
בס"ד | יום רביעי י"ז אייר תשע"ט 22/05/2019 | גיליון מס' 937 | 
דף היומי: בבלי - בכורות ל"ה | ירושלמי - מעשרות י"ח | משנה יומית: שבועות ב-ג ה-א | הלכה יומית: או"ח תקי"ד, ו -ח

המבקר נגד 
מועמד רה"מ 
נתניהו לתפקיד

ישראל מגדילה את מרחב 
הדיג ברצועת עזה

מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע על הגדלת מרחב הדיג לטווח של עד 15 
מייל ◆ "מימוש הצעד מותנה בכך שהדייגים בעזה יכבדו את ההסכמות" אמר אלוף 

כמיל אבו רוקון

 18,000

03-80-600-09

מטעני דמה 
התגלו במשאיות 

ממחצבה 
פלסטינית 
למרכז הארץ

עורך דינו של 
ראש הממשלה 

בתלונה ליועמ"ש, 
"ההדלפות 

נעשות בכוונה 
להשפיע שלא 

כדין על ההחלטות 
שעתידות להתקבל 

בעניינו"

מתקפה נגד 
ההתגברות 

החסינות וכמובן 
רה"מ נתניהו: 
נאומי הבכורה 
של מירב כהן 
ע'דיר כמאל 
וחילי טרופר

חמאס שדרג את יכולות הירי 
של טילים נגד מטוסים

mailto:A052761900@gmail.com


יום רביעי י"ז אייר תשע"ט 222/05/2019

'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל
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- - -
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© כל הזכויות שמורות

גליל
30-20 גולן

35-17

חיפה
29-18

טבריה
תל אביב37-20

29-18

ירושלים
באר שבע33-21

37-16

אילת
41-24

תחזית להיום:

שערים יציגים

היום: בהיר ע„ מעונן חל˜י .חול 
עלייה ניכר בטמפרטורו. בפנים 
ה‡ר ובהרים יהיה חם מהר‚יל ע„ 

רבי.
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לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„

"לטון הימין בסכנה"
נתניהו  הממשלה  שראש  הבאה  בפעם 

יזהיר את מצביעיו התמימים כי "שלטון הימין 

בסכנה", עליהם להראות לו את הנתונים הק־

שים שפרסם ארגון לביא. 

המח־ הארגון,  שניפק  מיוחד  דו"ח  לפי 

הישראליים  הכלא  בבתי  הביטחוניים  בלים 

במהלך  שונים  מסוגים  מותרות  לשלל  זוכים 

ישיבתם בבתי הכלא בישראל.

בין היתר הם מקבלים נעלי מותגים יוק־

מזון  וכמובן  שונים  וקרמים  בשמים  רתיים, 

מש־ פירות,  קוקטייל  בונבוניירות,  משובח. 

שאר  וכל  וממתקים,  חטיפים  מוגזים,  קאות 

הטוב שיש למדינת ישראל להציע.

הסוהר  בתי  שירות  של  הרפה  תגובתה 

רוב  כי  נטען  בהודעה  להגיע.  כמובן  מיהרה 

מתקציבים  הם  למחבלים  שמגיעים  הדברים 

שמממנת הרשות הפלשתינית בסך 400 ש"ח 

לחודש לכל אסיר. כאילו הכסף לא עובר בא־

נמצאים  לא  האסירים  כאילו  בישראל.  מצע 

בידיים ישראליות.

אכזריים,  באסירים  שמדובר  לשכוח  לא 

שלחלקם הגדול יש דם יהודים על הידיים.

הח־ ערבי  ממוצא  אחד  שאסיר  פלא  לא 

ליט לאחרונה לחזור בו מטענתו כי הרג יהודי 

על רקע פלילי, ואמר כי הרקע לדבר היה בי־

טחוני ולכן הוא מבקש לעבור לתאי הכלא של 

האסירים הביטחוניים. 

פרנו // ‡ברהם ויסמן

זמן ובה ויר‡ מים
כתב רבי יהונתן אייבשיץ ב'יערות דבש': 

"יום ל"ג בעומר הוא הילולא דרבי שמעון בר 

יוחאי, כי מת אז והיה הילולא למעלה בבואו 

אל המלך. וראוי לכל איש הירא וחרד לשום 

זכות  כי  בתשובה,  לשוב  ההוא  יום  ליבו  אל 

רשב"י מסייע להבא להיטהר ולא לבלות זמן 

הוא  אשר  עולם,  בהבלי  הרבים  בעוונותינו 

לצדיק לצער".

רשב"י  אמר  שהרי  נכתב  הקד'  בספרים 

(סוכה  הדין"  מן  העולם  כל  לפטור  אני  "יכול 

מה:), ומדי שנה ביום ההילולא שלו אומר כן 

והוא  ישראל  כל  מתכפרים  ובזכותו  בשמים 

יום סליחה ומחילה. 

// ח"כים נוספים מכחול לבן מתנערים „בר המערכ
מהתנהגות לפיד נגד החרדים

"שלשת רבעי המפלגה שלנו לא מסכימים עם דברי לפיד נגד החרדים. ליברמן 
ולפיד אומרים דברים דומים ולא שומעים טענות על ליברמן. כולנו מבינים 

שהחרדים הם חלק מאיתנו, אומר יועז הנדל

 מ‡: יוני טיין
ביטון  מיכאל  הח"כ  אחרי 
שיצא חוצץ נגד ההסתה של יאיר 
לפיד בזמן הביקור במפעל בקבו־
קי הזכוכית פניציה, חבר הכנסת 
התנער  לבן)  (כחול  הנדל  יועז 
כחול  מראשי  לפיד  יאיר  מדברי 
לבן. "שלשת רבעי המפלגה שלנו 
לא מסכימים עם דברי לפיד נגד 
אומרים  ולפיד  ליברמן  החרדים. 
שומעים  ולא  דומים  דברים 

מבי־ כולנו  ליברמן.  על  טענות 
מאיתנו  חלק  הם  שהחרדים  נים 
אותם  לשלב  דרך  למצוא  וצריך 
ודמות  חבטות  לשק  הפך  ולפיד 
מטרה". את הדברים אמר בתחנת 

"קול חי".
אמר.  הצרפתי  החוק  על 
זה  הצרפתי,  החוק  נגד  לא  "אני 
סביר שלא חוקרים ראש ממשלה 
שיש  בתנאי  קטנים  דברים  עך 

הגבלת כהונה וזה לא המקרה".

הקואליציוני.  המו"מ  על 
מחר  ואם  דמוקרטי  משחק  "יש 
וכ־ ליברמן  עם  להסכם  יגיע  לא 
העם  אלינו  עובר  הכדור  חלון 
לא בחר בנתניהו וגם בליכוד לא 
חסינות  לתת  מנת  על  הצביעו 

לביבי".
גם בוגי יעלון מראשי כחול 
לבן אמר אש לקול חי כי: "דברי 
גנץ  לרוח  ולא  לרוחי  לא  לפיד 

ואשכנזי – הערנו לו על כך".

המבקר נגד מועמד רה"מ 
נתניהו לתפקיד

מבקר המדינה מתח בעבר ביקורת חמורה 
על מתניהו אנגלמן מועמדו של רה"מ 

נתניהו לתפקיד המבקר ◆ מטעם אנגלמן 
נמסר: "הדוח עסק ברובו בנושאים הנוגעים 

לתקופה שלפני כהונתו של אנגלמן"  

מ‡: יוני טיין

מועמדו  אנגלמן  מתניהו 
לתפ־ נתניהו  הממשלה  ראש  של 
קיד מבקר המדינה, מנכ"ל המל"ג 
חריפה  לביקורת  זכה  לשעבר, 
היוצא,  המדינה  מבקר  בדוח 

לפני  שפירא,  יוסף  השופט 
כך  שנים.  וחצי  כשלוש 

דווח הערב בחדשות 12.
לפני  כתב  שפירא 
דוח  שנים  וחצי  שלוש 
על  מאוד  חמור  ביקורת 
ועדת  ועל  הטכניון  מנכ"ל 
ביקורת  ומתח  המכרזים, 
אישי:  באופן  מתניהו  על 
המדינה  מבקר  "משרד 
המכרזים  לוועדת  מעיר 
איש־ כי  למנכ"ל,  ובראשה 
רה את המינוי למראית עין 
בחירה  הליך  ללא  בלבד, 
פעלה  היא  ושקוף.  שוויוני 
בניגוד להוראות חוק חובת 

המכרזים ותקנותיו".
"הדבר חמור במיוחד, 
שהממצאים  העובדה  נוכח 
הביקורת  של  וההמלצות 
לפרויקט  בנוגע  הפנימית 
לרבות  הפקולטה  שיפוץ 
בע־ וההמלצות  הממצאים 
עם  התקשורת  דרכי  ניין 
בעלי המקצוע, היו אמורים 

לעמוד כנר לרגליה".
בת־ השיב  אנגלמן 
"דו"ח   :12 לחדשות  גובה 
עסק  בטכניון  הביקורת 
הנוגעים  בנושאים  ברובו 
כהונתו  שלפני  לתקופה 
כמנכ"ל.  אנגלמן  של 
המכרזים,  בוועדת  הדיון 
בהשתתפות  התקיים 

חברי  וכלל  היועמ"ש 
מכל  כדין.  הועדה 
הליקויים  כלל  מקום 
מפו־ הודעה  תוקנו. 
בנושא  נמסרה  רטת 
המ־ מבקר  למשרד 

דינה".

 | 02-6247814
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התנועה למשילות קוראת 
לתמוך בביטול הגבלת

 מספר השרים
כבר בעת חקיקת החוק הזהירה התנועה כי הוא לא ריאלי ואכן אף 

ממשלה לא הצליחה לעמוד בו מאז. "כדי למנוע את הפגיעה בעבודת 
הכנסת יש לקדם חוק נורבגי מלא ופעולות נוספות"

מ‡: יוני טיין
שהגישה  עמדה  בנייר 
לתזכיר  כתגובה  התנועה 
מספר  הגבלת  לביטול  החוק 
לשרי  קוראת  היא  השרים, 
הכנסת  ולחברי  הממשלה 
ומ־ המוצע,  בשינוי  לתמוך 
החוק  שחוקק  מאז  כי  ציינת 
משום  בפועל  ייושם  לא  הוא 
החשובה,  המטרה  שלמרות 

הוא בלתי אפשרי.
כי  מדגישים  בתנועה 
התיקון  חקיקת  בעת  כבר 
היא   2014 בשנת  המקורי 
בעת  הועדה  בדיוני  הבהירה 
נכון  לא  כי  החקיקה  הליך 
לקבוע מגבלה כזו וכי קביעת 
של  ריאלי  ולא  מצומצם  סד 
ובייחוד  שרים,  וסגני  שרים 
שהממשלה  בסד  כשמדובר 
לא  עת  באותה  שכיהנה 
את  והחילה  בו,  לעמוד  יכלה 
הממשלה  לגבי  רק  ההוראות 
צעד  הינה  לאחריה,  שתקום 

שלא  תוחלת  ללא  הצהרתי 
יעמוד במבחן הזמן.

כי  נכתב  העמדה  בנייר 
"עיננו הרואות כי עיגון בחוק 
(הראויה  הנורמה,  של  יסוד 
כשלעצמה) של צמצום מספר 
השרים לא עומד במבחן המ־
של  סיטואציה  ובכל  ציאות, 
הקמת ממשלה, מוצע לשנות 
את חוק היסוד בהתאם לצר־

כים הקואליציונים".
גם  כי  אומרים  בתנועה 
מלמד  בעבר  הממשלות  גודל 
מציאותי:  לא  החוק  שיעד 
גודל  השתנה   1977 "מאז 
תקופת  במהלך  הממשלה 
של  ממוצע  בשיעור  כהונתה 
היחי־ והממשלה  אחוזים   33
של  המקסימלי  שהמספר  דה 
בה־ המוצע  את  תאם  חבריה 
ממשלת  הייתה  החוק  צעת 
שאר  כל  הראשונה.  בגין 
במ־ הסתפקו  לא  הממשלות 

ספר זה."

עו"ד  אומרים  לכן 
עמרני  ויהודה  רוטמן  שמחה 
סטנ־ קביעת  של  השילוב  כי 
דרט נוקשה ביותר, שלא היה 
ריאלי זה למעלה מ-40 שנה, 
וודאי  כמעט  באופן  הבטיחה 
בהזדמנות  ישונה  החוק  כי 

הראשונה ובהקדם האפשרי.
התנועה  ממליצה  לכן 
לבטל  ודמוקרטיה  למשילות 
יסוד  לחוק   3 מס'  תיקון  את 
ביטול  שמשמעותו  לממשלה 
ההגבלה על מספר שרים וסגני 

שרים ולא רק כהוראת שעה.
הת־ לעמדת  לבסוף 
הנזק  את  למנוע  "כדי  נועה 
הכנסת  שבעבודת  והפגיעה 
חברי הכנסת  מספר  מצמצום 
פרלמנט־ לעבודה  הפנויים 
הסדרים  לקדם  מוצע  רית, 
הנורבגי"  "החוק  כדוגמת 
או  שימנעו  אחרים  והסדרים 
יצמצמו את הפגיעה בעבודת 

הכנסת".

הצעת החוק הראשונה של הח"כ 
הטרי קלנר: להסדיר את הטיפול 

במשפחות הרוגי אסון צפית
ח"כ אריאל קלנר ממפלגת הליכוד הגיש הצעת חוק: נפגעי אסון טבע (סיוע לבני 
משפחה), בעקבות האסון שארע לפני שנה בנחל צפית בו נספו תשע נערות ונער 

מהמכינה הקדם צבאית בני ציון בזמן שהיו בטיול גיבוש בנחל צפית ונקלעו לשיטפון עז

מ‡: יוני טיין
במלאת שנה לאותו אסון ולאור 
במש־ בטיפול  שהתגלו  סדרים  אי 
אריאל  ח"כ  הגיש,  הנפגעים,  פחות 
חוק  הצעת  הליכוד  ממפלגת  קלנר 
נושא  את  להסדיר  שמטרתה  בנושא, 
הטיפול בבני משפחה של נפגע אסון 

טבע.
קלנר מתייחס ואומר כי לא ניתן 
לדעת מתי יתרחש אסון טבע המביא 
יכול  טבע,  אסון  אדם.  בחיי  לפגיעה 
להתבטא ברעידת אדמה, שיטפון או 
טבע  תופעות  של  חריגה  הצטברות 
בעלות היקף חריג או בעצמה חריגה, 

הפוגעות בחיי אדם.
בנפגעי  הטיפול  דרך  זאת,  עם 
הטיפול  לרמת  שווה  לא  טבע  אסון 
נפג־ כדוגמת  אחרים,  בנפגעים 
מסירת  דרך  גם  דרכים.  תאונות  עי 
מוסד־ איננה  למשפחה  ההודעה 
להסדרה  בניגוד  הנדרש,  באופן  רת 
דרכים  תאונות  נפגעי  בחוק  הקיימת 
(סיוע לבני משפחה), התשס"ב–2002.

פגיעה או מוות מאסון טבע הוא 
טיפול  דורש  ולכן  וטראגי,  פתאומי 
ליווי  כגון  הנפגע,  במשפחת  מסודר 
סוציאלי,  עובד  או  פסיכולוג  ידי  על 

כדי להקל על מצוקת המשפחה.
החוק  בהצעת  מציע  קלנר 

למסירת  הדרך  את  להסדיר  שהגיש 
דרך  ואת  המשפחה  לבני  ההודעה 
הטיפול בה לאחר האסון. אם הכריזה 
הכולל  טבע,  אסון  שאירע  הממשלה 
והשי־ הרווחה  העבודה,  שר  נפגעים, 
היגוי  צוות  יקים  החברתיים  רותים 
וההיערכות  התיאום  את  יבצע  אשר 
הנדרשים לטיפול בבני המשפחה של 

הנפגע.
בנושא  "מדובר  קלנר:  ח"כ 
ישראל  עם  כל  שסביבו  וכואב  חשוב 
הנוראית  מהטרגדיה  יחד  התעצב 
עלולה  עוד  ושלצערי  שהתרחשה 
לקרות. בהצעת החוק שהגשתי עתה 
המ־ במתן  החשיבות  את  מדגיש  אני 
למשפחות  והמלווה  התומכת  עטפת 
שמקבלים  כפי  טבע  אסונות  ונפגעי 
צוותים  על  בדגש  אחרים,  נפגעים 
המענה  את  לתת  שיוקמו  מיוחדים 
אחריותו  תחת  האירוע  לאחר  מיד 
של שר העבודה, הרווחה והשירותים 
משרדים  של  בתמיכתם  החברתיים 

נוספים".

מאות מתנדבים, חובשים ופרמדיקים נמצאים במרפאת איחוד הצלה ובכל רחבי הר מירון לכל מקרה חירום רפואי רח"ל
לנוחותכם, מפת התמצאות ומוקדי החירום של איחוד הצלה במירון

מוקד 'איחוד הצלה' פועל באתרא 
קדישא מירון בפעילות מוגברת. 

בכל מקרה חירום רפואי חייגו:
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מתקפה נגד ההתגברות 
החסינות וכמובן רה"מ נתניהו: 
נאומי הבכורה של מירב כהן 

ע'דיר כמאל וחילי טרופר
ח"כ טרופר האשים כי צירוף של אינטרסים, שיקולים פוליטיים ואישיים, 
הקצנה והתלהמות סודקים את הממלכתיות הישראלית ◆ ח"כ מירב כהן 

הקדישה את נאום הבכורה שלה לעושק הקשישים בו היא מטפלת ואילוח"כ 
כמאל מריח התייחסה לחוק הלאום

מ‡: יוני טיין
אמש  המליאה  בישיבת 
טרופר  חילי  הכנסת  חבר  נשאו 
מירב  הכנסת  חברת  לבן),  (כחול 
הכנסת  וחברת  לבן)  (כחול  כהן 
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן) את 

נאומי הבכורה שלהם.
נאום  את  נשא  טרופר  ח"כ 
כי  ואמר:  במליאה  הבכורה 
שחי־ יש  האחרונות,  "בשנים 
בתפיסת  ומדאיגה  מתמדת  קה 
אינ־ של  צירוף  הממלכתיות. 
פוליטיים  שיקולים  טרסים, 
והתלה־ הקצנה  ואישיים, 
הממלכתיות  את  סודקים  מות 
הישראלי  המרכז  הישראלית. 
דגל  את  לשאת  שאמור  הרחב, 
תמי־ באופן  סובל  הממלכתיות 
להגיד  צריך  נחיתות.   מרגשי  די 
וממלכתיות  מתינות  ברור:  בקול 
אינן פשרה. אידיאליזם פרגמטי. 
לא  היא  מרכז,  של  עולם  תפיסת 
היא  משמאל.  וקצת  מימין  קצת 
המ־ והטוב  ההסכמות  כי  הבנה 
שותף רחבים יותר מהמחלוקות.

זה  "ממלכתיות  לדבריו, 
ומחשיבה  מפופוליזם  להימנע 
דרך פריזמה צרה של שיקול פו־
ליטי. זה למשל, לא לאתרג ראשי 
ממשלה, בין אם משמאל ובין אם 

משרתים  מעשיהם  כי  רק  מימין, 
עמדה פוליטית.

