" להושיעו בכל הנצרך לו. 
דמאיר  "אלקא  הנצחית:  הקריאה 
ענני" עליה הובטחו בני ישראל בכל הדורות 
היאר־ ביום  שתשמע  היא  בדוקה  שסגולה 
צייט, תהדהד וודאי שתבקע שערי שמיים.

רחבי  מכל  התורמים  לאלפי  הצטרפו 
לעשרות  הסיוע  במערך  חלק  קחו  העולם, 
אלפי משפחות נזקקות, ובתרומת 120 ש"ח 

ומעלה- תזכו גם אתם להיות חלק ולהזכרת 
שמכם ובקשתכם בפרטיות ע"י מניין תלמי־
הדור  גדולי  בשליחות  מופלגים  חכמים  די 
הנס  בעל  מאיר  רבי  של  הקדוש  ציונו  על 

ביום ההילולא ותזכו לישועות גדולות.
לי־ ובקשות  שמות  והזכרת  לתרומות 
או   1800-200-181 עכשיו:  חייגו  שועות 

073-794403
עד  היום  יתקבלו  ותרומות  שמות 

השעה 13:00

ארה"ב: וואווי הוכנסה לרשימת איסור סחר
במסגרת היחסים המתוחים, וואווי וחברות נוספות הוגבלו בסחר עם חברות בארצות הברית בשל 

החשש כי מוצרי החברה משמשים לריגול

מ‡ פ. יוחנן

הטיל  סנקציות  הטיל  טראמפ  ממשל 
הסינית  התקשורת  יצרנית  על  סנקציות 
הסחר  למאבק  מתח  המוסיף  בצעד  וואווי, 
הוד־ רקע  על  זאת  הברית,  לארצות  סין  בין 
כי  מנוחין  האמריקאי  האוצר  שר  של  עתו 
האמרי־ המסחר  משרד  בקרוב.  בסין  יבקר 
וואווי  חברת  את  מכניס  הוא  כי  הודיע  קאי 
הקשורות  חברות  ו-70  בע"מ  טכנולוגיות 
אליה לרשימת ישויות שנאסר עליהן לרכוש 

אמריקאיות,  מחברות  וטכנולוגיה  רכיבים 
ללא אישור הממשל. 

צו  על  טראמפ  חתם  יותר  מוקדם 
אמריקאיות  חברות  על  האוסר  נשיאותי, 
מלהשתמש בציוד תקשורת המיוצר על ידי 
הלאומי".  לביטחון  סיכון  "המהוות  חברות 
גו־ ספציפיים,  בשמות  נקב  לא  הצו  אמנם 
וואווי  את  בעבר  סימנו  כבר  רשמיים  רמים 
של  בריתה  בנות  על  לחץ  והפעילו  כאיום, 
בציוד  שימוש  לעשות  לא  הברית,  ארצות 
הח־ הדור  לרשתות  החברה  של  התקשורת 

מישי שלהן. 
נגדה,  הטענות  את  המכחישה  וואווי, 
עם  בדיאלוג  לפתוח  "מוכנה  היא  כי  אמרה 
יעי־ פתרונות  ולהציע  האמריקאי,  הממשל 
במוצריה".  הביטחון  את  להבטיח  כדי  לים 
וואוי  של  ההגבלה  כי  החברה,  הוסיפה  עוד 
מעשיית עסקים בארצות הברית, תגרום לה 
יותר,  ונחותות  יקרות  חלופות  עם  להישאר 
הדור  בפריסת  מאחור  להיגרר  לה  ותגרום 
החמישי, תוך פגיעה באינטרסים של חברות 

וצרכנים.

97 הרוגים במבצע של סעודיה נגד המורדים
כוחות הממשלה של דרום תימן, המנוהלת על ידי סעודיה יצאו למבצע נרחב כנגד המורדים החות'ים, 

הרגו 97 מהם ולקחו בשבי 120 נוספים
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שבוצ־ האיראנית,  הטרור  פעולת 
המורדים  באמצעות  אחדים  ימים  לפני  עה 
החות'ים השולטים בתימן, וכוונה כנגד מת־
קני שאיבת הנפט של סעודיה, זכתה לתגובה 
מוחצת מכיוונה של סעודיה: על פי הדיווחים 
הרשמיים, כוחות הממשלה של דרום תימן, 
של  והקואליציה  סעודיה  ידי  על  המנוהלת 
המדינות הסוניות התומכות בה יצאו למבצע 
נרחב כנגד המורדים החות'ים, הרגו 97 מהם 

