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פרנו // „ו„ פרי„

הלכו מלחמ הסחר
לייבש  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  של  ההחלטה  אז  כן, 

את הביצה האיראנית כבר נושאת פירות.
הנ־ את  סוקרת  ווינט,  החדשות  באתר  שפורסמה  כתבה 
נדיב  לתקציב  כה  עד  שזכה  חיזבאללה,  הטרור  בארגון  עשה 
לאור  בקשיים  נתקל  וכעת  דולרים,  כמיליארד  של  במיוחד 

המצב הכלכלי הקשה של הפטרון האיראני.
בווינט נכתב כי הסנקציות על איראן מייבשות את המי־
מוכר  הארגון  דרסטית,  קוצץ  הלוחמים  שכר  לנסראללה.  מון 
הסנקציות  פיטורים.  על  מדברים  ב"אל-מנאר"  וגם  נכסים, 
האירא־ פוגעות בכלכלה  איראן  נגד  הברית  ארצות  שמפעילה 
חיזבאללה,  ובראשן  באזור,  בזרועותיה  גם  כך  ועל-ידי  נית, 
השני  הסבב  בתולדותיו.  הקשה  הכלכלי  במשבר  כעת  שנמצא 
של הסנקציות האמריקניות, שהחל בסוף שנה שעברה, מתמקד 
בהכנסות האיראניות מנפט, ומטרתו המוצהרת היא להביא את 

איראן למצב של אפס הכנסות מהזהב השחור.
הכלכלית  בהידרדרות  שבהתחשב  חוששים  בחיזבאללה 
את  לה  להקצות  להמשיך  מסוגלת  תהיה  לא  טהרן  איראן,  של 
על  בעיקר  הנשען  דולר,  מיליון   700 הקבוע,  השנתי  התקציב 
מדי  מקבל  שחיזבאללה  הכסף  הערכות,  לפי  מנפט.  ההכנסות 
לפ־ בחצי  קוצץ  לביירות  שמגיעים  איראניים  במטוסים  חודש 

חות.
הסנקציות שפוגעות בחיזבאללה אינן רק סנקציות עקי־
עי־ גם  איראן.  שלה,  הפטרון  על  המוטלות  כאלה  כלומר  פות, 
מקיף  האמריקני  הפיקוח  הארגון:  נגד  ננקטים  ישירים  צומים 
שלו  הבנק  חשבונות  חיזבאללה,  של  המימון  מקורות  כל  את 
למשל  כך  העולם.  ברחבי  למענו  שמופעלות  התרומה  וקופות 
בשנים האחרונות נסגרו חשבונות של נוצרים לבנונים שהעבירו 
כספים לחיזבאללה, וכמה אנשי עסקים מצפון אפריקה התור־
מים כספים לארגון נעצרו והוסגרו לארה"ב. בשנת 2011 נסגר 

בקנדה בנק לבנוני אחרי שהואשם בהלבנת כספי חיזבאללה.
חסן  חיזבאללה  מזכ"ל  ניצל  הראשונה,  בפעם  "החודש, 
נסראללה את נאומיו לגיוס תרומות לארגון, מאמץ שזכה לשם 
"הג'יהאד הכספי". הארגון אף פתח לאחרונה קרן לאיסוף תרו־

מות בלבנון, שאותה הוא מכנה "קרן התמיכה בהתנגדות".
חי־ של  היום-יומית  בהתנהלותו  גם  כעת  ניכר  המשבר 
 36 לפני  הארגון,  של  היווסדו  מאז  הראשונה  בפעם  זבאללה. 
חו־ שלושה  זה  דרסטי.  באופן  ללוחמים  התשלום  קוצץ  שנה, 
דשים שלוחמי הקבע מקבלים רק כשני שלישים ממשכורתם, 

וכוחות המילואים קוצצו בחצי".

פרנו // ‡ברהם ויסמן

ה‡רבה ל‡ הזי˜ 
אייר  כ"ד  (נלב"ע  זצ"ל  מנדלסון  בנימין  רבי  הגאון 
למען  הפועלים  מגדולי  היה  קוממיות,  המושב  רב  תשל"ט) 
שנת השמיטה, והיה אחד מגדולי הפוסקים בדיני שנת הש־

מיטה ומצוות התלויות בארץ.
רבי בנימין תאר על נס גדול שארע בשנת שמיטה: 

בחודשים הראשונים של שנת השמיטה התשי"ט, היה 
[שמו־ השביעית  לפני  שנזרע  בהמה  מאכל  בשדות  זרוע 
כשיטת  שביעית  בקדושת  ולאכול  בשביעית  לקצור  תר 
לכפרים  לרוב  ארבה  בא  אחד  שישי  ביום  והנה  הרמב"ן]. 
הסמוכים, ואנשי מקומנו באו אלי בחרדה שיש סכנה גדולה 
של אכילת כל הנזרע, לידי הארבה. ואמרתי: נראה את ישו־
לגבול  עד  ארבה  של  גדול  מחנה  בא  והנה  בשמיטה.  ה'  עת 
קוממיות, וכשאך הגיע לגבולנו תכף פנו לנו עורף, וכלעומת 
שבאו כן הלכו, ולא נשאר ארבה אחד בכל גבולנו ולא הזיקו 
זה  כי  אמר  זצ"ל,  מבריסק  להרב  זאת  וכשסיפרתי  מאומה. 

מופת שצריכים לספר ולפרסם ברבים.

// נתניהו נפגש עם נשיאת העליון: „בר המערכ
"יש צורך באיזון ראוי בין הרשויות"
מלשכת רה"מ נמסר כי הפגישה התקיימה לבקשתו, וכי חיות והמשנה לנשיאה, השופט מלצר, 
הדגישו באוזני נתניהו את החשיבות שבשמירה על עצמאות הרשות השופטת ואי התלות שלה

מ‡: יוני טיין
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
פי  על  בלשכתו  הערב  נפגש  ניהו 
המשפט  בית  נשיאת  עם  בקשתו 
העליון השופטת אסתר חיות והמ־

שנה לנשיאה השופט חנן מלצר.
המשתתפים  ציינו  בפגישה 
את החשיבות בקיומו של דו-שיח 

ענייני ומכבד בין הרשויות.
הדגישו  והמשנה  הנשיאה 
עצ־ על  בשמירה  החשיבות  את 
הרשות  של  ואי-תלותה  מאותה 
הדגיש  הממשלה  וראש  השופטת, 
בדבריו את הצורך באיזון ראוי בין 

הרשויות תוך קיום שיח כאמור.

תקפה  חיות  אתמול,  כזכור 
נת־ הממשלה  ראש  את  ישירות 
ניהו: "ראש הממשלה, חבר הכנסת 
הטקס  את  כיבד  נתניהו,  בנימין 
בנוכחותו ובדברים שנשא במהלכו 
אמר, בין היתר, כי הוויכוחים ביחס 
הרשויות  שלוש  שבין  לתיחום 
החיים  את  ללוות  וימשיכו  מלווים 
הדמוקרטיים שלנו. אך הוא הוסיף 
"דבר  כי:  מעמד  באותו  והדגיש 
שיש־ ואסור   – משתנה  שלא  אחד 
תנה – זה הצורך בבית משפט חזק, 
לא  זה  פניות.  וחסר  ישר  עצמאי, 

השתנה, זה גם לא ישתנה".
"אך אני מעלה את השאלות 

המרחק  רב  שלצערי  מפני  הללו 
השיח  ובין  מכובדת  הידברות  בין 
הבוטה, העולב ומשולח הרסן אשר 
אפיין את מערכת הבחירות לכנסת 
ה-21 ואשר ממשיך ללוות גם עתה 
הממשלה.  להרכבת  המגעים  את 
לבלוט  וממשיכות  בלטו  זה  בשיח 
גור־ מצד  התבטאויות  בחומרתן 
הרשות  כלפי  המופנות  שונים  מים 
המש־ בית  וכלפי  בכלל  השופטת 
פט העליון בפרט. בין התבטאויות 
וכבוד  מאוזנת  "גישה  ובין  כאלה 
דיבר  שעליהם  והידברות  הדדי" 
הצהרת  בטקס  הממשלה  ראש 
האמונים שהזכרתי, אין ולא כלום".
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על תורת ישראל חוק הגיוס והבעיה הפלסטינית

למרות האפשרות לפיזור הכנסת 
- נאומי הבכורה במליאה נמשכו
במקביל לדיונים הקדחתניים על פיזור הכנסת, נמשך במליאה מרתון נאומי 
הבכורה של 49 חברי הכנסת החדשים אשר החל עם השבעתה של הכנסת 
ה-21 לפני כחודש  היום (ג') נשאו את נאומי הבכורה שלהם חברי הכנסת 

מנסור עבאס (רע"מ-בל"ד), יצחק פינדרוס (יהדות התורה) ואנטנס שחאדה 
(רע"מ-בל"ד)

מ‡: יוני טיין
הקדח־ לדיונים  במקביל 
נמשכו  הכנסת,  פיזור  על  תניים 
הבכורה  נאומי  מרתון  במליאה 
החדשים  הכנסת  חברי   49 של 
אשר החל עם השבעתה של הכנ־

סת ה-21 לפני כחודש.
אתמול (ג') נשאו את נאומי 
הבכורה שלהם חברי הכנסת מנ־
הרב  (רע"מ-בל"ד),  עבאס  סור 
התורה)  (יהדות  פינדרוס  יצחק 

ואנטנס שחאדה (רע"מ-בל"ד)
פינדרוס  יצחק  הרב  ח"כ 
לסו־ התייחס  התורה)  (יהדות 
ואמר:  הישיבות  בני  גיוס  גיית 
לומדי  אלפי  ישראל  בארץ  "יש 
החיים  את  שמקריבים  תורה 
שלהם לשמירת הלפיד, המסורת 
זכות  לנו  אין  בלעדיהם  וערכים. 
הזאת, בלעדיהם אין  בארץ  קיום 
מי  אמיתיים.  לערכים  בסיס  לנו 
שנושא את הכתר הזה הם אותם 
וכוללים,  ישיבות  תלמידי  אלפי 
הם  הישיבות,  בהיכלי  שהוגים 
המ־ העבר  את  שנושאים  הכתר 
פואר שלנו ומבטיחים את הקיום 

העתידי שלנו כאן בארץ הזאת."
את  פירט  פינדרוס  הרב 
הציבור  בפני  הניצבים  האתגרים 
לחיים  "הזכות  ואמר:   החרדי 
לכולם:  היא  במדינה  איכותיים 
לחילוני,  לדתי,  לערבי,  לחרדי, 
אדם  לכל  היא  לצ'רקסי.  לדרוזי, 
או  לאיש  גם  אדם.  הוא  באשר 
תעסוקה  מגיעה  חרדיים  אישה 
בעקרונות  לפגוע  מבלי  הולמת 
הדתיים, מבלי לפגוע בניצול של 
העבו־ במקומות  שלהם  הזכויות 
דה. גם לחרדים מגיע פתרון דיור 
בר השגה, בטח כשרוב הקרקעות 
לחינוך  הזכות  המדינה.  של  הן 
בטח  באמונתו,  הורה  לכל  היא 
שבוחר  מי  גם  יהודית.  במדינה 
להיפגע.  אמור  לא  תורני  בחינוך 
ששם  ילדים,  בגן  לא  ובטח  בטח 
אין ויכוח על לימודי ליבה, ובטח 
ובטח לא בחינוך מיוחד, ששם לא 
מת־  – ליבה  לימודי  הוא  הנושא 
כל  או  האנגלית,  רמת  מטיקה, 
מיני דברים כאלה. אין שום סיבה 
ילד  היותו  עצם  שבשל  בעולם 

חרדי יפגעו זכויותיו."
ח"כ הרב פינדרוס התייחס 
היחסים  סביב  הציבורי  לדיון 
לרשות  המחוקקת  הרשות  בין 
הש־ "בעשרות  ואמר:  השופטת 
שהולך  שיח  יש  האחרונות  נים 
של  והגדרתה  מקומה  על  וגועש 
עם  והחוקה.  השופטת  הרשות 
ולייבא  לחפש  צריך  לא  ישראל 
חוקה ממקור חיצוני. עם ישראל, 
ממקום  חוקה  מבקש  כשהוא 
מפ־ הוא  מפסיד.  רק  הוא  אחר, 

של  הכתר  את  אצלנו  כשיש  סיד 
כל חוקה ומוסר שקיימים בעולם. 
זהו  ישראל,  תורת  את  לנו  יש 
היקר  ההיסטורי  הלאומי  הנכס 
המו־ אדמות.  עלי  שקיים  ביותר 
והמקור  היסוד  הם  החוקים  סר, 
ההיסטוריה לכל המוסריות וחוקי 

הצדק שקיימים בעולם.
שחאדה  אנטאנס  ח"כ 
ליוזמות  התייחס  בל"ד  מרע"מ 
לאחרונה  שנשמעו  הקואליציה 
הד־ שחיסול  היא  "האמת  ואמר: 
מוקרטיה לא החל בחוק החסינות 
או  השרים  מספר  הרחבת  או 
הש־ לא  זו  הלאום,  חוק  אפילו 
וחלק  הממשלה  ראש  של  חיתות 
לדמוק־ סכנה  שמהווים  משריו 
עבורנו  כולנו.  של  ולעתיד  רטיה 

אלה מותרות לעומת העיקר.
למען  האמיתי  המאבק 
אחר,  במקום  נמצא  דמוקרטיה 
לדמוקרטיה  באמת  שחושש  מי 
עליו  לכיבוש.  להתנגד  אמור 
בעם  ושליטה  שכיבוש,  להודות 
דמוק־ ערך  לכל  מנוגדים  אחר 
אנושי  הומני  ערך  לכל  או  רטי 
בסיסי וחובה עליו לפעול לסיום 
ולא  חוקית  לא  ושליטה  הכיבוש 
אדם  בני  מיליוני  על  מוסרית 
שואף  שבאמת  מי  זכויות.  חסרי 
לתכנית  איתנו  יתנגד  לשלום 
המאה האווילית של טראמפ. מי 
היה  לדמוקרטיה  חושש  שבאמת 
ציון  מניעת  לחוק  להתנגד  צריך 
יום הנכבה וחוק איחוד משפחות 
שבאמת  מי  הקבלה.  ועדו  וחוק 
יעמוד  דמוקרטי  למשטר  שואף 
לצד האזרחים הערבים נגד האפ־
ליה הגזענות וההדרה. אנו מבטי־
חים לכלל האזרחים להמשיך את 
המאבק למען הדמוקרטיה, סיום 
לסוגיה  צודק  ופתרון  הכיבוש 
הפלשתינית שמשמעו בין היתר, 
בשטחים  ההתנחלויות  כל  פירוק 
המזר־ ירושלים  כולל  הכבושים 

חית".

(רע"מ  עבאס  מנסור  ח"כ 
המ־ האתגרים  את  פירט  בל"ד) 
הערבית  החברה  של  רכזיים 
להביא  מנת  על  לפעול  ובכוונתו 
סוב־ הערבית  "החברה  לשיפור: 
לת היום מגלי פשיעה מאורגנים 
לפי   ,2000 שנת  מאז  שגבתה 
קורב־  1,342 כמעט  אמאן  מרכז 
נות, בנוסף לאלפי פצועים פיזית 
שחברה  ספק  לי  אין  ונפשית. 
במו־ הקיום  במלחמת  שניצחה 
על  במלחמתה  גם  תנצח  לדת 
יכו־ ישראל  מדינה  הפשיעה.  
הזו  למלחמה  שותפה  להיות  לה 
הערבים,  לאזרחיה  יד  ולהושיט 
ומוות־ מהססת  היא  בינתיים  אך 
וריבו־ משליטתה  חלק  על  רת 
הפושעים  קבוצות  לטובת  נותה 
ברחובות  חופשי  שמסתובבים 
היישובים הערביים גם ביום וגם 
סובלת  הערבית  החברה  בלילה. 
התכנון  בתחום  מהפקרות  גם 
והבנייה ברמה ארצית ממלכתית, 
מוניציפלית.  מקומית  ברמה  וגם 
התוצאה הבלתי נמנעת להפקרות 
זו, שהצעירים לא מוכנים לחכות 
עוד  20 שנה לסיום תוכניות המ־
אד־ על  לבנות  ומחליטים  תאר, 
לא  בנייה,  אישורי  ללא  מותיהם 
אלא  החוק  שלטון  נגד  כהתרסה 

כהכרח לצורכי החיים בכבוד."
עבאס  ח"כ  התייחס  לבסוף 
"את  ואמר:  הפלשתינית  לסוגיה 
אי  הפלסטיני  העם  עם  הקשר 
אפשר לשבור, ולא צריך לשבור. 
בש־ יחיו  העמים  ששני   - חזוננו 
שתי  ובשותפות,  בביטחון  לום, 
שוויונית  ישראל  מדינת  מדינות: 
לכל אזרחיה שבה מעמד החברה 
הח־ ממעמד  פחות  לא  הערבית 
פלסטין  ומדינה  היהודית,  ברה 
בגדה  לקום  שצריכה  עצמאית 
ובירתה  עזה  וברצועת  המערבית 
ולא  ניכנע  לא  לעולם  קודס.  אל 
נקבל   ולא  התבוסה  עם  נשלים 

את תוצאות אל-נכבה."

כחלון הודיע: "במידה שיוקדמו 
הבחירות - כולנו תרוץ עם 
הליכוד". ח"כים בהליכוד 

זועמים על המהלך
אחרי אישור הצעת נתניהו לצרף את מפלגתו במזכירות הליכוד, שר האוצר 

הכריז שירוץ ברשימה משותפת עם הליכוד וישמור על ערכיה

מ‡: יוני טיין
מפל־ ויו"ר  האוצר  שר 
"במידה  כחלון:  משה  כולנו  גת 
כולנו  מפלגת  הבחירות,  ויוקדמו 

תרוץ עם הליכוד".
שב־ "החלטנו  אמר:  כחלון 
לכנסת  הבחירות  ויוקדמו  מידה 
ה-22, מפלגת כולנו תרוץ ברשי־
לבחי־ הליכוד  עם  משותפת  מה 
רות. מפלגת כולנו תמשיך להיות 
מפלגה חברתית, ימנית, לאומית 
הערכים  על  ותשמור  וממלכתית 
מקווה  מאוד  אני  קמנו.  שלשמם 
להרכיב  יצליח  הממשלה  שראש 
הק־ השעות  ב-30  הממשלה  את 
רובות, אחרת כשר אוצר אני יכול 
לומר בביטחון מלא - הרבה מאוד 

מיליוני שקלים יבוזבזו לשווא.
להגיע  טעם  אין  והוסיף: 
קצר.  זמן  תוך  פעמיים  לבחירות 
מדובר על מאות מליונים שאנחנו 
צריכים אותם למקומות אחרים".