"יהיה  ואמר:  סיכם  הוא 
אעשה  אטעה,  אני  גם  מאתגר. 
שאמעד,  בוודאי  לתקן;  כדי  הכל 
אתאמץ כדי לקום; אשתדל תמיד 
עולבים  ואינם  מהנעלבים  להיות 
ולא  ענין  של  לגופו  ולהתייחס 

לגופו של אדם".
ח"כ מירב כהן הקדישה את 
הק־ לעושק  שלה  הבכורה  נאום 
ואמרה:  מטפלת,  היא  בו  שישים 
בשנה האחרונה טיפלנו במסגרת 
הקשישים  בעושק  המאבק  מטה 
סיפור  וכל  כאלו  מקרים  במאות 
אותי  ומניע  בליבי  נחרט  כזה 
הללו  האנשים  בשם  לפעולה. 
ובראשונה  בראש  אני  כאן.  אני 
הללו  הסיפורים  שלהם.  שליחה 
יש־ במדינת  כאן  שמתרחשים 
מאד  מאד  ובהיקפים  שלנו  ראל 
אותנו.  להדאיג  צריכים  גדולים 
איבדנו  אצלנו,  התקלקל  משהו 
מתנהגים  אנחנו  אם  הדרך  את 
בצורה כל כך אכזרית לדור שגי־

דל אותנו ובנה את הארץ הזו".
היא הוסיפה כי היא "מצפה 
התופ־ למיגור  שבמאבק  ומקווה 
עה המכוערת הזו אמצא שותפים 
את  שמרכיבות  הסיעות  בכל 

שהדא־ מאמינה  אני  הזה.  הבית 
צרי־ המבוגרת  לאוכלוסייה  גה 
של  המשותף  המכנה  להיות  כה 

כולנו.
ח"כ כמאל מריח התייחסה 
וראש  דיכטר  הלאום:  לחוק 
לא  אזרחית  אני  האם  הממשלה, 
היהודים?  במדינת  מספיק  שווה 
שלי  הראשונה  החוק  הצעת 

תהייה תיקון חוק הלאום".
רגע  זה  כי  אמרה  מריח 
הכנסת  כחברת  עבורה  היסטורי 
"אני  אבל:  הראשונה,  הדרוזית 
קבר־ איך  לראות  מאד  מוטרדת 
איטיים  במהלכים  המדינה,  ניטי 
משנים  מסוכנים,  אך  מחושבים 
אני   . מדינתנו  של  אופייה  את 
מחדש  פעם  כל  לראות  נדהמת 
איך מטפטפים לנו אט אט מילים 
חוק  המושג  כמו  לתודעה  יפות 
צרפתי, עוטפים אותם בטיעונים 
לצי־ אותם  ומשגרים  מופרכים 
הגבלת  בביטול  מתחיל  זה  בור. 
חוק  ההתגברות,  פסקת   , שרים 
מבלי  לאט,  ולאט   , החסינות, 
מקב־ אפילו,  לב  ישים  שחלקנו 
אלחם  בזה  בהתהוות.  רודן  לים 
כח"כית וכאזרחית המדינה קודם 

כל".

היועמ"ש לסמוטריץ': "אין עילה 
לפתיחה בחקירה פלילית". 

סמוטריץ לא נשאר חייב
מנדלבליט כתב בין היתר לסמוטריץ', "אוסיף תקווה כי האשמות הבלתי 

מבוססות שהופיעו במכתבך, יפנו את מקומן לשיח ענייני ומכבד, ולהמשך 
עבודה משותפת, בכל תפקיד אותו תמלא בממשלה הבאה."

מ‡: יוני טיין 
לממשלה,  המשפטי  היועץ 
לפ־ הגיב  מנדלבליט  אביחי  ד"ר 
נייתו של ח"כ בצלאל סמוטריץ', 
לגילוי  בחקירה  לפתוח  שדרש 
או  מהמשטרה  הדלפה  מקור 
כלשהו  הסכם  של  מהפרקליטות 
משנת 2014, שנועד לטענתו לה־
שחיר את פניו ולמנוע את מינויו 

לשר המשפטים.
כי  מנדלבליט  כותב  בתגובה 
"כבר מבירור ראשוני של הטענות 
במסמך  מדובר  כי  עולה  במכתבך, 
אשר נכלל בחומר החקירה בפרשה 

הועבר  ואשר  נתפס,  שבמסגרתה 
בתיק.  המייצגים  הסנגורים  לכל 
יתר על כן, המסמך הוצג וזכה לה־
תייחסות במסגרת ההליך המשפטי 
הנוגע לתיק, אשר מתנהל בדלתיים 
גור־ אליו  שנחשפו  כך  פתוחות. 

מים רבים. הדבר שולל, אפוא, כל 
עילה לפתיחה בבדיקה או בחקירה 
פלילית כמבוקשת בפנייתך", כתב 

מנדלבליט.
מנדלבליט  כתב  לסיום 
"אוסיף  סמוטריץ',  בצלאל  לח"כ 
מבו־ הבלתי  האשמות  כי  תקווה 
יפנו  במכתבך,  שהופיעו  ססות 

ומכבד,  ענייני  לשיח  מקומן  את 
בכל  משותפת,  עבודה  ולהמשך 
בממשלה  תמלא  אותו  תפקיד 

הבאה.".
לא  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
שלו  בעמוד  ופרסם  חייב  נשאר 
הוא  "למה  עוקצנית,  בתגובה 
ובעי־ חודש,  אחרי  רק  לי  עונה 
ישי־ המכתב  את  לי  מעביר  קר 
אבל  התקשורת…  דרך  ולא  רות 
מכובד  לדיאלוג  פניי  דאגה,  אל 
שר  בתור  איתו  פעולה  ולשיתוף 
התיקונים  בקידום  המשפטים 

הדרושים במערכת המשפט."

נגד חוק החסינות: כחול לבן 
הפגינו מול ביתו של יו"ר הכנסת

הפעילים קראו: "אל תאפשר להפוך את כנסת ישראל לעיר מקלט לעבריינים"

מ‡: יוני טיין
לבן  כחול  מפלגת  פעילי 
הפגינו מול ביתו של יו"ר הכנסת, 
הלי־ כוונת  נגד  אדלשטיין,  יולי 
לראש  חסינות  בחוק  לעגן  כוד 
מפני  נתניהו  בנימין  הממשלה 

העמדה לדין.
תא־ "אל  קראו:  הפעילים 
ישראל  כנסת  את  להפוך  פשר 
מוק־ לעבריינים".  מקלט  לעיר 

המפלגה  פעילי  הפגינו  יותר  דם 
לנהגים  קראו  איילון,  בנתיבי 
בשל־ ואחזו  למחאה  להצטרף 
טים: "עוצרים את חוק החסינות 
- שמים חומת מגן לדמוקרטיה".

נמסר:  לבן  כחול  ממפלגת 
מתפשר  הבלתי  מהמאבק  "כחלק 
אנו־ יפגע  אשר  החסינות  חוק  נגד 
שות בדמוקרטיה, ולקראת המחאה 
שבת  במוצאי  שתתקיים  הגדולה 

במוזיאון ת"א, יצאו פעילי המפלגה 
על מנת להתריע בפני יו"ר הכנסת 
כי מתן חסינות לנתניהו תהפוך את 
לעבריינים.  מקלט  לעיר  הכנסת 
חברי  את  תשפוט  ההיסטוריה 
שיתמכו  העתידית  הקואליציה 
לא  החסינות.  חוק  נוסח  במהלכים 
נאפשר לנתניהו לגרור את ישראל 
בה השליט  לחקיקה נוסח טורקיה 

חסין בפני החוק".

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
 ,‡ה בן ‚ולטסימי. מ ברטה ביה, פרלה ב חנה ב

ח„ווה ב ‡סר מלכה, ‡נסטסיה ב ורה, ‡לטע ביה 
ב „ינה ל‡ה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו
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100%
מימון

למכינות

הצטרף לדרך
המהירה לתואר

בוגר מכינה / בעל תעודת בגרות
הצטרף ישירות ללימודי התואר

ההרשמה בעיצומה!

ניהול משאבי אנוש
B.A מערכות בריאות/

מדעי המחשב
B.Sc

עבודה סוציאלית
 B.S.W

תואר יוקרתי
של המכללה האקדמית

 הדסה                           

מלגות קיום 

עוד בתקופת 

המכינה

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

02-6222202

הדרך החרדית לתואר

התנועה ליועמ"ש: הנחה את נתניהו 
להשיב כספים שקיבל ללא היתר

הסיבה לפניה: על רקע הודעתו של נתניהו כי ויתר על בקשתו לקבל מוועדת ההיתרים אישור לקבל 
את המימון מקרוב משפחתו

מ‡: יוני טיין
התנועה לטוהר המידות פנתה ליועץ 
המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, 
בני־ הממשלה  ראש  את  שינחה  בבקשה 
מיליקובסקי  נתן  למר  להשיב  נתניהו  מין 
מימון  לצורך  ממנו  שקיבל  דולר,   300,000

הגנתו המשפטית ללא היתר ושלא כדין.
על  נעשית  התנועה  של  זו  פנייתה 

אם  לפיה  היועמ"ש,  של  דעתו  חוות  רקע 
נת־ למר  היתר  תעניק  לא  ההיתרים  ועדת 
מי־ ממר  והטובין  הכספים  את  לקבל  ניהו 
רקע  ועל  להשיבם,  עליו  יהיה  ליקובסקי, 
בקשתו  על  ויתר  כי  נתניהו  של  הודעתו 
את  לקבל  אישור  ההיתרים  מוועדת  לקבל 

המימון מקרוב משפחתו מר מיליקובסקי.
שראש  ככל  התנועה,  של  לשיטתה 

הממשלה אינו עומד עוד על בקשתו לקבל 
על  דיון  לקיים  אין  למימון,  חריג  היתר 
ניתנו,  שכבר  הכספים  של  בדיעבד  אישור 
ויש להנחות את ראש הממשלה להשיב את 

הכספים.
חבר  מייצגים  זה  בעניין  התנועה  את 
הוועד המנהל עו"ד בעז ארד והיועץ המש־

פטי עו"ד יובל יועז.

בריטניה: משקה 
הושלך לעבר מנהיג 

מפלגת ה'ברקזיט'
האירוע התרחש במהלך סיור בחירות שערך המנהיג 

הפוליטי הבריטי

מ‡ ‡ברהם ויסמן

אל מקים המפלגה החדשה בפו־
ליטיקה הבריטית, מפלגת ה'ברקזיט', 

מהימין  פארג'  נייג'ל 
את־ הושלך  הקיצוני, 

מול משקה מילקשייק, 
ידי  על  לעברו  שנזרק 
מנהיג  מתומכי  אחד 
ג'רמי  הלייבור  מפלגת 

קורבין. 
הוא  פארג' 
במהלך  נלהב  תומך 
בריטניה  להיפרדות 
האירו־ מהאיחוד 
מאלו  והיה  פי, 
הקמפיין  את  שהובילו 
בריטניה  להיפרדות 
התקרית  מהאיחוד. 
סיור  במהלך  אירעה 
בחירות שערך המנהיג 

מפ־ מקידום  כחלק  הבריטי,  הפוליטי 
לפ־ הבחירות  לקראת  החדשה  לגתו 
פארג'  מתכוון  לשם  האירופי,  רלמנט 

להכניס נציגות. 

נשיא ארה"ב ממשיך לאיים על איראן: 
''תיתקל בתגובה עוצמתית אם תפעל 

נגדנו במזרח התיכון''
טראמפ הבהיר כי אין אינדיקציה לכך שאיראן מתכננת פעולה מסוימת כנגד המטרות האמריקניות באזור

מ‡ ‡ברהם ויסמן
איים  טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
בתגובה  תיתקל  היא  כי  איראן  על  אתמול 
עוצמתית מצדה של ארה"ב, באם זו תנסה 

במז־ האמריקנים  האינטרסים  נגד  לפעול 
טרם  הנשיא  אמר  הדברים  את  התיכון.  רח 
גדולה שערך בפנסילבניה.  יציאתו לעצרת 
לדבריו, אם האיראנים יעשו דבר מה כנגד 

האינטרסים האמריקנים במזרח התיכון "זו 
תהיה טעות גדולה מצדם". עם זאת, הנשיא 
אינדיק־ "אין  כי  ואמר  הרוחות  את  הרגיע 

ציה לכך שמשהו כזה קורה".



יום רביעי י"ז אייר תשע"ט 622/05/2019

1700-72-40-40

הרב ליצמן באיום: "נחתום על 
נוסח שגדולי ישראל יאשרו, 
לא מפחדים מבחירות". הרב 

פרוש: "מקווה שאווירת האחדות 
שנוצרה בינינו, תישאר ונוכל 

לסייע לכלל הקהילות"
הרב ליצמן שיגר מסר ברור לליכוד כי אם הרבנים לא יאשרו את ההסכם 

אנחנו לא מפחדים מבחירות    

מ‡: יוני טיין
אגודת  נציגי  של  בכינוס 
מע־ לסיכום  חיים  בחפץ  ישראל 
לקחים.  והפקת  הבחירות  רכת 
הבי־ המתיחות  בעקבות  שנדחה 
ח"כ  התייחסו  שהייתה  טחונית 
וסגן השר הרב מאיר פרוש למו־
יעקב  הרב  וכן  הקהילות.  עצת 

ליצמן.
מועצת הקהילות זהו מהלך 
האח־ בבחירות  שהוקם  החדש 
הקהילות  מועצת  בהקמת  רונות 
החסידויות  כלל  חברים  בה 
קהילה  כל  כאשר  והקהילות. 
ללא  אחד  נציג  של  ייצוג  קיבלה 

קשר לגודלה.  
ברור  איום  שיגר  ליצמן 
לליכוד כי אם הרבנים לא יאשרו 
מפחדים  לא  אנחנו  ההסכם  את 
מפחדים  לא  "אנחנו  מבחירות: 
משמעית.  חד  לבחירות.  ללכת 
לא  זה  המו"מ,  בשיא  זה  כרגע 
להיות  צריך  כזה  ובשלב  משבר 

זהיר ולא לדבר הרבה".
"הספי־ ליצמן:  הוסיף  עוד 
בנו־ בתקשורת  והדיווחים  נים 
שימו  נכונים.  לא  תפקידים  שאי 
מדברים  לא  שלנו  שהחכים  לב 

ושק־ הדלפות  הכל  בחוץ.  כלום 
רים. אנו מתקדמים בדיונים אבל 

רחוקים מסיום".
אמר  שנכח  פרוש  הרב 
שירות  לתת  קלה  עבודה  לא  "זו 
לציבור, זאת עבודה של יום יום, 
המועד.  ובחול  בחנוכה  חג,  כל 
הרגשה  לתת  צריך  בחתונות  גם 
את  זוכר  אני  מעורבים.  שיהיו 
מחל־ היו  שקהילות  התקופות 
קים את הקולות בחסידות- חלק 
שאמרו  כיוון  לש"ס  וחלק  לג' 
מתערבים.  לא  שהאדמו"רים 
זה  את  לשנות  הצלחנו  ה'  ברוך 

ליהדות  כיום  מצביעים  שכולם 
התורה".

הס־ "יש  הוסיף  השר  סגן 
שצריך  מה  קואליציוניים,  כמים 
יחשבו  הכנסת  שחברי  להיות 
הקהילות  שכל  פרויקטים  על 
מזה,  ייהנו  רובם,  לפחות  או 
או  לבעלזא,  שעזרתי  שנים  יש 
שלא  חושש  אני  אבל  לויז'ניץ, 
יהיה מצב של חלוקת כספים רק 
מק־ אני  ולכן  מסוימת  לחסידות 
שנוצרה  האחדות  שאווירת  ווה 
בינינו, תישאר ונוכל לסייע לכלל 

הקהילות".

mailto:a0527171314@gmail.com
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שר החוץ האיראני בתגובה 
לדברי נשיא ארה"ב: "נסה 

לכבד. זה עובד"
לדברי זריף, טראמפ מונע על ידי גורמי ממשל אחרים, בהם מזכיר המדינה 

והיועץ לביטחון לאומי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מוח־ איראן,  של  החוץ  שר 
אתמול  התעמת  זריף,  ג'אווד  מד 
בעקבות  טראמפ  הנשיא  עם 
של  בהודעה  איראן.  על  דבריו 
אם  כי  נאמר  האמריקני  הנשיא 
נוספת  פעם  לאיים  תעז  איראן 
על ארה"ב, זה יהיה סופה. בתגו־
בה כתב לו זריף: ''טראמפ מנסה 
מה שאלכסנדר ומנהיגים  להשיג 
תוקפנים אחרים בהיסטוריה נכ־
תאיים  אל  לעולם  להשיג...  שלו 
על אירן, נסה לכבד - זה עובד'', 

ייעץ הבכיר האיראני.
השר האיראני רמז בדבריו, 
דעת  על  פועל  אינו  טראמפ  כי 

גורמים  ידי  על  מונע  אלא  עצמו 
אחרים בממשל, בהם מזכיר המ־

דינה והיועץ לביטחון לאומי 

איראן פרסה סוללות נ"מ 
מסביב לאתרים רגישים

נשיא איראן אמר כי האומה האיראנית עומדת בפני מלחמה מול אויביה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
איראן  בין  המתיחות  בצל 
תקשורת  כלי  מדווחים  לארה"ב, 
ביומיים  פרסה  איראן  כי  בעולם 
מסביב  נ"מ  סוללות  האחרונים 
איראן,  ברחבי  רגישים  לאתרים 
זאת מחשש למתקפה של כוחות 
האתרים  על  אמריקנים  אוויר 

הללו. 
עם  מתקשרים  הדברים 
רו־ חסן  איראן  נשיא  של  נאומו 
האומה  כי  אתמול  שאמר  חאני, 
כו־ במלחמה  נמצאת  האיראנית 
ללת מול אויביה. לדבריו, "המצב 
עם  לשיחות  מתאים  לא  כעת 

הבחירה  היא  התנגדות  היחידה".  ארה''ב, 

סקר דמוקרטי פנימי: ג'ו ביידן 
ממשיך להוביל בפער עצום

טראמפ התייחס לכך ואמר כי "נראה שסנדרס הפך להיסטוריה"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הנשיא  סגן  של  בסביבתו 
האמריקני לשעבר, ג'ו ביידן כבר 
לקראת  לחגוג  להתחיל  יכולים 
הד־ בפריימריז  הצפוי  הניצחון 
המתפרסמים  הסקרים  מוקרטי. 
בתדירות של כמעט אחת לשבוע 
השבעים  כבן  לביידן  מעניקים 
נוסף,  סקר  הניצחון.  את  וחמש 
ביידן  כי  מגלה  אתמול  שפורסם 
בינו  העצום  הפער  על  שומר 
ובין המועמד שבא אחריו - ברני 
ב-39%  לזכות  וממשיך  סנדרס, 
תמיכה לעומת 19% בלבד לברני 

סנדרס.
כך  על  כתב  טראמפ 
הפך  שסנדרס  "נראה  כי 

להיסטוריה".
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הערכה בארה"ב: 

המיליציות השיעיות אחראיות 
לשיגור הרקטות לעבר בניין 

השגרירות האמריקנית
ארה"ב פועלת לגלות את זהות המיליציה השיעית שאחראית על שיגור הרקטה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הביטחון  במערכת  גורמים 
לציטוט,  שלא  אמרו  האמריקנית 
כי ארה"ב מעריכה שאיראן עומ־

דת מאחורי שיגור הרקטות לעבר 
האמריקנית  השגרירות  מבנה 
המיליציות  באמצעות  בבגדד, 

השיעיות המזוהות עמה. 
מנסה  הפנטגון  לדבריהם, 

המי־ של  עקבותיה  על  לעלות 
הספציפית  השיעית  ליציה 
לעבר  הרקטות  את  ששיגרה 
המעורבות  מידת  ואת  המבנה, 

האיראנית במעשה.