ולקחו בשבי 120 נוספים.
הצליחו  החות'ים  כי  דיווחה  סעודיה 
והובילו  שלה,  שאיבה  מתקני  בשני  לפגוע 
כי  טענה  סעודיה  זמני.  באופן  להשבתתם 
הנזק שנגרם אינו גדול, למרות שהוא מצריך 

את עצירת השאיבה במתקנים הללו. כמו כן 
הצהירה סעודיה כי לנזקים שנגרמו למתקני 
כמות  על  השפעה  שום  תהיה  לא  השאיבה, 

הייצוא היומי של הנפט מסעודיה.
ת  ר ג ס מ ב

המתנה־ הלחימה 
בשנים  בתימן  לת 
הצליחו  האחרונות, 
להוציא  החות'ים 
של  שורה  לפועל 
תקיפות בתוך שטחי 
בתחילה  סעודיה. 
המתקפות  בוצעו 
ירי  באמצעות  הללו 
רק־ וירי  ארטילרי 

הס־ באזורים  סעודיה,  שטחי  תוך  אל  טות 
עברו  ובהמשך  תימן,  עם  שלה  לגבול  מוכים 
שקיבלו  בליסטיים  טילים  לירות  החות'ים 

מידי איראן, אל עומק השטח הסעודי.

אוסטרליה: השמרנים 
נשארו בשלטון

אוסטרליה התכוננה למהפך, אבל הממשלה השמרנית 
זכתה בניצחון בבחירות ◆ אכזבה גדולה ללייבור, 
שהסקרים ניבאו שתחזור לשלטון אחרי 6 שנים

מ‡ פ. יוחנן

אוסטרליה  ממשלת  ראש 
ניצחון  על  הכריז  מוריסון  סקוט 
הש־ הקואליציה  בבחירות.  מפתיע 
הלי־ מהמפלגה  מוריסון  של  מרנית 
בשלטון,  להישאר  הצליחה  ברלית 
גדול  ניצחון  חזו  שהסקרים  למרות 

למפלגת הלייבור מהאופוזיציה.
 מספירת 70% מהקולות עולה 
 74 קיבלה  השמרנית  שהקואליציה 
שניים   – הנבחרים  בבית  מושבים 
בנו־ מוחלט.  לרוב  מהנדרש  פחות 
סף למפלגה הליברלית של מוריסון 
הליב־ המפלגה  בקואליציה  חברות 
רלית הלאומית והמפלגה הלאומית. 
מי־ ממשלת  יקים  שמוריסון  ייתכן 
עוט, אם לא יחבור לחברי פרלמנט 

עצמאיים.
מפלגת הלייבור מקבלת כרגע 
מפ־ מכל  יותר  הרבה   – מושבים   65
להרכיב  תוכל  לא  אך  אחרת,  לגה 
גדו־ באכזבה  מדובר  קואליציה. 
שקיווה  המרכז-שמאל  למחנה  לה 
השמרנית  הקואליציה  את  להחליף 

אחרי שש שנים.
כמו ראשי הממשלה הקודמים 

נחשב  מוריסון  גם  אוסטרליה,  של 
ההחלטה  לאחר  ישראל.  לידיד 
כיב־ בירושלים  להכיר  האמריקנית 
רת ישראל, ולהעביר אליה את שג־
שא־ מוריסון  הודיע  ארה"ב,  רירות 
רצו שוקלת את המהלך. מאז החליט 
כבירת  ירושלים  במערב  רק  להכיר 
שהשגרירות  שייתכן  ואמר  ישראל, 

תעבור לירושלים בעתיד.
שהנושאים  הראו  הסקרים 
במער־ לאוסטרלים  שחשובים 
המחיה,  יוקר  הם  הזו  הבחירות  כת 
הסביבה.  ואיכות  הבריאות  מערכת 
מתוסכלים  באוסטרליה  הצעירים 
מב־ וגם  השגה,  בר  בדיור  ממחסור 
ההתחממות  כמו  סביבתיות  עיות 