בתוך כך, ולאחר שמזכירות 
עם  המיזוג  את  אישרה  הליכוד 
לנת־ ליכוד  פעילי  שלחו  כולנו, 
"הכנסת  המיזוג:  נגד  מכתב  ניהו 
חשבון  על  לליכוד  זרים  גורמים 
היא   – התנועה  חברי  העדפת 
פגיעה קשה במנגנון הדמוקרטי", 
קוראים  "אנחנו  הפעילים.  כתבו 
ולמנוע  כוחכם  בכל  לפעול  לכם 

כח־ משה  השר  של  שילובם  את 
וברשימת  במוסדות  ואנשיו  לון 
הליכוד. שילובם יבוא על חשבון 
חברי התנועה שנבחרו לייצג את 
הליכוד תוך שמירה על מחוייבות 
והליברלים  הלאומיים  לערכים 
שמנחים את הליכוד. מפלגת כו־

לנו לא עשתה זאת".
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על תורת ישראל חוק הגיוס והבעיה הפלסטינית

למרות האפשרות לפיזור הכנסת 
- נאומי הבכורה במליאה נמשכו
במקביל לדיונים הקדחתניים על פיזור הכנסת, נמשך במליאה מרתון נאומי 
הבכורה של 49 חברי הכנסת החדשים אשר החל עם השבעתה של הכנסת 
ה-21 לפני כחודש  היום (ג') נשאו את נאומי הבכורה שלהם חברי הכנסת 

מנסור עבאס (רע"מ-בל"ד), יצחק פינדרוס (יהדות התורה) ואנטנס שחאדה 
(רע"מ-בל"ד)

מ‡: יוני טיין
הקדח־ לדיונים  במקביל 
נמשכו  הכנסת,  פיזור  על  תניים 
הבכורה  נאומי  מרתון  במליאה 
החדשים  הכנסת  חברי   49 של 
אשר החל עם השבעתה של הכנ־

סת ה-21 לפני כחודש.
אתמול (ג') נשאו את נאומי 
הבכורה שלהם חברי הכנסת מנ־
הרב  (רע"מ-בל"ד),  עבאס  סור 
התורה)  (יהדות  פינדרוס  יצחק 

ואנטנס שחאדה (רע"מ-בל"ד)
פינדרוס  יצחק  הרב  ח"כ 
לסו־ התייחס  התורה)  (יהדות 
ואמר:  הישיבות  בני  גיוס  גיית 
לומדי  אלפי  ישראל  בארץ  "יש 
החיים  את  שמקריבים  תורה 
שלהם לשמירת הלפיד, המסורת 
זכות  לנו  אין  בלעדיהם  וערכים. 
הזאת, בלעדיהם אין  בארץ  קיום 
מי  אמיתיים.  לערכים  בסיס  לנו 
שנושא את הכתר הזה הם אותם 
וכוללים,  ישיבות  תלמידי  אלפי 
הם  הישיבות,  בהיכלי  שהוגים 
המ־ העבר  את  שנושאים  הכתר 
פואר שלנו ומבטיחים את הקיום 

העתידי שלנו כאן בארץ הזאת."
את  פירט  פינדרוס  הרב 
הציבור  בפני  הניצבים  האתגרים 
לחיים  "הזכות  ואמר:   החרדי 
לכולם:  היא  במדינה  איכותיים 
לחילוני,  לדתי,  לערבי,  לחרדי, 
אדם  לכל  היא  לצ'רקסי.  לדרוזי, 
או  לאיש  גם  אדם.  הוא  באשר 
תעסוקה  מגיעה  חרדיים  אישה 
בעקרונות  לפגוע  מבלי  הולמת 
הדתיים, מבלי לפגוע בניצול של 
העבו־ במקומות  שלהם  הזכויות 
דה. גם לחרדים מגיע פתרון דיור 
בר השגה, בטח כשרוב הקרקעות 
לחינוך  הזכות  המדינה.  של  הן 
בטח  באמונתו,  הורה  לכל  היא 
שבוחר  מי  גם  יהודית.  במדינה 
להיפגע.  אמור  לא  תורני  בחינוך 
ששם  ילדים,  בגן  לא  ובטח  בטח 
אין ויכוח על לימודי ליבה, ובטח 
ובטח לא בחינוך מיוחד, ששם לא 
מת־  – ליבה  לימודי  הוא  הנושא 
כל  או  האנגלית,  רמת  מטיקה, 
מיני דברים כאלה. אין שום סיבה 
ילד  היותו  עצם  שבשל  בעולם 

חרדי יפגעו זכויותיו."
ח"כ הרב פינדרוס התייחס 
היחסים  סביב  הציבורי  לדיון 
לרשות  המחוקקת  הרשות  בין 
הש־ "בעשרות  ואמר:  השופטת 
שהולך  שיח  יש  האחרונות  נים 
של  והגדרתה  מקומה  על  וגועש 
עם  והחוקה.  השופטת  הרשות 
ולייבא  לחפש  צריך  לא  ישראל 
חוקה ממקור חיצוני. עם ישראל, 
ממקום  חוקה  מבקש  כשהוא 
מפ־ הוא  מפסיד.  רק  הוא  אחר, 

של  הכתר  את  אצלנו  כשיש  סיד 
כל חוקה ומוסר שקיימים בעולם. 
זהו  ישראל,  תורת  את  לנו  יש 
היקר  ההיסטורי  הלאומי  הנכס 
המו־ אדמות.  עלי  שקיים  ביותר 
והמקור  היסוד  הם  החוקים  סר, 
ההיסטוריה לכל המוסריות וחוקי 

הצדק שקיימים בעולם.
שחאדה  אנטאנס  ח"כ 
ליוזמות  התייחס  בל"ד  מרע"מ 
לאחרונה  שנשמעו  הקואליציה 
הד־ שחיסול  היא  "האמת  ואמר: 
מוקרטיה לא החל בחוק החסינות 
או  השרים  מספר  הרחבת  או 
הש־ לא  זו  הלאום,  חוק  אפילו 
וחלק  הממשלה  ראש  של  חיתות 
לדמוק־ סכנה  שמהווים  משריו 
עבורנו  כולנו.  של  ולעתיד  רטיה 

אלה מותרות לעומת העיקר.
למען  האמיתי  המאבק 
אחר,  במקום  נמצא  דמוקרטיה 
לדמוקרטיה  באמת  שחושש  מי 
עליו  לכיבוש.  להתנגד  אמור 
בעם  ושליטה  שכיבוש,  להודות 
דמוק־ ערך  לכל  מנוגדים  אחר 
אנושי  הומני  ערך  לכל  או  רטי 
בסיסי וחובה עליו לפעול לסיום 
ולא  חוקית  לא  ושליטה  הכיבוש 
אדם  בני  מיליוני  על  מוסרית 
שואף  שבאמת  מי  זכויות.  חסרי 
לתכנית  איתנו  יתנגד  לשלום 
המאה האווילית של טראמפ. מי 
היה  לדמוקרטיה  חושש  שבאמת 
ציון  מניעת  לחוק  להתנגד  צריך 
יום הנכבה וחוק איחוד משפחות 
שבאמת  מי  הקבלה.  ועדו  וחוק 
יעמוד  דמוקרטי  למשטר  שואף 
לצד האזרחים הערבים נגד האפ־
ליה הגזענות וההדרה. אנו מבטי־
חים לכלל האזרחים להמשיך את 
המאבק למען הדמוקרטיה, סיום 
לסוגיה  צודק  ופתרון  הכיבוש 
הפלשתינית שמשמעו בין היתר, 
בשטחים  ההתנחלויות  כל  פירוק 
המזר־ ירושלים  כולל  הכבושים 

חית".

(רע"מ  עבאס  מנסור  ח"כ 
המ־ האתגרים  את  פירט  בל"ד) 
הערבית  החברה  של  רכזיים 
להביא  מנת  על  לפעול  ובכוונתו 
סוב־ הערבית  "החברה  לשיפור: 
לת היום מגלי פשיעה מאורגנים 
לפי   ,2000 שנת  מאז  שגבתה 
קורב־  1,342 כמעט  אמאן  מרכז 
נות, בנוסף לאלפי פצועים פיזית 
שחברה  ספק  לי  אין  ונפשית. 
במו־ הקיום  במלחמת  שניצחה 
על  במלחמתה  גם  תנצח  לדת 
יכו־ ישראל  מדינה  הפשיעה.  
הזו  למלחמה  שותפה  להיות  לה 
הערבים,  לאזרחיה  יד  ולהושיט 
ומוות־ מהססת  היא  בינתיים  אך 
וריבו־ משליטתה  חלק  על  רת 
הפושעים  קבוצות  לטובת  נותה 
ברחובות  חופשי  שמסתובבים 
היישובים הערביים גם ביום וגם 
סובלת  הערבית  החברה  בלילה. 
התכנון  בתחום  מהפקרות  גם 
והבנייה ברמה ארצית ממלכתית, 
מוניציפלית.  מקומית  ברמה  וגם 
התוצאה הבלתי נמנעת להפקרות 
זו, שהצעירים לא מוכנים לחכות 
עוד  20 שנה לסיום תוכניות המ־
אד־ על  לבנות  ומחליטים  תאר, 
לא  בנייה,  אישורי  ללא  מותיהם 
אלא  החוק  שלטון  נגד  כהתרסה 

כהכרח לצורכי החיים בכבוד."
עבאס  ח"כ  התייחס  לבסוף 
"את  ואמר:  הפלשתינית  לסוגיה 
אי  הפלסטיני  העם  עם  הקשר 
אפשר לשבור, ולא צריך לשבור. 
בש־ יחיו  העמים  ששני   - חזוננו 
שתי  ובשותפות,  בביטחון  לום, 
שוויונית  ישראל  מדינת  מדינות: 
לכל אזרחיה שבה מעמד החברה 
הח־ ממעמד  פחות  לא  הערבית 
פלסטין  ומדינה  היהודית,  ברה 
בגדה  לקום  שצריכה  עצמאית 
ובירתה  עזה  וברצועת  המערבית 
ולא  ניכנע  לא  לעולם  קודס.  אל 
נקבל   ולא  התבוסה  עם  נשלים 

את תוצאות אל-נכבה."

כחלון הודיע: "במידה שיוקדמו 
הבחירות - כולנו תרוץ עם 
הליכוד". ח"כים בהליכוד 

זועמים על המהלך
אחרי אישור הצעת נתניהו לצרף את מפלגתו במזכירות הליכוד, שר האוצר 

הכריז שירוץ ברשימה משותפת עם הליכוד וישמור על ערכיה

מ‡: יוני טיין
מפל־ ויו"ר  האוצר  שר 
"במידה  כחלון:  משה  כולנו  גת 
כולנו  מפלגת  הבחירות,  ויוקדמו 

תרוץ עם הליכוד".
שב־ "החלטנו  אמר:  כחלון 
לכנסת  הבחירות  ויוקדמו  מידה 
ה-22, מפלגת כולנו תרוץ ברשי־
לבחי־ הליכוד  עם  משותפת  מה 
רות. מפלגת כולנו תמשיך להיות 
מפלגה חברתית, ימנית, לאומית 
הערכים  על  ותשמור  וממלכתית 
מקווה  מאוד  אני  קמנו.  שלשמם 
להרכיב  יצליח  הממשלה  שראש 
הק־ השעות  ב-30  הממשלה  את 
רובות, אחרת כשר אוצר אני יכול 
לומר בביטחון מלא - הרבה מאוד 

מיליוני שקלים יבוזבזו לשווא.
להגיע  טעם  אין  והוסיף: 
קצר.  זמן  תוך  פעמיים  לבחירות 
מדובר על מאות מליונים שאנחנו 
צריכים אותם למקומות אחרים".

בתוך כך, ולאחר שמזכירות 
עם  המיזוג  את  אישרה  הליכוד 
לנת־ ליכוד  פעילי  שלחו  כולנו, 
"הכנסת  המיזוג:  נגד  מכתב  ניהו 
חשבון  על  לליכוד  זרים  גורמים 
היא   – התנועה  חברי  העדפת 
פגיעה קשה במנגנון הדמוקרטי", 
קוראים  "אנחנו  הפעילים.  כתבו 
ולמנוע  כוחכם  בכל  לפעול  לכם 

כח־ משה  השר  של  שילובם  את 
וברשימת  במוסדות  ואנשיו  לון 
הליכוד. שילובם יבוא על חשבון 
חברי התנועה שנבחרו לייצג את 
הליכוד תוך שמירה על מחוייבות 
והליברלים  הלאומיים  לערכים 
שמנחים את הליכוד. מפלגת כו־

לנו לא עשתה זאת".

mailto:hamibayam@gmail.com
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נשיא ארה"ב איחל: "מקווה שהקואליציה בישראל תקום"
ההודעה זכתה לתגובות תמיכה רבות 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
דונלד  האמריקני,  הנשיא  שכתב  בהודעה 
ולא  קואליציה  להקים  לישראל  איחל  טראמפ, 
של  הנדירה  בהודעה  נוספות.  לבחירות  להיגרר 
שהדברים  "מקווה  אישית:  בנימה  נכתב  טראמפ 

ועבור  בישראל  הקואליציה  הרכבת  עם  יסתדרו 
ביבי, ואוכל להמשיך להפוך את הברית בין אמרי־
קה לישראל לחזקה יותר מתמיד. יש עוד הרבה מה 

לעשות!".

הנשיא  של  ההודעה 
מחמיאות  לתגובות  זכתה 
רבות ולהודעות תמיכה רבות, 

גם מישראל.

הרצליה: 
תיאסר הכנסת 
שקיות וכלים 
חד-פעמיים 
לחופי הים

על פי ההצעה, הבאים לחופי הים 
בהרצליה לא יוכלו להכניס לחוף 
שקיות ניילון וגם לא כלים חד 
פעמיים העשויים מפלסטיק 

מ‡: יר‡ל לבי‡
שבוע  לקראת 
שייערך  הקיימות, 
ראש  פועל  בהרצליה 
פדלון  משה  העיר 
עזר  חוק  הצעת  לקדם 
על  שתאסור  עירוני 
ניילון  שקיות  הכנסת 
פעמיים  חד  וכלים 
הרצ־ של  הים  לחופי 

ליה.
"זהו מהלך חשוב 
הסבי־ למען  ביותר 
הבאים",  והדורות  בה 
פדלון,  משה  מסביר 
תרו־ הוא  הזה  "החוק 
נקייה  לסביבה  מתנו 
להפח־ יותר,  ובריאה 
סביבתיים  נזקים  תת 
שבו  בעולם  שיפגעו 

אנו וילדינו חיים".
"מתוקף תפקידי 
הש־ יו"ר  ומ"מ  כסגן 
מוסיף  המקומי",  לטון 
לכך  "אפעל  פדלון, 
נוספות  ערים  שגם 
ההצעה.  את  יאמצו 
פו־ כראש  כן,  כמו 
אפעל  החוף  ערי  רום 
ברמה  חוק  לחקיקת 
שי־ בכנסת  הלאומית 
הרשויות  כל  את  חייב 

לאכוף את החוק".  
ההצעה,  פי  על 
הים  לחופי  הבאים 
יוכלו  לא  בהרצליה 
שקיות  לחוף  להכניס 
כלים  לא  וגם  ניילון 
העשויים  פעמיים  חד 
זו,  בדרך  מפלסטיק. 

כפול  רווח  יירשם 
יצטמצם  גם  לסביבה: 
בפלסטיק  השימוש 
היסח־ תימנע  וגם 
ומוצרי  ניילון  של  פות 
הפתוח  לים  פלסטיק 
שבעלי  החשש  ויימנע 
את  יבלעו  ימיים  חיים 
יילכדו  או  הפלסטיק 

בתוכו.
הוא  הזה  המהלך 
הר־ של  מהיותה  חלק 
פל־ ללא  "עיר  צליה 
שעליו  מהלך  סטיק", 
הכריזה הרצליה בשנה 
עם  בשיתוף  שעברה, 
ונועד  צלול,  עמותת 
משמעותית  לצמצם 
בפלס־ השימוש  את 
טיק. כידוע, הפלסטיק 
סביבתיים  נזקים  גורם 
חמורים באתרי הפסו־
הפתו־ בשטחים  לת, 
ותוצאותיו  ובים  חים 
נמשכם לאורך זמן רב.
לצמ־ הפעילות 
בפלס־ השימוש  צום 
מפעי־ חלק  היא  טיק 
מקיפה  עירונית  לות 
מב־ הרצליה  שעיריית 
שיפור  למען  צעת 
איכות החיים הסביבה, 
השאר  בין  הכוללת 
הגנה ושמירה על חופי 
העירוני,  והטבע  הים 
בנייה  פסולת,  מיחזור 
אנ־ התייעלות  ירוקה, 
לד  תאורת  עם  רגטית 
העיר  ברחבי  חסכונית 

ועוד.
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אושר לקריאה שניה ושלישית: הבחירות ייערכו בי"ז באלול תשע"ט
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת ה-21 בראשות ח"כ מיקי מכלוף זוהר (הליכוד) אישרה את הצעת חוק התפזרות הכנסת ה21 להצבעה בקריאה 

שניה ושלישית

מ‡: יוני טיין
עשרות  את  דחתה  שהוועדה  לאחר 
החוק,  הצעת  על  שהוגשו  ההסתייגויות 
מול  כנסת  חברי  שמונה  של  בתמיכתם 
התנגדותם של ארבעה חברי כנסת, הווע־
דה אישרה את הצעת החוק לקריאה שניה 

ושלישית.
הכנסת  כי  קובעת  החוק  הצעת 
ה-21 תפוזר והבחירות לכנסת ה-22 ייע־
ה-17  תשע"ט  אלול  י"ז  שלישי  ביום  רכו 

לספטמבר 2019.
להצעת חוק התפזרות הכנסת, הוכ־
מימון  לחוק  עקיפים  חקיקה  תיקוני  נסו 

תיקונים  ייערכו  ההצעה,  עפ"י  מפלגות. 
המפל־ שנטלו  ההלוואות  בתנאי  מקילים 
גות לצורך מימון הבחירות לכנסת ה-21.

יהיו  ההלוואות  בתנאי  ההקלות 
אחוזי  היקף  הלוואות,  החזרי  בדחיית 
הלוואה  נטילת  אפשרות  מתן  הלוואות, 
בנקאית,  ערבות  כנגד  חדשות  למפלגות 
וכן מתן אפשרות נטילת הלוואה למפלגה 
האחרונות,  בבחירות  הלוואה  נטלה  שלא 
הקרובים,  ימים  ב-10  הלוואה  לקחת 
הבחירות.  לפני  ניטלה  ההלוואה  כאילו 
סעיף זה רלוונטי למפלגת כחול לבן שלא 

נטלה הלוואה.
העלה  הוועדה  של  המשפטי  היועץ 

בכנסת  שמיוצגת  מפלגה  בו  ממצב  חשש 
את  תעבור  ולא  הלוואה  תיטול  הנוכחית, 
אחוז החסימה, יתכן ולא יהיה מהיכן לפ־

רוע את ההלוואה.
חשב הכנסת חיים אבידר אמר בדיון 
המוצעים,  החקיקה  מתיקוני  כתוצאה  כי 
החשיפה של הכנסת גדלה מ-62.5 מיליון 

₪ ל-201 מיליון ₪.
המסדרת  הוועדה  יותר,  מוקדם 
קבעה  זוהר  מכלוף  מיקי  ח"כ  בראשות 
הכנסת  מליאת  בדיוני  הדיון  סדרי  את 
הגי־ אליו  ההסכם  עפ"י  החוק.  בהצעת 
חוק  בהצעת  הדיון  הסיעות,  נציגי  עו 
בשעה  רביעי  יום  מחר  יחל  ההתפזרות 

12:00 הדיון יסתיים בשעה 24:00 סיעות 
האופוזיציה יוכלו לבקש לקצר את הדיון 
אבי  ח"כ  לבקשת  יותר.  מוקדם  ולסיימו 
ניסנקורן (כחול לבן), הקואליציה תאפשר 
מעבר  אף  הדיון  את  להאריך  לאופוזיציה 
סוכם,  עוד  נוספות.  שעות  לכמה  לחצות 
על  שמיות  הצבעות  שלוש  עד  יהיו  כי 
המסדרת  הוועדה  בנוסף,  ההסתייגויות. 
חוק  להצעת  הנחה  מחובת  פטור  אישרה 

התפזרות הכנסת.
עו"ד  הכנסת  של  המשפטי  היועץ 
רל־ בחצות,  היום  המועד  אמר,  ינון  איל 
וונטי לעניין פקיעת המנדט שקיבל רוה"מ 
מח־ ממשלה.  להקמת  המדינה  מנשיא 

להקים  יותר  יוכל  לא  רוה"מ  ואילך  צות 
ממשלה. הדיון בהצעת החוק אינו רלוונ־
טי למנדט שהעניק נשיא המדינה לרוה"מ. 
הכנסת יכולה להמשיך את פעולתה ולחו־
הכנסת.   לפיזור  החוק  לרבות  חוקים.  קק 
חוק ההתפזרות אם יאושר, הבחירות לא 

יוכלו יותר להידחות. זה אל חזור.
בע־ להתבצר  ממשיך  ליברמן  מנגד 
מדתו וטען כי חוק הגיוס הוא "סימפטום 
להקצה חרדית". מהליכוד נמסר היום כי 
הת־ שום  כרגע  ואין  נקבעה פגישה  "לא 

הצעה  כל  דוחה  הוא  ליברמן.  עם  קדמות 
ומנסה למשוך זמן".