אחרי שנים:

 ישראל אישרה הכנסת 
משוריינים לרשות הפלסטינית
 ישראל אישרה אחרי שנים למנגנוני הביטחון להכניס לגדה עשרה כלי רכב 
משוריינים שאותם תרם האיחוד האירופי ◆ בישראל דחו בעבר פעם אחר 

פעם בקשות להכנסת משוריינים לשטחי הרשות

 מ‡: מ. יו„
קיבלו  האחרונים  בימים 
הפלסטינים  הביטחון  מנגנוני 
עשרה כלי רכב משוריינים מתנה 
הרכב  כלי  האירופי.  מהאיחוד 
המ־ לגדה  הוכנסו  המשוריינים 
של  באישורה  ירדן  דרך  ערבית 

ישראל.
דרשו  האחרונות  בשנים 
פעמים  הפלסטינית  ברשות 
הכנסת  לאשר  מישראל  רבות 
פעילות  לצורך  קלים  משוריינים 
המנגנונים ובקשתם נדחתה פעם 

אחר פעם.
הגיע  המשוריינים  משלוח 
ירוש־ בין  משבר  בשעת  דווקא 
הקיזוז  חוק  סביב  לרמאללה  לים 
וסירובה העיקש של הרשות הפ־
כספי  את  לידיה  לקבל  לסטינית 
המסים מישראל לאחר שזו קיזזה 
הרשות  של  התשלום  את  מהם 
הפלסטינית למשפחות מחבלים.
חוד־ משלושה  יותר  כבר 
המנ־ אנשי  אלפי  שעשרות  שים 
חצי  מקבלים  הפלסטינים  גנונים 

משכרם בשל המשבר סביב חוק 
הפלסטינית  הרשות  בין  הקיזוז 
המנגנו־ במסדרונות  לישראל. 
על  נוקבת  ביקורת  נשמעה  נים 
הנוקשה  הישראלית  המדיניות 
הפ־ הרשות  כלפי  שמופעלת 
בתיאום  שממשיכה  לסטינית, 
הביטחון  מערכת  עם  הביטחוני 
מנה־ שישראל  בזמן  הישראלית 
חמאס  עם  עקיף  ומתן  משא  לת 
מי־ עשרות  הכנסת  ומאפשרת 

ליוני דולרים.
חודשים  כשלושה  לפני 
מאזן  אבו  הרשות  יו"ר  הודיע 
כספי  כל  על  תוותר  רמאללה  כי 

המסים שהיא מקבלת מדי חודש 
מי־ כ-500  של  סכום  מישראל - 
ההח־ על  בתגובה  שקלים,  ליון 
מהכספים  לקזז  הישראלית  לטה 
את תשלום משכורות המחבלים.

הקבינט,  להחלטת  בהתאם 
המסים  מכספי  מקזזת  ישראל 
הפלס־ לרשות  מעבירה  שהיא 
טינית את התשלומים שיש בהם 
זיקה לטרור. ראש הממשלה ושר 
הביטחון בנימין נתניהו הנחה את 
גורמי הביטחון להעמיק את הב־
דיקות לגבי תשלומים למחבלים 
את  ולעדכן  משפחותיהם  ולבני 

סכום ההקפאה בהתאם.

איש עסקים פלסטיני ישתתף 
בוועידת טראמפ בבחריין

איש העסקים הודיע כי הוא עדיין מתייעץ עם חבריו, אך ככל הנראה הוא צפוי 
להשתתף בכינוס

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הפלסטינית:  לרשות  מכה 
לה־ צפוי  פלסטיני  עסקים  איש 
הממשל  שיערוך  בכינוס  שתתף 
מה־ כחלק  בבחריין  האמריקני 
הנשיא  של  השלום  עסקת  תנעת 

טראמפ. 
הפלסטיני  העסקים  איש 
הז־ קיבל  ג'עברי  אשרף  מחברון 
מנה לוועידה וצפוי להשתתף בה 
הרשות  שהטילה  החרם  למרות 
ועל  הוועידה  על  הפלסטינית 

ההשתתפות בה.
ופלגים  שהרש"פ  "ראיתי 
אמר  להחרים",  קוראים  אחרים 
יודע  לא  "אני  והוסיף:  ג'עברי 
אחר  פלסטיני  עסקים  איש  על 
רק  שמעתי  להשתתף.  שהסכים 
שהוא  אמר  אל-מסרי  ששאר 
בימים  הולך.  ולא  הזמנה  קיבל 
הח־ עם  מתייעץ  אני  הקרובים 

שלנו  ההשתתפות  על  שלי  בכנס", אמר ג'עברי.ברים 

נשיא אוקראינה הנבחר קרא 
לעמו "ללמוד מהישראלים"
זלנסקי פיזר את הפרלמנט במטרה להשיג למפלגתו את הרוב הדרוש

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הנבחר  אוקראינה  נשיא 
במהלך  הפתיע  זלנסקי  ולדימיר 
קרא  כאשר  לנשיאות  השבעתו 
מהישראלים".  "ללמוד  לעמו 
דבריו  במהלך  אמר  הדברים  את 
המל־ את  לסיים  לכוונתו  שנגעו 

הנשיא  אוקראינה.  במזרח  חמה 
ללמוד  לעמו  קרא  האוקראיני 
מהישראלים ולהיות כמוהם בכל 
זלנסקי  ארצם.  על  להגנה  הנוגע 
נוס־ מעמים  ללמוד  לעמו  קרא 
פים ואמר כי על ארצו להיות כמו 
היפנים בטכנולוגיה. וכמו שווייץ 

עם  אחד  בשלום  לחיות  ביכולת 
לדב־ ההבדלים".  למרות  השני, 
שלנו  הראשונה  "המשימה  ריו, 

היא הפסקת אש מול הבדלנים".
זלנסקי פיזר את הפרלמנט 
הדרוש  הרוב  את  להשיג  במטרה 

למפלגתו.

בת 7 נחנקה למוות מאכילת מרשמלו
מ‡: מ. יו„ 

צר־ בעלת  שבע  בת  ילדה 

למוות  נחנקה  מיוחדים  כים 
המ־ מרשמלו.  מאכילת  אתמול 
בד־ השיקומי  בכפר  קרה  קרה 

רום הארץ שבו היא שוהה. צוות 
להצילה  ניסה  הכפר  של  רפואי 

אך נאלץ לקבוע את מותה.
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בית הדין בהאג: נשקול חקירה נגד הנייה
בית הדין מסר למכון ירושלים לצדק שהגיש תביעה נגד מנהיג חמאס כי התביעה שהוגשה תיבחן 

לעומק ◆ "אמנם זהו שלב מקדמי בהליך המשפטי, אך הוא מהווה פריצת דרך ראשונה אי פעם בעניין"

מ‡: מ. יו„
בהאג  הבינלאומי  הפלילי  הדין  בית 
בו  לצדק,  ירושלים  למכון  הודעה  העביר 
פלילית  בחקירה  לפתוח  ישקול  כי  דיווח 
בעזה,  חמאס  מנהיג  הנייה,  איסמעיל  נגד 

בעקבות בקשה שהוגשה על ידי המכון.
רשמי  מענה  שוגר  הדין  בית  מטעם 
בנו־ שתיים  מתוך  אחת  לבקשה  המתייחס 
שא, שהוגשה בשנת 2017. במענה נאמר כי 
הראייתי  החומר  איסוף  להשלמת  בהתאם 
נגד הנייה ובחינת המידע יוחלט על ידי בית 
הדין האם לפתוח בחקירה פלילית כמבוקש.
לש־ ההתפתחות  על  דיווחו  במכון 
רים בממשלה ואף כתבו להם, "אמנם זהו 
הוא  אך  המשפטי,  בהליך  מקדמי  שלב 
בע־ פעם  אי  ראשונה  דרך  פריצת  מהווה 
היות  לישראל,  חשובה  זו  התפתחות  ניין. 
משפ־ בכלים  לוחמה  המשך  ולתפיסתנו, 
בשטחים  האדם  זכויות  הפרות  נגד  טיים 
מהווה  הבינלאומי  מהחוק  והתעלמות 
מדינת  תדמית  לחיזוק  חשוב  הסברה  כלי 
ישראל ובה בעת לערעור הדה לגיטימציה 
בתקשורת  ומנהיגיה  הפלסטינית  לרשות 

ובדעת הקהל הבינלאומית".
המחל־ מנהל  הגיש  כחודשיים  לפני 
קה המשפטית הבינלאומית של מכון ירו־
בק־ שתי  מורד,  אורי  עו"ד  לצדק,  שלים 
שות לפתיחה בחקירה פלילית בינלאומית 

נגד בכירים פלסטינים.
יושב  נגד  מופנית  האחת  הבקשה 
ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן בעניינו 
הבקשה לפתוח בחקירה היא בגין פשעים 
אכ־ טרור  הכוללים:  עמו,  בני  נגד  חמורים 
זרי, מאסרים שרירותיים, עינויים ואף רצח.
הל־ ראש  נגד  היא  השנייה  הבקשה 
שכה המדינית של חמאס, איסמעיל הנייה, 
מלחמה,  בפשעי  שותף  הוא  כי  בה  ונכתב 
של ילדים מתחת לגיל  בהם גיוס בכפייה 
15 כדי להשתתף בפעולות איבה נגד יש־

ראל וטרור אכזרי.
הצעד נעשה כתשובת נגד להחלטות 
האדם  זכויות  מועצת  של  צדדיות  החד 
לא  "כלום  ישראל.  נגד  השבוע  באו"ם 
ב- 1949  גוריון  בן  דוד  טבע  מאז  השתנה 
שמום'.  'או"ם  הביטוי:  את  ובכעס  בזלזול 
אימוץ הדו"ח, המחשיד את מדינת ישראל 

בפשעי מלחמה באירועי הגדר בגבול עזה, 
האדם  זכויות  מועצת  ע"י  השבוע,  בסוף 
להתערבות  ההמלצה  בצרוף  האו"ם,  של 
בית הדין הפלילי הבינ"ל בהאג, הם בושה 
הדי־ כמה  עד  הוכחה  זו  לאו"ם.  וחרפה 
בצביעות  נגועה  הבינלאומית  פלומטיה 
מכוערת, ולכך שהמרחק בין צדק ושמירה 
אמיתית על זכויות אדם, לבין הגוף הנושא 
בשם זה מטעם האו"ם – כמרחק של שמים 

וארץ", אמרו בכירים במכון.
הם הוסיפו כי "מועצת זכויות האדם 
האלימות  נוכח  עיניים  לעצום  מעדיפה 
הטרור  ארגוני  כופים  שבהן  והאכזריות 
באלי־ לנהוג  ונשים  ילדים  על  והחמאס 
מות נגד חיילי צה"ל. אלא שבכך לא מס־
של  החד-סטרית  העיוורון  מחלת  תיימת 
בהתעלמות  נמשכת  היא  אלא  המועצה, 
היחידה  כדמוקרטיה  שישראל,  מהעובדה 
של  מערכת  עצמה  על  מחילה  במזה"ת, 
ורק  פנימית,  עצמאית  משפטית  ביקורת 
לאחרונה הכריזה כי היא חוקרת 11 מקרי 
מוות של פלסטינים בהפרות סדר ברצועת 

עזה".

מטעני דמה התגלו במשאיות ממחצבה 
פלסטינית למרכז הארץ

מטעני דמה שהוכנסו לחפצים שונים הושלכו למשאית שהעבירה חומרי מחצבה פלסטינית 
בשומרון למרכז הארץ ◆ המטענים לא אותרו במערך הבידוק 

מ‡: מ. יו„
מושלך  דמה  מטעני  שמכיל  תיק 
פלסטינית  למחצבה  שמגיעה  למשאית 
יוצאת  בהמשך  המערבית.  הגדה  בתחומי 
ואז   - הירוק  הקו  תחומי  לתוך  המשאית 
מתגלה התיק הנפיץ במרכז ישראל לאחר 
הבי־ מתחמי  את  הפרעה  כל  ללא  שעבר 
התגלתה  החמורה  האבטחה  פרצת  דוק. 
של  צוות  שערך  ומתועד  כפול  בניסוי 

"הפורום לישראל ירוקה".
אלפי משאיות עוברות במשך שנים 
לתחומי  ושומרון  יהודה  משטחי  רבות 
הקו הירוק במסגרת שינוע חומרי מחצבה 
(אגרגטים) למשק הישראלי. החוק מחייב 

משאית  כל  של  בדיקה 
"נאמן  ישנו  ולפיו  בנוהל 
לע־ שתפקידו  ביטחון", 
תוך  המשאית  על  בור 
כדי העמסה, ולוודא שלא 
אמצעי  דרכה  מועברים 
לשטחי  שונים  לחימה 

ישראל.
החליט  הפורום 
השנה  בתחילת  לבצע 
תיקים  העברת  ניסויי 
החדרת  לשמש  שיכולים 

נוהלי  כיצד  לחשוף  ובכך  לחימה,  אמצעי 
הבידוק המחייבים לא מיושמים כלל.

הפלסטינית  במחצבה  נערך  הניסוי 
התמקם  השטח  צוות  בשומרון.  ג'מעין 
מהתח־ כמה  למחצבה.  המובילה  בדרך 
בעוד  הריקה  המשאית  את  עצרו  קירנים 
אחרים השליכו תיק עם מטען הדמה לתוך 

המכולה האחורית.
לאחר מכן תיעדו התחקירנים כיצד 
מגיעה למחצבה ומועמסת ללא  המשאית 
ביטחון"  של "נאמן  נוכחות  או  בדיקה  כל 
אחרי  עקב  הצוות  החוק.  שמחייב  כפי 
שער  למחסום  דרכה  שעשתה  המשאית 
שומרון - ומשם לפריקת החומר עם מטען 

הדמה בתוך תחומי הקו הירוק.
באירוע השני נכנסה משאית בעלת 
מטען כפול למחצבה הפלסטינית. גם כאן 
התחלק הצוות לשניים: אחד מאנשיו עצר 
את המשאית והשני השליך למכולה אחו־
שהכיל  לבן  ניילון  עטוף  מצות  ארגז  רית 
ללא  בנסיעה  המשיך  הנהג  דמה.  מטעני 
הפרעה ונכנס למחצבה. לאחר מכן הועמ־
סה המשאית ללא שום בדיקה או נוכחות 

של "נאמן בטיחות" באזור.
מערבה,  ונסעה  נשקלה  המשאית 
בידוק  ללא  שומרון  שער  במחסום  עברה 
מיוחד מעבר להגשת תעודה - והגיעה לי־
פרקה  המשאית  רמלה.  העיר  הסופי,  עדה 
מהזירה  ובתיעוד  החומר,  את 
ניתן לראות את ארגז המצות 

מבצבץ מתוך ערימת החצץ.
בוצע  הראשון  הניסוי 
יומיים  והשני  בינואר  ב-13 
הבדיקה  מטרת  מכן.  לאחר 
שמחצבות  להוכיח  הייתה 
ושומרון  ביהודה  פיראטיות 
להחדרת  פוטנציאל  מהוות 
הקו  לתוך  מסוכנים  חומרים 
הירוק וכי לא מדובר באירוע 

בודד.

̃י רבי מעון בר יוח‡י  לכבו„ הנ‡ ה‡לו
ס„ר "זמירו ל"‚ בעומר" עם "פירו הבהיר"

הארץ  ברחבי  מופצים  אלו  בימים 
החדשה  מהמהדורה  עתקים  אלפי  עשרות 
של סדר הזמירות לל"ג בעומר עם "פירוש 

משולב" ובתוספת פנינים יקרים
לכ־ הפיוטים  המדרש:  בבית  חידוש 
בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  של  בודו 
בכל  ובחיבה  באהבה  נתקבלו  אשר  יוחאי, 
התעטרו  מכבר  לא  וזה  ישראל,  תפוצות 
ערוך  הבהיר"  "פירוש  תורה:  של  בכתרה 
ומסודר על דרך הפשט, משולב בדברי הז־
במה־ עולם  לאור  עתה  זה  יוצאים  מירות, 
שוחרי  לב  לשמחת  ומתוקנת  חדשה  דורה 

התורה.
המפורסמים:  בזמירות  הוא  המדובר 
שמעון  רבי  להמקובל  יוחאי'  'בר  פיוט 

לביא, בעל 'כתם פז', והפיוט 'ואמרתם כה לחי' להגאון רבי יוסף חיים מבגדד, 
בעל 'בן איש חי', ועוד, והמהדורה הראשונה של סדר זמירות אלו התקבלה בה־
תלהבות רבה, כמיטב המוניטין של סדרת "פירוש הבהיר" אשר ממנה הופיעו עד 
כה: 'מסכת אבות – נחלת צבי', 'הגדה של פסח – נחלת צבי', 'מגילת שיר השירים 

– נחלת צבי', 'סדר ברכת המזון – נחלת צבי' ו'סדר נשמת כל חי – נחלת צבי'. 
ר'  הרה"ח  בראשות  אבות"  "נחלת  מכון  של  הגדול  היוצר  מבית  הפירוש, 
אברהם איסר בריסק שליט"א, קנה לו שם טוב בהיותו רהוט מאין כמוהו, מבוסס 
על יסודות איתנים ומעשיר את הלומד בשפע של מידע תורני חיוני. על מלא־

כת הכתיבה והעריכה הכוללת הופקד הגאון רבי ישראל דנדרוביץ שליט"א אשר 
ידיו רב לו בשכלול והתוויית מתכונת "פירוש הבהיר". בייחוד על היותו מבוסס 
שבפיוטים  ומילה  מילה  לכל  כמעט  כאשר  הקדמונים,  ופירושי  חז"ל  דברי  על 
מצויינים בהערות בשולי הגליון כל המקורות והמקבילות מספרי חז"ל, ומתוכם 

נלקטו הפירושים והביאורים שנכתבו בשפה קולחת למען ירוץ הקורא בו.
תוספת מיוחדת המצויה בסוף סדר הזמירות היא "כציצים ופרחים" – אסו־
פת פנינים יקרים מבית מדרשם של גדולי התורה והחסידות שנאמרו על סדר 
הזמירות. חובבי ספר גם ישושו במיוחד בדוקומנט נדיר החותם את סדר הזמי־
לפני  בדפוס,  שלו  הראשונה  ההופעה  מתוך  יוחאי'  'בר  הפיוט  של  תדפיס  רות: 
יותר מארבע מאות שנה. ניתן להבחין בתדפיס זה בטעויות סופרים שנפלו בפיוט 
במשך השנים, כשחשוב לציין שכלל שינויי הנוסחאות, הן בפיוט זה והן בפיוטים 

אחרים, צויינו על אתר באופן בולט.
סדר הזמירות מעוצב בצורה משובבת לב ומאירת עיניים, האותיות ברורות 
וחדות ומתאימות אף לעיון באור המדורות, וגודלו נוח וקומפקטי. כאמור, הודפ־
סו עשרות אלפי עותקים מהמהדורה החדשה של זמירות אלו והם מופצים בימים 

אלו ברחבי הארץ לזיכוי הרבים.

את  מגיש  אבות"  "נחלת  מכון  ראש  שליט"א  בריסק  איסר  אברהם  ר'  הרה"ח 
המהדורה החדשה למרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
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סוכלה הברחת ציוד 
צבאי לעזה

 עשרות אמצעי לחימה אותרו בחבילות של דואר ישראל 
◆ בין האמצעים: רחפנים, נרתיקים לאקדחים ומסכות 

פנים צבאיות

מ‡: מ. יו„

שוב סוכלה הברחת ציוד צבאי 
לעזה: במבצע שני תוך שבוע, תפסה 
משטרת ישראל עשרות אמצעי לחי־
מה שהועברו בחבילות דו שימושיות 

בדרכן לרצועת עזה.
בין האמצעים: רחפנים, כוונות 
נס־ מצלמות  צבאיים,  פנסים  נשק, 
בחבי־ לאקדחים.  ונרתיקים  תרות 
הסתערות  ידיות  נתפסו  נוספות  לות 

לנשק, טלפוני שטח, חוסמי עורקים, 
גו-פרו  מצלמות  חשמליים,  שוקרים 

ורכיבים אלקטרוניים שונים.
האמצעים נתפסו במחסום ארז, 
היב־ המעברים  רשות  תחת  שנמצא 
של  משותף  מבצע  במסגרת  שתיים, 

כוחות הביטחון ודואר ישראל.
בשבוע  כי  נמסר  מהמשטרה 
האחרון נתפסו 372 חבילות עם אמ־
צעי לחימה שונים, שהוחרמו כולן על 

ידי כוחות הביטחון.