הגלובלית.
שו־ הבטיח  הקמפיין  במהלך 
המסים  את  להגדיל  השאר  בין  רטן 
את  ולהפחית  העשירים,  שישלמו 
עד  ב-45%  החממה  גזי  פליטת 
הת־ השמרנית  הממשלה   .2030
חייבה להפחית את פליטת גזי הח־
ממה ב-26% לפחות עד 2030. בנו־
סף הבטיח מוריסון להפחית מסים, 
ואמר שניצחון של הלייבור יסכן את 

הכלכלה האוסטרלית.
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מחסור זמני בפלפלים
בשל החורף הארוך הגידולים התעכבו וחלה עלייה של  כ-70% במחיר • הערכה: מחסור זמני בלבד

מ‡ פ. יוחנן
מחסור  יש  כי  עולה  החקלאות  משרד 
זמני בפלפלים, שעתיד  להימשך כשבועיים־
שלושה. במשרד מסבירים כי מכיוון שהחורף 

האחרון היה ארוך במיוחד, גידולי הפ־
לפלים התעכבו.

הזמן  בין  פער  נוצר  כך  בעקבות 
שנ־ הפלפלים  לשווקים  מגיעים  שבו 
שעדיין  אלו  לבין  ינואר  במהלך  זרעו 
עוד  נזרעו  ואשר  בשווקים  מוצעים 
כי  במשרד  ציינו  עוד  הקיץ.  בחודשי 
נוכל  אוגוסט  יולי־  החודשים  לקראת 
ליהנות מעודפים של פלפלים בחנויות 

ובשווקים, ומחיריהם יירדו בהתאמה.
בשגרה  עוקב  החקלאות  משרד 
המ־ כעת  ופירות.  ירקות  מחירי  אחר 

חיר הסיטונאי של הפלפלים  עלה ל־?7.60? 
שקלים לק"ג. לפי נתוני מייסופרמרקט, מחיר 
 76% על  המזון  ברשתות  עומד  אדום  פלפל 
עומד  כהה   ירוק  פלפל  מחיר  הממוצע.  מעל 

מעל   68% לק"ג,  שקלים   10.90  -  6.90 על 
הממוצע.

בחו־ בעיקר  גדל  הישראלי  הפלפל   
המקומית,  לצריכה  מענה  ונותן  החורף  דשי 
בשנה,  טונות  אלף  בכ־75  הנאמדת  
טונות  אלף  בכ-90  הנאמד  וליצוא,  
בשנה. עיקר היצוא של הפלפל מת־
נובמבר־מאי.  החורף,  בחודשי  רכז 
הפלפלים  מגודלים  הקיץ  בחודשי 
שמספקים  גידול  בשטחי  בישראל 
עם  המקומי.  לשוק  התצרוכת  את 
זאת, כיום,  באופן חריג, בשל תנאי 
ואלו  הגידול  הצטמצם  האוויר,  מזג 
ונותנים  מהביקוש  פחות  מניבים 
מענה חלקי לצריכה המקומית. בשל 

כך נוצר מחסור קל בחנויות.

פלורידה: ירק על 
חרדים שחזרו 

מתפילת שבת – ונעצר
המשטרה מספרת כי התוקף גם ירק בפניהם ועל בגדי 

השבת של החרדים

 מ‡: יר‡ל לבי‡
שבפלו־ במיאמי  נעצר  אדם 
באנטישמיות  שתקף  לאחר  רידה, 
חרדים   – אורח  עוברי  של  קבוצות 
ששבו לביתם מתפילת שחרית של 

שבת.
בל  בשכונת  אירעו  המעשים 
הרבור, בו מתגוררים חרדים רבים, 
של  קבוצות  מרץ.  בחודש  בשבת 
מתפללים, שעשו את דרכם מבתי 
 11 השעה  בסביבות  לביתם  כנסת 
בבוקר, הותקפו על ידי דניאל סט־

רטיקוב.
אליהם  ניגש  סטרטיקוב 
באגרסיביות, והחל לצעוק עליהם 
הש־ הוא  מוקדמת.  הודעה  ללא 
אנטישמיות  ואמירות  קללות  מיע 
אגרופיו  את  ש“קמץ  בזמן  בוטות, 
הוא  כאילו  בזה,  זה  אותם  והיכה 
עד  לדברי  בהם“,  לחבוט  מתכונן 

ראייה.
המשטרה מספרת כי התוקף 
השבת  בגדי  ועל  בפניהם  ירק  גם 

של החרדים.