הנשיא ריבלין מבהיר: אאפשר לנתניהו למצות את הזמן להרכבת הממשלה
הנשיא אמר כי הוא יאפשר לנתניהו למצות את הזמן להרכבת הממשלה, עד היום בחצות

מ‡: יוני טיין
נשיא  בחירות,  למנוע  המאמצים  בצל 
יאפשר  הוא  כי  הבהיר  ריבלין  ראובן  המדינה 
הממשלה,  להרכבת  הזמן  את  למצות  לנתניהו 
עד היום בחצות, וכי הוא "מקווה שלא ניקלע, 

חלילה, למערכת בחירות נוספת".
מבית הנשיא נמסר כי: עד היום ד' בח־
צות נתון המנדט להרכבת הממשלה בידיו של 
הנשיא  נתניהו.  בנימין  ח״כ  הממשלה,  ראש 
בחוק  לו  שניתן  הזמן  את  למצות  לו  יאפשר 
למערכת  חלילה,  נקלע,  שלא  מקווה  כשהוא 

פי  על  הכנסת,  של  בסמכותה  נוספת.  בחירות 
לשון אותו החוק ממש, להחליט על פיזורה.

כנציגת  חבריה,  על  הכנסת  זאת,   לאור 
ההחלטה  בהשלכות  תשא  העם,  הוא  הריבון, 

בהמשך דרכה.
ח"כ מיקי זוהר אמר כי למרות התנגדות 
הסיעות החרדיות, "תאריך הבחירות המסתמן 

הוא ה-17 בספטמבר י"ז אלול תשע"ט".
זוהר אמר לוואלה! NEWS כי "יש על 
כך הסכמה הכי רחבה שניתן היה להשיג". גורם 

חרדי אמר בתגובה: "אנחנו מתנגדים לזה".

סקר מנדטים: ליברמן מתחזק מההסתה 
נגד החרדים, בנט חוזר לכנסת

סקר מנדטים חדש מעלה כי יו"ר ישראל ביתנו צפוי להתחזק משמעותית 
מהמשבר הפוליטי הנוכחי ובמקרה של בחירות חוזרות לקבל 9 מנדטים ◆ 

כחלון נמחק, בנט חוזר לכנסת

מ‡: יוני טיין
"מקור  עבור  שנערך  סקר 
יו"ר  של  שמהלכיו  מגלה  ראשון" 
מח־ האחרון  בשבוע  ביתנו  ישראל 
זקים אותו אלקטורלית, כאשר לפי 
מנד־ לתשעה  יעלה  הוא  התוצאות 

טים אם יוקדמו הבחירות.
נוס־ בחירות  הסקר  פי  על 
החדש  שהימין  במקרה  גם   – פות 
הח־ אחוז  את  הפעם  יעברו  אכן 
גוש  את  שיחזירו  רק  לא   – סימה 
שלושה  בעוד  זהה  למצב  הימין 
מצבו.  את  ירעו  אף  אלא  חודשים, 
ליב־ ללא  הימין  גוש  שכיום  בעוד 
ולנת־ מנדטים,   60 על  עומד  רמן 
ניהו חסרה עוד אצבע אחת לכינון 
ממשלה, במצב של בחירות חדשות 
– גוש הימין ללא ישראל ביתנו יע־

מוד על 59 מנדטים.
במצב כזה, המפתח להרכבת 
מי  של  לידיו  שוב  יחזור  הממשלה 
שמאיים כרגע על הקמתה, ובחוסר 
של שני מנדטים ולא רק אחד. המ־
יהיה  חוזרות  בבחירות  הגדול  נצח 
כמובן ליברמן, שיצליח להגדיל את 
המפלגה שלו בארבעה מנדטים נו־

ספים. אבל לא רק הוא, גם נפתלי 
הקו־ במתכונת  וירוץ  (במידה  בנט 
דמת לצד איילת שקד) אם יתמודד 
החול,  כעוף  יחזור  האלו  בבחירות 
מפל־ מנגד,  מנדטים.  חמישה  עם 
נשארת  כחלון  משה  של  כולנו  גת 
 1.67%) החסימה  לאחוז  מתחת 
שלו  המנדטים  כשארבעת  בלבד) 

עוברים לליכוד ולליברמן.
ברור  רוב  יש  כולל  בשקלול 
לגוש הימין הכולל את ליברמן – עם 
של  בלבד   52 לעומת  מנדטים   68
שני  מצד  אך  שמאל,  המרכז  גוש 
כושר המיקוח של ליברמן גדל ולכן 
עלולה  בסוף  הפוליטית  התוצאה 

להיות זהה.

על פי הסקר, מפלגת הליכוד 
 34 ומקבלת  לבן  כחול  על  גוברת 
כחולבן.  של   33 לעומת  מנדטים, 
מנדטים,   8 מקבלת  התורה  יהדות 

ואילו ש"ס תסתפק ב- 7. 
בראשות  העבודה  מפלגת 
וכך  מנדטים,   7 מקבלת  גבאי  אבי 
איימן  של  תע"ל  חד"ש  מפלגת  גם 
איחוד  מפלגת  טיבי.  ואחמד  עודה 
הימין שומרת על כוחה עם 5 מנד־
טים. הימין החדש בראשות נפתלי 
מנדטים.   5 היא  גם  מקבלת  בנט, 
במספר דומה זוכה גם מפלגת מרצ. 
את  עברו  שלא  המפלגות 
רע"ם-  כולנו,  החסימה:  אחוז 

בל"ד, זהות וגשר. 
*5935

בחסות:

9401401@gmail.com

ca.1221.org.il
il
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אושר לקריאה שניה ושלישית: הבחירות ייערכו בי"ז באלול תשע"ט
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת ה-21 בראשות ח"כ מיקי מכלוף זוהר (הליכוד) אישרה את הצעת חוק התפזרות הכנסת ה21 להצבעה בקריאה 

שניה ושלישית

מ‡: יוני טיין
עשרות  את  דחתה  שהוועדה  לאחר 
החוק,  הצעת  על  שהוגשו  ההסתייגויות 
מול  כנסת  חברי  שמונה  של  בתמיכתם 
התנגדותם של ארבעה חברי כנסת, הווע־
דה אישרה את הצעת החוק לקריאה שניה 

ושלישית.
הכנסת  כי  קובעת  החוק  הצעת 
ה-21 תפוזר והבחירות לכנסת ה-22 ייע־
ה-17  תשע"ט  אלול  י"ז  שלישי  ביום  רכו 

לספטמבר 2019.
להצעת חוק התפזרות הכנסת, הוכ־
מימון  לחוק  עקיפים  חקיקה  תיקוני  נסו 

תיקונים  ייערכו  ההצעה,  עפ"י  מפלגות. 
המפל־ שנטלו  ההלוואות  בתנאי  מקילים 
גות לצורך מימון הבחירות לכנסת ה-21.

יהיו  ההלוואות  בתנאי  ההקלות 
אחוזי  היקף  הלוואות,  החזרי  בדחיית 
הלוואה  נטילת  אפשרות  מתן  הלוואות, 
בנקאית,  ערבות  כנגד  חדשות  למפלגות 
וכן מתן אפשרות נטילת הלוואה למפלגה 
האחרונות,  בבחירות  הלוואה  נטלה  שלא 
הקרובים,  ימים  ב-10  הלוואה  לקחת 
הבחירות.  לפני  ניטלה  ההלוואה  כאילו 
סעיף זה רלוונטי למפלגת כחול לבן שלא 

נטלה הלוואה.
העלה  הוועדה  של  המשפטי  היועץ 

בכנסת  שמיוצגת  מפלגה  בו  ממצב  חשש 
את  תעבור  ולא  הלוואה  תיטול  הנוכחית, 
אחוז החסימה, יתכן ולא יהיה מהיכן לפ־

רוע את ההלוואה.
חשב הכנסת חיים אבידר אמר בדיון 
המוצעים,  החקיקה  מתיקוני  כתוצאה  כי 
החשיפה של הכנסת גדלה מ-62.5 מיליון 

₪ ל-201 מיליון ₪.
המסדרת  הוועדה  יותר,  מוקדם 
קבעה  זוהר  מכלוף  מיקי  ח"כ  בראשות 
הכנסת  מליאת  בדיוני  הדיון  סדרי  את 
הגי־ אליו  ההסכם  עפ"י  החוק.  בהצעת 

חוק  בהצעת  הדיון  הסיעות,  נציגי  עו 
בשעה  רביעי  יום  מחר  יחל  ההתפזרות 

12:00 הדיון יסתיים בשעה 24:00 סיעות 
האופוזיציה יוכלו לבקש לקצר את הדיון 
אבי  ח"כ  לבקשת  יותר.  מוקדם  ולסיימו 
ניסנקורן (כחול לבן), הקואליציה תאפשר 
מעבר  אף  הדיון  את  להאריך  לאופוזיציה 
סוכם,  עוד  נוספות.  שעות  לכמה  לחצות 
על  שמיות  הצבעות  שלוש  עד  יהיו  כי 
המסדרת  הוועדה  בנוסף,  ההסתייגויות. 
חוק  להצעת  הנחה  מחובת  פטור  אישרה 

התפזרות הכנסת.
עו"ד  הכנסת  של  המשפטי  היועץ 
רל־ בחצות,  היום  המועד  אמר,  ינון  איל 
וונטי לעניין פקיעת המנדט שקיבל רוה"מ 
מח־ ממשלה.  להקמת  המדינה  מנשיא 

להקים  יותר  יוכל  לא  רוה"מ  ואילך  צות 
ממשלה. הדיון בהצעת החוק אינו רלוונ־
טי למנדט שהעניק נשיא המדינה לרוה"מ. 
הכנסת יכולה להמשיך את פעולתה ולחו־
הכנסת.   לפיזור  החוק  לרבות  חוקים.  קק 
חוק ההתפזרות אם יאושר, הבחירות לא 

יוכלו יותר להידחות. זה אל חזור.
בע־ להתבצר  ממשיך  ליברמן  מנגד 
מדתו וטען כי חוק הגיוס הוא "סימפטום 
להקצה חרדית". מהליכוד נמסר היום כי 
הת־ שום  כרגע  ואין  פגישה  נקבעה  "לא 
הצעה  כל  דוחה  הוא  ליברמן.  עם  קדמות 

ומנסה למשוך זמן".

הנשיא ריבלין מבהיר: אאפשר לנתניהו למצות את הזמן להרכבת הממשלה
הנשיא אמר כי הוא יאפשר לנתניהו למצות את הזמן להרכבת הממשלה, עד היום בחצות

מ‡: יוני טיין
נשיא  בחירות,  למנוע  המאמצים  בצל 
יאפשר  הוא  כי  הבהיר  ריבלין  ראובן  המדינה 
הממשלה,  להרכבת  הזמן  את  למצות  לנתניהו 
עד היום בחצות, וכי הוא "מקווה שלא ניקלע, 

חלילה, למערכת בחירות נוספת".
מבית הנשיא נמסר כי: עד היום ד' בח־
צות נתון המנדט להרכבת הממשלה בידיו של 
הנשיא  נתניהו.  בנימין  ח״כ  הממשלה,  ראש 
בחוק  לו  שניתן  הזמן  את  למצות  לו  יאפשר 
למערכת  חלילה,  נקלע,  שלא  מקווה  כשהוא 

פי  על  הכנסת,  של  בסמכותה  נוספת.  בחירות 
לשון אותו החוק ממש, להחליט על פיזורה.

כנציגת  חבריה,  על  הכנסת  זאת,   לאור 
ההחלטה  בהשלכות  תשא  העם,  הוא  הריבון, 

בהמשך דרכה.
ח"כ מיקי זוהר אמר כי למרות התנגדות 
הסיעות החרדיות, "תאריך הבחירות המסתמן 

הוא ה-17 בספטמבר י"ז אלול תשע"ט".
זוהר אמר לוואלה! NEWS כי "יש על 
כך הסכמה הכי רחבה שניתן היה להשיג". גורם 

חרדי אמר בתגובה: "אנחנו מתנגדים לזה".

סקר מנדטים: ליברמן מתחזק מההסתה 
נגד החרדים, בנט חוזר לכנסת

סקר מנדטים חדש מעלה כי יו"ר ישראל ביתנו צפוי להתחזק משמעותית 
מהמשבר הפוליטי הנוכחי ובמקרה של בחירות חוזרות לקבל 9 מנדטים ◆ 

כחלון נמחק, בנט חוזר לכנסת

מ‡: יוני טיין
"מקור  עבור  שנערך  סקר 
יו"ר  של  שמהלכיו  מגלה  ראשון" 
מח־ האחרון  בשבוע  ביתנו  ישראל 
זקים אותו אלקטורלית, כאשר לפי 
מנד־ לתשעה  יעלה  הוא  התוצאות 

טים אם יוקדמו הבחירות.
נוס־ בחירות  הסקר  פי  על 
החדש  שהימין  במקרה  גם   – פות 
הח־ אחוז  את  הפעם  יעברו  אכן 
גוש  את  שיחזירו  רק  לא   – סימה 
שלושה  בעוד  זהה  למצב  הימין 
מצבו.  את  ירעו  אף  אלא  חודשים, 
ליב־ ללא  הימין  גוש  שכיום  בעוד 
ולנת־ מנדטים,   60 על  עומד  רמן 
ניהו חסרה עוד אצבע אחת לכינון 
ממשלה, במצב של בחירות חדשות 
– גוש הימין ללא ישראל ביתנו יע־

מוד על 59 מנדטים.
במצב כזה, המפתח להרכבת 
מי  של  לידיו  שוב  יחזור  הממשלה 
שמאיים כרגע על הקמתה, ובחוסר 
של שני מנדטים ולא רק אחד. המ־
יהיה  חוזרות  בבחירות  הגדול  נצח 
כמובן ליברמן, שיצליח להגדיל את 
המפלגה שלו בארבעה מנדטים נו־

ספים. אבל לא רק הוא, גם נפתלי 
הקו־ במתכונת  וירוץ  (במידה  בנט 
דמת לצד איילת שקד) אם יתמודד 
החול,  כעוף  יחזור  האלו  בבחירות 
מפל־ מנגד,  מנדטים.  חמישה  עם 
נשארת  כחלון  משה  של  כולנו  גת 
 1.67%) החסימה  לאחוז  מתחת 
שלו  המנדטים  כשארבעת  בלבד) 

עוברים לליכוד ולליברמן.
ברור  רוב  יש  כולל  בשקלול 
לגוש הימין הכולל את ליברמן – עם 
של  בלבד   52 לעומת  מנדטים   68
שני  מצד  אך  שמאל,  המרכז  גוש 
כושר המיקוח של ליברמן גדל ולכן 
עלולה  בסוף  הפוליטית  התוצאה 

להיות זהה.

על פי הסקר, מפלגת הליכוד 
 34 ומקבלת  לבן  כחול  על  גוברת 
כחולבן.  של   33 לעומת  מנדטים, 
מנדטים,   8 מקבלת  התורה  יהדות 

ואילו ש"ס תסתפק ב- 7. 
בראשות  העבודה  מפלגת 
וכך  מנדטים,   7 מקבלת  גבאי  אבי 
איימן  של  תע"ל  חד"ש  מפלגת  גם 
איחוד  מפלגת  טיבי.  ואחמד  עודה 
הימין שומרת על כוחה עם 5 מנד־
טים. הימין החדש בראשות נפתלי 
מנדטים.   5 היא  גם  מקבלת  בנט, 
במספר דומה זוכה גם מפלגת מרצ. 
את  עברו  שלא  המפלגות 
רע"ם-  כולנו,  החסימה:  אחוז 

בל"ד, זהות וגשר. 
*5935

בחסות:

9401401@gmail.com

ca.1221.org.il
il
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"יזכו לשמחה בביתם לתקופת השנה" 

היערכות שיא לקראת פתיחת מגבית "שמע ישראל" להצלת רשת "שובו"
למשך 36 שעות בלבד, סכומי התרומה המתקבלים – מוכפלים פי שנים ◆ הדים רבים לברכת מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן רבנו ראש 

הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א במכתב קדשם, הכותבים כי "מובטחנו כדבר פשוט וברור ולמעלה מכל ספק, כי בשכר זאת יתברכו כל התומכים והמסייעים אף 
הם במדה כנגד מדה, ויזכו לשמחה בביתם לתקופת השנה" ◆ מפי עוללים: ילדי וחניכי "שובו" מצידם פתחו במבצע חיזוק בקריאת שמע ומעשים טובים להצלחת 

המגבית ◆ היום ומחר יהיה האות הזה!

מ‡: מ. מון
ברשת "שובו" משלימים את ההיע־

מגבית  פתיחת  לקראת  הסופית  רכות 
אי"ה  שתפתח  ישראל",  "שמע  החירום 
ותסתיים  אייר,  כ"ד  רביעי  יום   – היום 
למשך 36  כאשר  אייר,  כ"ה  חמישי  ביום 
תוכ־ שתתקבל  תרומה  כל  בלבד,  שעות 
מעדכנים  הרשת  בהנהלת  שנים.  פי  פל 
לקריאת  נענה  הרחב  הציבור  כי  בסיפוק, 
גדולי ישראל ולזעקת ילדי ישראל, ורבים 
כבר הביעו את נכונותם באמצעות נטילת 
להכתרת  משמעותיים,  כספים  גיוס  יעדי 

המגבית בהצלחה בס"ד.
במהלך השבוע האחרון, מאז הוכרז 
הרושם  רב  במעמד  המגבית  פתיחת  על 
הגר"ח  התורה  שר  רשכבה"ג  מרן  בבית 
בהנהלת  פועלים  שליט"א,  קניבסקי 
להצלחת  והגזרות  האמצעים  בכל  הרשת 
כי  מדגישים,  בהנהלה  החירום.  מגבית 
לאחר  נקבע   ,₪ מליון   20 – המגבית  יעד 
בדיקה מעמיקה וניתוח צרכיה של הרשת, 
בהתאם  משאביה.  מול  יכולותיה  ובחינת 
לתוצאות בדיקה זו, גובשה המלצת אנשי 
המקצוע לפיה גיוס הסכום הנ"ל יוכל הן 
והחובות  מהגרעונות  הרשת  את  להציל 
הרובצים עליה, והן להעניק לה את היכו־
ולפתוח  ולשכללה,  הרשת  את  לפתח  לת 
את שעריה בפני עוד ועוד ילדים וילדות 

המבקשים  רחוקים,  אחים  ממשפחות 
מתא־ לא  שכעת  מה  אבות,  לדרך  לשוב 
פשר לרשת בשל מצבה הכלכלי הדחוק.