הפינוקים למחבלים בכלא: בונבוניירות, 
קרמים, ונעלי נייק

מארגון לביא הפועל למען מנהל תקין בישראל נמסר: "רק בישראל מחבלים נתעבים שרצחו יהודים 
זוכים לתנאי חמישה כוכבים ◆  הם קוראים לנבחרי הציבור להתערב ולעצור באופן מיידי את 

החגיגות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הפינוקים  את  חושף  לביא  ארגון 
הכלא  בבתי  למחבלים  שב"ס  מספק  אותם 
מוצ־ מאות  של  ברשימה  מדובר  בישראל. 
רים הכוללים שוקולדים, בשרים, נקניקים, 
עוגיות, חטיפים, סוגי שתיה ופינוקים שו־

נים.
שעוני  לאסירים  שב"ס  מספק  בנוסף 
קר־ נייק,  נעלי  טימברלנד,  נעלי  שוק,  ג'י 
אפטר  סוגי  סוני,  של  חשמל  מוצרי  מים, 
ומותרות  פינוקים  של  רחב  ומגוון  שייב 

נוספים.
הפו־ לביא  בארגון  התקבלו  הנתונים 
על למינהל תקין בישראל, במסגרת בקשת 

לשרות  הארגון  הגיש  אותה  מידע  חופש 
בתי הסוהר.

בלביא קיבלו מאות דפים בהם מפור־
טים אלפי סוגים של מוצרים כאמור, רובם 
שב"ס  מאפשר  אותם  ופינוקים  מותרות 
בשרותי  לרכוש  הביטחוניים  לאסירים 

המכר בבתי הכלא.
ברשימה מפורטים גם כמויות הבשר 
הכלא  בבתי  המחבלים  רכשו  אותם  וסוגיו 
השונים, מדובר בבתי הכלא - דמון, נפחא, 

עופר, מגידו, רמון, קציעות וגלבוע.
סכומי  את  מפרטת  גם  הרשימה 
בהם  שקלים  למיליוני  המגיעים  העתק 

רכשו האסירים את המוצרים.

קיבלו  אותם  מהתשובות  עולה  עוד 
מידי  ממנת  הפלסטינית  הרשות  כי  בלביא 
חודש לכל אסיר תושב הרש"פ בשב"ס 400 
בבתי  המכר  בחנויות  מוצרים  לרכישת   ₪
הכלא. כמו כן, עולה כי שב"ס מתכנן לפעול 

בעניין ולצמצם את היקף המכירות.
מינהל  למען  הפועל  לביא  מארגון 
תקין בישראל נמסר: "רק בישראל מחבלים 
נתעבים שרצחו יהודים זוכים לתנאי חמי־
לא  בעולם  אחר  מקום  בשום  כוכבים,  שה 
לחגוג  מורשעים  לטרוריסטים  מאפשרים 
להתערב  הציבור  לנבחרי  קוראים  אנו  כך, 
ולעצור באופן מיידי את חגיגות השחיתות 

בשב"ס."

ישראל מגדילה 
את מרחב הדיג 

ברצועת עזה
מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע על הגדלת 
מרחב הדיג לטווח של עד 15 מייל ◆ "מימוש הצעד 

מותנה בכך שהדייגים בעזה יכבדו את ההסכמות" אמר 
אלוף כמיל אבו רוקון

מ‡: מ. יו„
בש־ הממשלה  פעולות  מתאם 
הודיע  רוקון,  אבו  כמיל  אלוף  טחים 
בר־ הדיג  מרחב  הגדלת  על  אתמול 
עד 15 מיילים  של  לטווח  עזה  צועת 

ימיים.
פעולות  מתאם  דוברות  מטעם 
הינו  זה  "צעד  כי  נמסר  הממשלה 
כחלק מהמדיניות האזרחית למניעת 
ברצועת  הומניטארית  הידרדרות 
בין  המבדילה  מדיניות  ומתוך  עזה, 

טרור לאוכלוסייה בלתי מעורבת.
בכך  מותנה  הצעד  "מימוש 
ההסכ־ את  יכבדו  בעזה  שהדייגים 

חריגה  תתאפשר  לא  כי  יודגש  מות. 
מהטווחים שסוכמו, וכל חריגה תטו־
פל בהתאם על ידי כוחות הביטחון".

מרחב  את  להגדיל  ההחלטה 
רקע  על  מגיעה  ברצועה  הדיג 
הסכם  על  בישראל  אמש  הדיווחים 
חצי  למשך  חמאס  מול  אש  הפסקת 
מצד  מיד  שהוכחשו  דיווחים  שנה, 
הארגון  דובר  בעזה.  הטרור  ארגון 
לתק־ בהצהרה  מסר  ברהום  פאוזי 
שורת, כי "אין הסכם עם ישראל. יש 
הבנות שישראל התחייבה למלא וכל 
עוד הכיבוש עומד בהתחייבויותיו - 

ההתנגדות תשמור על שקט".
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חמאס שדרג את יכולות הירי של טילים נגד מטוסים
חיל האוויר מודע לשדרוג ופועל בשנה האחרונה תחת הנחת העבודה שהאיום הזה קיים. הבוקר דווח כי חמאס ניסו להפיל 

מסוק ישראלי בסבב הלחימה האחרון בעזה

מ‡: מ. יו„

את  האחרונה  בשנה  שדרג  חמאס  הטרור  ארגון 
יכולת ירי הטילים נגד מטוסים, ואף ניסה לפגוע במ־
סוק של חיל האוויר בסבב הלחימה האחרון בעזה בא־

מצעות טיל כתף-אוויר. חיל האוויר אמר כי הוא מודע 
לסיכון החדש, ופועל בשנה האחרונה תחת הנחת הע־

בודה שהאיום הזה קיים.
ממקורות  הטענות  בעקבות  נאמרו  הדברים 
האח־ הלחימה  סבב  בזמן  כי  בעזה  הצבאיים  בפלגים 

מסוק  לעבר  טיל  לירות  ניסיון  היה  עזה,  ברצועת  רון 
אפאצ'י של צה"ל, סמוך לעיר עזה, כך דיווח העיתון 
סו־ המסוק  הפלת  הדיווח,  לפי  אל-קודס.  הפלסטיני 
הפלסטינים  לעבר  שירה  ישראלי  מל"ט  ידי  על  כלה 

שניסו לשגר את הטיל.

מחבל תועד מיידה 
בקבוק תבערה, 

ברח ונתפס
זוהה מחבל שהשליך בקבוק 

תבערה לעבר כביש 60  ◆ כוח 
שריון רדף אחריו עד בית ג'אלה, 

שם נלכד על אחד הגגות 

מ‡: מ. יו„
שאח־ השריון,  של   74 מגדוד  צה"ל  כוח 
ראי על הגזרה הצפון-מזרחית בגוש עציון, לכד 
בתחילת השבוע שעבר מחבל כבן 15 שהשליך 
המרכזי  הציר   ,60 כביש  לעבר  תבערה  בקבוק 
ביהודה שומרון. לכידת המחבל התאפשרה בז־
כות זיהוי והכוונה מהירה של אחת התצפיתניות 

בצה"ל.
התקרית, שהסתיימה ללא נפגעים, התר־
חשה בצהרי היום, בין שני קטעי המנהרות שבין 
התבערה  בקבוק  המנהרות.  למחסום  ירושלים 
שהושלך חצה את החומה שחוצצת בין השלוחה 
הסמוכה לבית ג'אלה, לבין הכביש המהיר. הת־
צפיתנית לירז חן מחטמ"ר עציון סייעה לכוחות 
בקבוקי  נמצאו  שברשותו  המחבל  את  ללכוד 

תבערה נוספים מוכנים לפעולה.
זיהיתי  למשמרת  שנכנסתי  אחרי  "כשעה 
אדם שירד מבית ג'אלה לכיוון החומה, זה היה 
התצ־ שחזרה  ביד",  שקית  לו  הייתה  כי  מוזר 
אותי  שהנחתה  שלי  למפקדת  פיתנית "קראתי 
בחמ"ל  שלי  החופפת  העמדה  את  מיד  לעדכן 
תבערה  בקבוק  שהשליך  ברגע  השכן.  הגזרתי 
היא זיהתה אותו והכריזה "פטיש חם" (שם קוד 

לתקרית פח"ע)", סיפרה.
שהז'קט  כדי  תוך  לברוח  התחיל  "החשוד 
שלו עלה באש. הוא הוריד אותו והחליף בגדים 
כך שהייתי צריכה לזהות אותו מחדש", הוסיפה 
התצפיתנית. בזמן הזה הקפיץ מפקד פלוגת חרב 
מגדוד 74 כוח שמיהר לזירה ללכוד את המחבל 
שנמלט לכיוון בתי בית ג'אלה. "היה בלגן ברשת 
הקשר, כי זה היה אירוע בגזרה שחופפת לגזרה 
של מג"ב שגם הקפיץ כוחות. העדפתי להתנהל 
מול הכוח הצה"לי ולהכווין אותם, כי איתם יש לי 

יותר שפה משותפת".
המח־ עם  עין  קשר  על  לשמור  "המשכתי 
בל בזמן שברח לכיוון בתי הכפר, ולכמה רגעים 
הוא נעלם בין הבתים - אבל המשכתי לעקוב עד 
למ־ "מסרתי  אמרה.  לגג",  עולה  אותו  שזיהיתי 
פקד הכוח את מספר הבית. בהתחלה הכוח לא 
ראה אותו, וכשהחיילים עלו לגג הכוונתי אותם 
השמש.  דודי  בין  הסתתר  המחבל  שבה  לנקודה 
חן,  אומרת  הזיהוי,  מרגע  אותו".  ולכדו  רצו  הם 

ועד ללכידת המחבל - עברה כרבע שעה.
לא מעט אירועים של השלכת בקבוקי תב־
ישרא־ רכבים  לעבר  בעיקר  אבנים,  ויידוי  ערה 
לים, נרשמים כמעט על בסיס יומי בגזרת עציון. 
לא  יש  עציון  בגזרת  בצה"ל  המשרתת  חן,  עבור 
יידוי  ובעיקר  תבערה  בקבוקי  השלכות  מעט 
אבנים לעבר רכבים ישראלים, לעיתים על בסיס 
יומי, אך עבור טוראי חן, שהתגייסה בחודש נו־
ומוצלחת:  ראשונה  אש  טבילת  הייתה  זו  במבר, 
רק  עבורי.  ראשון  אירוע  וזה  חדשה  קצת  "אני 
לפני חודש סיימתי את החפיפה אבל הייתי מוכ־
נה לזה כי בדיוק על אירועים כאלה אנחנו עושים 
תרגילים. בהתחלה ממש לא רציתי את התפקיד 
הזה. אבל עכשיו כשאני עושה אותו, אני מבינה 
את משמעות התפקיד, שהוא הכי חשוב בצה"ל 

לבנות בעיניי.

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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התעניינות שיא במיזם ההיסטורי:

מאות מחברי ספרים כבר 
נרשמו להגרלה הגדולה 

שתיערך ב'יום היוצר התורני' 
שע"י מכון 'נקודה' 

'יום היוצר התורני' ייערך ביום ג' ר"ח סיון, במרכז הפיס "משואות" בעיר 
התורה בני ברק *ב"נקודה" מופתעים ומציינים כי "התעניינות השיא של ציבור 
בני התורה במיזם, רק מחדדת את הצורך ביום של הזדמנות אמיתית לעוסקים 

במלאכת הקודש"

חרי בכ :‡מ
התו־ היוצר  "יום  בשורת 
מספר  תאוצה:  צוברת  רני" 
מחברי  מ-500  למעלה  של  שיא 
עד  נרשמו  אשר  ספרים  ועורכי 
להגרלה  ספורים  ימים  בתוך  כה 
הנדירה על חבילת שירות בשווי 
בעיצומו  שתתקיים   ₪  18,000
שייערך  התורני  היוצר  יום  של 
הספרים  למחברי  הערכה  כאות 
ישראל,  ארץ  ברחבי  התורניים 
הזדמנויות  של  של  יום  ויהווה 
קידום  למען  מסוגו  ראשון  רבות 

ההוצאה לאור של ספריהם.
פוסק  הבלתי  הפניות  גל 
של אלפי עורכים, מחברים, יוצ־
רים ומחדשים, גרם להפתעה של 
מכון "נקודה"  ראשי  בקרב  ממש 
בימים  הנערך  המתוגבר  והצוות 
קיומו  לקראת  השעון,  סביב  אלו 
ההיסטורי  התורני  המיזם  של 
אשר עליו ועל תכניו עוד יפורט 
בהרחבה בימים הקרובים, ובמכון 
אומרים כי "התעניינות השיא של 
עולם  ושוחרי  התורה  בני  ציבור 
היום  של  קיומו  סביב  הספר, 
הגדולה  וההגרלה  בכלל  המיוחד 
התוב־ את  מחדדת  רק  בפרט, 
עד  חסר  היה  הדבר  כמה  עד  נה 
בייסוד  החשיבות  רמת  ואת  כה, 
למען  אמיתית  הזדמנות  של  יום 
והוקרת  התורני,  הספר  עולם 

היוצרים".
ייערך  התורני'  היוצר  'יום 
באולם  סיון,  ר"ח  שלישי  ביום 
בני  בעיר  הפיס "משואות"  מרכז 
מר־ נאומים  בו  וישולבו  ברק, 
לצד  הרבנים  גדולי  של  תקים 
המובילים  השמות  עם  פאנלים 
התור־ הספר  עולם  בתחום 
הערב  של  בעיצומו  כאשר  ני, 
ענק  הגרלת  'נקודה'  מכון  יקיים 
בשווי  הו"ל  שירות  חבילת  על 
מגוון  מתוך  שקלים   18,000 של 
ישתתפו  בה  הרבים,  שירותיו 
חינם יוצרים ומחברים העומדים 
תו־ ספר  הוצאת  תהליך  לקראת 

במייל מראש  יירשמו  אשר  רני, 
  A052761900@gmail.com
. הזוכה יבחר מה שנדרש לספרו 
מתוך המגוון האדיר של 'נקודה', 
המקצועי  השרות  את  ויקבל 
שנתיים  עד  הזכייה  מיום  החל 

שלאחמ"כ.
לפני  הוקם  'נקודה'  מכון 
השנים  כשבמהלך  שנה,  כ-20 
לא  מחדש  לאור  להוציא  זכו 
מא־ נבחרים  יסוד  ספרי  מעט 
כשבשנים  היהודי,  הספרים  רון 
המכון  והפך  התרחב  האחרונות 
המעניק  ממש  של  חרושת  לבית 
שרותי הוצאה לאור מאל"ף ועד 
הוצאת  שצעד  לאלו  הן  תי"ו, 
וגם  עבורם,  מדי  מורכב  הספר 
אך  לבד,  להוציא  שיכולים  לאלו 
מבינים כי באמצעות 'נקודה' הם 
ערוך  כשהוא  ספרם  את  יקבלו 
ביותר,  מקצועי  באופן  ומופק 
שרותי  דורנו.  בן  לספר  כיאה 
שלבי  אורך  לכל  כאמור,  נקודה, 
הו"ל: מעריכה תורנית, מפתחות 
ושע־ כריכה  עימוד,  מפורטים, 

רים, ועד תמלול, הקלדה, ניקוד, 
הדפסה ותרגום.

לעצמו  קנה  'נקודה'  מכון 
שם עולמי בקרב המולי"ם, בעק־
בות הרף הגבוה והבלתי מתפשר, 
לצד הזמינות הייחודית והיכולת 

ומהודר  מקצועי  שרות  להעניק 
'מהיום להיום', ובטווחי זמן קצ־
מעניקים  ב'נקודה'  ביותר.  רים 
הספ־ הוצאות  מכוני  לכל  שרות 
רים הגדולות, כשבין השאר זוכה 
מכון נקודה לתת שרות לממלכת 
'ארטסקרול  והדר',  'עוז  התורה 
מסורה', 'ספרי אור החיים', 'פאר 
מכונים  ועוד  'וגשל',  מקדושים', 
רבים המייעלים את התהליך ע"י 
שונים  ביצועיים  חלקים  העברת 
מתמקדים  הם  בעוד  ל'נקודה', 

בנושאים המהותיים יותר.
מהנה־ רייפן  נחום  הרב 
את  בסיפוק  מציין  המכון  לת 
הפניות  גל  "לצד  כי  העובדה 
האדיר  והביקוש  ההיסטרי 
פרטיים  ועורכים  יוצרים  מצד 
הממהרים  הקשת  גווני  מכל 
את  ולאשר  להגרלה  להירשם 
השתתפותם ביום היוצר, רבים 
אף  מתעניינים  ההו"ל  ממכוני 
הם ומבקשים ליטול חלק ביום 
קורת  תחת  נכבדה  במה  ולקבל 
שוח־ לכלל  המשותפת  הגג 

הספר,  אנשי  התורה  עולם  רי 
הזדמנות  כי  מבינים  הם  כאשר 
כזו לא חוזרת על עצמה כל יום, 
לקדם  גדול  רגע  פה  נוצר  וכי 
משמעותי  באופן  התחום  את 

ולהגדיל תורה ולהאדירה".

הועד למען טוהר המחנה, אגף מירון

דרכי הגישה במירון הוכשרו 
לקליטת מאות אלפי עולי מירון 

עדיין ישנה בעיה חמורה של השאטלים שמעלים ומורידים על הכביש הראשי, 
הטרמינל האדום, לפני שער הכחול, בתערובת וצפיפות איומה * לראשונה, 

דרך מהדרין שער ט' - פתוח 

חרי בכ :‡מ
וחו־ שבועות  של  בסיומם 
אינטנסיבית  פעילות  של  דשים 
המר־ החמישה,  ועדת  של 
המקומות  לשמירת  הארצי  כז 
טוהר  למען  והועד  הקדושים 
כל  הכשרת  הושלמה  המחנה, 
ורווחתם  לנוחותם  הגישה  דרכי 
יש־ בית  עמך  אלפי  מאות  של 
אי"ה  לפקוד  המתעתדים  ראל 
בל"ג  קדישא-מירון  אתרא  את 

בעומר. 
הרב  והעומס  הצפיפות 
ההמולה  גם  כמו  הראשי  בכביש 
השוררת שם, אינם עולים בקנה 
והר־ הקדושה  אווירת  עם  אחד 
אלפי  מאות  את  האופפת  צינות 
הוכ־ שעברו  בשנים  מירון.  עולי 
אשר  שונות,  מהדרין  דרכי  שרו 
הורידו את העומס והגודש מהכ־
ביש הראשי והעניקו לקהל יראי 
לציון  לעלות  האפשרות  את  ה' 

הקדוש כראוי.
דרכי  שלש  הוכשרו  השנה 
גישה לגברים, האחת עולה משער 
ה' (קרוב למנהרה) והשניה בהמשך 
הכביש משער ט', שהשנה לראשו־
נה יהיה פתוח, ולאחר מכן יש את 
שער י'. בהכשרת הדרכים הושקעו 
מיוחד  דגש  וניתן  רבים  מאמצים 
הצועדים  של  מרבית  בטיחות  על 
הדרך.  אורך  לכל  חזקה  ותאורה 
ה'  בשער  להשתמש  מאוד  מומלץ 
וקצ־ נוחים  דרכים  שהם  ט',  ושער 

רים יותר.
את  יורידו  האוטובוסים 
הרא־ הכביש  אורך  לכל  הנוסעים 
ככל  מהנהג,  לבקש  כדאי  אבל  שי, 
שזה אפשרי, לעצור לאחר הכניסה 
הכחול,  השער  למירון,  הראשית 
את  יש  מכן  לאחר  שמיד  מכיוון 
הכ־ בהמשך  שירדו  ואלו  ה',  שער 
את  יש  סופו,  לקראת  הראשי  ביש 
הדרך השנייה דרך שער ט' ושער י'.