"גדולי ישראל התבטאו בחריפות 
בצורך להתחסן"

כזכור, הגר"א וייס קבע נחרצות: 'חובה על הורים לחסן את ילדיהם בחיסון המשולש ללא כל היסוס

מ‡: יר‡ל לבי‡

דו"ח  השבוע  פרסם  הבריאות  משרד 
עד  לפיו  בישראל,  החצבת  נגיף  על  נתונים 
אדם.  בני   4,115 בישראל  נדבקו  שבוע  לפני 
מת־ בהם  הערים  כי  עולה  הנתונים,  מפילוח 
בראש  מככבות  חרדית,  אוכלוסייה  גוררת 
הגבוה  המספר  אותרו  בה  העיר  הרשימה. 
ביותר של חולי חצבת, היא ירושלים אחריה 
עי־ ביתר  צפת,  הערים  לאחריהם  שמש  בית 

לית ועוד.
יותר  גדולה  מודעות  ישנה  בחו"ל  האם 

בציבור החרדי בצורך להתחסן?
חרדים'  'בחדרי  חוץ  כתב  פרבר  יענקי 

ברמה':  ב'קול  ולעניין'  ב'ישר  בתוכנית  אמר 
החצבת.  לנושא  מודעות  יותר  ישנה  "בחו"ל 
שישנה  לכך  מודעות  מספיק  אין  בארץ  כאן 
סכנה ממחלת החצבת. בארה"ב היהודים בג־
לות והם לא מעזים לעשות את מה שהם מע־
משהו  גוזרות  הרשויות  אם  כאן.  לעשות  זים 
הם מקיימים ולא עושים הפגנות. ישנו מיעוט 

קטן ושולי בארה"ב שלא מתחסן."
יכולה  המחלה  מה  מתחסן,  שלא  ומי 
המרכז  מנהל  רביד  מוטי  פרופ'  לו?  לגרום 
היא  "החצבת  עונה:  הישועה  מעניני  הרפואי 
קשה  לא  למחלה  שנחשבת  ויראלית  מחלה 
ברוב המכריע של החולים למתבגרים וילדים. 
מחלת חום שנמשכת בדרך כלל כשבוע ובסך 

חלק  שיש  היא  הבעיה  ממנה.  מבריאים  הכל 
קטן שהמחלה הזאת קשה עבורם או שגורמת 
היו  בה.  לטפל  מאוד  שקשה  ריאות  לדלקת 
השנה מספר חולים שנפטרו מהמחלה הזאת". 
בחצבת  חלה  שאדם  לזהות  אפשר  איך  וגם, 

והאם המחלה מדבקת?
דעתם של גדולי ישראל בעניין החיסון 

למניעת חצבת.
המנהל  סגן  ברויאר  חיים  מנחם  ד"ר 
הישועה  מעייני  הרפואי  במרכז  הרפואי 
ב'המתחשבנים': בתחילת הגל הראשון הזעי־
קו אותי לביתם של גדולי ישראל. גדולי יש־
ראל התבטאו בחריפות בצורך להתחסן. כולם 

בקו אחד התבטאו שצריך להתחסן.

דאגה גוברת:

בפעם השנייה: בית חב"ד בארה"ב הוצת 
על ידי אלמוני

בית חב"ד מקומי בעיר ארלינגטון שבמדינת מסצ'וסטס הוצת הלילה בפעם השנייה על ידי אלמוני. 
המשטרה המקומית פתחה בחקירת האירוע. במשטרה חושדים כי המניע להצתות הינו אנטישמי מאחר 

וביתו של שליח חב"ד משמש אף כבית כנסת

מ‡: יר‡ל לבי‡  

ארלינגטון, מסצ‘וסטס – שריפה פרצה, 
במדינת  חב“ד  בבית  השבוע,  השנייה  בפעם 
מסצ‘וסטס שבארצות הברית, והחשש הוא כי 
מדובר בהתנכלות זדונית על רקע אנטישמי. 

בית חב“ד סמוך, הוצת אף הוא.
ארלינגטון.  בעיר  חב“ד  בבית  מדובר 
גם  המשמש  המבנה  מתוך  נעשית  הפעילות 
כביתם של השליח, רעייתו ושלושת ילדיהם.