בשבוע  נאמן"  ב"יתד  שדווח  כפי 
שעבר, ערכה "שובו" שורת כנסי רתימה 
הספר,  בתי  ילדי  למשפחות  והיערכות 
אנשי הצוות וסגל ההוראה וידידי הרשת, 
והוצגו  המערכה,  דבר  הושמע  בהם 
מפירותיה  ומפעימות  מרגשות  עדויות 
המבורכים של פעילות "שובו", הודות לה 
ואמהות,  אבות  לדרכי  לשוב  המונים  זכו 

ולהקים דורות ישרים ומבורכים.
נרח־ והיענות  חמות  תגובות   •

בת
דבר  אשר  הם,  באשר  הרשת  ידידי 
הובא  הרשת  של  הרעוע  הכלכלי  מצבה 
הירתמותם  על  כבר  הודיעו  לידיעתם, 
הם  כאשר  המגבית,  להצלחת  והיענותם 
נוטלים על עצמם לפעול ולהפעיל בקרב 
לה־ להשגת תרומות  חוגם,  ובני  מכריהם 
ידידינו  של  "התגובות  המגבית.  צלחת 
וההיענות הנרחבת שלהם מוכיחה כי נצח 
ישראל לא ישקר, ואין מי שנחשף לזעקת 
ולהכיר  לדעת  המבקשים  ישראל,  ילדי 
נחלץ  ולא  ישראל",  "שמע  אמונת  את 
אלו",  טהורות  נפשות  להצלת  חושים 
"שובו".  בהנהלת  בהתרגשות  מציינים 
"ידעו התורמים, כי כל שקל שנכנס בזכו־

תם, שהופך כמובן לשני שקלים, הרי הוא 
בעו־ ישראל"  "שמע  אמירת  עוד  מוסיף 
רוח  ונחת  שמים  שם  קידוש  לך  ואין  לם, 

לקב"ה גדול מזה"! 
שנשא  לדברים  עוד  מציינים  הם 
קולדצקי  יצחק  רבי  הגאון  חדב"נ, 
התו־ שר  מרן  חמיו  בשליחות  שליט"א 
כל  כיצד  תיאר  בהם  ובשמו,  שליט"א  רה 
פעולותיה של "שובו" מוכוונות ע"י דעת 
תורה, וכל בקשה והוראה המגיעה משלחן 
גבוה, מבוצעת על ידם ללא עוררין, ובשל 
"להוציא  בהם  ומתקיים  הם  זוכים  כך, 
לברכה  גם  זוכים  וממילא  מזולל"  יקר 

המיוחדת של "כפי תהיה".
על  פוסחת  לא  למגבית  ההיערכות 
הספר  בתי  וילדי  של "שובו",  הספר  בתי 
של הרשת בכל רחבי הארץ בקשו אף הם 
הוכרז  כך,  לשם  להצלחתה.  חלק  ליטול 
ימים  למשך  מיוחד  מבצע  הספר  בבתי 
עצמם  על  הילדים  קבלו  במסגרתו  אלו, 
להתחזק במיוחד באמירת "שמע ישראל" 
כהלכתה, וכן בחיזוק מיוחד באיסוף מע־

שים טובים, לשם הצלחת המגבית.
לשמ־ "יזכו  הנדירה:  הברכה   •

חה בביתם לתקופת השנה"
כאמור, המגבית תיפתח אי"ה היום 
יום רביעי, כ"ד אייר בשעה 12 בצהריים, 
ותסתיים 36 שעות לאחר מכן, ביום חמי־

חברת  בלילה.   12 בשעה  אייר,  כ"ה  שי, 
הארגון  על  אחריות  נטלה  אשר  צ'רידי, 
השלי־ המגבית,  כספי  סליקת  של  הטכני 
מה את פיתוח המערכת הממוחשבת אשר 
אמת,  בזמן  התרומות  כניסת  על  תפקח 
הטלפו־ המוקד  עם  מסונכרנת  כשהיא 
פרטי  למסור  ניתן  בו  שמספרו 4905*  ני 
גם  "שובו"  בהנהלת  לתרומה.  אשראי 
שוקדים על הקמת חדר המצב אליו יוזנו 
הנתונים ממוקדי המגבית השונים ברחבי 
הארץ, ובו יעודכן בכל רגע נתון מצב גיוס 

הכספים.
כפי שפורסם ב"יתד נאמן", הנהלת 
מי־ חיים  הרב  המנכ"ל  בראשות  "שובו" 
למעונם  ובאו  עלו  שליט"א,  גוטרמן  כאל 
התו־ שר  רשכבה"ג  מרן  הדור,  גדולי  של 
רבנו  ומרן  שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  רה 
ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, 
על  הוכרז  וברכתם,  עצתם  קבלת  ואחר 
הרשת  הנהלת  בביקור  המגבית.  פתיחת 

במעון מרנן ורבנן שליט"א, האצילו מרנן 
על  הטהורה  מברכתם  שליט"א  ורבנן 
בק־ יצאו  ואף  ותורמיה,  הרשת  הנהלת 
כל  על  כי "החובה  נקבע  בה  קודש  ריאת 
לעזר  להיות  בקרבו  חם  יהודי  לב  אשר 
ולזכות  הגונה,  בנתינה  עמם  ואחיסמך 
לשותפות של אמת ונצח עם העושים נחת 

רוח קמיה קוב"ה".
בברכה  הם  מסיימים  קריאתם  את 
רבים  הדים  המעוררת  ונדירה,  מופלאה 
בקרב הציבור כולו: "וכבר אמרו חז"ל כי 
אין אצלו ית' הנאה ושמחה בעולם כאותה 
שעה אשר בניו מקדשים את שמו בעול־
מו, ומובטחנו כדבר פשוט וברור ולמעלה 
מכל ספק, כי בשכר זאת יתברכו כל התו־
מכים והמסייעים אף הם במדה כנגד מדה, 
השנה,  לתקופת  בביתם  לשמחה  ויזכו 
ונאמן הוא ית' לשלם שכר טוב למטיבים 

עם בניו, בכל טוב ושפע קודש". 
   

קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים
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תפילת הילדים 

80 ילדים חולי סרטן עלו 
להתפלל על ציון הרשב"י במירון 
בפעילות של מתנדבי ארגון 'לב מלכה' עלו 80 ילדים חולי סרטן לשפוך שיח בציון הרשב"י במירון בל"ג בעומר 

מ‡: מ. מון
עמלו  שעות  מספר  במשך 
מתנדבי 'לב מלכה' בתיאום מלא 
והמשטרה,  הביטחון  כוחות  אם 
היל־ 'תפילת  מבצע  השלמת  על 
נערכו  הכבד  החום  בשל  דים'. 
מעוד  מבעוד  מלכה'  'לב  מתנדבי 
של  להעלאתם  מותאם  ציוד  עם 
לתפילה  הסרטן  חולי  הילדים 
לא  עין  הרשב"י.  בציון  מיוחדת 
נותרה יבשה אל מול המחזה המ־
שחל־ חולים  ילדים  של 80  רגש 
גלגלים,  לכיסאות  מרותקים  קם 
שיחוס  לקב"ה,  תפילה  נושאים 
חולי  לכל  שלמה  רפואה  וישלח 
התנא  של  בזכותו  ישראל,  עמו 

האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. 
המיוחד,  המבצע  לקראת 
בין  עבודה  פגישת  התקיימה 
ברא־ מלכה'  'לב  ארגון  הנהלת 
ליב  אהרן  הרב  הארגון  יו"ר  שות 
במשט־ מירון  מפקד  עם  אברמן 
טובול.  מיכה  תנ"צ  ישראל-  רת 
דרכי  סוכמו  הפגישה  במהלך 
שיוכלו  המתנדבים  של  הפעולה 
לעלות בבטחה את הילדים לציון 
עלה  המפגש  במהלך  הקדוש. 

ששרר  הכבד  החום  של  הנושא 
להבטיח  והדרכים  בעומר,  בל"ג 
החולים  הילדים  של  שלומם  את 
המשט־ מפקד  הכבד.  בחום  גם 
במקום  השוטרים  את  הנחה  רה 
על המתנדבים  שניתן  ככל  להקל 
ולאפשר מעבר חלק של הרכבים 
עד הנקודה הקרובה ביותר לציון, 
במטרה לחסוך מהילדים החולים 

חשיפה מזיקה לשמש. 
יו"ר  אברמן,  אהרן  הרב 
ארגון 'לב מלכה': "מידי שנה אני 
מקבל פניות ממספר ילדים החו־
לה־ להגיע  וחפצים  במחלה  לים 
תפלל בציון רבי שמעון בר יוחאי 
ריתוקם  בשל  אך  ההילולא,  ביום 
לע־ יוכלו  לא  גלגלים  לכיסאות 
אוטובוסים  באמצעות  זאת  שות 
עד  המגיעים  פרטיים  רכבים  או 

לציון  ההר   שבתחתית  החניונים 
רבבות  נאלצים  ומשם  הרשב"י 
האנשים המגיעים למקום לצעוד 
בראש  הקדוש  הציון  אל  רגלית 
הכבד  בחום  השנה  ובפרט  ההר, 
ההליכה.  את  יותר  עוד  המכביד 
לילדים  ההורים  לכל  קורא  אני 
הילדים  עם  שבאים  סרטן  חולי 
אלינו  שיפנו  במירון,  להתפלל 
עם  לעלות  להם  נסייע  ואנחנו 
זאת  הרשב"י.  לציון  עד  הילדים 
ברגל  לעלות  שיש  הסכנה  בשל 
בחום הכבד שאמור להיות השנה 

בל"ג בעומר במירון" 
מלכה'  'לב  ארגון  בהנהלת 
טו־ מיכה  לתנ"צ  להודות  ביקשו 
הרבה  ועזרתו  פעילותו  על  בול 
ימות  כל  החולים  הילדים  למען 

השנה ובל"ג בעומר בפרט.

"רוצה את ראש הממשלה": 
פלסטיני ניסה לחדור לכנסת

בן מיעוטים צעד לכיוון המשכן. אחד המאבטחים עצר אותו לאחר השיב 
לפשר מעשיו כי הוא "רוצה את ראש הממשלה". על גופו נמצא מכתב בערבית 

שמדבר על דרך השהידים לצד דרך גן העדן

מ‡: יוני טיין
אזרחות  (בעל  מיעוטים  בן 
ישראלית) הגיע למחסום הכנסת 
צועד  כשהוא  ממנה  ירד  במונית, 

לכיוון המשכן.
שהיה  המאבטחים  אחד 
אותו  שאל  עת,  באותה  במקום 

הייתה:  ותשובתו  הגעתו  לפשר 
"אני רוצה את ראש הממשלה".

לה־ ממנו  ביקש  המאבטח 
ציג תעודה ולהזדהות - ברגע זה 
עקבותיו  על  לחזור  הבחור  ניסה 
המקום  אל  הגיע  מיד  ולסגת. 
משמרת  אותה  של  התורן  קצין 

ועיכב אותו לברור העניין.

תעודת  בדיקת  במהלך 
כיתוב  עם  דף  בה  נמצא  זהותו, 
דרך  על  מדבר  אשר  בערבית 
בן  העדן.  גן  דרך  לצד  השהידים 
לה־ עד  במקום  עוכב  המיעוטים 
געת ניידת משטרה להמשך בדי־

קה וחקירה.

נשיא המדינה קיבל לידיו את דוח 
היחידה לתיאום המאבק בגזענות

נשיא המדינה: "חובתנו כחברה לעשות הכול על מנת להתמודד עם הגזענות שבתוכנו, ולעקרה 
מן השורש. חובתן של כל הרשויות להילחם בתופעות של תיוג, הדרה, ואפליה מכל סוג"

מ‡: יוני טיין 
(רובי)  ראובן  המדינה  נשיא 
ריבלין קיבל לידיו את דוח היחידה 
לתיאום המאבק בגזענות. את הדוח 
משרד  מנכ"לית  לנשיא  הגישה 
ראש  לצד  פלמור,  אמי  המשפטים 
בגזענות  המאבק  לתיאום  היחידה 

אווקה קובי זנה.
של  בסיפורו  פתח  הנשיא 
"בא־ ואמר:  פיקדה  דמאס  החייל 
ובו  סרטון  פורסם   2015 פריל 
את  קשות  מכים  שוטרים  נראו 
שהפ־ מבלי  פיקדה,  דמאס  החייל 

בסמוך  וכך,  אלימות.  כלפיהם  גין 
החופש  את  המסמל  הפסח  לחג 
הציבו־ המחאה  החלה  והחירות, 
אתיופיה,  יוצאי  קהילת  של  רית 
סבלו.  ממנו  הגזעני  היחס  כנגד 
ובהם  לרחובות,  שיצאו  האזרחים 
סיפרו  ובבנותינו,  שבבנינו  הטובים 
תופעות  עם  מתמודדים  שהם  לנו 
בסיס  על  ותיוג  הדרה  גזענות,  של 
בגי־ או  ברחוב,  במשרד,  יומיומי - 

אז  שלהם,  המחאה  הציבורית.  נה 
כולנו.  של  המחאה  היא  היום,  כמו 
יש לנו, לכולנו, לחברה הישראלית 
חייבים  שאנחנו  עצום  אתגר  כולה, 

להתמודד איתו."

״עיון  ואמר:  הוסיף  הנשיא 
עומק  את  חושף  שפרסמתם,  בדוח 
הוא  ניצבים.  אנו  שמולה  הבעיה 
השוויון,  וחוסר  הגזענות  את  חושף 
החברה  מבני  רבים  נתקלים  שבהם 
בישראל: ערבים, חרדים, אתיופים, 
ברית  יוצאים  המזרח,  עדות  בני 
עוד  ולצערי,  לשעבר,  המועצות 

רבים אחרים."
לדוח  כי  ואמר  סייג  הנשיא 
אנחנו  "אמנם  חיובי:  צד  גם  ישנו 
אוטופית  בחברה  חיים  לא  עדיין 
שבה שוויון ההזדמנויות, הוא נחלת 
גדולה  קבוצה  ישנה  אבל  הכלל. 
מש־ קבוצה  אנשים,  של  והולכת 
חבר־ יזמים  של  ומחויבת  מעותית 
תיים, חוקרים, ממונים ממשלתיים 
מכלל המשרדים, שפועלים על מנת 
מקיפים  מערכתיים,  שינויים  ליזום 
שיאפשרו  שינויים  ומעמיקים. 
ולמשרדים  המדינה  למוסדות 
את  המערכת,  אל  להביא  השונים, 
שייבחנו  ביותר  והמצוינים  הטובים 
רק על פי כישרונם ולא על פי מו־
צאם או צבע עורם. אין ספק, בפנינו 
בהטיות,  במאבק  ארוכה  דרך  עוד 
אבל  הקדומות,  ובדעות  בגזענות 
המודעות עלתה קומה, וכבר אפשר 

לראות במרחק אופק אחר."

הנשיא הזכיר שוב את היוזמה 
אתיופיה  יוצאי  לצעירים  הקוראת 
לבקש מחיקת רישום פלילי: "לפני 
המ־ שרת  יצאנו,  חודשים  מספר 

לקטינים  בקריאה  ואני,  שפטים 
ולצעירים יוצאי אתיופיה שנשפטו 
בעבר בגין עבירות של הפרת הסדר 
למחיקת  בקשות  להגיש  הציבורי, 
יוצאי  כי  אז  אמרתי  פלילי.  רישום 
מצד  מפלה  יחס  חוו  אתיופיה 
הישראלית,  החברה  ומצד  הממסד 
שלי־ מסטריאוטיפים  סובלים  הם 
ולאפליה  להדרה  וחשופים  ליים, 
ומילו־ פיזית  אלימות  לגילויי  ואף 

לית."
"חוב־ ואמר:  הדגיש  הנשיא 
מנת  על  הכול  לעשות  כחברה  תנו 
שבתוכנו,  הגזענות  עם  להתמודד 
כל  של  חובתן  השורש.  מן  ולעקרה 
של  בתופעות  להילחם  הרשויות 
תיוג, הדרה, ואפליה מכל סוג. הק־
לפנות  צעירים  לאותם  שלנו  ריאה 
נוסף  צעד  הינה  לחנינה  בבקשות 
במלחמה בתיוג ובהדרה. צעד נוסף 
יוצאי  ישראלים  בין  השבר  לאיחוי 
אתיופיה, לממסד ולחברה.״ בסיום 
דבריו ביקש הנשיא להודות לעוס־
השלי־ המאמץ,  על  במלאכה  קים 

072-337-1221חות והמחויבות.

והשנה אני מחכה לכם 
עם החידון השבועי 
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של הצלת חיים.
יחד נגלה כמה חשוב להגיע 

בזהירות וזריזות בכדי להציל חיים.
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תפילת הילדים 

80 ילדים חולי סרטן עלו 
להתפלל על ציון הרשב"י במירון 
בפעילות של מתנדבי ארגון 'לב מלכה' עלו 80 ילדים חולי סרטן לשפוך שיח בציון הרשב"י במירון בל"ג בעומר 

מ‡: מ. מון
עמלו  שעות  מספר  במשך 
מתנדבי 'לב מלכה' בתיאום מלא 
והמשטרה,  הביטחון  כוחות  אם 
היל־ 'תפילת  מבצע  השלמת  על 
נערכו  הכבד  החום  בשל  דים'. 
מעוד  מבעוד  מלכה'  'לב  מתנדבי 
של  להעלאתם  מותאם  ציוד  עם 
לתפילה  הסרטן  חולי  הילדים 
לא  עין  הרשב"י.  בציון  מיוחדת 
נותרה יבשה אל מול המחזה המ־
שחל־ חולים  ילדים  של 80  רגש 
גלגלים,  לכיסאות  מרותקים  קם 
שיחוס  לקב"ה,  תפילה  נושאים 
חולי  לכל  שלמה  רפואה  וישלח 
התנא  של  בזכותו  ישראל,  עמו 

האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. 
המיוחד,  המבצע  לקראת 
בין  עבודה  פגישת  התקיימה 
ברא־ מלכה'  'לב  ארגון  הנהלת 
ליב  אהרן  הרב  הארגון  יו"ר  שות 
במשט־ מירון  מפקד  עם  אברמן 
טובול.  מיכה  תנ"צ  ישראל-  רת 
דרכי  סוכמו  הפגישה  במהלך 
שיוכלו  המתנדבים  של  הפעולה 
לעלות בבטחה את הילדים לציון 
עלה  המפגש  במהלך  הקדוש. 

ששרר  הכבד  החום  של  הנושא 
להבטיח  והדרכים  בעומר,  בל"ג 
החולים  הילדים  של  שלומם  את 
המשט־ מפקד  הכבד.  בחום  גם 
במקום  השוטרים  את  הנחה  רה 
על המתנדבים  שניתן  ככל  להקל 
ולאפשר מעבר חלק של הרכבים 
עד הנקודה הקרובה ביותר לציון, 
במטרה לחסוך מהילדים החולים 

חשיפה מזיקה לשמש. 
יו"ר  אברמן,  אהרן  הרב 
ארגון 'לב מלכה': "מידי שנה אני 
מקבל פניות ממספר ילדים החו־
לה־ להגיע  וחפצים  במחלה  לים 
תפלל בציון רבי שמעון בר יוחאי 
ריתוקם  בשל  אך  ההילולא,  ביום 
לע־ יוכלו  לא  גלגלים  לכיסאות 
אוטובוסים  באמצעות  זאת  שות 
עד  המגיעים  פרטיים  רכבים  או 

לציון  ההר   שבתחתית  החניונים 
רבבות  נאלצים  ומשם  הרשב"י 
האנשים המגיעים למקום לצעוד 
בראש  הקדוש  הציון  אל  רגלית 
הכבד  בחום  השנה  ובפרט  ההר, 
ההליכה.  את  יותר  עוד  המכביד 
לילדים  ההורים  לכל  קורא  אני 
הילדים  עם  שבאים  סרטן  חולי 
אלינו  שיפנו  במירון,  להתפלל 
עם  לעלות  להם  נסייע  ואנחנו 
זאת  הרשב"י.  לציון  עד  הילדים 
ברגל  לעלות  שיש  הסכנה  בשל 
בחום הכבד שאמור להיות השנה 

בל"ג בעומר במירון" 
מלכה'  'לב  ארגון  בהנהלת 
טו־ מיכה  לתנ"צ  להודות  ביקשו 
הרבה  ועזרתו  פעילותו  על  בול 
ימות  כל  החולים  הילדים  למען 

השנה ובל"ג בעומר בפרט.