לערים ביתר, מודיעין עילית, 
טר־ שעברה  משנה  הוכשר  ואלעד 
מינל חדש בכביש 89 והם הולכים 
עם  הוסדר  שם  וגם  המושב  דרך 
העליון  שהכביש  וסדרנים  שילוט 

השזיפרון  ובאזור  לגברים,  יהיה 
לכ־ למעלה  עד  מדרגות  הותקנו 
להגיע  שרוצים  לאלו  בורמה,  ביש 
של  וההדלקה  הריקודים  לרחבת 
בויאן, ולאלה שרוצים להגיע לציון, 
אמורים לחצות את הכביש הראשי 
הישנה.  מהדרין  לדרך  ולהתחבר 
והם  לנשים  יהיה  התחתון  והכביש 

מתחברים לכביש הראשי הרגיל.
בחזור מהציון, אלו שיש להם 
כרטיסים בצבע צהוב וכחול, אמו־
הקרובים  לטרמינלים  להגיע  רים 
ט'  שער  דרך  שיחזרו  עדיף  לציון, 
ישנו  ט',  שער  לאחר  שמיד  מכיון 
גשר לעבור לצד השני של הכביש, 
המדרכה  על  הצעידה  את  ולחסוך 
וצ־ שעמוסה  הראשי  הכביש  של 
הרבבות,  של  צעידה  בשל  פופה 
אדום  כרטיס  להם  שיש  ולאלו 
וצריכים לנסוע עם השאטלים לח־
לח־ עדיף  הוזים,  ועין  פרוד  ניונים 
לשער  המוביל  בשביל  מהציון  זור 
העלאת  לאזור  קרובה  שהיא  ה', 
כר־ להם  שיש  ולאלו  השאטלים, 
טיס ירוק, אמורים להגיע למתחם 
דלק  התחנת  ליד  שהוכשר  החדש 
צריכים לעבוד את הכביש הראשי 
הדגלים  לפי  המושב  דרך  וללכת 

הירוקים. 
המתפללים,  על  להקל  כדי 
אורך  לכל  מתאים  שילוט  יוצב 
המתאימים,  בצבעים  מלווה  הדרך 
דג־ תלה  התחבורה  משרד  בנוסף 

סדר־ ועשרות  הצבעים,   עם  לים 
נים יתפרסו לכל אורך הדרך, כדי 
לכוון את מאות האלפים הצפויים 
הלילה  כל  במשך  למירון  להגיע 
והיום, ולאפשר להם להגיע לדרכי 
מהדרין בקלות רבה. הציבור נקרא 
ול־ הסדרנים  להוראות  להישמע 

סייע להם. 
קליטת  את  ולזרז  לייעל  כדי 
התחבו־ חברות  התבקשו  הנוסעים 
רה להנחות את הנהגים לפתוח שתי 
בנסי־ הן  נוסעים  לקליטת  דלתות 
עות מהערים למירון, והן בנסיעות 

בחזור ממירון.   
מזה  העמלים  מירון  עסקני 
האתר  להסדרת  ארוכים  חודשים 
הרבבות,  לקליטת  הגישה  ודרכי 
הברוך  פועלם  את  נס  על  מעלים 
של, הרב יוסף שווינגר מנהל המרכז 
הקדו־ המקומות  לשמירת  הארצי 
שים, וסגנו הרב ישראל דרעי אח־
ראי מחוז צפון במרכז הארצי לש־
מירת המקומות הקדושים, והרה"ג 
רבי דוב קפלן שליט"א מרבני העיר 
ומנהל  החמישה  וועדת  חבר  צפת 
קבר הרשב"י, שהעמיסו על שכמם 
לציון,  הגישה  דרכי  הכנת  עול  את 
הסדירו  כבירים  מאמץ  ותוך 
דרכי גישה נוחות ובטוחות בהם 
יוכלו המוני בית ישראל העולים 
הק־ הציון  את  לפקוד  מירונה, 
הרשב"י  בשמחת  ולשמוח  דוש 

בטהרה. 

דרך מהדרין חדשה לגברים 
למתחם באיאן ובני עקיבא מאחורי הציון

ורוצה  מהדרין  מדרך  שמגיע  הגברים  לציבור  מענה  לתת  כדי 
לעלות למתחם ההדלקה רחבת באיאן, הקימו בשנים עברו גשר גדול 
ברחבה שלפני הציון, הבעיה היא שהשנה לרגל השיפוצים הנרחבים 
שנעשו ברחבה, המקום הפך להיות רחבה ענקית של נשים, והסיום 
של הגשר מביא לתוך רחבת הנשים, כך שהוא למעשה חסר תועלת, 
אי לכך הרב ישראל דרעי  מהרשות למקומות הקדושים טרח ויגע 
והכין דרך חדשה לגברים מאחורי הציון ע"י מערכת גשרי ברזל, מר־
לרחבת  וממנה  אהרן,  תולדות  לרחבת  יצחק,  אברהם  תולדות  חבת 
באיאן (גנדי) וממנה לכניסת בני עקיבא, ולמעשה השנה בל"ג בעומר 
מומלץ מאד שלא להשתמש בגשר הקדמי כלל, רק דרך מערכות הג־

שרים מרחבות ההדלקות מאחורי הציון.

להצטרפות לחץ כאן

mailto:A052761900@gmail.com
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פצוע מ'צוק איתן' יוכל לרכב 
על אופניים

מ‡: מ. יו„

מחטיבת  מהנדסים  צוות 
ומת־ אלביט,  בחברת  המודיעין 
מערכת  פיתחו  עצמאיים,  נדבים 
בן  לאוהד  המאפשרת  מתקדמת 
צוק  ממבצע  אנוש  פצוע  ישי, 
איתן ורוכב אופניים בעברו, לח־

זור ולרכב על אופניים.
במ־ התאפשר  הפיתוח 
 Makers for פרויקט  סגרת 
Heroes, כחלק משיתוף פעולה 

 Tikun -ו Restart עם עמותות
המסייעות   ,Olam Makers
לשגרת  לחזור  מלחמה  לפצועי 
שטרם  מערכות  באמצעות  חיים 

נראו כמותן בשוק.
בראשו־ המהנדסים  צוות 
פיתוח  תחום  ראש  אורי,  של  תו 
נרתם  בחטיבה,  אווירומכניקה 
בשגרת  להמשיך  לאוהד  לסייע 

חיו טרם הפציעה.
בעב־ אופניים  רוכב  אוהד, 
רו, לוחם סיירת אגוז בן 24, נפצע 

אנושות במבצע צוק איתן. אוהד 
משותק בחצי גופו הימני, מוגבל 
שיקום  בתהליך  ומצוי  בדיבור 

מזה ארבע שנים.
צוות המתנדבים אפיין את 
אוהד,  מתמודד  עמם  הקשיים 
טכנולו־ ויצר  הצרכים  את  זיהה 
אישית.  מותאמת  מתקדמת  גיה 
המתקן מסייע בעת הנעת האופ־
ניים, מונע את נפילתו של הרוכב 
וכן מתאים את הילוכי האופניים 

לקושי הפיזי.

ההסתדרות הכריזה על שנת 
בטיחות בענף הבנייה

כך הכריזו יו"ר ההסתדרות ונשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ◆ 
"בשיתוף פעולה ניתן יהיה לצמצם באופן דרמטי את הנפגעים בתאונות 

העבודה באתרי הבנייה"

מ‡: יר‡ל לבי‡

בבית  התקיים  חירום  דיון 
ההס־ יו"ר  בהובלת  ההסתדרות, 
ונשיא  בר-דוד  ארנון  תדרות 
הארץ  בוני  קבלנים  התאחדות 
ראול סרוגו, ובהשתתפות האלוף 
(במיל') חבר הכנסת לשעבר אייל 
מטה  בראש  העומד  בן-ראובן, 
מנכ"ל  הבניה,  בענף  הבטיחות 
אלקלעי,  אופיר  ההסתדרות 
מנכ"ל התאחדות בוני הארץ אמ־
עובדי  הסתדרות  יו"ר  מרחב,  נון 
וגור־ מויאל,  יצחק  והעץ  הבניין 

מים מקצועיים מטעם הצדדים.
הדיון התקיים בעקבות רי־
בנייה  באתרי  עבודה  תאונות  בוי 
עובדים  חייהם  קיפחו  שבהם 
הבטיחות  משבר  רקע  ועל  רבים 
בשנים  הבנייה  בענף  בעבודה 

האחרונות.
על  הוחלט  החירום  בדיון 

מספר צעדים מידיים:
הוקם מטה בטיחות משותף 
(במיל')  האלוף  יעמוד  שבראשו 

בן-ראובן.  אייל  לשעבר  חה"כ 
בהיקף  תתוקצב  המטה  פעילות 
יפעל  והוא  שקלים  מיליוני  של 
במט־ השנה,  ימות  כל  במשך 
בענף  הבטיחות  את  להגביר  רה 
הד־ הסברה,  באמצעות  הבנייה, 
מול  משותפות  ופעולות  רכה 

הממשלה.
סוכם  משותפת  בהחלטה 
תתקיים  הקרוב  חמישי  ביום  כי 
אתרי  בכל  יום  חצי  בת  הדממה 
לערוך  שמטרתה  בארץ,  הבנייה 
וחידוד  למידה  הסברה,  מפגשי 
הנהלים וכללי הבטיחות בעבודה.
שבו־ בעוד  כי  הוחלט 
והסברה  חירום  כנס  ייערך  עיים 

המיועד למעסיקים ולעובדים.
האירועים  כל  כי  הוחלט 
והכנסים שתוכננו לשנה הקרובה 
ימוקדו  בענף  ומנהלים  לעובדים 

בנושא הבטיחות בעבודה.
הכ־ לקדם  יפעלו  הצדדים 
למעסי־ חדשות  בטיחות  שרות 
קים ולעובדי ענף הבנייה, באופן 

מידי.

לפעול  הסכימו  הצדדים 
לקי־ הממשלה  מול  אל  במשותף 
מוסכמת  לחקיקה  עקרונות  דום 
שתסדיר את כל היבטי האחריות 
לרבות  הבנייה,  באתרי  לבטיחות 

אחריות המזמין.  
יפרסם  הבטיחות  מטה 
תכנית  שבועות  כשלושה  בתוך 
עבודה שמטרתה שינוי יסודי של 

תחום הבטיחות בענף הבנייה.
מקצועיים  צוותים  הוקמו 
ישיבות  יקיימו  אשר  משותפים 
אחר  ולטיפול  למעקב  שוטפות 

יישום הדברים.
ארנון  ההסתדרות  יו"ר 
הק־ התאחדות  ונשיא  בר-דוד 
בלנים בוני הארץ, ראול סרוגו, 
"בשי־ הפגישה:  בתום  מסרו 
לצמצם  יהיה  ניתן  פעולה  תוף 
הנפגעים  את  דרמטי  באופן 
הב־ באתרי  העבודה  בתאונות 
נייה. על הממשלה, המעסיקים 
והעובדים לשלב ידיים על מנת 
הבטיחות  במשבר  להילחם 

בענף הבנייה".

בוטל האישור של דור כימיקלים 
לשינוע חומרים מסוכנים

בעקבות השימוע שנערך אתמול בעירייה הודיעה ראש העיר עינת קליש רותם 
לחברת דור כימיקלים שפקע האישור הזמני שניתן לה לשנע חומרים מסוכנים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
ד"ר  חיפה,  העיר  ראש 
אמש  קיימה  רותם,  קליש  עינת 
שימוע  כימיקלים   דור  לחברת 
רי־ חוק  לפי  לסמכותה  בהתאם 

שוי עסקים.
בנוכחות   התקיים  השימוע 
והמ־ המחזיקה  החברה  מנהלי 
תפעלת את קו הגז התת קרקעי 
הש־ בסוף  חיפה  במפרץ  שדלף 
הר־ הממשל  גורמי  כל  וכן,  בוע 
בטיפול  חלק  שלקחו  לוונטיים 

אירוע החומ״ס.
הבהירו  הישיבה  במהלך 

גורמי הרישוי כי מדובר באירוע 
הכבאות  שירותי  ולעמדת  חמור 
האירוע ממשיך ומתנהל גם כעת.

בינתיים פעל המשרד להגנת 
הסביבה להוצאת צו איסור על הע־
ברת חומ״ס בצנרות ודרש השלמת 
להמצאתם  שעד  ובדיקות  מסמכים 
כולל  בצנרת,  פעילות  תותר  לא 

השבתת המתקנים הקשורים לכך.
שה־ התברר  הדיון  במהלך 
חיפה  לעיריית  מסרה  לא  חברה 
את כל המידע הרלוונטי והעדכני 
ולפיכך יש ספק רב לגבי תקפות 
השינוע  צנרות  של  העסק  רשיון 

של מפעל דור כימיקלים.
רותם,ראש  קליש  עינת 
בממצאים  ״נדון  חיפה:  העיר 
שעלו  והמדאיגים  החמורים 
לגבי  ונעדכן  השימוע  במהלך 

המשך צעדינו בהקדם״.
שנערך  השימוע  בעקבות 
ראש  הודיעה  בעירייה  אתמול 
לחברת  רותם  קליש  עינת  העיר 
הזמני  שהאישור  כימיקלים  דור 
מסוכ־ חומרים  לשנע  לה  שניתן 
כימיקלים  דור  פקע. "חברת  נים 
פעלה  ולא  בעסק  שינויים  ערכה 

לעדכן את הרשות".

רשות המסים מפרסמת 
מדריך זכויות מס חדש 
לאנשים עם מוגבלות

במדריך ניתן למצוא הסבר לגבי הליך הבקשה לפטור ממס לאנשים עם 
מוגבלות, בכלל זה הגשת ערר ומימוש הזכאות לפטור

מ‡: יר‡ל לבי‡

לרגל יום הגיוון הבינלאומי 
במאי,  ב-21  שנה  מידי  המצוין 
מדריך  המסים  רשות  פרסמה 
מס  זכויות  שעניינו  ומקיף  חדש 
המד־ מוגבלות.  עם  לאנשים 
להם  המס  הטבות  את  מציג  ריך 
ובני  מוגבלות  עם  אנשים  זכאים 
משפחתם במערכי המס הישיר – 

מס הכנסה ומיסוי מקרקעין.
ערן  המסים,  רשות  מנהל 
החדש  למדריך  התייחס  יעקב, 
ה"אני  את  מבטא  הוא  כי  ואמר 
המאמין" של הרשות בכל הנוגע 
המעמיד  מיטבי  שירות  להענקת 

המי־ הנגשת  במרכז.  הלקוח  את 
מחד  מקיף  באופן  ללקוחות  דע 
להב־ כדי  בה  יש  מאידך,  ופשוט 
טיח את מימוש הזכאות להקלות 
הציבור  אמון  את  לחזק  וכן  המס 

ברשות.
במדריך ניתן למצוא הסבר 
ממס  לפטור  הבקשה  הליך  לגבי 
זה  בכלל  מוגבלות,  עם  לאנשים 
הגשת ערר ומימוש הזכאות לפ־
מידע  למצוא  ניתן  כמו-כן,  טור. 
החזקת  בגין  ממס  זיכוי  לגבי 
זי־ נקודות  לגבי  במוסד,  קרוב 
לגבי  מוגבלות,  עם  ילד  בגין  כוי 
גמל  מקופת  מוקדמת  משיכה 
לתגמולים בשל נכות ולגבי פטור 

פרישה  שפרש  ליחיד  קצבה  על 
המ־ יציבה.  נכות  בשל  מוקדמת 
במס  הקלות  עם  מסתיים  דריך 

רכישה.
התוצ־ אחד  הוא  המדריך 
זכויות  למיצוי  הצוות  של  רים 
שהגיש  מס,  להטבות  האזרח 
השאר  בין  המלצות,  שורת 
מוגבלות.  עם  אנשים  בקרב 
אף  שיושמה,  נוספת  המלצה 
נקו־ קבלת  הליך  פישוט  היא, 
דות זיכוי להורים לילדים המו־
שיק־ כך  יכולת  כנטולי  גדרים 

ישירות  הזיכוי  נקודות  את  בלו 
לפנות  צורך  ללא  מהמעסיק, 

למשרדי מס הכנסה.

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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בריסק: שלדי יהודים בקבר אחים מהשואה שהתגלה באתר בנייה
הקבר התגלה באקראי בתחילת השנה בעת עבודות בנייה, ונמצאו בו עצמות של מאות בני אדם לצד בגדים וחפצים אישיים  

◆ ראש משלחת זק"א במקום: "המראות שנחשפו בפנינו מזעזעים כל לב יהודי"
מ‡: יר‡ל לבי‡

בעיר ברסט (בריסק) אשר בבלארוס, מדווחים 
וילדים  נשים  גברים  של  שלדים  מאות  מציאת  על 

אשר נורו בראשם.
בערמות העפר שהוצאו מהקבר ע״י השלטונות 
חפצים  נעליים,  בגדים,  עצמות,  המתנדבים  מצאו 
אישיים של הנרצחים איתם הובלו אל מותם. מדובר 

באחד הממצאים המחרידים ביותר שנמצאו מתקופת 
של  להורג  להוצאתם  אמצעית  בלתי  עדות  השואה, 
יהודי בריסק שנותרו בגטו ע״י הנאצים ימ״ש. כאשר 
גופות,  חלקי  כמו  פריטים  נותרו  העפר  בערימות 
שעדיין  הנרצחים  של  לבוש  ופריטי  ארנקים  שיער, 

מושלכים כדומן על פני האדמה.
קשים,  במראות  המתנדבים  של  נסיונם  למרות 

להביא  לשעון  מסביב  ופועלים  הממצאים  מן  נחרדו 
מה שניתן לקבורה.

ראש המשלחת מנכ״ל זק״א הרב צבי חסיד מסר 
כי המראות שנחשפו בפני המשלחת מזעזעים כל לב 
המתנ־ אתמול  נכנסו  השלטונות,  על  ובלחץ  יהודית 
דבים לאתר הבניה שבו נמצא הקבר אחים, להמשיך 

באיסוף שלדיהם של היהודים הנרצחים הקדושים.