בסביבות  האחרונה,  השבת  במוצאי 
את  נמה  כבר  המשפחה  כאשר  השעה 23.00 
שנתה, הופעלה אזעקת האש בבית ובני הבית 
במכוני־ והתמקמו  הבית  מן  ברחו  התעוררו, 

תם.
שרי־ מצאו  הבית  אל  שהגיעו  הכבאים 
הם  הקירות.  אחד  את  המלחכת  קטנה  פה 

נזק  רק  ונותר  הלהבות  על  במהרה  השתלטו 
שריפות  חוקר  הבית.  של  החיצוני  בצידו  קל 
שמדובר  החשד  את  העלה  למקום  שהגיע 

בהצתה זדונית.
על  הסצנה  חזרה  שישי  שבליל  אלא 
עצמה: בסביבות השעה 21.00 בערב הוזעקו 
כוחות הכיבוי אל הבית, בשל שריפה נוספת. 
גם כאן הצליחו מכבי האש לעצור במהרה את 

הדליקה – וחוקרי השריפות בודקים את סיבת 
השריפה.

המקומי  החדשות  באתר  דיווח  לפי 
Arlington WickedLocal, השליח דיווח 
למשטרה כי למרות שקל לאתר את בית חב“ד 
דורש,  לכל  באינטרנט  זמינים  ופרטיו  מאחר 
פעילות  או  איום  בכל  נתקל  לא  שהוא  הרי 

חשודה בסביבה.
שריפה  אלו,  הצתות  בשתי  די  לא  אם 
שהתרחשה (חמישי) בבית חב“ד סמוך – בא־
תוצאה  היא  גם  שהיתה  מתברר  נידהאם,  זור 
של התנכלות. בית חב“ד זה מנוהל בידי הש־

ליח ר‘ מנדי קרינסקי ורעייתו.
בפוסט שכתבו מספר ר‘ מנדי כי ”ביתי, 
בית חב“ד שלי, בית חב“ד ובית הכנסת והבית 
שלכם, הוצת במכוון הלילה. זה מטריד מאד. 

החוקרים יגיעו הנה הבוקר, עם העיתונאים.

בעקבות מכתב שר 
התורה: אלפים 

השתתפו בעצרות 
תפילה וסליחות

על רקע חילולי השבת המתמשכים באישור הממשלה: 
אלפים השתתפו הלילה בעצרות תפילה וסליחות

מ‡: יר‡ל לבי‡
לאור קריאתו של שר התורה 
קנייבסקי  חיים  רבי  האדיר  הגאון 
השתתפו  חרדים  אלפי  שליט"א, 
וסליחות  תפילה  עצרות  בעשרות 
המתב־ השבת  חילולי  על  במחאה 
הממשלה,  באישור  בישראל  צעים 
ראש  אישר  אלו  בימים  כשרק 
המוניים  שבת  חילולי  הממשלה 
לטובת  יהודים,  ידי  על  המבוצעים 
שמיועדת  בינלאומית  זמר  תחרות 

המרכזית  העצרת  הארצות.  לגויי 
'לדרמן'  המדרש  בבית  התקיימה 

בבני ברק.
ליש־ הראשי  הרב  כי  יצויין 
במודיעין  בשיעורו  לאו  דוד  ראל 
הגדול  השבת  חילול  עקב  כי  אמר 
הקרובה  בשבת  להתקיים  שעתיד 
מכל  מבקש  אני  האירוויזיון,  בגלל 
הד־ לפני  דקות  עשר  ואחד,  אחד 
לקת נרות ועשר דקות לאחר צאת 

השבת להימנע מעשיית מלאכה.
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הגר"ג אדלשטיין: כך אפשר להשפיע על 
מי שלא שומר שבת – שישמור

נשיא מועצת גדולי התורה של 'דגל', מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, נשא שיחה בעקבות חילולי 
השבת במדינה "מה שעוסקים בתורה בשבת זה חשוב פי אלף ממה שביום חול"

מ‡: יר‡ל לבי‡
גדולי  מועצת  נשיא  שנשא  בשיחה 
הגרי“ג  הישיבה  ראש  מרן  ’דגל‘,  של  התורה 
אדלשטיין, בעקבות חילולי השבת במדינה – 

הוא עורר:
איך  השבת,  שמירת  קודש,  ”שבת 
אפשר להשפיע על מי שלא שומר שבת, שי־

שמור שבת, איך אפשר להשפיע עליו?
מעשה שהיה, היה מקום ששם לא היה 
חילולי שבת. היו שם אנשים לא שומרי שבת, 
אבל רק בצנעא, בפרהסיא לא היה, בפרהסיא 
לא היה חילולי שבת, לא ראו. ופעם אחת קרה 
שאחד חילל שבת בפרהסיא, פעם אחת קרה. 
העצה,  מה  זה,  מה  איש:  החזון  את  שאלו  אז 