"רוצה את ראש הממשלה": 
פלסטיני ניסה לחדור לכנסת

בן מיעוטים צעד לכיוון המשכן. אחד המאבטחים עצר אותו לאחר השיב 
לפשר מעשיו כי הוא "רוצה את ראש הממשלה". על גופו נמצא מכתב בערבית 

שמדבר על דרך השהידים לצד דרך גן העדן

מ‡: יוני טיין
אזרחות  (בעל  מיעוטים  בן 
ישראלית) הגיע למחסום הכנסת 
צועד  כשהוא  ממנה  ירד  במונית, 

לכיוון המשכן.
שהיה  המאבטחים  אחד 
אותו  שאל  עת,  באותה  במקום 

הייתה:  ותשובתו  הגעתו  לפשר 
"אני רוצה את ראש הממשלה".

לה־ ממנו  ביקש  המאבטח 
ציג תעודה ולהזדהות - ברגע זה 
עקבותיו  על  לחזור  הבחור  ניסה 
המקום  אל  הגיע  מיד  ולסגת. 
משמרת  אותה  של  התורן  קצין 

ועיכב אותו לברור העניין.

תעודת  בדיקת  במהלך 
כיתוב  עם  דף  בה  נמצא  זהותו, 
דרך  על  מדבר  אשר  בערבית 
בן  העדן.  גן  דרך  לצד  השהידים 
לה־ עד  במקום  עוכב  המיעוטים 
געת ניידת משטרה להמשך בדי־

קה וחקירה.

נשיא המדינה קיבל לידיו את דוח 
היחידה לתיאום המאבק בגזענות

נשיא המדינה: "חובתנו כחברה לעשות הכול על מנת להתמודד עם הגזענות שבתוכנו, ולעקרה 
מן השורש. חובתן של כל הרשויות להילחם בתופעות של תיוג, הדרה, ואפליה מכל סוג"

מ‡: יוני טיין 
(רובי)  ראובן  המדינה  נשיא 
ריבלין קיבל לידיו את דוח היחידה 
לתיאום המאבק בגזענות. את הדוח 
משרד  מנכ"לית  לנשיא  הגישה 
ראש  לצד  פלמור,  אמי  המשפטים 
בגזענות  המאבק  לתיאום  היחידה 

אווקה קובי זנה.
של  בסיפורו  פתח  הנשיא 
"בא־ ואמר:  פיקדה  דמאס  החייל 
ובו  סרטון  פורסם   2015 פריל 
את  קשות  מכים  שוטרים  נראו 
שהפ־ מבלי  פיקדה,  דמאס  החייל 

בסמוך  וכך,  אלימות.  כלפיהם  גין 
החופש  את  המסמל  הפסח  לחג 
הציבו־ המחאה  החלה  והחירות, 
אתיופיה,  יוצאי  קהילת  של  רית 
סבלו.  ממנו  הגזעני  היחס  כנגד 
ובהם  לרחובות,  שיצאו  האזרחים 
סיפרו  ובבנותינו,  שבבנינו  הטובים 
תופעות  עם  מתמודדים  שהם  לנו 
בסיס  על  ותיוג  הדרה  גזענות,  של 
בגי־ או  ברחוב,  במשרד,  יומיומי - 

אז  שלהם,  המחאה  הציבורית.  נה 
כולנו.  של  המחאה  היא  היום,  כמו 
יש לנו, לכולנו, לחברה הישראלית 
חייבים  שאנחנו  עצום  אתגר  כולה, 

להתמודד איתו."

״עיון  ואמר:  הוסיף  הנשיא 
עומק  את  חושף  שפרסמתם,  בדוח 
הוא  ניצבים.  אנו  שמולה  הבעיה 
השוויון,  וחוסר  הגזענות  את  חושף 
החברה  מבני  רבים  נתקלים  שבהם 
בישראל: ערבים, חרדים, אתיופים, 
ברית  יוצאים  המזרח,  עדות  בני 
עוד  ולצערי,  לשעבר,  המועצות 

רבים אחרים."
לדוח  כי  ואמר  סייג  הנשיא 
אנחנו  "אמנם  חיובי:  צד  גם  ישנו 
אוטופית  בחברה  חיים  לא  עדיין 
שבה שוויון ההזדמנויות, הוא נחלת 
גדולה  קבוצה  ישנה  אבל  הכלל. 
מש־ קבוצה  אנשים,  של  והולכת 
חבר־ יזמים  של  ומחויבת  מעותית 

תיים, חוקרים, ממונים ממשלתיים 
מכלל המשרדים, שפועלים על מנת 
מקיפים  מערכתיים,  שינויים  ליזום 
שיאפשרו  שינויים  ומעמיקים. 
ולמשרדים  המדינה  למוסדות 
את  המערכת,  אל  להביא  השונים, 
שייבחנו  ביותר  והמצוינים  הטובים 
רק על פי כישרונם ולא על פי מו־
צאם או צבע עורם. אין ספק, בפנינו 
בהטיות,  במאבק  ארוכה  דרך  עוד 
אבל  הקדומות,  ובדעות  בגזענות 
המודעות עלתה קומה, וכבר אפשר 

לראות במרחק אופק אחר."

הנשיא הזכיר שוב את היוזמה 
אתיופיה  יוצאי  לצעירים  הקוראת 
לבקש מחיקת רישום פלילי: "לפני 
המ־ שרת  יצאנו,  חודשים  מספר 
לקטינים  בקריאה  ואני,  שפטים 
ולצעירים יוצאי אתיופיה שנשפטו 
בעבר בגין עבירות של הפרת הסדר 
למחיקת  בקשות  להגיש  הציבורי, 
יוצאי  כי  אז  אמרתי  פלילי.  רישום 
מצד  מפלה  יחס  חוו  אתיופיה 
הישראלית,  החברה  ומצד  הממסד 
שלי־ מסטריאוטיפים  סובלים  הם 
ולאפליה  להדרה  וחשופים  ליים, 
ומילו־ פיזית  אלימות  לגילויי  ואף 

לית."
"חוב־ ואמר:  הדגיש  הנשיא 
מנת  על  הכול  לעשות  כחברה  תנו 
שבתוכנו,  הגזענות  עם  להתמודד 
כל  של  חובתן  השורש.  מן  ולעקרה 
של  בתופעות  להילחם  הרשויות 
תיוג, הדרה, ואפליה מכל סוג. הק־
לפנות  צעירים  לאותם  שלנו  ריאה 
נוסף  צעד  הינה  לחנינה  בבקשות 
במלחמה בתיוג ובהדרה. צעד נוסף 
יוצאי  ישראלים  בין  השבר  לאיחוי 
אתיופיה, לממסד ולחברה.״ בסיום 
דבריו ביקש הנשיא להודות לעוס־
השלי־ המאמץ,  על  במלאכה  קים 

072-337-1221חות והמחויבות.

והשנה אני מחכה לכם 
עם החידון השבועי 

מתוך 
הקטלוג של'דירה ברגע' 

עם יותר מ- 100 
זוכים בחידונים 
על פרסים יקרי

 ערך. 
הפרסים בחסות חברת סאמויקס

ולהקשיב לסיפורים מרתקים 
ומרגשים על רגעים ושניות יקרות 

של הצלת חיים.
יחד נגלה כמה חשוב להגיע 

בזהירות וזריזות בכדי להציל חיים.
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אוסטריה: הפרלמנט הצביע 
בעד פיטוריו של הקנצלר

מפלגת הימין הקיצוני אפשרה את הפלת הקואליציה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אוסט־ קנצלר 
קורץ,  סבטיאן  ריה 
מתפ־ שלשום  פוטר 
הצבעה  לאחר  קידו 
הפר־ שערך  לילית 
הקנ־ בווינה.  למנט 
בעת  התמודד  צלר 
משבר  עם  האחרונה 
בקואליציה  שפרץ 
סגנו  כאשר  שהקים, 
הימין  מפלגת  מנהיג 
כריס־ היינץ  הקיצוני, 

תועד  שטראכה,  טיאן 
נכונותו  על  מצהיר 
בתמורה  שוחד  לקבל 
אישורים  להענקת 
פרסום  ממשלתיים. 
את  הוביל  התיעוד 

להתפטר  שטראכה 
עזבה  ובכך  מתפקידו, 
מפלגת הימין הקיצוני 

את קואליציית קורץ.
כא־ שלשום, 
הפ־ הצביע  מור, 
באוסטריה  רלמנט 

הפרלמנט  פיזור  על 
קורץ,  של  ופיטוריו 
לאחר שמפלגת הימין 
למ־ חברה  הקיצוני 
האופוזיציה  פלגות 
את  עמם  יחד  והפילה 

הממשלה. 

האם נסתם הגולל להקמת ממשלה?

ליברמן תוקף: "אין לנו כוונה לוותר על העקרונות – 
התחייבנו בפני בוחרינו"

בנוסף הבהיר ליברמן, "אני גם לא נגד הציבור החרדי. אני בעד מדינת ישראל, אני בעד מדינה יהודית, 
אבל אני נגד מדינת הלכה."

מ‡: יוני טיין
יו"ר מפלגת ישראל ביתנו 
למ־ התייחס  ליברמן  אביגדור 
שבר הפוליטי רגע לפני שמדי־
נת ישראל הולכת לבחירות אם 
ואמר,  אותו  לפתור  תצליח  לא 
ליברמן,  אביגדור  אני,  "אפילו 
בפוליטי־ שנים  הרבה  שנמצא 
שכבר  וחשבתי  הישראלית  קה 
ביומיים  נדהמתי  הכל,  ראיתי 
הלחצים,  מעוצמת  האחרונים 
שנח־ והספקולציות  הפרנויות 

שפתי אליהן כמעט בכל דקה.
ברצוני להדגיש פעם נוס־
פת, אינני איש נוקם ונוטר, לא 

מנהל ונדטה ולא מחפש להפיל 
את ראש הממשלה. להפך, עב־
דתי לא מעט שנים לצדו של מר 
הוויכו־ כל  ועם  נתניהו  בנימין 
בינינו,  שהיו  והמחלוקות  חים 

אני מכבד ומעריך את האיש."
ליברמן,  הבהיר  בנוסף 
החר־ הציבור  נגד  לא  גם  "אני 
די. אני בעד מדינת ישראל, אני 
אני  אבל  יהודית,  מדינה  בעד 

נגד מדינת הלכה."
מכר  סחר  מנהל  "אינני 
ולא מסע סחיטה. כל דבר שה־
בזכות  היה  בחיים  אליו  געתי 
ולא בחסד, ולא בתרגילים. אני 

ועם  הבוחר,  הכרעת  את  מכבד 
בבחירות  שקיבלנו  מנדטים   5
לי  ואין  זכות  לי  אין  האחרונות 
בתפ־ רוטציה  לדרוש  כוונה 
ממלא  לא  הממשלה,  ראש  קיד 
ואפילו  הממשלה  ראש  מקום 

לא סגן ראש הממשלה.
אין  ביתנו"  ל"ישראל 
לליכוד,  להצטרף  כוונה  שום 
ולא  כבודדים,  לא  כחטיבה,  לא 
להיטמא במפלגת השלטון. יחד 
כוונה  שום  לנו  אין  זאת,  עם 
לוותר על העקרונות ועל ההת־
בוחרינו.  בפני  שלנו  חייבויות 
קפרי־ לא  הוא  הגיוס  חוק  לכן, 

זה, לא אגו ולא נקמה, אלא מא־
בני היסוד של המשנה הסדורה 
כל  את  להעביר  ההצעה  שלנו. 
החוק  ופקיעת  היעדים  נושאי 
להחלטת ממשלה זו באמת כמו 
לא  זה  לפוחלצים.  קוסמטיקה 
מז'ורי.  שינוי  זה  מינורי  שינוי 
לכן, אנו דבקים בהצעתנו – חוק 
ושלישית  שניה  בקריאה  הגיוס 
כמו  בדיוק  המקורית  בגרסה 
והכשרה  הראשונה  בקריאה 
שהח"כים החרדים לא ישתתפו 
ואין  ההצעה  זאת  בהצבעה. 

בלתה."

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
רחל ברכה ב פ„ילה „ליה, רפ‡ל 

‡בילום בן מרים ‡יטה, „ן בן 
ברכה, יריב בן יהו„י, ‡רז בן 

בלה, זינה ב חסיה, ‡לה-מחה 
ב מעיין

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com
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שבוע לפתיחת 'יום היוצר התורני':

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א 
לקראת 'יום היוצר התורני': "חיבור ספר 

הוא חלק ממצוות תלמוד תורה"
לקראת 'יום היוצר התורני' אשר ייערך לראשונה בשבוע הבא יום ג' ר"ח סיון, במרכז הפיס 

'משואות' בבני ברק, ראשי מכון 'נקודה' התקבלו אצל מרנן ורבנן גדולי ישראל

מ‡: מ. מון
ההיערכות  לפתיחה,  ימים  שבוע 
לישורת  נכנסת  התורני'  היוצר  ל'יום 
האחרונה: בימים האחרונים עלו ראשי 
ורב־ מרנן  של  למעונם  'נקודה'  מכון 
העדות  מכל  שליט"א  ישראל  גדולי  נן 
התורה  שר  מרן  ובראשם  והחוגים, 
לקבלת  שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח 

עצה וברכה לקראת היום הגדול.
הגר"ח  מרן  אצל  בביקורם 
קנייבסקי סקר יו"ר 'יום היוצר התורני', 
במודי־ השחר'  'איילת  הכנסת  בית  רב 
עין, הגאון רבי חנינא קושלבסקי בפני 
מרן את בשורת יום היוצר המהווה יום 
של הזדמנות אמיתית עבור המחדשים 
תדיר בתורה הקדושה, וכן את פעילות 
'נקודה'  מכון   - העצום  החידוש  יוזמי 
לכל  הספר  למחבר  שירות  המספקים 
תורנית,  מעריכה  הו"ל:  שלבי  אורך 
כריכה  עימוד,  מפורטים,  מפתחות 
ניקוד,  הקלדה,  תמלול,  ועד  ושערים, 

הדפסה ותרגום.
מרן הגר"ח הביע את התפעלותו 
בס־ ארוכות  התעניין  ואף  מהפעילות 
במשך  המכון  ידי  תחת  שיצאו  פרים 
הפעי־ את  שיבח  ולאחמ"כ  השנים, 
תורה  להגדיל  הנעשית  הענפה  לות 
את  למסור  מבקש  כשהוא  ולהאדירה, 
כי  התורניים  הספרים  למחבר  דבריו 
"חיבור ספר הוא חלק ממצוות תלמוד 
ברכה  שיהיה  גדולה,  זכות  זו  תורה, 
והצלחה". לאחמ"כ המשיכו ראשי 'יום 
המכון  הנהלת  וצוות  התורני'  היוצר 
אדמו"רים,  גדו"י,  אצל  ממושך  לסבב 
העדות  מכל  ורבנים  ישיבות  ראשי 
לכבד  צפוי  אף  חלקם  אשר  והחוגים, 
וליטול חלק ביום היוצר ולשאת דברים 

בפני המשתתפים.
בתוך כך מספר שיא של למעלה 

מאלף מחברי ועורכי ספרים נרשמו עד 
כה להגרלה הנדירה על חבילת שירות 
בשווי 18,000 שקלים, שתתקיים בעי־
שייערך  התורני  היוצר  יום  של  צומו 
התו־ הספרים  למחברי  הערכה  כאות 
יום  ויהווה  ישראל,  ארץ  ברחבי  רניים 
של של הזדמנויות רבות ראשון מסוגו 
ספ־ של  לאור  ההוצאה  קידום  למען 

ריהם.
'יום היוצר התורני' ייערך כאמור 
הפיס  מרכז  באולם  סיון,  ר"ח  ג'  ביום 
וישולבו  ברק,  בני  בעיר  "משואות" 
אור־ הרבנים  גדולי  מפי  נאומים  בו 
עם  מרתקים  פאנלים  לצד  הכבוד,  חי 
השמות המובילים בתחום עולם הספר, 
כא־ תיערך  הערב  של  בעיצומו  כאשר 
מור ההגרלה בה ישתתפו חינם יוצרים 
במייל. מראש  יירשמו  אשר  ומחברים 
או   .A052761900@gmail.com
הזוכה    033723437 'נקודה'  במוקד 
המגוון  מתוך  לספרו  שנדרש  מה  יבחר 
השרות  את  ויקבל  'נקודה',  של  האדיר 
המקצועי החל מיום הזכייה עד שנתיים 

שלאחמ"כ.

כ-20  לפני  הוקם  'נקודה'  מכון 
להוציא  זכו  השנים  כשבמהלך  שנה, 
לאור מחדש לא מעט ספרי יסוד נבח־
רים מארון הספרים היהודי, כשבשנים 
חרושת  לבית  המכון  הפך  האחרונות 
של ממש המעניק שרותי הוצאה לאור 
לעצמו  קנה  המכון  תי"ו.  ועד  מאל"ף 
בעקבות  המולי"ם,  בקרב  עולמי  שם 
לצד  מתפשר,  והבלתי  הגבוה  הרף 
להעניק  והיכולת  הייחודית  הזמינות 
שרות מקצועי ומהודר 'מהיום להיום', 

ובטווחי זמן קצרים ביותר. 
מציינים  'נקודה'  מכון  בהנהלת 
בסיפוק כי "הם שמחים ליזום ולהוביל 
את יום היוצר התורני אשר יהווה קורת 
מחברי  לכל  נכבדה  ובמה  מאחדת  גג 
ועורכי הספרים אשר ייפגשו לראשונה 
ההו"ל  מכוני  את  אמצעי  בלתי  באופן 
רש־ וענקיות  החרדי  בציבור  הגדולים 
חלק  יטלו  אשר  הספרים  שיווק  תות 
מתו־ המשתתפים  את  ויחכימו  ביום 
בתחום  השנים  רב  ומנסיונם  בנותיהם 

עולם הספר". 

יואב יצחק בתחקיר חמור נגד לפיד:

חשד ליחסי שוחד: לפיד 
מיושבי ראש 'כחול לבן' 

סידר לעמותה פטור 
ממכרז ומימון

כשכיהן שר אוצר, לפיד לעמותת איילים פטור ממכרז בעלות של 
50 מיליון שקל ובמימון ממשלתי בסך 30 מיליון ש"ח העמותה 
הטיבה עמו בתמורה בהטבות מפליגות ע"פ בקשתו על חשבונה 

◆ יו"ר העמותה: "הכינוס אורגן לבקשת לפיד"  ◆ לפיד: "לא 
הוצע דבר ולא קיבלנו דבר בתמורה"

מ‡: יוני טיין
את התחקיר הזה לא 
בתק־ מקום  באף  תמצאו 
העי־ אבל  השמאל.  שורת 
תונאי שלא חת מאיש יואב 
 1 ניוז  באתרו  חושף  יצחק 
יש  תנועת  יושב-ראש  כי 
לפיד,  יאיר  ח"כ  עתיד, 
ניהל יחסים מושחתים עם 
איילים,  בעמותת  בכירים 
חשד  כדי  העולים  יחסים 
לפיד  שוחד.  ליחסי 
בת־  - לעמותה  "סידר" 
קופת כהונתו כשר האוצר 
- מימון מדינה בהיקף של 
זמן  ש"ח.  מיליוני  עשרות 
מב־ קיבל  מכן  לאחר  קצר 
הנאה  טובת  העמותה  כירי 
פעילותו  במימון  שסייעה 
בחירות,  כנס  הפוליטית: 
ההטבה  העמותה.  במימון 
לא דווחה למבקר המדינה.
נמסר  מהעמותה 
מפלגה  נציג  "כל  בתגובה: 
סטו־ לפגוש  מבקש  שהיה 
נענה  העמותה  של  דנטים 
בחיוב. על כינוס הבחירות 
בבית  עדות  נתתי  ללפיד 
יש  כי  אמרתי  המשפט. 
בהתנפלות  צביעות  המון 
בי־ ישראל  על  הספציפית 
בחירות?  כנס  זה  מה  תנו. 
ומבקשים  אליך  מצלצלים 
להיפגש  רוצה  'אני  ממך 
לפני  וזה  סטודנטים'.  עם 
לקרוא  אפשר  אז  בחירות, 
זה  אם  בחירות.  כנס  לזה 

לא בסדר במקום אחד, אז 
היה  בסדר.  לא  זה  כאן  גם 
אירוע אחד כזה בלוד. הס־
הגי־ איילים  של  טודנטים 
אוטו־ אומר  כמובן  זה  עו. 