נשיא הקונגרס 
היהודי העולמי 
לראש ממשלת 
פולין: "הכחש 
את הצהרתך 

הפוגענית"
נשיא הקונגרס היהודי העולמי, 
הביע זעם על הצהרתו של ראש 
ממשלת פולין, כי מתן פיצויים 

ליהודים יהיה "ניצחונו של היטלר"

מ‡: יר‡ל לבי‡
נשיא הקונגרס היהודי העולמי, רונאלד לאודר, 
הודיע שיש לגנות בכל תוקף את הצהרתו של ראש 
ממשלת פולין, מטאוש מורבייצקי, כי מתן פיצויים 
בתקופת  מהם  שנגנב  רכוש  בגין  פולנים  ליהודים 

השואה יהיה "ניצחון לאחר מותו של היטלר".
"פולין הייתה בעצמה כפופה לאורך שנים 
לכיבוש הנאצי הנוראי, דבר הגורם להתמודדות 
אזר־ מיליוני  של  הטרגדיה  עם  שלה  הכושלת 
חי יהודים, שסומנו להשמדה על ידי הגרמנים, 
להראות מאוד בעייתית. ממשלות רבות בפולין 
החומריים  בהפסדים  להכיר  בעקשנות  סירבו 
לבתיהם  התייחסו  ובעיקר  פולין  יהדות  של 
פולנים,  מוסדות  מלחמה.  שלל  כאל  ולרכושם 
במשך  אלה  מנכסים  הרוויחו  פרטיים  ופולנים 

יותר משבעה עשורים", אמר לאודר.
שקורבנות  בכך  להכיר  הנכונות  "חוסר 
השואה ויורשיהם זכאים למעט צדק חומרי, הוא 
מצער מאוד. אך טענתו של ראש הממשלה מור־
בייצקי – בהנחה שנאמרה כפי שדווח – כי החזרת 
הרכוש תהיה 'ניצחונו של היטלר לאחר מותו' הינה 
מדאיגה ביותר. אני מקווה כי ראש הממשלה מור־
בייצקי צוטט באופן שגוי ויכול להסביר את דבריו. 
אחרת, דבריו ראויים לכל גינוי ויש לדחות אותם 
על הסף. כחבר ותיק של פולין ושל העם הפולני, 
אני קורא לראש הממשלה מורבייצקי להכחיש או 

לחזור בו מהצהרה פוגענית זו." הוסיף לאודר.
שפורסם  דעה  במאמר  ימים,  מספר  לפני 
בעמוד הראשון בעיתון פולני מוביל, כתב לאודר 
על הערצתו ארוכת השנים לפולין ועל פעילותו 
הרבה במדינה, וקרא למנהיגים פוליטיים ודתיים 
פולנים לגנות את גילויי האנטישמיות האחרונים. 
לאודר התחייב להמשיך במאבק פעיל נגד טש־
טוש קווי ההיסטוריה ולגנות את אלו אשר מתוך 
בורות או רשעות, ישחירו את המוניטין של פולין 
האשמה  היא  כלשהיא  בצורה  כי  שיטענו  בכך 
ומ־ ריכוז  ובמחנות  באושוויץ  שבוצעו  בפשעים 

וות גרמנים נוספים, בפולין הכבושה.
רוברט  העולמי  היהודי  הקונגרס  מנכ״ל 
זינגר הוסיף: ״אם אכן נכונה, מדובר בהתבטאות 
לסדר  לעבוד  אפשר  אי  עליה  במיוחד,  קשה 
יחסים  ישנם  לפולין  ישראל  מדינת  בין  היום. 
בילטרליים חזקים מאוד במשך שנים רבות ואנו 

מביעים צער על המצב אליו הגענו."
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גרפי?עיצוב
קורס

רק בפרוג במסגרת קורס אחד תדע להיות 
מעצב גרפי ללא לימודי המשך!! הקורס המקיף ביותר

רק בפרוג צוות מתרגלים העומדים לרשות הסטודנטים 
לסיוע מידי און ליין ומפגשי ליווי במהלך השבוע בכיתה

רק בפרוג מחברים את עולם העיצוב
לעולמות הדיגיטל והמדיה בצורה העדכנית ביותר

הקורס שמכתיב סטנדרטים חדשים 
כבר יותר מעשור ברציפות, מחכה רק לכם!

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

|
N

G

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

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

לאחר 2000 שנים: 

עצמות מתקופת בית שני 
הובאו לקבורה

לאחר 2000 שנים הובאו לקבורה עצמות של בני ישראל שחיו בעיר העתיקה 
יריחו ◆ העצמות נקברו בבית העלמין בכפר אדומים

מ‡: יר‡ל לבי‡

ישראל  בני  של  עצמות 
הובאו  המקדש  בית  מתקופת 
בכפר  העלמין  בבית  לקבורה 
אדומים. מדובר בעצמות של בני 
בתקופת  בירחיו  שחיו  ישראל 
בית המקדש לפני כ-2000 שנים. 
יהודית  לקבורה  הובאו  העצמות 
ידי  על  שאורגן  מרגש  בטקס 
בשי־ האזרחי  מהמנהל  קצינים 
מטה  האזורית  המועצה  עם  תוף 
לאחר  התבצעה  הקבורה  בנימין. 
שעצמות רבות הוצאו מקבריהם, 
האתר  ברחבי  ופוזרו  הושחתו 
הפגיעה  שבועות.  מספר  לפני 
חפירה  בעקבות  נגרמה  בקברים 

בלתי חוקית שנעשתה בשטח.
של  הקדום  הקברות  בית 
פעל  ביריחו  היהודית  העיר 
בתקופת  שנים  כ-2,000  לפני 
את  ומשקף  השני,  המקדש  בית 
העיר  של  ההיסטורית  המציאות 
הרא־ מהמאה  וסביבתה  יריחו 
המרד  לימי  ועד  לפניה״ס  שונה 
הגדול במאה הראשונה לספירה. 
קב־ מאות  מכיל  הקברות,  בית 
המלמדים  העיר  אנשי  של  רים 
באזור,  שחיה  החברה  מבנה  על 
חלקם קברים מפוארים השייכים 
אותה  של  הגבוה  המעמד  לאנשי 
המעי־ קברים  ולצידם  התקופה, 
הנמוך.  מהמעמד  אנשים  על  דים 
אף  ישנן  שהתגלו,  ממצאים  לפי 
היו  מהקברים  חלק  כי  השערות 

שייכים למעמד הכהנים.

התרח־ בקברים  ”הפגיעה 
שמביא  הפסח,  לחג  בסמוך  שה 
יחי־ כן  על  רבים,  מטיילים  איתו 
פעלה  ארכיאולוגיה  קמ״ט  דת 
את  מידי  באופן  לפנות  במהירות 
שאול  “אמר  מהאזור.  העצמות 
במנהל  הדתות  מטה  קצין  בטיש, 
מכן,  לאחר  אמר:“  עוד  האזרחי. 
קבורה  למען  לפעול  התחלנו 
יחד  ומסודרת,  ראויה  מחדש, 
בנימין,  מטה  אזורית  מועצה  עם 
ייעודית  קבר  חלקת  שהקצתה 
אדומים  בכפר  העלמין  בבית 
שסייע  דת  לשירותי  והמשרד 
לא  ובקבורה.  העצמות  באיסוף 
למקרה  אדישים  להישאר  יכולנו 
המזעזע. את ההיסטוריה לא ניתן 
לכבוד  לפעול  נמשיך  למחוק, 
שחיו  היהודים  והנצחת  המתים 
בצורה  שנה,   2,000 לפני  כאן 

מכובדת וראויה״.
המו־ ראש  גנץ,  ישראל 
”זכות  אמר:  בנימין  מטה  עצה 
להביא  בחלקנו  נפלה  היסטורית 
אחי־ עצמות  ישראל  לקבורת 
אשר  שנה  כ-2,000  מלפני  נו 

את  שלחו  בצע  תאבי  שודדים 
ההיס־ קברם.  את  וחיללו  ידם 
החלה  היהודי  העם  של  טוריה 
מהכניסה  ושומרון  ביהודה  כאן 
עיר  הקמת  יריחו,  דרך  לארץ 
ועד  התנ“ך  בימי  בשילה  הבירה 
החש־ ארמונות  אתר  אנו.  ימינו 
מונאים הוא מהאתרים החשובים 
בית  מימי  היהודית  בהיסטוריה 
השני, ועדות נוספת להתיישבות 
וההיסטורית  העתיקה  היהודית 

בחבל בנימין.
נעמוד  לא  גנץ:“  אמר  עוד 
בשקט מול חילול קברי אבותינו. 
המא־ על  האזרחי  למנהל  מודים 
למנו־ העצמות  והבאת  הרב  מץ 
חת עולמים בלב ארצנו בבנימין. 
לעצירת  תמיד  ונפעל  נמשיך 
המור־ ולשמירת  הקברים  חילול 
שת וההיסטוריה שלנו. אני קורא 
התוכנית  את  לאמץ  לממשלה 
אתרי  ושימור  לחיזוק  הלאומית 
וכד־ באזורינו,  שלנו  ההיסטוריה 
ברי יגאל אלון:  עם שאינו מכבד 
את עברו, גם ההווה שלו דל, וע־

תידו – לוט בערפל.“

צרפת: מגדל אייפל נסגר 
בגלל מטפס

אחד האתרים המפורסמים בעולם נסגר למבקרים בגלל אדם שהתחיל לטפס 
עלל המגדל

מ‡ פ. יוחנן

נסגר  בפריז  אייפל  מגדל 
ביום שני השבוע למבקרים בגלל 
המגדל.  על  לטפס  שניסה  אדם 
לת־ נחסמו  הסמוכים  הרחובות 

נועה.
שצ־ מסרה  פריז  משטרת 
להוריד  נשלח  כבאים  של  וות 
בתיעוד  מהמגדל.  המטפס  את 
נראה אחד הכבאים מתקרב לגבר 
של  הגובה  האייפל.  על  שטיפס 
גובה   - מטרים   324 הוא  המגדל 

של בניין בן 81 קומות.
באופן  למגדל  נכנס  "הגבר 
עליו  לטפס  והתחיל  שגרתי 
מסרה  השנייה",  בקומה  כשהיה 
האתר  על  האחראית  החברה 

שהאתר  הוסיפה  היא  המפורסם. 
יישאר סגור עד הודעה חדשה.

זו לא הפעם הראשונה שבה 
האייפל.  על  לטפל  אדם  מנסה 

ב-2015 ג'יימס קינגסטון, מטפס 
ממצלמות  חמק  מפורסם,  בריטי 
ללא  המגדל  על  וטיפס  האבטחה 

אישור או חבלי בטיחות.

http://bit.ly/2C5MBB3
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היום תחל העליה ההמונית 
לציון הרשב"י

תרגיל טיפול ופינוי עשרות נפגעים מדומים התקיים אתמול בציון הרשב"י ◆ 
הותקן עירוב במתחמים ובחניונים מסביב למירון

מ‡: מ. יו„
כהיערכות למבצע אבטחת 
בציונו  לתפילה  העולים  רבבות 
רש־ שיחל  במירון  הרשב"י  של 
למוצאי  ועד  בצהריים  היום  מית 
אתמול  השתתפו   - בעומר  ל"ג 
הצלה  איחוד  של  הרפואה  צוותי 
ופינוי  טיפול  בתרגיל  גליל  סניף 
בהש־ מדומים  נפגעים  עשרות 
כיבוי  ישראל,  משטרת  תתפות 
החירום  וארגוני  צפון,  מחוז  אש 

וההצלה.
במתחמי  נערך  התרגיל 
הרשב"י  לציון  בסמוך  ההדלקות 
ומיידי  מהיר  מענה  מתן  ודימה 
של צוותי הרפואה והחירום. אלי 
הצלה  איחוד  מנכ"ל  מ"מ  פולק 
רכבי  אופנולנסים,  "כמאה  מסר: 
איחוד  של  ואמבולנסים  שטח, 
מי־ במבצע  השנה  יפעלו  הצלה 
שי־ רופאים  של  סיוע  תוך  רון 
החירום  למקרי  מיידי  מענה  תנו 
הצלה  איחוד  מרפאות  בשתי 
מתנדבי  מאות  במירון.  שהוקמו 
הארץ,  רחבי  מכל  הצלה  איחוד 

השעון  סביב  במשמרות  יפעלו 
האבטחה  במערך  חלק  ויטלו 

והסיוע הרפואי".
העירוב  "משמרת  בארגון 
בארה"ק" העומד בראשות הגאון 
עמלו  שליט"א,  ברלין  משה  רבי 
מסביב  ההיקפי  העירוב  בבדיקת 
עי־ הותקן  כמו"כ  מירון.  למושב 
רוב במתחמים ובחניונים, מסביב 
האלפים  ציבור  עבור  מירון,  להר 
הנשארים לשבות בשבת קודש זו 

באתרא קדישא 'מירון'. 
זו  בשבת  השובתים  אלו 
לטלטל  שלא  לב  לשים  יש  מירון 
מעבר לגבול העירוב, כמו"כ אלו 
הסמוכים  ביישובים  השובתים 
יש לוודא שאכן ישנו עירוב כשר 
טלטול  באיסור  להיכשל  שלא 

ח"ו.
העירוב  בנושא  לפרטים 
במירון וביישובי האיזור ניתן לפ־

נות ל"משמרת העירוב בארה"ק" 
בטל:0527112068

הש־ האוויר  מזג  בעקבות 
וחמישי  רביעי  בימי  הצפוי  רבי 

ומאוחדת  זק״א  ארגון  הבאים, 
בקבוקי  אלפי  עשרות  יחלקו 
מים קרים. כמו כן תפעיל נגררת 
מים קרים לשתיה במיקום מרכזי 
במעלה ההר כמו גם נגררות מים 

קרים נוספות בדרך מהדרין.
חשובים:  הבטיחות  כללי 
שניתן  ככל  מאש  להתרחק  יש 
חמורות.  כוויות  למנוע  מנת  על 
אם האש אחזה בבגדיך, עצור אל 
תרוץ, שכב על הקרקע והתגלגל 

מספר פעמים.
הטי־ כווייה,  של  במקרה 
הוא  פול הראשוני שחובה לבצע 
לשטוף את מקום הכוויה במי ברז 

קרים ולהזעיק עזרה.
בעת העלייה לציון הרשב"י 
לחום  להיחשף  עשויים  וממנו 
להשתמש  מומלץ  ולכן  ולשמש 
יתרה  חשיפה  הגנה.  בתכשירי 
ובלתי זהירה לחום ולשמש עלו־
שמש  למכת  חלילה  לגרום  לה 
על  להקפיד  יש  חום.  מכת  או 
שתייה מרובה, לכסות את הראש 

ולהימצא בצל במידת האפשר.

הרבנים הראשיים בקריאה משותפת לקראת ל"ג בעומר

"יש לציית להוראות כוחות 
ההצלה ולהימנע ממדורות 

במקומות סכנה"
הרבנים הראשיים לישראל יצאו בקריאה משותפת לשמור על כל כללי 

הזהירות הנדרשת בעת הדלקת המדורות של ל"ג בעומר ובמיוחד לאור מזג 
האוויר השרבי הצפוי השנה העלול לגרום לאיבוד שליטה על השריפות

מ‡: יר‡ל לבי‡
לישראל  הראשי  הרב 
יוסף  יצחק  רבי  הגאון  הראש"ל 
הגאון  לישראל  הראשי  והרב 
קורא  קול  פרסמו  לאו  דוד  רבי 
להיזהר בעת הדלקת מדורות ל"ג 
כוחות  להוראות  ולציית  בעומר 
עלינו  "חובה  וההצלה:  הכיבוי 
הלכות  על  שמירה  תוך  לנהוג 
התורה הקדושה, ובראשם "ונש־
מרתם מאד לנפשותיכם", כאשר 

להוראות  לציית  יש 
ההצלה  כוחות 
מהדלקת  ולהימנע 
במקומות  מדורות 
על  להקפיד  סכנה. 
החמור  האיסור 
בחומרי  בשימוש 
מסוכנים  בעירה 
לסכן  יכולים  אשר 
הציבור  חיי  את 
בהדלקות  המשתתף 

הרבות."
מת־ בנוסף 
הרבנים  ריעים 
לישראל  הראשיים 
השנה  כי  שליט"א 
הרב  החום  לאור 
ביום  להיות  הצפוי 
לנ־ יש  בעומר  ל"ג 
יתירה  בשמירה  קוט 
לגודל  הנוגע  בכל 
ומיקו־ המדורות 
באופן  "השנה  מן: 
הת־ לפי  מיוחד, 
להיות  אמור  חזית 
ובמזג  גדול,  חום 
החששות  כזה  אויר 
ראוי  יותר.  רבים 
המ־ במספר  למעט 
אין  ובגודלן.  דורות 
להעמיד  צורך  כל 

סכנה,  בהן  שיש  גדולות  מדורות 
מדורות  סביב  להתלכד  ועדיף 
שהמדורה  לזכור  יש  מועטות. 
הרעיון  אלא  היום,  תכלית  אינה 
הוא להגביר את הדבקות בתורת 

הרשב"י."
המשותף  מכתבם  בסיום 
הראשיים  הרבנים  מתייחסים 
והש־ הגזל  לנושא  גם  לישראל 
המתרחשים  ונוי  פרי  עצי  חתת 
לצורך  בעירה  עצי  איסוף  בעת 

להקפיד  "יש  המדורות:  הדלקת 
ישנם  כאשר  "גזל",  איסור  על 
פרטיים  משדות  עצים  הקוטפים 
בניגוד להלכה. כמו כן, יש איסור 
גמור להשחית אילנות טובים ול־

גדוע עצי פרי ונוי, כאשר על פי 
פוסקי ההלכה יש בזה משום "בל 
תשחית", וכפי שהתורה מחייבת 
על  הדעת  את  ליתן  יש  אותנו 
עלולים  אשר  סביבתיים  נזקים 

להיגרם כתוצאה מההדלקה."

בשל החום הכבד:

הגבלות על הדלקת מדורות 
שורת הגבלות על גודל ומיקום המדורות ◆  אין להדליק מדורות בסמוך 

למתקני החשמל או מתחת לקווי חשמל

מ‡: יר‡ל לבי‡
רב  והצלה,  כבאות  נציב 
קורא  ״אני  שמחי:  דדי  טפסר 
על  להקפיד  ולילדים  להורים 
הנחיות הבטיחות הכוללות הדל־
ושמירת  קטנות,  מדורות  של  קה 
וחומ־ וחורש  יער  מאזורי  מרחק 
רים דליקים העלולים לסכן רכוש 

וחיים״.
נציב הכבאות, קיים הערכת 
נתוני  בפניו  הוצגו  במהלכה  מצב 
מזג האויר החריג, כיווני הרוחות 

והיערכות הכוחות.
חתם  המצב,  הערכת  בתום 
שורה  על  המורה  צו  על  הנציב 
היתר,  בין  הכוללת  הגבלות  של 

עד  המדורה  מימדי  הגבלת  את 
של  וקוטר  וחצי  מטר  של  לגובה 

עד 3 מטר.
יש להדגיש כי איסור הדל־
קת מדורה ביער וחורש קיים גם 

במקומות המיועדים לכך.
העובר על צו הנציב - דינו 
קנס  או  חודשים  שישה  מאסר 
מהאגף  העונשין.  בחוק  כאמור 
לי־ והצלה  כבאות  של  המשפטי 
שראל נמסר, כי גובה הקנס עומד 

על עד 70 אלף שקלים.
לה־ מגבלות  ניתנו  בנוסף, 
המדורות  בין  המרחקים  גדלת 
בנייני  יערות,  כגון  סיכון  לגורמי 
קווי  ודלק,  גז  מתקני  מגורים, 

חשמל.
גם  בעומר,  ל"ג  לקראת 
ומבק־ מתריעה  החשמל  חברת 
שת מהציבור לנקוט זהירות בעת 
בעומר.  בל"ג  המדורות  הדלקת 
כי  ומדגישים,  מזהירים  בחברה 
יש סכנה בהבערת מדורות בקר־
המוצבים  חשמליים  מתקנים  בת 
כי  לציין,  יש  שונים.   במקומות 
הצבת ערימות גבוהות של עצים 
והבערתן מתחת לקווי רשת הח־
מחשש  במיוחד,  מסוכנת  שמל 
לחוטי  יגיעו  ורשפיה  שהאש 
מדו־ לשריפתם.  ויגרמו  החשמל 

נזקים  בגרימת  חיים,  בסכנת  בר 
למתקנים והפסקות חשמל.
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להשפיע חיים
ְך ִיְהֶיה הּוא  ה ְבָעֶליָה" כָּ ַחיֶּ ִדְכִתיב (קֶֹהֶלת ז, יב): "ְוַהָחְכָמה תְּ ל כְּ ה ַהכֹּ ַחיֶּ ְועוֹד ַהָחְכָמה תְּ

ים. ֶזה  א ּוַמְמִציא ָלֶהם ַחיִּ י ָהעוָֹלם ַהבָּ ה ְוַחיֵּ י ָהעוָֹלם ַהזֶּ ים ְלָכל ָהעוָֹלם ְוגוֵֹרם ָלֶהם ַחיֵּ מוֶֹרה ַחיִּ