מה זה? איך זה? מה הסיבה?
יותר  צריכים  אנחנו  איש:  החזון  אמר 
גם  מזלזלים  אנחנו  השבת,  בשמירת  להקפיד 
על  מטלטלים  עירוב  שיש  במקום  בשבת.  כן 

מטל־ לא  מדרגה  בעלי  אנשים  העירוב.  סמך 
אנשים  היו  המקום  באותו  ששם  בגלל  טלים, 
בעלי מדרגה והיו מטלטלים בשבת, יש עירוב 
עושים,  לא  מדרגה  בעלי  אבל  מטלטלים,  אז 
לדעת,  אפשר  אי  שלפעמים,  חששות,  יש 
חששות  יש  חשש,  לפעמים  יש  העירוב,  אם 
בזה, אז לכן בעלי מדרגה לא צריכים לטלטל 
לא  אז  בשבת,  יטלטלו  לא  הם  ואם   – בשבת 
יהיה חילול שבת. אז הסיבה היא מפני שבעלי 
המדרגה לא החמירו בשמירת השבת. לכן, זה 
בפרה־ שבת  יחלל  [-החילוני  הוא  שגם  גרם 

סיא]. כך אמר החזון איש.
יש איגרת הגר“א על שבת, השבת הוא 
קודש  הגאון,  אומר  קדשים‘.  ’קודש  אומר 
בשבת.  שלום  לומר  התירו  בקושי  קדשים! 
יש גמרא, בקושי התירו, לומר שלום בשבת, 
התירו  ובקושי  השם,  ושם  ברכה,  זה  שלום 
מדרגות  יש  אומרת  זאת  בשבת.  שלום  לומר 

בקושי  שלום,  אומרים  לא  שבשבת  כאלה 
התירו, בקושי התירו.

ועסק התורה בשבת, יש מקובלים, המ־
קובלים אומרים, זה כנראה על פי קבלה, שמה 
שעוסקים בתורה בשבת זה חשוב פי אלף ממה 
שביום חול, עסק התורה בשבת, שיש קדושת 
גם  יותר  הוא  בשבת  התורה  עסק  אז  השבת, 
כן, תורה אחרת לגמרי, זה פי אלף מאשר ביום 
חול, המעלה של עסק התורה בשבת, פי אלף. 
יש  יתירה  נשמה  יתירה,  נשמה  יש  ובשבת 
שבת,  במוצאי  הבשמים  על  ומברכים  בשבת, 
ויינפש, מה זה נשמה יתירה? הרב דסלר אמר, 
שאפשר להרגיש את הנשמה היתירה, אפשר 
להרגיש נשמה יתירה, אפשר להרגיש את זה, 
לו  שיש  מרגיש  יתירה  נשמה  בעל  שהוא  מי 

נשמה יתירה, אפשר להרגיש את זה.

חדרה: מאות מחו 
למען השבת

כמאה תושבי חדרה מכל רחבי העיר, חרדים, דתיים 
ומסורתיים, מחו מול מועצת העיר בדרישה לשמור 

על צביונה של השבת בעיר

מ‡: יר‡ל לבי‡
מכל  חדרה  תושבי  כמאה 
ומסו־ דתיים  חרדים,  העיר,  רחבי 
העיר  מועצת  מול  הפגינו  רתיים, 
של  צביונה  על  לשמור  בדרישה 
הני־ רקע  על  זאת  בעיר,  השבת 
לה־ בנוגע  העיר  במועצת  סיונות 
צעה לשינוי חוק העזר העירוני כך 
שיאפשר פתיחה של מסחר בשבת 

בעיר.
העזר  חוק  לשינוי  ההצעה 
עלתה להצבעה לאור הפעלת לח־
צים מכיוונו של מספר 2 ברשימתו 
שכבר  ברכה,  שי  העיר,  ראש  של 
זמן רב פועל על מנת לגייס קולות 

לטובת ההצעה.
תקו־ כבר  ההצעה  בעקבות 
בעיר  רבים  שתושבים  ארוכה  פה 
ההצ־ את  לסכל  מנת  על  פועלים 
עה ולשמור על צביונה של השבת 