בוסים וזה עולה כסף".
חבר  של  מלשכתו 
נמסר:  לפיד  יאיר  הכנסת 
כפר  להקמת  "היוזמה 
עמותת  של  הייתה  הנוער 
גדול  ערך  ראינו  איילים. 
בע־ הנוער  כפר  בהקמת 
בנושא  איתן.  צוק  קבות 
בה־ מדובר  היחיד,  הספק 

חלטה של ועדה מקצועית 
החשב  באגף  לפטורים 
האוצר.  במשרד  הכללי 
הוצע  שלא  לציין,  מיותר 
דבר  קיבלנו  ולא  דבר  לנו 
הרעיון  לבסוף,  בתמורה. 
של הקמת כפר נוער באזור 
מבו־ הוא רעיון  עזה  עוטף 
גם  בו  רך שאנחנו תומכים 
היום, ונמשיך לעשות הכל 

האזור  את  לחזק  על-מנת 
המגלמים  פרויקטים  בעוד 
את הציונות היפה שאנחנו 

מאמינים בה".
בתגו־ יצחק  יואב 
"יאיר  לפיד:  לתגובת  בה 
כוזבת,  תגובה  מסר  לפיד 
מהמידע  שכן,  וביודעין. 
המפורט לעיל עולה באופן 
יש  ומפלגת  לפיד,  ברור: 
הנאה,  טובת  קיבלו  עתיד, 
וזאת זמן קצר ביותר לאחר 
לעמותה,  סידר  שלפיד 
האוצר,  שר  היותו  בעת 
ומימון  יחיד  ספק  אישור 
כספי משמעותי ביותר (30 
ומפ־ לפיד  ש"ח).  מיליון 
למבקר  דיווחו  לא  לגתו 
שקי־ ההטבה  על  המדינה 
לי־ החשד  מהעמותה.  בלו 
חסי השוחד בין לפיד לבין 
טעונים  ובכיריה  איילים 

חקירה משטרתית".     להצטרפות: לחץ כאן!

http://bit.ly/2QxC9Yw-kupat-hair
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שבוע לפתיחת 'יום היוצר התורני':

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א 
לקראת 'יום היוצר התורני': "חיבור ספר 

הוא חלק ממצוות תלמוד תורה"
לקראת 'יום היוצר התורני' אשר ייערך לראשונה בשבוע הבא יום ג' ר"ח סיון, במרכז הפיס 

'משואות' בבני ברק, ראשי מכון 'נקודה' התקבלו אצל מרנן ורבנן גדולי ישראל

מ‡: מ. מון
ההיערכות  לפתיחה,  ימים  שבוע 
לישורת  נכנסת  התורני'  היוצר  ל'יום 
האחרונה: בימים האחרונים עלו ראשי 
ורב־ מרנן  של  למעונם  'נקודה'  מכון 
העדות  מכל  שליט"א  ישראל  גדולי  נן 
התורה  שר  מרן  ובראשם  והחוגים, 
לקבלת  שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח 

עצה וברכה לקראת היום הגדול.
הגר"ח  מרן  אצל  בביקורם 
קנייבסקי סקר יו"ר 'יום היוצר התורני', 
במודי־ השחר'  'איילת  הכנסת  בית  רב 
עין, הגאון רבי חנינא קושלבסקי בפני 
מרן את בשורת יום היוצר המהווה יום 
של הזדמנות אמיתית עבור המחדשים 
תדיר בתורה הקדושה, וכן את פעילות 
'נקודה'  מכון   - העצום  החידוש  יוזמי 
לכל  הספר  למחבר  שירות  המספקים 
תורנית,  מעריכה  הו"ל:  שלבי  אורך 
כריכה  עימוד,  מפורטים,  מפתחות 
ניקוד,  הקלדה,  תמלול,  ועד  ושערים, 

הדפסה ותרגום.
מרן הגר"ח הביע את התפעלותו 
בס־ ארוכות  התעניין  ואף  מהפעילות 
במשך  המכון  ידי  תחת  שיצאו  פרים 
הפעי־ את  שיבח  ולאחמ"כ  השנים, 
תורה  להגדיל  הנעשית  הענפה  לות 
את  למסור  מבקש  כשהוא  ולהאדירה, 
כי  התורניים  הספרים  למחבר  דבריו 
"חיבור ספר הוא חלק ממצוות תלמוד 
ברכה  שיהיה  גדולה,  זכות  זו  תורה, 
והצלחה". לאחמ"כ המשיכו ראשי 'יום 
המכון  הנהלת  וצוות  התורני'  היוצר 
אדמו"רים,  גדו"י,  אצל  ממושך  לסבב 
העדות  מכל  ורבנים  ישיבות  ראשי 
לכבד  צפוי  אף  חלקם  אשר  והחוגים, 
וליטול חלק ביום היוצר ולשאת דברים 

בפני המשתתפים.
בתוך כך מספר שיא של למעלה 

מאלף מחברי ועורכי ספרים נרשמו עד 
כה להגרלה הנדירה על חבילת שירות 
בשווי 18,000 שקלים, שתתקיים בעי־
שייערך  התורני  היוצר  יום  של  צומו 
התו־ הספרים  למחברי  הערכה  כאות 
יום  ויהווה  ישראל,  ארץ  ברחבי  רניים 
של של הזדמנויות רבות ראשון מסוגו 
ספ־ של  לאור  ההוצאה  קידום  למען 

ריהם.
'יום היוצר התורני' ייערך כאמור 
הפיס  מרכז  באולם  סיון,  ר"ח  ג'  ביום 
וישולבו  ברק,  בני  בעיר  "משואות" 
אור־ הרבנים  גדולי  מפי  נאומים  בו 
עם  מרתקים  פאנלים  לצד  הכבוד,  חי 
השמות המובילים בתחום עולם הספר, 
כא־ תיערך  הערב  של  בעיצומו  כאשר 
מור ההגרלה בה ישתתפו חינם יוצרים 
במייל. מראש  יירשמו  אשר  ומחברים 
או   .A052761900@gmail.com
הזוכה    033723437 'נקודה'  במוקד 
המגוון  מתוך  לספרו  שנדרש  מה  יבחר 
השרות  את  ויקבל  'נקודה',  של  האדיר 
המקצועי החל מיום הזכייה עד שנתיים 

שלאחמ"כ.

כ-20  לפני  הוקם  'נקודה'  מכון 
להוציא  זכו  השנים  כשבמהלך  שנה, 
לאור מחדש לא מעט ספרי יסוד נבח־
רים מארון הספרים היהודי, כשבשנים 
חרושת  לבית  המכון  הפך  האחרונות 
של ממש המעניק שרותי הוצאה לאור 
לעצמו  קנה  המכון  תי"ו.  ועד  מאל"ף 
בעקבות  המולי"ם,  בקרב  עולמי  שם 
לצד  מתפשר,  והבלתי  הגבוה  הרף 
להעניק  והיכולת  הייחודית  הזמינות 
שרות מקצועי ומהודר 'מהיום להיום', 

ובטווחי זמן קצרים ביותר. 
מציינים  'נקודה'  מכון  בהנהלת 
בסיפוק כי "הם שמחים ליזום ולהוביל 
את יום היוצר התורני אשר יהווה קורת 
מחברי  לכל  נכבדה  ובמה  מאחדת  גג 
ועורכי הספרים אשר ייפגשו לראשונה 
ההו"ל  מכוני  את  אמצעי  בלתי  באופן 
רש־ וענקיות  החרדי  בציבור  הגדולים 
חלק  יטלו  אשר  הספרים  שיווק  תות 
מתו־ המשתתפים  את  ויחכימו  ביום 
בתחום  השנים  רב  ומנסיונם  בנותיהם 

עולם הספר". 

יואב יצחק בתחקיר חמור נגד לפיד:

חשד ליחסי שוחד: לפיד 
מיושבי ראש 'כחול לבן' 

סידר לעמותה פטור 
ממכרז ומימון

כשכיהן שר אוצר, לפיד לעמותת איילים פטור ממכרז בעלות של 
50 מיליון שקל ובמימון ממשלתי בסך 30 מיליון ש"ח העמותה 
הטיבה עמו בתמורה בהטבות מפליגות ע"פ בקשתו על חשבונה 

◆ יו"ר העמותה: "הכינוס אורגן לבקשת לפיד"  ◆ לפיד: "לא 
הוצע דבר ולא קיבלנו דבר בתמורה"

מ‡: יוני טיין
את התחקיר הזה לא 
בתק־ מקום  באף  תמצאו 
העי־ אבל  השמאל.  שורת 
תונאי שלא חת מאיש יואב 
 1 ניוז  באתרו  חושף  יצחק 
יש  תנועת  יושב-ראש  כי 
לפיד,  יאיר  ח"כ  עתיד, 
ניהל יחסים מושחתים עם 
איילים,  בעמותת  בכירים 
חשד  כדי  העולים  יחסים 
לפיד  שוחד.  ליחסי 
בת־  - לעמותה  "סידר" 

קופת כהונתו כשר האוצר 
- מימון מדינה בהיקף של 
זמן  ש"ח.  מיליוני  עשרות 
מב־ קיבל  מכן  לאחר  קצר 
הנאה  טובת  העמותה  כירי 
פעילותו  במימון  שסייעה 
בחירות,  כנס  הפוליטית: 
ההטבה  העמותה.  במימון 
לא דווחה למבקר המדינה.
נמסר  מהעמותה 
מפלגה  נציג  "כל  בתגובה: 
סטו־ לפגוש  מבקש  שהיה 
נענה  העמותה  של  דנטים 
בחיוב. על כינוס הבחירות 
בבית  עדות  נתתי  ללפיד 
יש  כי  אמרתי  המשפט. 
בהתנפלות  צביעות  המון 
בי־ ישראל  על  הספציפית 
בחירות?  כנס  זה  מה  תנו. 
ומבקשים  אליך  מצלצלים 
להיפגש  רוצה  'אני  ממך 
לפני  וזה  סטודנטים'.  עם 
לקרוא  אפשר  אז  בחירות, 
זה  אם  בחירות.  כנס  לזה 

לא בסדר במקום אחד, אז 
היה  בסדר.  לא  זה  כאן  גם 
אירוע אחד כזה בלוד. הס־
הגי־ איילים  של  טודנטים 
אוטו־ אומר  כמובן  זה  עו. 

בוסים וזה עולה כסף".
חבר  של  מלשכתו 
נמסר:  לפיד  יאיר  הכנסת 
כפר  להקמת  "היוזמה 
עמותת  של  הייתה  הנוער 
גדול  ערך  ראינו  איילים. 
בע־ הנוער  כפר  בהקמת 
בנושא  איתן.  צוק  קבות 
בה־ מדובר  היחיד,  הספק 

חלטה של ועדה מקצועית 
החשב  באגף  לפטורים 
האוצר.  במשרד  הכללי 
הוצע  שלא  לציין,  מיותר 
דבר  קיבלנו  ולא  דבר  לנו 
הרעיון  לבסוף,  בתמורה. 
של הקמת כפר נוער באזור 
מבו־ הוא רעיון  עזה  עוטף 
גם  בו  רך שאנחנו תומכים 
היום, ונמשיך לעשות הכל 

האזור  את  לחזק  על-מנת 
המגלמים  פרויקטים  בעוד 
את הציונות היפה שאנחנו 

מאמינים בה".
בתגו־ יצחק  יואב 
"יאיר  לפיד:  לתגובת  בה 
כוזבת,  תגובה  מסר  לפיד 
מהמידע  שכן,  וביודעין. 
המפורט לעיל עולה באופן 
יש  ומפלגת  לפיד,  ברור: 
הנאה,  טובת  קיבלו  עתיד, 
וזאת זמן קצר ביותר לאחר 
לעמותה,  סידר  שלפיד 
האוצר,  שר  היותו  בעת 
ומימון  יחיד  ספק  אישור 
כספי משמעותי ביותר (30 
ומפ־ לפיד  ש"ח).  מיליון 
למבקר  דיווחו  לא  לגתו 
שקי־ ההטבה  על  המדינה 
לי־ החשד  מהעמותה.  בלו 
חסי השוחד בין לפיד לבין 
טעונים  ובכיריה  איילים 

חקירה משטרתית".     להצטרפות: לחץ כאן!

http://bit.ly/2K6z68eshuvu
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נשלמות ההכנות לקראת יום ההילולא ה-74 והעלייה ההמונית לציונו 
של האדמו"ר צדיק יסוד עולם הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זיע"א

היערכות שיא במוסדות זוועהיל לקראת עליית ההמונים לציונו הקדוש שבהר הזיתים. חברת אגד החלה לתגבר את הקווים לציון. כוחות הביטחון והמשטרה 
יאבטחו את המתחם ואת הדרכים המובילות לציון כבר מיום חמישי ועד סיום ההילולא בערב שבת קודש. ניתן להמשיך ולשלוח שמות לברכה שיועברו על ידי נציגי 

המוסדות שיעלו את השמות לישועה. אלפי מכתבים ועדויות חדשות על ישועות וניסים בעקבות תמיכה במוסדותיו של הרה"ק מזוועהיל זיע"א שממשיך להיות 
נאמן להבטחתו כי "אהיה למליץ טוב בזה ובבא לכל המסייעים למוסדותיי" מגיעים למוסדות זוועהיל.

מ‡: מ. מון
גדו־ והיערכות  התרגשות 
של  הקודש  חצר  את  אופפת  לה 
ה-74  היארצייט  לקראת  זוועהיל 
שלמה  רבי  הרה"ק  האדמו"ר  של 
בכל  המפורסם  זיע"א  מזוועהיל 
ניסים  כמחולל  ישראל  תפוצות 
מרו־ בגנזי  ושפעולותיו  ומופתים 
פוע־ ישראל  בית  עמך  למען  מים 

לים ישועות למעלה משנות דור.
 30.05 חמישי  מיום  החל 
באייר  כ"ו  שישי  ביום  ובהמשך 
שנה  כמדי   31.05 שביסוד  יסוד 
לציונו  ישראל  בית  רבבות  יעלו 
מזוועהיל  שלמה  רבי  הרה"ק  של 
בתפילות  להעתיר  כדי  זיע"א, 
והפרט  הכלל  לישועת  ותחנונים 
האסונות  הזמן,  ופגעי  במצוקות 
הקשיים  המחלות,  ל"ע,  הקשים 
ל"ע,  והטכנולוגיות  החינוכיים 

מצוקות  עם  וההתמודדויות 
אישיות בזיווגים, זש"ק, ובפרנסה 

וישועה.
יום  לקראת  שנה  בכל  כמו 
ההילולה המוני בית ישראל מבק־
שים להתחבר לרצון צדיק הרה"ק 
כדי  זיע"א  מזוועהיל  שלמה  רבי 
פרק־ להם  יהיה  שהצדיק  לזכות 
תרומה  בזכות  בשמיים.  טוב  ליט 
לפר־ זוכים  הצדיק  של  לישיבתו 
קליט טוב בשמיים שמשפיע שפע 
מענה  ונותן  והצלחה  ברכה  של 

לכל צרה.
יגי־ לציון  מהעולים  רבים 
"תפילת  לקיים  שנה  בכל  כמו  עו 
שקרו  הישועות  כל  על  הודיה" 
שחלפה.  השנה  במהלך  להם 
כי  מוסרים  זוועהיל  במוסדות 
מאות  האחרונה  בשנה  קיבלו  הם 
מכתבים וטלפונים מיהודים שזכו 

לרצון  התחברות  בזכות  לישועה 
צדיק הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל 
זיע"א ובזכות הסיוע לישיבה הק' 
זוועהיל'   – מרדכי  'בית  שייסד 
ההבטחה  לאור  זאת  ולמוסדותיה 
לע־ בשנים  עשרות  מזה  הידועה 
בזה  מוסדותיו  תומכי  לימין  מוד 

ובבא.  
זוועהיל  מוסדות  מטעם 
העלמין  בתי  שמועצת  נמסר 
הי"ו  הורביץ  הלל  הרב  בראשות 
שמפאת הצפי לעליית שיא לציון 
הועמדו שירותים רבים שיקלו על 
המוני העולים. בין השאר תתוגבר 
האבטחה של כחות הביטחון לכל 
הק'  לציון  העלייה  מסלול  אורך 
התח־ תתוגבר  וכן  עצמו  ובציון 
בציון  גם  לציון.  הציבורית  בורה 
עצמו הוכשר השטח הסמוך לציון 
המתפ־ על  שיקל  באופן  הקדוש 

בתפילה  ולהעתיר  לעמוד  ללים 
השמש  מפני  שתגן  ציליה  תחת 
שירותים  במקום  הוכשרו  כן  כמו 

וברזייה למי שתייה.
החל  תתגבר  אגד  חברת 
מיום חמישי ליל ההילולא את קו 
הקו  הזיתים.  להר   -51 השירות 
 19:00-24:00 השעות  בין  יפעל  

בתדירות של כל  10 דקות. 
ההילולא  יום  שישי  ביום 
 51 קו  את  תתגבר  "אגד"  חברת 
מהשעה  החל  דקות  כל 20  שיצא 
מסלול   .12:00 השעה  ועד   07:00
הקו: יציאה מרחוב ירמיהו מתחת 
אילן  בר  האפריון,  צומת  לגשר, 
הנביא  שמואל  גרשום,  רבנו  פינת 
79 ליד תחנת האבן, ובהמשך הר־
כיכר  עד  קו 3  תחנות  לאורך  חוב 
הזיתים.  הר  ועד  זוועהיל-זקס 
זהה  במסלול  בחזור  אוטובוסים 

יצאו מהר הזיתים ביום חמישי בין 
השעות 20:00-00:00 וביום שישי 
בשאר  השעות 08:00-12:00.  בין 
הסעות  מתקיימות  היום  שעות 
בהמשך.  שיפורסם  כפי  פרטיות 
אך המלצת המשטרה היא לעלות 
עם חברת 'אגד' בלבד ולא להגיע 
עם  מידע  קו  פרטיים.  ברכבים 

פרטי ההסעות 02-5099880
וכוחות  ישראל  משטרת 
רבות  הכנות  עושים  ההצלה 
להר  ההמונית  העלייה  לקראת 
שה־ הערכות  בישיבת  הזיתים. 
בהש־ ההילולא  לקראת  תקיימה 
זוועהיל,  מוסדות  הנהלת  תתפות 
המשטרה  ונציגי  העיריה  בכירי 
הזיתים  הר  מתחם  על  האחראים 
הנחש  כביש  את  לסגור  הוחלט 
"למ־ בטחון.  כציר  ישמש  אשר 
בתקופה  הביטחוני  המצב  רות 

האחרונה אנו מקווים שהמוני בית 
ישראל מכל העדות והחוגים הח־
פצים להגיע לציונו הקדוש יוכלו 
לעשות זאת השנה בבטחה בעז"ה 
על  לחשם  צקון  לשפוך  ולהגיע 
לני־ ולזכות  והכלל  הפרט  ישועת 
אלפים  שראו  כפי  וישועות  סים 
ימי  מאז  השנים,  כל  לאורך  רבים 

חיותו ועד ימינו אנו''. 
מציינים  זוועהיל  במוסדות 
ומהעולם  מהארץ  יהודים  כי  עוד, 
אשר נבצר מהם למרבה הצער לפ־
קוד את הציון ביום ההילולא יוכל 
למסור שמות לתפילה שיוזכרו על 
המשטרה  ההילולא.  ביום  הציון 
ברכבים  מהגעה  להימנע  מבקשת 
בתחבו־ רק  ולהשתמש  פרטיים 
לציית  נקרא  הציבור  ציבורית.  רה 

להוראות כוחות הביטחון.