ל. ים ַלכֹּ ָלל ִיְהֶיה נוֵֹבַע ַחיִּ ַהכְּ

 להיות כמו אב
ם  לָּ כֻּ ה׳  ַמֲעֶשׂיָך  ַרּבּו  כד): "ָמה  קד,  ים  ִהלִּ (תְּ ִדְכִתיב  כְּ ְמָצאוֹת  ַהנִּ ְלָכל  ָאב  ַהָחְכָמה  ְועוֹד 
רּוְך  דוֹׁש בָּ ְך ִיְהֶיה הּוא ָאב ְלָכל ְיצּוָריו שֶׁל ַהקָּ ִמים ִמשָּׁם, כָּ ים ּוִמְתַקיְּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת" ְוֵהן ַחיִּ בְּ
ִמיד ַרֲחִמים ּוְבָרָכה  ׁש תָּ דוֹׁשוֹת ָהֲאֻצּלוֹת ִמשָּׁם, ִויַבקֵּ שָׁמוֹת ַהקְּ ר שֵֶׁהם ַהנְּ הּוא"ה ּוְלִיְשָׂרֵאל, ִעקָּ
ִאּלּו ָהיּו  ֵצִרים כְּ ָצַרת ַהמְּ ל בְּ לֵּ רּוָאיו ְוִיְהֶיה ָתִמיד ִמְתפַּ ָהָאב ָהֶעְליוֹן ַרֲחָמן ַעל בְּ ֶדֶרְך שֶׁ ָלעוָֹלם, כְּ
ֱאָמן  ָאַמר ָהרוֶֹעה ַהנֶּ ֶדֶרְך שֶׁ רּוְך הּוא כְּ דוֹׁש בָּ הּו ְרצוֹנוֹ שֶׁל ַהקָּ זֶּ ׁש ּוְכִאּלּו הּוא ְיָצָרם, שֶׁ ָבָניו ַממָּ
י תֹאַמר ֵאַלי שֵָׂאהּו ְבֵחיֶקָך", ּוָבֶזה ִישָּׂא  ה כִּ ל ָהָעם ַהזֶּ ר יא, יב): "ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֶאת כָּ ְדבָּ מִּ (בַּ
ץ ְטָלִאים, ּוְבֵחיקוֹ ִישָּׂא, ָעלוֹת ְיַנֵהל,  ְזרוֹעוֹ ְיַקבֵּ ֲאשֶׁר ִישָּׂא ָהאוֵֹמן ֶאת ַהּיוֵֹנק, בִּ ל ַעם ה׳ כַּ ֶאת כָּ
ַעל  ִויַרֵחם  ַיְחִזיר.  ָהאְֹבדוֹת  ל,  ְיַכְלכֵּ ָבה  צָּ ַהנִּ א,  ְיַרפֵּ ֶרת  בָּ שְׁ ַהנִּ ׁש,  ְיַבקֵּ ַער  ַהנַּ ִיְפקֹד,  ְכָחדוֹת  ַהנִּ
ם  ל, ְולֹא ִיּבוֹל ְולֹא ִיְתַעלֵּ ָאב ָהַרֲחָמן ָהֶעְליוֹן ַהּסוֵֹבל כֹּ ִנים ָיפוֹת ַמשָָּׂאם כְּ ֵסֶבר פָּ ִיְשָׂרֵאל ְוִישָּׂא בְּ

ִפי ָצְרּכוֹ. ְולֹא ָיקּוץ, ִויַנֵהל ְלָכל ֶאָחד כְּ

ִנים: ֵאּלּו ֵהן ִמּדֹות ַהָחְכָמה ָאב ַרֲחָמן ַעל ָבּ
לרחם על כל הנבראים

ֲהֵרי ַהָחְכָמה  ֵדם. שֶׁ ם ְולֹא ְיַאבְּ ְבָרִאים, לֹא ְיַבזֵּ ל ַהנִּ רּוִשׂים ַעל כָּ עוֹד ָצִריְך ִלְהיוֹת ַרֲחָמיו פְּ
ּזּוי  ִמבִּ ֻהְזַהְרנּו  ֶזה  ַעם  ּוִמטַּ ר.  ּוְמַדבֵּ ְוַחי  ְוצוֵֹמַח  ּדוֵֹמם  ְבָרִאים  ַהנִּ ל  כָּ ַעל  ְפרּוָשׂה  ִהיא  ָהֶעְליוָֹנה 
ַנֲעָשׂה  ל  ְוַהכֹּ ׁשּום ִנְמָצא  ה  ְמַבזָּ ֵאיָנּה  ָהֶעְליוָֹנה  ַהָחְכָמה  שֶׁ מוֹ  כְּ שֶׁ ָראּוי,  ֶזה  ָבר  דָּ ְוַעל  אוְֹכִלים. 
ַעם ֶזה  ַרְך. ּוִמטַּ ל ַמֲעָשׂיו ִיְתבָּ ן ִיְהֶיה ַרֲחֵמי ָהָאָדם ַעל כָּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת" , כֵּ ם בְּ לָּ ִדְכִתיב "כֻּ ִמשָּׁם כְּ
א ֶאְצלוֹ ְוָאַמר לוֹ "ִזיל ְלָכְך  ָהָיה ִמְתַחבֵּ ָקר שֶׁ ן ַהבָּ א ָחס ַעל בֶּ לֹּ דוֹׁש ַעל ְיֵדי שֶׁ ינּו ַהקָּ ָהָיה עֶֹנׁש ַרבֵּ
ין,  ים ַעל ַהדִּ ֲהֵרי ָהַרֲחִמים ְמִגנִּ ין שֶׁ ד ַהדִּ ִיּסּוִרין, שֵֶׁהם ִמצַּ אּו לוֹ  ָבא ְמִציָעא פה.) בָּ " (בָּ נוַֹצְרתָּ
ַרשׂ  שֶׁפֵּ ֵני  ִמפְּ ין  ַהדִּ ִמן  ִנּצוֹל  ִתיב,  כְּ ַמֲעָשׂיו"  ל  כָּ ַעל  "ַרֲחָמיו  ְוָאַמר  ה  ַהֻחְלדָּ ַעל  ִרֵחם  ְוַכֲאשֶׁר 
ם  לָּ כֻּ ְמָצִאים שֶׁ ׁשּום ִנְמָצא ִמן ַהנִּ ה בְּ ֶרְך ֶזה לֹא ְיַבזֶּ ּסּוִרים. ְוַעל דֶּ קּו ַהיִּ לְּ אוֹר ַהָחְכָמה ָעָליו ְוִנְסתַּ
א ְלצּוֵרְך, ְוִיְברֹר ָלֶהם ִמיָתה ָיָפה  ַעל ַחי ֶאלָּ א ְלצֶֹרְך, ְולֹא ָיִמית ַהבַּ ָחְכָמה ְולֹא ַיֲעקֹר ַהּצוֵֹמַח ֶאלָּ בְּ

ֶאְפשָׁר. ל ַמה שֶׁ דּוָקה ְלַרֵחם כָּ ין בְּ ַסכִּ בְּ
ְלַהֲעלוָֹתם  זּוָלִתי  ָחְכָמה,  בַּ לּוָיה  תְּ ָלם  ְלַחבְּ א  לֹּ שֶׁ ְמָצִאים  ַהנִּ ל  כָּ ַעל  ַהֶחְמָלה  ָלל:  ַהכְּ ֶזה 
ר ַלֲעקֹר ַהּצוֵֹמַח ּוְלָהִמית ַהַחי - ָלחּוב  ָאז ֻמתָּ ר שֶׁ ֲעָלה ֶאל ַמֲעָלה, ִמּצוֵֹמַח ְלַחי, ֵמַחי ִלְמַדבֵּ ִממַּ

ַעל ְמָנת ְלַזּכוֹת:

י"ז לחודש 

רבני "טוהר המחנה": "אין לשלוח 
נערים ובחורים לבדם למירון"

רבני טוהר המחנה הוציאו הבוקר הודעה, לפיה "אין לשלוח בני נוער לבדם 
למירון אלא בפיקוח ובצמוד למבוגר אחראי"

מ‡: יר‡ל לבי‡
המחנה"  "טוהר  רבני 
מבקשים  הם  בה  הודעה  הוציאו 
ולהזהיר  ההורים  בפני  להדגיש 
ההילולא  לקראת  תוקף  בכל 
קודשו  לציון  והנסיעה  הגדולה 
של התנא האלוקי רבי שמעון בר 
יוחאי, על כך שיש לתת שימת לב 
מיוחדת – ובשום אופן לא לשלוח 
הארוכה  לנסיעה  לבדם  נוער  בני 
ובצמוד  בפיקוח  אלא   – למירון 

למבוגר אחראי.
"אל הר מירון מגיעים אנשים 
שונים מכל חלקי הארץ, חלקם גם 
שונות  למכירות  דוכנים  מעמידים 
ומזכרות וכדו', והמקום הומה אדם, 
חינוך  ואנשי  רבנים  כן,  על  ואשר 
מתחננים ממש ותובעים בכל תוקף 
לפעול במלוא האחריות – ולא לש־

לוח בני נוער לבדם למירון, והחכם 
על  בוכה  יהיה  שלא  בראשו  עיניו 

לשעבר", נאמר בהודעה.
ומפורס־ ידועה  "בנוסף, 
התקנה  ישראל  תפוצות  בכל  מת 
הדור  ומאורי  גדולי  של  החשובה 
'נסיעה  בנושא:  וזצ"ל,  שליט"א 
וייש־ יעלו  שגברים  כהלכה', 
בדלת  יעלו  והנשים  מקדימה,  בו 
האחורית, וב"ה, ההסדר הזה קיים 
בכל החברות ובכל הנסיעות בארץ, 

ובפרט בנסיעות הארוכות למירון.
רכבות  כמה  ישנם  "השנה, 
ייחודיות שנוסעות ממרכז הארץ 
מב־ הרבנים  לכך  אי  לכרמיאל, 
כל  שעל  ולהדגיש,  לעורר  קשים 
על  אחריות  לקחת  ואחד  אחד 
לכך  ולדאוג  סביבתו,  ועל  עצמו 
בני  בין  שורה  השכינה  שתהיה 

חלו־ תהיה  קרון  ושבכל  ישראל, 
עזרת  בין  וערכית,  מכובדת  קה 
וכמובן  הנשים,  לעזרת  ישראל 
שהדברים אמורים להתנהל בצו־
רה וולונטרית ומרצון, וחלילה לא 
בדרך שאינה מכובדת ושל כפיה, 
שהרי כך דרכם של יראי ה' מאז 
בדרך  ורק  אך  להשפיע  ומעולם, 

של כבוד ושל קידוש ה'.
ומ־ מחנכים  כי  "יודגש 
נס  על  מעלים  רוחניים  נהלים 
והעצומה  הרבה  התועלת  את 
המוצלחת  המתכונת  שהביאה 
וההפרדה  כהלכה'  'נסיעה  של 
חלקי  בכל  שהונהגה  המכובדת 
התחבורה הציבורית. וזכות התנא 
ישראל  עם  לכל  יעמוד  האלוקי 
ורחמים,  ישועה  בדבר  להיוושע 

אמן ואמן".

בני ברק: פעוט נפצע מפגיעת רכב 
רכב הסעות פגע בפעוט שרכב על בימבה ◆ מצבו קל

מ‡: יר‡ל לבי‡  
פעוט   - ברק  בבני  נס 
בר־ מרכב  נפגע  שנתיים  כבן 
חובשים  ברק.  בבני  נויפלד  חוב 
באיחוד הצלה סניף בני ברק הע־

ניקו לו סיוע רפואי ראשוני.

באיחוד  חובש  הסט  ניסים 
הצלה מדווח מהזירה: "הפעוט נסע 
בו.  פגע  הסעות  ורכב  ביבמה  על 
אזרחים שנתקלו בתאונה שלפו את 
הפעוט שנכנס תחת הרכב כשהוא 
וסובל  מלאה  בהכרה  נס  באורח 

מחבלות ופציעות קלות.
הראשוני  הסיוע  לאחר 
הוא  האירוע  בזירת  לו  שהענקנו 
ובדיקות  טיפול  להמשך  פונה 
בבית החולים כשמצבו בשלב זה 

מוגדר קל".

חיפה: הורדו מהכביש עשרות 
רכבים ומשאיות

במבצע אכיפת תנועה מוגבר בחיפה הורדו מהכביש עשרות כלי רכב בהם 
נמצאו ליקויי בטיחות

מ‡: יר‡ל לבי‡

פעי־ ערכו  התנועה  שוטרי 
לות אכיפה מוגברת בחיפה, שה־
תמקדה בעבירות המסכנות חיים 
 , כביש  בריונות  המוגדרות  ואלה 
כלל  בטחון  על  לשמור  מנת  על 

משתמשי הדרך.
שכללה  הפעילות   במהלך 
תנועה,  ניידות  של  רב  מספר 
מאות  נבדקו  וגלויות,  סמויות 
כלי רכב  בהיבטי רישוי ובטיחות,  
מהכ־ הורדו  מהם  עשרת  כאשר 

ביש בגין ליקויים אלה.

המוגברת  הפעילות  בתום 
ליקויים  בגין  דו"חות   13 ניתנו 
גלגלי  דו  רכב  וכלי  למשאיות 
בגין  דו"חות   40 ניתנו   ובנוסף 
שמשמעותו  רכב  שימוש  איסור 
להשלמת  עד  מהכביש  הורדה 

ההליך והסדרת הליקויים.

בית וגן: ניצלה פעוטה שננעלה 
ברכב סגור

שלט הרכב היה בידיה ומסתבר כי היא שיחקה איתו ונעלה את עצמה

מ‡: יר‡ל לבי‡
את־ יממה.  בתוך  נוסף  נס 
במוקד  קריאה  התקבלה  מול 
הטלפוני של ארגון ידידים אודות 
בשגגה  ברכב  שננעלה  פעוטה 
בית־וגן  בשכונת  הפסגה  ברחוב 

שבירושלים.

שמואל ריין ורינו הנדלר - 
כונני צוות מערב ירושלים - הגי־
ובאמצעות  למקום  במהירות  עו 
הציוד הייעודי שברשותם חילצו 
את הפעוטה מבלי לגרום כל נזק 

לרכב. לפעוטה שלום.
את  סיפר  ריין  שמואל 

למס־ ננעלה  "הפעוטה  שאירע: 
פר דקות כשאמּה נמצאת בסמוך 
בידיה  היה  הרכב  שלט  לרכב. 
איתו  שיחקה  היא  כי  ומסתבר 
ונעלה את עצמה. רינו ואני הגענו 
יחד ותוך שניות פתחנו את הרכב 

לרווחת האם".
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אי נעלם בהודו הצביע בפעם 
האחרונה לפני שיטבע

4,000 תושבים נכללו ברשימת הבוחרים באי גהורמרה, שאיבד כמחצית 
מגודלו ב-30 השנים האחרונות עם עליית מי הים

מ‡ פ. יוחנן
שבהודו  גהורמרה  תושבי 
ששלשלו  שהקולות  חוששים 
עלולים  השבוע  לקלפיות 
שהאי  לפני  האחרונים  להיות 
האקלים  לשינויי  קורבן  שלהם, 
ייע־ בנגל,  מפרץ  לתוך  ששוקע 
ברשימת  היו  איש,  כ-4,000  לם. 
מדלתת  חלק  האי,  של  הבוחרים 
היער סונדרבאנס. שטח האי כעת 
הוא ארבעה קילומטרים רבועים, 
מגודלו  כמחצית  שאיבד  אחרי 
האחרונים  העשורים  בשלושת 

עם עליית מפלס הים.
 "מי שהיה יכול כבר עזב", 
אמר אחד התושבים, "איך עניים 
כמוני יעזבו? אנחנו מקווים שה־
ממשלה תעזור לנו להתחיל חיים 

חדשים". 
פקי־ בנדופאדאי,  סוואטי 
אמרה  בגהורמרה,  הבחירות  דת 
שנ־ בתוך  להיעלם  עלול  האי  כי 
תיים או שלוש, שכן כל עונת מו־

שקיעתו.  קצב  את  מגבירה  נסון 
הט־ שהתהליך  יודעים  "אנשים 
בעי הזה הוא בלתי ניתן לעצירה 
היא  ליבשת",  בהדרגה  ועוברים 

הוסיפה.
עברו  האי  מתושבי  אלפים 
אי  לסאגאר,  האחרונות  בשנים 
גדול יותר באזור, או לקאקדוויפ 
באזור  איים  כמה  אבל  ביבשת. 
אחת  את  קיים  מודי  מאוימים. 
מעצרות הבחירות הגדולות שלו 

דיבר  שם  שעבר,  בשבוע  בבנגל 
על ביטחון. עם זאת, נושא איכות 
רא־ על  בקרב  נכלל  לא  הסביבה 
לבין  מודי  בין  הממשלה  שות 

מנהיג האופוזיציה, רהול גנדי
מחובר  אינו  גהורמרה 
והוא  הודו,  של  החשמל  לרשת 
סולארית  אנרגיה  על  מסתמך 
הנ־ החקלאית  האדמה  לחשמל. 
מקומות  גם  עמה  לוקחת  עלמת 

עבודה.

נתניה: תכנית הבנייה תצומצם 
וחוף נעורים יינצל

התוכנית להרחבת נתניה אושרה עם שינוי שמשמר גישה לחוף ולחניונים, 
לאחר שתושבים פתחו במאבק נגד הכוונה לבנות בתים פרטיים צמוד לחוף

מ‡ פ. יוחנן
לתכנון  הארצית  הוועדה   
מועדפים  מתחמים  של  ולבנייה 
לשמור  החליטה  (ותמ"ל)  לדיור 
חוף  בקרבת  מצומצם  פיתוח  על 
את  ולשמר  נתניה,  שליד  נעורים 

הגישה והחניונים אליו.
ענק  תוכנית  על  מדובר   
וממזרח  צפונה,  נתניה  להרחבת 
יחי־  3,300 הכוללת   ,2 לכביש 

שטחי  מ"ר  אלף   65 דיור,  דות 
שטחי  מ"ר  אלף  ו-16  תעסוקה 

מסחר. היא תוקם על ידי סיפוח 
חקלאיים  שטחים  דונם   570 של 
שת־ השרון,  חבצלת  היישוב  של 
ליישובים  יאושרו  נקבע,  מורתו, 
סביב השכונה החדשה - צוקי ים, 
חבצלת השרון ושושנת העמקים 

- 415 יחידות דיור.
תחילה כללה התוכנית גם בניית 
וילות בסמוך לחוף נעורים, אך בעקבות 
והפרסום  באזור  התושבים  התנגדות 
ב"ממון" הוחלט כי השטחים הפתוחים 
לאומי,  לגן  יהפכו  אביחיל  מושב  ליד 

ותוקם רצועה ירוקה של שטחים פתו־
חים שתחבר בין הגן אל החוף

רשות  קידמו  התוכנית  את 
מקרקעי ישראל בשיתוף עיריית 
דירות   2,800 תכלול  היא  נתניה. 
 9 של  במבנים  קטנות)  (מהן 560 
וכן  קומות,   22-15 ושל  קומות 
היא  מוגן.  דיור  של  יחידות   500
בכ־ המחלף  שדרוג  את  כוללת 
ביש 2 והקמה של נתיב תחבורה 
מענה  לתת  כדי  (נת"צ),  ציבורית 

לפיתוח הצפוי בצפון העיר.

http://bit.ly/2C5MBB3
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י-ם: ליד שוק מחנה יהודה יוקמו מבנים 
עם 300 דירות חדשות

קבוצת בסר רכשה אופציה להקמת שני מגדלי מגורים בני 30 קומות ומלון בשטח מתחם עץ חיים 
בירושלים ◆ על הקרקע תשלם בסר 350 מיליון שקל

מ‡ פ. יוחנן

קבוצות  מארגנת  בסר,  קבוצת 
אופציה  לאחרונה  רכשה  הרכישה, 
מגו־ מגדלי  שני  להקמת  שנה  חצי  של 
פורסם  כך  ירושלים,  במרכז  ומלון  רים 
ב"כלכליסט". העסקה נחתמה בנוגע למ־
ליד בניין כלל ובסמיכות  עץ חיים,  תחם 

לשוק מחנה יהודה.
בין  דונם,   6.2 על  משתרע  המתחם 
אגריפס  יפו,  לרחובות  יהודה  מחנה  שוק 
וכי"ח, וניתן להקים בו שני מגדלים בני 30 
שישה  כולל  דירות,  ו-308  למגורים  קומות 

מפלסי חניה תת קרקעית. כמו כן, יוקם שם 
מלון שיתנשא לגובה של שמונה קומות ויכ־

לול 170 חדרים. 
מאפיין  החיים  עץ  במתחם  הפרויקט 
ירושלים  במרכז  לגובה  הבנייה  מגמת  את 
לאורך הרחובות יפו, המלך ג'ורג' ואגריפס, 
שי־ קטנות  דירות  תמהיל  על  הקפדה  תוך 
ולא  ויצרניות,  צעירות  לאוכלוסיות  קרוץ 
בעבר  חוץ.  לתושבי  יוקרה  למגורי  ישמש 
לשני  למתחם  בנייה  תוכנית  אושרה  כבר 
למדי־ בהתאם  אך  דירות,  עם 260  מגדלים 
במר־ קטנות  דירות  לקידום  העירייה  ניות 
להוצאת  לפעול  היזמים  החליטו  העיר,  כז 

שתאפשר  חדשה  עיר)  בניין  (תוכנית  תב"ע 
את  ולהגדיל  בפרויקט  הדירות  את  לצופף 

מספרן.
מהדירות  החדש, 30%  התכנון  פי  על 
של  בשטח  חדרים  שני  בנות  יהיו  שאושרו 
שלושה  דירות  בין  יתחלק  והיתר  מ"ר,   45
חדרים בשטח של כ-75 מ"ר ודירות ארבעה 
הע־ בקומות  מ"ר.   90 של  בשטח  חדרים 
ליונות ייבנו דירות פנטאהוז. על פי הערכות 
החברה, דירות שני חדרים יימכרו במחירים 
של החל ב-1.66 מיליון שקל, דירת שלושה 
חדרים ב-2.4 מיליון שקל ודירות הפנטהאוז 

במחירים שיתחילו ב-8.5 מיליון שקל.