בעיר, כפי שהיה לאורך כל השנים.
שפעי־ חוששים  התושבים 
לותם של גורמים שונים, בהובלת 
השבת  בצביון  יפגעו  ברכה,  שי 
שנים  ארוכת  במסורת  ויפגעו 
למסורת  כבוד  של  בעיר,  הנהוגה 

ולשבת.
ההפ־ ממארגני  אבוטבול  בן 
גנה סיפר: "זו תקופה ארוכה שגו־
רמים קיצוניים מובילים בעיר שיח 
של הסתה ופלגנות ומנסים לזרוע 
החיים  במרקם  ולפגוע  שנאה 
כל  בעיר,  התושבים  של  המיוחד 
זאת בשביל לפגוע בצביון המיוחד 
של השבת בעיר, באנו לפה קבוצה 
להעביר  כדי  תושבים  של  גדולה 
של  העמדה  את  הציבור  לנבחרי 
הרוב הבריא בעיר – די להסתה ול־
השבת  קדושת  על  שמרו  פלגנות, 

בעיר!" מסר.

רבה של ירושלים לח''כים: 
לחוקק חוק שישמור על 

קדשות הכותל 
הרב שלמה עמאר, קורא לראשי הסיעות בכנסת 
לדאוג לחקיקה ברורה שתשמור על קדושתו של 
הכותל המערבי לכל אורכו ומבקש כי הוא יעמוד 
"בסמכותה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל"

מ‡: יר‡ל לבי‡

הראשון לציון לשעבר, ורבה 
שלמה  הרב  ירושלים,  של  הראשי 
הסיעות  לראשי  קורא  עמאר, 
ברורה  לחקיקה  לדאוג  בכנסת 
הכותל  של  קדושתו  על  שתשמור 

המערבי.
במכ־ כותב  עמאר  הגר"ש 
זמן  דודים,  עת  עתה,  כי "הנה  תב 
ממשלה  להקים  מתקשרים  שבו 
בישראל ובנים את התשתית שע־
ליה תיכון הממשלה הבאה בשעה 
טובה ומוצלחת, וכל קבוצה מעלה 
בעיניה,  החשובים  העניינים  את 

כידוע ומפורסם".
"ואנו סמוכים ובטוחים שכל 
העסקנים היראים ההולכים בדרך 

התורה ויר"ש היא אוצרם, שיעלו 
עניני התורה כמו שבת ומועד, וע־
ניני קיום הכשרות והנישואין כדת 
קיום  על  ולשמור  וישראל,  משה 
כרבני  בתפקידיהם  ישראל  חכמי 
ערים ומושבים ושכונות, וכו', שזה 
קיומו של עם ה' בכל אתר ואתר" 

מוסיף הרב עמאר.
וידרשו  יעלו  בבקשה  "ונא 
בכל עוז ובהדר, את שמירת כבוד 
ברורה,  לחקיקה  וידאגו  המקדש 
לכל  קדוש  הוא  המערבי  שהכותל 
בסמכותה  עומד  הוא  וכי  אורכו, 
הבלעדי של הרבנות הראשית לי־
שראל, והם לבד מוסמכים לקבוע 
סדרי התפילה דבר שנקבע על ידי 
הממשלה וראשיה במלחמת ששת 

הימים".

רבני העיר ביתר קוראים שלא לשתף 
פעולה עם פקחי החינוך

"סכנה עצומה לכל המשך החינוך הטהור של ילדינו היקרים הי"ו, ואם לא נעמוד על המשמר בעת הזאת, 
ח"ו יכרת שארית החינוך הקדוש, ואחריתה מי ישורנה." נכתב במכתב חריף

מ‡: יר‡ל לבי‡

בעקבות פניה של מנהלי מוסדות לבי"ד 
ברוורמן  צבי  ר'  הרה"ג  הראב"ד  בראשות 
לשתף  שלא  במכתב  הרבנים  יצאו  שליט"א 
המכתב  החינוך.  משרד  מפקחי  עם  פעולה 

מתפרסם באתר 'ביתר אונליין'.
במכתב שחתומים עליו דייני בית הדין 
הרב  ברוורמן,  צבי  הרב  הגאונים:  הרבנים 
הדקל,  שכונת  רב  אוירבאך  שמחה  מאיר 
ברזוב־ ישראל  הרב  איצקוביץ,  שלמה  הרב 
סקי, והרב אברהם שרגא שטיגליץ. נכתב כי 