הרש"פ מחריפה את הטון: 
"עסקת המאה - עסקת החרפה"
לדברי יו"ר הרשות, גם העסקה הכלכלית של האמריקנים איננה מקובלת על הפלסטינים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מנהיג הרשות הפלסטינית, 
לכי־ אתמול  התייחס  מאזן,  אבו 
שמתכנן  הכלכלית  הוועידה  נוס 
בח־ בבירת  האמריקני  הממשל 
שפרסם  בהודעה  מנאמה.  ריין 
אבו מאזן נאמר כי "עסקת המאה 
''עסקת  לדבריו,  כחרפה.  כמוה 
לא  החרפה"  עסקת  או  המאה 
הפלסטינים  על  מקובלת  תהיה 

בתצורתה הנוכחית.
תקף  הפלסטיני  המנהיג 
של  העקיפה  התוכנית  את  גם 
במ־ פועלת  אשר  האמריקנים, 

זאת  הכלכלי,  מהפן  תחילה  כוון 
הפלסטינים  את  להביא  במטרה 
גם  כי  ואמר  לתוכנית,  להיענות 

טראמפ  של  הכלכלית  העסקה 
אינה מקובלת על הפלסטינים.

אשדוד: נעצרו 15 שב"חים 
נעצרו 15 שב"חים תושבי יהודה ושומרון, אשר נמצאו באתר בבעלות פרטית 

באזור התעשייה ◆ כל העצורים הועברו לידי המשטרה לחקירה ולהגשת בקשה 
להמשך מעצרם עד להגשת כתב אישום

מ‡: יר‡ל לבי‡
פשטו  (שני)  בוקר  לפנות 
מנה־ מג"ב,  לוחמי  שוטרים, 
המקומית  ברשות  הרובע  לת 
אש־ העירוני  השיטור  ויחידת 
ברחוב  פרטי  שטח  על  דוד 
 15 אותרו  שם  בעיר  העבודה 
תושבי  חוקיים  בלתי  שוהים 
במ־ שהתגוררו  ושומרון  יהודה 
של  בעליו  מאולתר.  באופן  קום 
השטח דיווח כי החשודים נכנסו 
כש־ המקום  את  והפכו  לשטחו 
להם. בעקבות פנייתו זו, נערכה 
חלק  נטלו  בה  פשיטה  הבוקר 

בשיתוף  רבים  משטרה  כוחות 
במס־ המקומית  הרשות  פקחי 
החשודים  כאמור  אותרו  גרתה 
שה־ לאחר  באתר  לנים  כשהם 
קימו לעצמם מקום לינה ארעי. 
העל־ החשודים  של  בדיקתם 
שהייה  אישורי  לחלקם  כי  תה 
וחלקם  מזויפים  הנראה  ככל 
ובמגבלות  בתנאים  עמדו  לא 

באישור שברשותם.
 35-25 בגילאי  החשודים 
המש־ בתחנת  לחקירה  הועברו 
המ־ צפויה  היום  ובהמשך  טרה 
שטרה להביאם בפני בית המש־

פט בבקשה להאריך את מעצרם 
בגין  אישום  כתב  הגשת  לטובת 
כחוק  שלא  לישראל  כניסה 

והסגת גבול.
משו־ בפעילות  "מדובר 
הן  כוחות  חלק  נטלו  בה  לבת 
הרשות  גורמי  והן  משטרתיים 
את  להבטיח  שנועדה  המקומית 
מחד,  הציבור,  ביטחון  שמירת 
חייו  ואיכות  רכושו  על  והגנה 
של האזרח, מאידך", נמסר מה־

משטרה.

13 יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 29/05/2019

מושל פלורידה ביקר 
באוניברסיטת אריאל

במעמד הביקור הוענקה תעודת יקיר האוניברסיטה למושל  ◆נחתם מזכר 
הבנות בין אוניברסיטת אריאל לבין האוניברסיטה האטלנטית של פלורידה

מ‡: יר‡ל לבי‡
אוניברסיטת אריאל אירחה 

את מושל פלורידה, רון דסנטיז.
החגיגי  החתימה  במעמד 
אוניברסי־ בין  הבנות  למזכר 
האוניברסיטה  לבין  אריאל  טת 
האטלנטית של פלורידה הוענקה 
האוניב־ יקיר  תעודת  לדסנטיז 
מנהיגותו  מסירותו,  על  רסיטה, 
וכן  ישראל  למדינת  ומחוייבותו 
בין  הקשרים  לחיזוק  פועלו  על 
מדינת  לבין  אריאל  אוניברסיטת 

פלורידה.
"אנו  דסנטיז:  רון  המושל 
של  הקודש  אדמת  בלב  נמצאים 
ההיס־ על  כשחושבים  ישראל. 
והמסורת  ישראל  של  טוריה 
שמחברת בין ישראל לארה"ב זה 

האח־ בביקורי  השראה.  מעורר 
שגרירות  ב2014,  בישראל  רון 
והיינו  אביב  בתל  היתה  ארה"ב 
עם  הרסני  הסכם  חתימת  סף  על 
הגענו  שהיום  שמח  אני  איראן. 
לקדמה אמיתית- אנחנו נמצאים 
בירו־ אמריקאית  שגרירות  עם 
אמריקאית  היכרות  עם  שלים, 
בריבונותה של מדינת ישראל על 
איראן  עם  וההסכם  הגולן  רמת 
באופן  ההיסטוריה.  מבמת  ירד 
המפ־ במדיניות  נלחמתי  אישי, 
נכסים  כנגד   Airbnb של  לילה 
שומ־ ביהודה  יהודית  בבעלות 
את  שינו  הם  לאחרונה  ורק  רון, 
מודיע  אני  המפלילה.  מדיניותם 
ל מקום  אין  בפלורידה  כאן- 
שנחתם  ההבנות  מזכר   .BDS

אריאל  אוניברסיטת  בין  היום 
האטלנטית  האוניברסיטה  לבין 
מבורך  הסכם  הוא  פלורידה  של 
שיזניק קדימה את שתי המוסדות 
הללו. אני שמח לומר שפלורידה 
היא מדינה מגוונת מאוד, אבל לא 
משמעית  החד  לתמיכתה  בנוגע 

במדינת ישראל".
ההבנות  מזכר  עיקרי  בין 
אריאל  אוניברסיטת  בין  שנחתם 
האטלנטית  האוניברסיטה  לבין 
חיזוק  על  הוסכם  פלורידה  של 
קשרים אקדמיים, ייסוד שיתופי 
פעולה אקדמיים ומחקריים, הר־
והע־ לימודיות  אפשרויות  חבת 
וקידום  הלימודית  הסביבה  שרת 

הבנות בין הקהילות השונות.

התפטר מנכ"ל הרכבת הקלה בתל 
אביב שדחף לעבודות בשבת  

מ"מ ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט: האיש שלחץ לעבוד בשבת בבני 
ברק והתנקם בעיר בשל הסירוב להסכים לעבודות השבת – מוצא עצמו נפלט 

מהמערכת 

'חרי' בכ :‡מ
מנכ"ל נת"ע - החברה הבו־
נה את הרכבת הקלה בתל אביב, 
 5 אחרי  התפטרותו  על  הודיע 
באיש  מדובר  בתפקיד.  שנים 
הרכבת  עבודות  את  שהוביל 
ברק,  בבני  אפילו  קודש,  בשבת 
מהמע־ נפלט  עצמו  מוצא  ועתה 

רכת. 
און  בר  'כלכליסט',  פי  על 
לא הסתדר עם היו"ר הנכנס רמי 
שהוביל  מה  זה  ואולי  בלניקוב 
התפט־ על  הפתאומית  להודעתו 

רותו מהתפקיד. 
הרכבת  קווי  בין  הראשון 
היוצא  האדום',  'הקו  הוא  הקלה, 
מפתח תקווה, דרך תל אביב ועד 
בת ים והוא אמור להיפתח בעוד 

שנתיים וחצי. 
ברק  בני  עיריית  ראש  מ"מ 
הרב חנוך זייברט אמר כי השבת 
בר  עלבונה.  את  כאן  גם  תובעת 
בשבת  לעבוד  שלחץ  זה  היה  און 
אפי־ הרכבת,  הקמת  בעבודות 

בני  והשבת  התורה  עיר  בתוך  לו 
ברק.

ברק  בני  לעיריית  כזכור, 
עבודות  אי  על  חתום  הסכם  יש 
בשבת בהקמת הרכבת, מה שהיה 

לפרויקט  העירוני  לרישוי  תנאי 
נת"ע  חברת  אולם  בתחומיה. 
ופנו  מההסכם  התנערו  ומנכ"לה 
לי־ עמד  שכצפוי  המשפט  לבית 
את  ואיפשר  השבת  מחללי  מין 

העבודות בשבת, למגינת לב.
בר  של  דעתו  התקררה  לא 
און, מספר הרב זייברט לסופרנו, 
בני  בעיר  להתנקם  שהחליט  עד 
לע־ להסכים  הסירוב  בשל  ברק 

בודות השבת.
לכך  ידאג  כי  הודיע  הוא 
של  'מטרו'  תחנות  יוקמו  שלא 
אם  ברק,  בבני  הקלה  הרכבת 
לעבוד  לו  תתיר  לא  העיריה 
בשבת. עיריית בני ברק כמובן לא 
התירה  ולא  אלה  ללחצים  נכנעה 
חלי־ להתיר,  בידה  שאין  מה  את 
קודש.  בשבת  עבודות  וחס:  לה 
שהגיש  האחרונה  התכנית  אכן, 
האר־ לוועדה  המתפטר  המנכ"ל 
צית, כוללת את ביטול תחנות בני 

ברק כנקמה.
זייברט  הרב  מסכם   – עתה 
– המצב הוא שחברת נת"ע עדיין 
קיימת  כמובן  העיריה  קיימת, 
החוצה  נפלט  עצמו  שמצא  ומי 
נגד  הלוחם  הוא   - פנים  בבושת 
השבת. כבר כתבו מועצות גדולי 

אינו  שבת  שמחלל  מי  כי  התורה 
המזל  את  ומאבד  הצלחה  רואה 
מנכ"ל  גם  כי  להזכיר  ראוי  שלו. 
שבת  המחללת  ישראל  רכבת 
בקביעות בעבודות תשתית, שחר 
איילון, נאלץ להתפטר. יש לקוות 
כי הבאים במקומו ילמדו ויפנימו 
כי לא תהיה תפארתם והצלחתם 

על חילול השבת. 
'החפזון  כי  מציין  סופרנו 
כבי־ השבת  את  לחלל  מהשטן', 
כול כדי להרוויח זמן, הוא בעוכרי 
'כלכליסט',  פי  על  המחללים.  כל 
המנכ"ל,  בהתפטרות  הטלטלה 
גורמת לאי בהירות באשר לגורל 
הקלות  הרכבות  של  הפרויקטים 
לדברי  אביב.  תל  במטרופולין 
מנכ"ל  מציאת  הכלכלי,  העיתון 
את  שילמד  עד  והמתנה  חדש, 
החומר, עלולה לדחוק את השקת 

הקו, עמוק לשנת 2022. 
כמובן שהכישלונות הרבים 
הרכבת  ושל  ישראל  רכבת  של 
לכך  יביאו  אביב,  בתל  הקלה 
שב־ את  תרצה  ישראל  שארץ 
רק  לא  השבת  ומחללי  תותיה, 
שלהם  ההפסדים   – ירוויחו  שלא 
ועם ביטוי  יהיו גדולים וצורבים, 

מיוחד למימד הזמן.

צרפת לחיזבאללה: "אל 
תתערבו בלחימה אפשרית בין 

ארה"ב לאיראן"
השגריר הצרפתי בלבנון הזהיר את חיזבאללה מפעילות שתוביל לפגיעה 

בלבנון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שגריר צרפת בלבנון הזהיר 
את ארגון חיזבאללה שלא להיות 
בין  אפשרית  בלחימה  מעורב 
ארה"ב לאיראן, זאת ברקע המצב 

הצ־ השגריר  במפרץ.  המתוח 
על  כי  אמר  פוצ'ר,  ברונו  רפתי, 
במל־ להשתתף  שלא  חיזבאללה 
חמה אפשרית בין ארצות הברית 

לאיראן.

"חזבאללה נמצא בקשר עם 
איראן, ולכן אנחנו רוצים שהחי־
זבאללה יהיה ערני נגד מעורבותו 
בתגובה שתעמיד את לבנון בסכ־

נה", אמר פוצ'ר.

*4905

היום! נרתמים למען ילדי ישראל
וזוכים לברכת מרן שר התורה
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במעמד הביקור הוענקה תעודת יקיר האוניברסיטה למושל  ◆נחתם מזכר 
הבנות בין אוניברסיטת אריאל לבין האוניברסיטה האטלנטית של פלורידה

מ‡: יר‡ל לבי‡
אוניברסיטת אריאל אירחה 

את מושל פלורידה, רון דסנטיז.
החגיגי  החתימה  במעמד 
אוניברסי־ בין  הבנות  למזכר 
האוניברסיטה  לבין  אריאל  טת 
האטלנטית של פלורידה הוענקה 
האוניב־ יקיר  תעודת  לדסנטיז 
מנהיגותו  מסירותו,  על  רסיטה, 
וכן  ישראל  למדינת  ומחוייבותו 
בין  הקשרים  לחיזוק  פועלו  על 
מדינת  לבין  אריאל  אוניברסיטת 

פלורידה.
"אנו  דסנטיז:  רון  המושל 
של  הקודש  אדמת  בלב  נמצאים 
ההיס־ על  כשחושבים  ישראל. 
והמסורת  ישראל  של  טוריה 
שמחברת בין ישראל לארה"ב זה 

האח־ בביקורי  השראה.  מעורר 
שגרירות  ב2014,  בישראל  רון 
והיינו  אביב  בתל  היתה  ארה"ב 
עם  הרסני  הסכם  חתימת  סף  על 
הגענו  שהיום  שמח  אני  איראן. 
לקדמה אמיתית- אנחנו נמצאים 
בירו־ אמריקאית  שגרירות  עם 
אמריקאית  היכרות  עם  שלים, 
בריבונותה של מדינת ישראל על 
איראן  עם  וההסכם  הגולן  רמת 
באופן  ההיסטוריה.  מבמת  ירד 
המפ־ במדיניות  נלחמתי  אישי, 
נכסים  כנגד   Airbnb של  לילה 
שומ־ ביהודה  יהודית  בבעלות 
את  שינו  הם  לאחרונה  ורק  רון, 
מודיע  אני  המפלילה.  מדיניותם 
ל מקום  אין  בפלורידה  כאן- 
שנחתם  ההבנות  מזכר   .BDS

אריאל  אוניברסיטת  בין  היום 
האטלנטית  האוניברסיטה  לבין 
מבורך  הסכם  הוא  פלורידה  של 
שיזניק קדימה את שתי המוסדות 
הללו. אני שמח לומר שפלורידה 
היא מדינה מגוונת מאוד, אבל לא 
משמעית  החד  לתמיכתה  בנוגע 

במדינת ישראל".
ההבנות  מזכר  עיקרי  בין 
אריאל  אוניברסיטת  בין  שנחתם 
האטלנטית  האוניברסיטה  לבין 
חיזוק  על  הוסכם  פלורידה  של 
קשרים אקדמיים, ייסוד שיתופי 
פעולה אקדמיים ומחקריים, הר־
והע־ לימודיות  אפשרויות  חבת 
וקידום  הלימודית  הסביבה  שרת 

הבנות בין הקהילות השונות.

התפטר מנכ"ל הרכבת הקלה בתל 
אביב שדחף לעבודות בשבת  

מ"מ ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט: האיש שלחץ לעבוד בשבת בבני 
ברק והתנקם בעיר בשל הסירוב להסכים לעבודות השבת – מוצא עצמו נפלט 

מהמערכת 

'חרי' בכ :‡מ
מנכ"ל נת"ע - החברה הבו־
נה את הרכבת הקלה בתל אביב, 
 5 אחרי  התפטרותו  על  הודיע 
באיש  מדובר  בתפקיד.  שנים 
הרכבת  עבודות  את  שהוביל 
ברק,  בבני  אפילו  קודש,  בשבת 
מהמע־ נפלט  עצמו  מוצא  ועתה 

רכת. 
און  בר  'כלכליסט',  פי  על 
לא הסתדר עם היו"ר הנכנס רמי 
שהוביל  מה  זה  ואולי  בלניקוב 
התפט־ על  הפתאומית  להודעתו 

רותו מהתפקיד. 
הרכבת  קווי  בין  הראשון 
היוצא  האדום',  'הקו  הוא  הקלה, 
מפתח תקווה, דרך תל אביב ועד 
בת ים והוא אמור להיפתח בעוד 

שנתיים וחצי. 
ברק  בני  עיריית  ראש  מ"מ 
הרב חנוך זייברט אמר כי השבת 
בר  עלבונה.  את  כאן  גם  תובעת 
בשבת  לעבוד  שלחץ  זה  היה  און 
אפי־ הרכבת,  הקמת  בעבודות 
בני  והשבת  התורה  עיר  בתוך  לו 

ברק.
ברק  בני  לעיריית  כזכור, 
עבודות  אי  על  חתום  הסכם  יש 
בשבת בהקמת הרכבת, מה שהיה 

לפרויקט  העירוני  לרישוי  תנאי 
נת"ע  חברת  אולם  בתחומיה. 
ופנו  מההסכם  התנערו  ומנכ"לה 
לי־ עמד  שכצפוי  המשפט  לבית 
את  ואיפשר  השבת  מחללי  מין 

העבודות בשבת, למגינת לב.
בר  של  דעתו  התקררה  לא 
און, מספר הרב זייברט לסופרנו, 
בני  בעיר  להתנקם  שהחליט  עד 
לע־ להסכים  הסירוב  בשל  ברק 

בודות השבת.
לכך  ידאג  כי  הודיע  הוא 
של  'מטרו'  תחנות  יוקמו  שלא 
אם  ברק,  בבני  הקלה  הרכבת 
לעבוד  לו  תתיר  לא  העיריה 
בשבת. עיריית בני ברק כמובן לא 
התירה  ולא  אלה  ללחצים  נכנעה 
חלי־ להתיר,  בידה  שאין  מה  את 
קודש.  בשבת  עבודות  וחס:  לה 
שהגיש  האחרונה  התכנית  אכן, 
האר־ לוועדה  המתפטר  המנכ"ל 
צית, כוללת את ביטול תחנות בני 

ברק כנקמה.
זייברט  הרב  מסכם   – עתה 
– המצב הוא שחברת נת"ע עדיין 
קיימת  כמובן  העיריה  קיימת, 
החוצה  נפלט  עצמו  שמצא  ומי 
נגד  הלוחם  הוא   - פנים  בבושת 
השבת. כבר כתבו מועצות גדולי 

אינו  שבת  שמחלל  מי  כי  התורה 
המזל  את  ומאבד  הצלחה  רואה 
מנכ"ל  גם  כי  להזכיר  ראוי  שלו. 
שבת  המחללת  ישראל  רכבת 
בקביעות בעבודות תשתית, שחר 
איילון, נאלץ להתפטר. יש לקוות 
כי הבאים במקומו ילמדו ויפנימו 
כי לא תהיה תפארתם והצלחתם 

על חילול השבת. 
'החפזון  כי  מציין  סופרנו 
כבי־ השבת  את  לחלל  מהשטן', 
כול כדי להרוויח זמן, הוא בעוכרי 
'כלכליסט',  פי  על  המחללים.  כל 
המנכ"ל,  בהתפטרות  הטלטלה 
גורמת לאי בהירות באשר לגורל 
הקלות  הרכבות  של  הפרויקטים 
לדברי  אביב.  תל  במטרופולין 
מנכ"ל  מציאת  הכלכלי,  העיתון 
את  שילמד  עד  והמתנה  חדש, 
החומר, עלולה לדחוק את השקת 

הקו, עמוק לשנת 2022. 
כמובן שהכישלונות הרבים 
הרכבת  ושל  ישראל  רכבת  של 
לכך  יביאו  אביב,  בתל  הקלה 
שב־ את  תרצה  ישראל  שארץ 
רק  לא  השבת  ומחללי  תותיה, 
שלהם  ההפסדים   – ירוויחו  שלא 
ועם ביטוי  יהיו גדולים וצורבים, 

מיוחד למימד הזמן.