דו"ח: 2667 מסתננים עזבו את ישראל 
ב-2018

זאת לעומת יעד של 10 אלפים שהציבה רשות ההגירה ◆ בישראל מעל 40 אלף מסתנני עבודה 
מאפריקה

מ‡ פ. יוחנן
לשנת  העבודה  תכניות  ביצוע  דו"ח 

2018 שהותר לפרסום מעלה כי לפי נתו־
ני רשות האוכלוסין וההגירה, רק 2,667 
ישראל  את  עזבו  מאפריקה  מסתננים 
מרצון באותה שנה, וזאת לעומת יעד של 
העבו־ בתכנית  המשרד  שהציב   10,000

דה. מדובר בכרבע מהיעד.
לשם השוואה בשנת 2017 עזבו את 
עלייה  ובמקום  מסתננים,  ישראל 3,375 
של 300% לפי היעד, נרשמה דווקא ירי־
דה של כשליש. ההערכה היא כי בישראל 
ישנם למעלה מ-40 אלף מסתנני עבודה 

מאפריקה.
את  הסבירו  האוכלוסין  ברשות 
הצניחה ביציאת המסתננים בכך שהיעד 
מתווה  סמך  על  הוגדר   2018 לשנת 
בעקבות  שטורפד  השלישית,  המדינה 
העתירות  ניהול  "בזמן  לבג"צ.  עתירות 
מהסכ־ בהן  חזרו  השלישיות  המדינות 
כך  ובעקבות  בכפיה  מסתננים  לקבל  מה 
העליון  המשפט  לבית  המדינה  הודיעה 
בנושא,  נוסף  לעדכון  ועד  זה  בשלב  כי 

להרח־ המתווה  הקפאת  מושהה.  המתווה 
השפיעה  שלישיות  למדינות  מסתננים  קת 

באופן ניכר על קצב היציאה בפועל, שהיה 
אף נמוך ביחס לשנים קודמות."

בקמפוס שטראוס 
נערכים לפתיחת 
המכינות הקדם 

אקדמיות 
נערכים  שטראוס"  ב"קמפוס 
המכי־ של  לפתיחתם  אלה  בימים 
לי־ לקראת  אקדמיות  הקדם  נות 
מודי תואר ראשון במדעי המחשב, 

עבודה סוציאלית וניהול.
הפ־ לקראת  ייחודית  בשורה 
המחשב  למדעי  במכינה   – תיחה 
קיום,  מלגת  לקבל  אפשרות  ישנה 
ללימודים  המלא  למימון  מעבר 

הקיים בכל המכינות.
שטראוס,  בקמפוס  התארים 
המכללה  של  ראשון  תואר  עם 
ומבו־ נחשבים  הדסה,  האקדמית 
ומקיפים  העבודה,  בשוק  קשים 

מספר תחומים:
הלי־ המחשב,  למדעי  החוג 
שנים,  שלוש  נמשכים  בו  מודים 
בשוק  מעסיקים  ע“י  ומוערכים 
העבודה. בוגרי החוג מחוזרים ע"י 
ומו־ בינלאומית  הייטק  חברות 
צ'ק  סיסקו,  אינטל,  כמו:  בילות, 
משרד  של  התוכנה  בית  פוינט, 
האוצר, הדסה עין כרם ועוד חברות 

רבות במשק הישראלי.
השכר  רמת  כי  לציין,  כדאי 
במדעי  תואר  בעל  למתכנת  הצפויה 
שעשויה  מאד  גבוהה  הינה  המחשב 
להגיע אף ל-25 אלף ₪,  וקצב הקי־
דום בתחום הוא מהיר במיוחד. ככל 
ומצטברות,  עולות  הניסיון  ששנות 

דרמ־ בשיעורים  עולה  השכר  רמת 
המשרות  לשאר  מעבר  הרבה  טיים, 

בשוק העבודה.
אף  שנהנה  יחסית  חדש  חוג 
לעבו־ החוג  הוא  גבוה  מביקוש  הוא 
דה סוציאלית, שזה לו המחזור השני, 
הצורך  בשל  שיא  להתענינות  הזוכה 
מתוך  סוציאליים  בעובדים  הנואש 
הבשו־ הוודע  עם  החרדי.  המגזר 
פניות  התקבלו  החוג  פתיחת  על  רה 
מגורמים שונים בקהילה ובגופי הר־
הבו־ את  להעסיק  המעוניינים  ווחה 
נפתח  הראשון  המחזור  גרים... ואכן 
בהצלחה גדולה עם קבוצה איכותית 
ואברכים  אדמורי"ם,  נציגי  ביניהם 
המעוניינים לעסוק בשליחות קדש זו 

בתוך הקהילה החרדית.
לניהול,  החוג  הוא  נוסף  חוג    
ומאפ־ רב-מערכתי,  לחוג  הנחשב 
משרות  במגוון  וקידום  תעסוקה  שר 
משאבי  ניהול  על  בדגש  ניהוליות 

אנוש. 
שלוש החוגים מקנים לבוגרים, 
תואר ראשון של המכללה האקדמית 
שכאמור  שטראוס",  הדסה. "קמפוס 
הוקם כמסגרת אקדמית של מכללת 
מספק  החרדי,  הציבור  עבור  הדסה 
וחרדית  ידידותית  לימודים  סביבת 
מקצוענות  עם  יחד  וענין,  דבר  לכל 

אקדמית עדכנית. 

אותרו נפצים מסוכנים 
ביישובים ערבים

בגלל הרמדאן, המשטרה פעלה בישובים ערביים לאיתור 
צעצועי נפץ האסורים בהחזקה 
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ישראל  משטרת  יזומה  פעולה 
נפץ  צעצועי  של  לאיתורם  הביאה 
מסוכנים ביישובים הערבים טוראען 
התג־ "הצעצועים"  בין  הייב.  ורומת 
כוורות  נפצים,  חזיזים,  זיקוקים,  לו 
לנשק  הדומים  וצעצועים  זיקוקים 
שימוש  בהחזקה,  שאסורים  אמתי 
הייתה  המשטרה  פעולת  מכירה.  או 
בשבועות  נרחבת  מהיערכות  חלק 

האחרונים לקראת הרמדאן.
הת־ ואכיפה  הסברה  פעולות 
מנת  על  ערביים  ביישובים  קיימו 

לס־ המודעות  את  להעלות 
בצעצועים  החמורות  כנות 
גורמים  אך  תמימים  הנראים 
בפועל לפגיעות בגוף ובהלה 

בקרב הציבור.
ישראל  ממשטרת 

ישראל  משטרת  "שוטרי  נמסר: 
גופים  בשיתוף  בפעילותם  ימשיכו 
נוספים במלוא חומרת הדין כנגד מי 
ישת־ או  מסוכנים  צעצועים  שיפיץ 
את  ויסכן  מסוכנים  בצעצועים  מש 

הציבור".
קוראת  ישראל  "משטרת 
הס־ על  לילידיהם  להסביר  להורים 
מסוכנים  בצעצועים  בשימוש  כנות 
לגרום  ועלולים  נפץ  חומר  המכילים 
ולס־ למשתמש  חמור  גופני  לנזק 
בהם  העבר  לקחי  לאור  זאת  ביבתו, 

נפגעו ילדים בצורה קשה".
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רשימת ארגוני טרור זכתה בבחירות 
לאיגוד עובדי אונר"א

הניצחון בא למרות הבטחות חוזרות של הארגון שזה לא יקרה שוב ◆ האיחוד האירופי יבדוק את ספרי 
הלימוד הפלסטיניים
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הג'יהאד  חמאס,  עם  המזוהה  קבוצה 
בחודש  זכתה  העממית  והחזית  האסלאמי, 
של  הפנימיות  בבחירות  מוחץ  לרוב  שעבר 
הפ־ סוכנות  אונר"א,  של  העובדים  איגוד 
מפרסם  כך  האו"ם.  של  הפלסטינים  ליטים 
את  התיכון.  המזרח  מדיניות  לחקר  המרכז 
התוצאות הם מצטטים מפי גורמים באיגוד 
העובדים, כפי שהם מובאים באתר האינט־

רנט הרשמי של חמאס.
המקצועית  הרשימה  האתר,  פי  על 
אל- אמיר  עומד  שבראשה  המאוחדת 
שנ־ בבחירות  מוחלט  ברוב  זכתה  מסחאל, 
ערכו בחודש שעבר: 21 מושבים מתוך 27. 
זכתה  דחלאן  מוחמד  עם  המזוהה  הקבוצה 
הדמוקרטית  החזית  מושבים,  בארבעה 
במושב.  זכה  עצמאי  ומועמד  אחד  במושב 
עובדים.  אלף  מ-11  למעלה  כולל  האיגוד 
של  המורים  לאיגוד  הבחירות  בתוצאות 
המאוחדת  המקצועית  הרשימה  אונר"א, 

זכתה בכל 11 המושבים.
האיחוד  של  החוץ  שרת  כך,  בתוך 
כי  הודיעה  מוגריני,  פדריקה  האירופי, 
ספרי  את  בהקדם  יבחן  האירופי  האיחוד 

בהם  יש  האם  ויבדוק  הפלסטיניים  הלימוד 
והאם  ואלימות,  לשנאה  המסיתים  תכנים 
שחו־ כיוון  זאת  בתכנים.  הדרדרות  חלה 
האיחוד  של  בסיוע  מודפסים  הלימוד  מרי 
לימוד  ספרי  על  אקדמי  "מחקר  האירופי. 
לשנת  ומתוקצב  מתוכנן,  כבר  פלסטינים 
2019". אמרה מוגריני, והוסיפה כי "המחקר 

יבוצע בידי ארגון מחקר עצמאי".
יש לציין, כי בין היתר, כוללים הספ־

רים הפלסטינים העלאה על נס של דמותה 
את  שהובילה  מחבלת  מוגרבי,  דלאל  של 
 35 נרצחו  בו  ב-78',  החוף  בכביש  הפיגוע 

ישראלים, ונפצעו 71.
האמריקנית  התמיכה  קיצוץ  מאז 
התורם  הוא  האירופי  האיחוד  באונר"א, 
המרכזי שלה. בשנה החולפת, תרם האיחוד 
דול־ מיליון   179 כמעט  לאונר"א  האירופי 

רים.

לקיים בנו חכמי ישראל: 

תפילת רבים לרפואת 
האדמו"ר מקרעטשניף 

קרית-גת
תפילת רבים לקראת טיפול רפואי לכ"ק האדמו"ר שליט"א 
מקרעטשניף מקרית גת ◆ חסידים התכנסו לתפילה באוהל 

האדמורי"ם הקדושים מנדבורנא בהר הזיתים 
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מקרעטשניף  האדמו"ר 
הגיע  גת,  קרית  מהעיר  שליט"א 
עקב  לטיפול  החולים  לבית  אתמול 

חוליו.
קרעטש־ בית  ואוהדי  חסידי 
ניף התכנסו אתמול באוהל אדמו"רי 

רחמי  לעורר  הזיתים  בהר  נדבורנא 
כ"ק  של  כניסתו  לקראת  שמים 
רפואי  לטיפול  שליט"א  האדמו"ר 

מציל חיים.
ול־ להתפלל  נקרא  הציבור 
לרפואת  מרובים  שמים  רחמי  עורר 
האדמו"ר רבי ישראל ניסן בן אסתר 

רחל לרפואה שלימה.

עלייה של 18% ברווחי מזרחי טפחות 
ברבעון הראשון של 2019

הבנק מסכם את הרבעון עם רווח נקי של 404 מיליון שקל, לעומת 343 מיליון שקל ברבעון המקביל 
ב-2018 ◆ ההכנסות צמחו ב-9.9% ל-1.7 מיליארד שקל

מ‡ פ. יוחנן
בנק מזרחי רושם צמיחה בתיק האש־
הכנסות  את  ושיפרה  שעלתה  והריבית  ראי 
הגדול  המשכנתאות  בתיק  בעיקר   – המימון 
שלו. הרווח הנקי ברבעון הראשון של הבנק 
של  עלייה   – שקל  מיליון  ב-404  הסתכם 
17.8%. התשואה על ההון הגיעה ל-11.3% 
 2018 של  הראשון  ברבעון   10.3% לעומת 

ו-8.5% בשנת 2018 כולה.
מהבנק  דורש  הבנקים  על  הפיקוח 
של  הון  יחס  דיבידנדים  לחלוקת  כתנאי 
 10.12 על  עומד  היחס  במזרחי  ואילו   9.83

כך שחלוקה כבר עתה לפני חיזוק נוסף של 
ההון היא מסוכנת.

שוטפת  מפעילות  המימון  הכנסות 
הגיעו ל-1.35 מיליארד שקל ברבעון – זינוק 
אשת־ המקביל  הרבעון  לעומת  של 18.2% 
קד. יחס היעילות של הבנק עמד על 58.1%, 
אז  המקביל  הרבעון  לעומת  נוספת  ירידה 
עמד היחס על 59.1%. תיק המשכנתאות של 
שקל –  ב-127 מיליארד  הבנק כבר מסתכם 
המקביל  הרבעון  לעומת   5.5% של  עלייה 
אשתקד וההכנסות מהפעילות הסתכמו בר־
בעון ב-441 מיליון שקל – עלייה של 10.8%. 

צמח  קטנים  לעסקים  האשראי 
גדל  בינוניים  לעסקים  האשראי  ב-14.2%, 
עלה  גדולים  לעסקים  והאשראי  ב-15.0% 
ב-7.6%, בהשוואה לרבעון הראשון של 2018.

ברבעון  צמח  לציבור  האשראי  סך 
עלייה  שקל,  מיליארד  לכ-196.3  הראשון 
בשנת  המקביל  הרבעון  לעומת   ,6.9% של 
2018; פיקדונות הציבור הסתכמו בכ-204.8 
בהשוואה  של 9.5%  עלייה  שקל,  מיליארד 
לתקופה המקבילה, תוך המשך טיוב תמהיל 
התיק והגדלת משקלם של פיקדונות משקי 

הבית והעסקים הקטנים.

סערט ויז'ניץ: הכנסת ס"ת לזכר ה'חכמת אליעזר'
כתיבת ספר תורה לזכרו הטהור של כ"ק מרן אדמו"ר ה'חכמת אליעזר' זצוק"ל ◆ הספר יוכנס אי"ה 

לביהמ"ד הגדול ברמת ויז'ניץ ביום ב' סיון
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ספר  הכנסת  מעמד  ויז'ניץ:  סערט 
האדמו"ר  נשמתו  לעילוי  שנכתב  תורה 
ויז'ניץ,  מסערט  זי"ע  אליעזר'  'חכמת  בעל 
הרועה נאמן שהנהיג את עדת צאן מרעיתו 
למעלה מיובל שנים באהבה ובחמלה, והס־

בכ'  שנים,  ארבע  לפני  עולמו  לבית  תלק 
תמוז תשע"ה.

וממשיך  יחידו  בנו  של  בקשתו  פי  על 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  הקודש,  בשלשלת  דרכו 
העסקנים  יצאו  שליט"א,  ויז'ניץ  מסערט 

חיבה  של  בקריאה  המכינה,  הוועדה  מטעם 
בכ־ ונחלה  חבל  ליטול  חפץ  שלבו  מי  לכל 
תיבת הספר-תורה והכנסתו ברוב עם הדרת 

ברמת  הגדול  המדרש  בית  להיכל  מלך 
ויז'ניץ, מקום בו שפך שיח לפני קונו בהש־

תפכות הנפש ובהתעוררות הלבבות.
המעמד ההיסטורי יתקיים אי"ה ביום 
שלישי אור לב' סיון תשע"ט, יומא דהילולא 
בו  מויז'ניצא,  זי"ע  ישראל'  'אהבת  בעל  של 
דבוק  זי"ע  אליעזר'  ה'חכמת  בעל  מרן  היה 

ומקושר בכל נימי נפשו ולבבו.
הכנסת  שמחת  לרגל  שהוקם  מהוועד 
ית־ הקרובים  בימים  כי  נמסר,  התורה  ספר 
פרסמו אי"ה פרטים נוספים על מועדי וזמני 

הימים הגדולים.    

"הרב לנדא צועד 
בביטחה בדרך 

הסלולה והכבושה 
מאביו ומזקנו"

כך אמר הגאון רבי יעקב מאיר שטרן על הגרי"א 
לנדא שליט"א 
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רבי  הגאון  ברק  בני  של  רבה 
ביקר  שליט"א  לנדא  אייזיק  יצחק 
שטרן  מאיר  יעקב  רבי  הגאון  אצל 
בני  יעקב  קהילות  אב"ד  שליט"א 

ברק.
הגיע  שליט"א  לנדא  הגרי"א 
להתברך לרגל עלותו לכהן כרבה של 

עיר התורה והחסידות.
העול  על  נסובה  השיחה 
רב  של  כתפיו  על  המונח  הגדול 
פי־ על  חזר  שטרן  הגרי"מ  העיר, 

רושו של הרה"ק ה'אהבת ישראל 
קדושים'  של  ש'בנן  זי"ע  מויזניץ 
את  לנצל  היודע  כזה  הוא  אמיתי 
הכוחות הרוחניים הטמונים בכך, 
בבטחה  ב"ה  צועד  לנדא  הרב 
מאביו  והכבושה  הסלולה  בדרך 
והוא  זצ"ל,  העיר  רבני  ומזקנו 
בבחינת 'בנן של קדושים' עם כל 
הרב  דברי  שבדבר.  המשמעויות 

שטרן.
הלכתי  בדיון  הרחיבו  הרבנים 
על  העולות  אקטואליות  בשאלות 

שולחנם של רבני העיר שליט"א.
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hillel@lehmaaseh.com

web

ngular
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רובח

מחברמונכררבפרסחנבןבנורביעבמורבוררייוסף
ˆיúום: יע˜ב כ‰ן
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רובח

כינוסויבוכוםבחוורןרמבימיניייםבבסיון
ˆיúום: ו˜י úרר
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רובח

רפבבורוורבבימוויזנימור
. ˆיúום: ‡רי̃ 

וביוויזמןפמנחםפינחסרפטירספרע
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רובח

רנמממורונכזיערנממברכיכבערוי

ריונבוומבעיירעזיוומממבעוירכנו