"לאחר שנודע כי המשרד עומד לערוך ביקו־
רת לימודית של תוכן וסדרי החינוך במוסדות 
תחו־ רב  "בקרה  השם  תחת  בעירנו,  חינוך 
מית".הרי לאחר שהתברר, כי ביקורת זו הינה 
לתכני  הקשור  בכל  גסה,  התערבות  למעשה 
התורה  תלמודי  של  החינוך  וסדרי  הלימוד 
ומוסדות החינוך לבנים ובנות אלו בעירנו, מה 
שלא נעשה עד היום, מה שעלול לפגוע בכל 
וצורת  היקרים,  מוסדותינו  של  החינוך  דרך 
להודיע  הננו  לכך,  אי  דנא,  כמקדמת  החינוך 
לכל מנהלי המוסדות, את דעתנו דעת תורה, 

כי אנו רואים בביקורת זו."

'סכנה עצומה לכל המשך החינוך הטהור 
על  נעמוד  לא  ואם  הי"ו,  היקרים  ילדינו  של 
המשמר בעת הזאת, ח"ו יכרת שארית החינוך 

הקדוש, ואחריתה מי ישורנה.'
המוס־ מנהלי  לכל  מורים  הננו  "ולכן 
דות, שאסור לשתף שום פעולה עם בקרה 
אין  "כי  במכתב  מזהירים  הרבנים  כלל"  זו 
במו־ רגל  דריסת  שום  אלו  לבקרים  לתת 

ואם  בעירנו,  החינוך  מוסדות  סדותינו 
אנו  החינוך,  למוסדות  תגיע  זו  ביקורת 
ככל  נעשה  בעיר,  החינוך  על  כאחראים 

יכולתינו למנוע הדבר."

נשיא ועידת רבני אירופה:

ה-BDS מוטציה של האנטישמיות שבה 
'ישראל' החליפה את 'היהודי'

בעקבות החלטת הפרלמנט בגרמניה המגנה את תנועת החרם על ישראל (BDS) - ומגדירה אותה 
כאנטישמית, קורא הגר"פ גולדשמידט למדינות אירופה נוספות ללכת בעקבותיה ולקבל החלטה דומה

מ‡: יר‡ל לבי‡

"תנועת ה BDS היא מוטציה של האנ־
את  החליפה  ישראל  מדינת  שבה  טישמיות 
את  מברכת  אירופה'  רבני  'ועידת  היהודי. 
הפרלמנט הגרמני על החלטתו ואנו מקוים כי 
מדינות נוספות יילכו בעקבות גרמניה ויקבלו 
רבני  'ועידת  נשיא  הגיב  כך   – דומה"  החלטה 
על  גולדשמידט  פנחס  רבי  הגאון  אירופה' 
החלטת גרמניה המגנה את תנועת החרם על 
כאנטיש־ אותה  ומגדירה   -  (BDS) ישראל 

מית.
הפרלמנט בגרמניה שהעביר ביום שישי 
יש־ על  החרם  תנועת  את  המגנה  חוק  הצעת 

כאנטישמית.  אותה  ומגדירה   -  (BDS) ראל
המ־ כל  את  החוצה  גדול  ברוב  שעבר  בחוק, 
פלגותנ המיוצגות בפרלמנט, קורא הפרלמנט 

המ־ בגופים  לממן  או  לתמוך  שלא  לממשלה 
תנגדים לזכות ישראל להגן על עצמה. ההצ־
עה אמנם לא מחייבת את הממשלה, אך היא 
הקנצלרית  של  השלטון  מפלגת  בידי  נתמכה 
אופן  את  כעת  לבחון  שצפויה  מרקל,  אנגלה 

יישומה.
המרכ־ מדינה  היא  למעשה  גרמניה 
ארגון  את  המגדירה  באירופה,  הראשונה  זית 
אנטי־ ישראל.  על  החרם  קמפיין   ,BDS-ה
שמי. ההחלטה זכתה לתמיכה רחבה, הן מצד 
מפלגות השלטון ובהן האיחוד הנוצרי-הדמו־
והן   הסוציליסטי-הדמוקרטי,  והאיחוד  קרטי 
המפלגה  ובהן  האופוזיציה  מפלגות  ידי  על 

החופשית הדמוקרטית, ומפלגת הירוקים.
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