צרפת לחיזבאללה: "אל 
תתערבו בלחימה אפשרית בין 

ארה"ב לאיראן"
השגריר הצרפתי בלבנון הזהיר את חיזבאללה מפעילות שתוביל לפגיעה 

בלבנון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שגריר צרפת בלבנון הזהיר 
את ארגון חיזבאללה שלא להיות 
בין  אפשרית  בלחימה  מעורב 
ארה"ב לאיראן, זאת ברקע המצב 

הצ־ השגריר  במפרץ.  המתוח 
על  כי  אמר  פוצ'ר,  ברונו  רפתי, 
במל־ להשתתף  שלא  חיזבאללה 
חמה אפשרית בין ארצות הברית 

לאיראן.

"חזבאללה נמצא בקשר עם 
איראן, ולכן אנחנו רוצים שהחי־
זבאללה יהיה ערני נגד מעורבותו 
בתגובה שתעמיד את לבנון בסכ־

נה", אמר פוצ'ר.

*4905

היום! נרתמים למען ילדי ישראל
וזוכים לברכת מרן שר התורה

http://bit.ly/2K6z68eshuvu
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כתב אישום למחבל מ''יחידת 
הצמיגים'' של חמאס

מחבל מעזה מואשם בהשתתפות בהתפרעויות על גבול עזה בהבערת צמיגים 
והשלכת אבנים וסכינים על חיילי צה"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡
דרום  מחוז  פרקליטות 
המשפט  לבית  הגישה  (פלילי) 
נגד  אישום  כתב  בב"ש  המחוזי 
שהש־ מעזה   ,19 בן  חג'אג',  עיד 
השיבה  תהלוכות  במסגרת  תתף 
של  הצמיגים  יחידת  בפעולות 
הלי־ ההפחדה  ויחידת  חמא"ס 
לית, וכן ידה אבנים, מוטות ברזל 
לעבר  סכינים  של  להבים  ושברי 

חיילי צה"ל.  
כתב  עובדות  פי  על 
באמצעות  שהוגש  האישום, 
במס־ כאמור  קישון,  יואב  עו"ד 
שו־ במועדים  השתתפותו  גרת 
נים במהומות הקרויות תהלוכות 
ישראל  בין  הגבול  ליד  השיבה 
יחד  הנאשם  ידה  עזה,   לרצועת 
אבנים,  אחרים  משתתפים  עם 
של  להבים  ושברי  ברזל  מוטות 
הנמ־ צה"ל  חיילי  לעבר  סכינים 
באוקטובר  ישראל.  בשטח  צאים 
הנא־ מצא  לכך,  בסמוך  או   2018
מאולתר  קטן  חבלה  מטען  שם 

והשליך אותו לעבר חיילי צה"ל.
בס־ או   2019 בפברואר 
פעילי  הנאשם  אל  פנו  לכך,  מוך 
לי־ להצטרף  לו  והציעו  חמא"ס 
החמא"ס,  של  הצמיגים  חידת 
צמיגים  להביא  תפקידה  אשר 
בתהלוכות  הצמיגים  למבעירי 

השיבה.
האישום,  מכתב  כעולה 
במועדים  מקרים  בשלושה 
במה־ במדויק  ידועים  שאינם 
אפריל  פברואר-  החודשים  לך 
חב־ עם  הנאשם  השתתף   ,2018
וביניהם  הצמיגים,  ליחידת  ריו 
צמיגים  בהובלת  דודו,  ובן  אחיו 
שם  לגבול,  החמא"ס  ממוצבי 
צע־ למשתתפי  הצמיגים  נמסרו 
דות השיבה שהבעירו אותם כדי 
צה"ל.  חיילי  מעייני  להסתתר 
ריקשה  גבי  על  הובלו  הצמיגים 
גבול  לאזור  (טוקטוק)  ממונעת 
בכל  כאשר  עזה,  רצועת  ישראל 
ל-   20 בין  לגבול  הועברו  נסיעה 

25 צמיגים.
הנאשם  השתתף  כן,  כמו 

הלי־ ההפחדה  יחידת  בפעולת 
לית (אלארבאק), הפועלת בגבול 
ישראל רצועת עזה. אנשי יחידת 
רימו־ זרקו  הליליות  ההפחדות 
כדי  הגבול  גדר  בקרבת  קול  ני 
ולאיים  צה"ל  חיילי  את  להפחיד 

עליהם.
הנאשם  הגיע  ביום 3.5.19, 
בס־ מזויין  כשהוא  הגבול,  לגדר 
בנאשם  הבחינו  צה"ל  חיילי  כין. 
והורו  הגבול  גדר  ליד  כשעמד 
כשראה  הגבול.  את  לעבור  לו 
צה"ל הבחינו בו, הסתיר  שחיילי 

הנאשם את הסכין בבגדיו.
לנא־ מייחס  האישום  כתב 
שם ביצוע עבירות של התפרעות 
המהווה מעשה טרור וכן עבירות 
של  בטרור  למאבק  החוק  לפי 
המהווה  מחמירה  בכוונה  חבלה 
מעשה טרור, מתן שירות לארגון 

טרור, ועוד.
לע־ מבקשת  הפרקליטות   
צור את הנאשם עד תום ההליכים 

המשפטיים נגדו.

טקס הוקרה למשלחות הכיבוי 
הזרות שסייעו בכיבוי השריפות

השר לביטחון הפנים גלעד ארדן: הוכחתם שחיי אדם הם מעל הכל ותודתי 
ותודות אזרחי ישראל נתונה לכם

מ‡: יר‡ל לבי‡
הת־ ופרידה  הוקרה  אירוע 
שהגיעו  הזרות  למשלחות  קיים 
הכיבוי  למערך  וסייעו  מחו"ל 
הש־ גל  עם  להתמודד  הישראלי 
בסוף  המדינה  את  שפקד  ריפות 

השבוע.
נעשתה  למדינות  הפנייה 
בנימין  הממשלה  ראש  בהנחיית 
הפנים  לביטחון  והשר  נתניהו 

גלעד ארדן ובהובלת המטה לבי־
טחון לאומי ומשרד החוץ.

האווירי  הכיבוי  במאמץ 
 72 ו-  טיס   כלי   10 השתתפו 
אנשי צוות מקרואטיה, קפריסין, 

מצרים, יוון ואיטליה.
בבסיס  שהתקיים  בטקס 
חיל האוויר בתל נוף חולקו תעו־
על  המדינות  לנציגי  הוקרה  דות 
למ־ אווירי  סיוע  לספק  הנכונות 

דינת ישראל.

השר לביטחון הפנים גלעד 
למ־ הלב  מעומק  ״תודה  ארדן: 
מייד  שנרתמו  ולמשלחות  דינות 
ידידות  באש.  להילחם  וסייעו 
ומ־ ואתם  משבר  בשעות  נבחנת 
אמת  ידידות  הוכחתם  דינותיכם 
שיקול  כל  מעל  הם  אדם  ושחיי 
אחר והגעתם מייד לסייע להציל 
תודתי  לכן  נתונה  כך  ועל  חיים 

ותודות כל אזרחי ישראל".

קק"ל מבקשת מהציבור לא 
להגיע לפארקים וליערות

עובדי ויערני קק״ל נמצאים כל הזמן בשטח כדי למנוע חלילה שריפות ביערות 
בן שמן

מ‡: יר‡ל לבי‡
מבק־ לישראל  קימת  קרן 
לפא־ להגיע  שלא  מהציבור  שת 
רקים וליערות קק״ל, בשל תנאי 
הטמפרטו־ הקשים,  האוויר  מזג 

רות הגבוהות והרוחות.
נמ־ קק״ל  ויערני  עובדי 
צאים כל הזמן בשטח כדי למנוע 

חלילה שריפות ביערות בן שמן.
למ־ נערכת  קק״ל  כן,  כמו 
הפארקים  בכל  עובדים  שמרות 
סכנה  תהיה  שלא  עד  והיערות 

וליע־ לפארקים 
רות קק״ל.

ש  ו ל ש ב
האחרו־ השנים 
קק״ל  גייסה  נות 
 JNF באמצעות 
מי־ כ-11   USA
ליוני ש״ח לחיזוק 
הכבאות  מערך 
והיום  בישראל, 
שוב,  רואים  אנו 

השריפות,  בטרור  במאבק  את החשיבות הגדולה של הענין.כמו 
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למרות ההתנגדויות: 

מתחם התחזוקה של הרכבת 
יוקם בין רמלה ללוד

בית המשפט העליון דחה את עתירת עיריית רמלה ונשר מפעלי מלט, ואישר 
את הקמתו של מתחם התחזוקה של רכבת ישראל

 מ‡: יר‡ל לבי‡
דחה  העליון  המשפט  בית 
לאחרונה את עתירתן של עיריית 
כנגד  מלט,  מפעלי  ונשר  רמלה 
לוד",  "רג"מ  מתחם  של  הקמתו 
הענקי  והדיור  התחזוקה  מתחם 

המתוכנן לקום בין רמלה ולוד.
מתו־ חלק  הינו  המתחם 
של  האסטרטגית  הפיתוח  כנית 
אשר  לשנת 2040,  ישראל  רכבת 
הנסי־ מספר  הגדלת  תאפשר 
 2018 בשנת  מיליון  מ-67.7  עות 
ומ־  ,2040 בשנת  מיליון  ל-300 

תוכנן לקום על כ-2000  דונמים, 
בעלות של 6 מיליארד ₪.

הינו  אשר  רג"מ,  פרויקט 
המייעדת  45א',  מתת"ל  חלק 
ותפעול  תחזוקה  לדיור  שטחים 
תש־ כתוכנית  אושר  רכבות, 
וקו־  ,2009 בשנת  לאומית  תית 
השנים  בין  התכנון  בוועדות  דם 

 .2011-2013
בשנת 2013 הגישה עיריית 
הראשונה  העתירה  את  רמלה 
על  נמחקה  אשר  התוכנית,  כנגד 
המש־ בית  הערות  לאחר  ידה 
סיום  לאחר   ,2018 במרץ  פט. 
הח־ גם  שכלל  התכנוני  ההליך 
הנושא,  לקידום  ממשלה  לטת 
ידי  על  נוספת  עתירה  הוגשה 

עיריית רמלה ונשר מפעלי מלט, 
קידום  להפסקת  הובילה  אשר 
בעתירה  להחלטה  עד  הפרויקט 

שהתקבלה לאחרונה. 
בתגו־ טענה  ישראל  רכבת 

בתה, שהוגשה באמצעות הלשכה 
בראשות  החברה  של  המשפטית 
טלי  ועו"ד  שמיר,  הילה  עו"ד 
בלטר,  עו"ד  ממשרד  ענבר-גולן 
העתירות  כי  ושות',  אלוני  גוט 
  NIMBY עתירות  הן  הנדונות 
 ,((Not in my back yard
תכנוניות  בטענות  עוסקות  אשר 

שיקול  בלב  המצויות  טהורות 
ואינן  הות"ל,  של  התכנוני  הדעת 
בית  להתערבות  עילה  מהוות 
המשפט, וכן דחתה את כל הטע־
נות הנוספות שהועלו ע"י עיריית 
רמלה לעניין הפיתוח העתידי של 

מתחם התעסוקה ברמלה.
משנה  למעלה  לאחר  כעת, 
הע־ בשל  הפרויקט  הוקפא  שבה 
הע־ המשפט  בית  פרסם  תירות, 
את  המקבלת  החלטתו,  את  ליון 

כל טענות הרכבת במלואן.

מבריח ביצים סדרתי נידון 
ל-7 חודשי מאסר ולקנס בסך 

 ₪ 45,000
העבריין הורשע בארבעה אישומים של הובלת ביצים ושיווקן באופן שמסכן 
את בריאות הציבור ◆ מדובר בעונש חמור ביחס לעונשים שניתנו בעבר על 

עבירות דומות 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בחיפה  השלום  משפט  בית 
הרשיע עבריין בגין רצף מעשים 
ולסכן  מחלות  להפיץ  העלולים 
הברחת  כך  ובתוך  הציבור,  את 
חו־  7 עליו  וגזר  ושיווקן,  ביצים 
כס־ קנסות  בפועל,  מאסר  דשי 
פיים על סך כולל של 45,000 ₪, 
והתחייבות כספית לא לחזור על 

עבירות אלו בסך 50,000 ₪.
המ־ בית  החלטת  פי  על 
של  בדרך  ירוצה  המאסר  שפט, 
עבודות שירות. מדובר בהרשעה 
שלישית של הנאשם באותו הנו־
הוא  העונש  גם  ובהתאמה,  שא, 
עברייני  על  שנגזרו  מהחמורים 
עונשי  רוב,  פי  על  מזון.  הברחות 
דומות  בעבירות  המשפט  בתי 
ובמא־ בלבד  בקנסות  מסתכמים 

סרים על תנאי. 
הוא  הסיפור  של  תחילתו 

לפני כשנתיים וחצי כאשר נתפס 
בשנות  עמשה,  מוחמד  לראשונה 
בי־ הובלת  בגין  לחייו,   40 ה- 
בעלות  או  מוחתמות  שאינן  צים, 
תעודת משלוח, החזקתן ושיווקן, 
הצי־ בריאות  את  המסכן  באופן 
שהפעם  מסתבר  אולם,  בור. 
ולאחר  אותו  הרתיעה  לא  ההיא 
עבי־ באותה  בשנית  נתפס  כשנה 
מחודש  פחות  מכן,  ולאחר  רה. 
וברביעית  בשלישית  גם  נתפס 
לאכיפה  היחידה  מפקחי  ידי  על 
הח־ במשרד  (פיצו"ח)  ולחקירות 

קלאות.
על פי כתב האישום שהגיש 
עמשה  נתפס  החקלאות  משרד 
ביצים   4,500 מעל  של  בהברחה 
מפוקחות  לא  הביצים  פעם.  בכל 
השירותים  להנחיות  בהתאם 
הווטרינריים במשרד החקלאות – 
לא היו ארוזות כנדרש, לא מוינו 
בתא־ סומנו  לא  מיון,  בתחנת 

הוחתמו  ולא  לשיווק  אחרון  ריך 
בחותמת של תחנת מיון מורשית 
הובלו  הביצים  כן,  כמו  לשיווקן. 
ללא תעודת משלוח של המועצה 
מחקירת  להובלתן.  הלול  לענף 
הנאשם עלה כי הוא התכוון לש־
בצפון  הביצים  את  ולהפיץ  ווק 

הארץ.
ומ־ חוזר  החקלאות  משרד 
מוח־ לא  ביצים  כאשר  כי  דגיש 
עולה  מתאימים,  בתנאים  זקות 
הסל־ בחיידק  לתחלואה  הסיכון 
ממשי  סיכון  קיים  כן  ועל  מונלה 
לכך,  בדומה  הציבור.  לבריאות 
ותהליך  מבוקר  מיון  העדר  גם 
שבורות,  סדוקות  ביצים  הוצאת 
כתמי דם, עובש וכן חוסר שמירה 
על טמפרטורה אחידה מאפשרים 
ומהווים  החיידק  התפתחות  את 

4905*סכנה בריאותית לציבור.
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

מקשיבים 
 לזעקתם

מתגייסים 
להצלתם

כ"ד-כ"ה אייררביעי חמישיהיום!
29-30.05.19

או חייגו ל: 053-3194968

mailto:s@shaharit.com
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למרות ההתנגדויות: 

מתחם התחזוקה של הרכבת 
יוקם בין רמלה ללוד

בית המשפט העליון דחה את עתירת עיריית רמלה ונשר מפעלי מלט, ואישר 
את הקמתו של מתחם התחזוקה של רכבת ישראל

 מ‡: יר‡ל לבי‡
דחה  העליון  המשפט  בית 
לאחרונה את עתירתן של עיריית 
כנגד  מלט,  מפעלי  ונשר  רמלה 
לוד",  "רג"מ  מתחם  של  הקמתו 
הענקי  והדיור  התחזוקה  מתחם 

המתוכנן לקום בין רמלה ולוד.
מתו־ חלק  הינו  המתחם 
של  האסטרטגית  הפיתוח  כנית 
אשר  לשנת 2040,  ישראל  רכבת 
הנסי־ מספר  הגדלת  תאפשר 
 2018 בשנת  מיליון  מ-67.7  עות 
ומ־  ,2040 בשנת  מיליון  ל-300 

תוכנן לקום על כ-2000  דונמים, 
בעלות של 6 מיליארד ₪.

הינו  אשר  רג"מ,  פרויקט 
המייעדת  45א',  מתת"ל  חלק 
ותפעול  תחזוקה  לדיור  שטחים 
תש־ כתוכנית  אושר  רכבות, 
וקו־  ,2009 בשנת  לאומית  תית 
השנים  בין  התכנון  בוועדות  דם 

 .2011-2013
בשנת 2013 הגישה עיריית 
הראשונה  העתירה  את  רמלה 
על  נמחקה  אשר  התוכנית,  כנגד 
המש־ בית  הערות  לאחר  ידה 
סיום  לאחר   ,2018 במרץ  פט. 
הח־ גם  שכלל  התכנוני  ההליך 
הנושא,  לקידום  ממשלה  לטת 
ידי  על  נוספת  עתירה  הוגשה 

עיריית רמלה ונשר מפעלי מלט, 
קידום  להפסקת  הובילה  אשר 
בעתירה  להחלטה  עד  הפרויקט 

שהתקבלה לאחרונה. 
בתגו־ טענה  ישראל  רכבת 
בתה, שהוגשה באמצעות הלשכה 
בראשות  החברה  של  המשפטית 
טלי  ועו"ד  שמיר,  הילה  עו"ד 
בלטר,  עו"ד  ממשרד  ענבר-גולן 
העתירות  כי  ושות',  אלוני  גוט 
  NIMBY עתירות  הן  הנדונות 
 ,((Not in my back yard
תכנוניות  בטענות  עוסקות  אשר 

שיקול  בלב  המצויות  טהורות 
ואינן  הות"ל,  של  התכנוני  הדעת 
בית  להתערבות  עילה  מהוות 
המשפט, וכן דחתה את כל הטע־
נות הנוספות שהועלו ע"י עיריית 
רמלה לעניין הפיתוח העתידי של 

מתחם התעסוקה ברמלה.
משנה  למעלה  לאחר  כעת, 
הע־ בשל  הפרויקט  הוקפא  שבה 
הע־ המשפט  בית  פרסם  תירות, 
את  המקבלת  החלטתו,  את  ליון 

כל טענות הרכבת במלואן.

מבריח ביצים סדרתי נידון 
ל-7 חודשי מאסר ולקנס בסך 

 ₪ 45,000
העבריין הורשע בארבעה אישומים של הובלת ביצים ושיווקן באופן שמסכן 
את בריאות הציבור ◆ מדובר בעונש חמור ביחס לעונשים שניתנו בעבר על 

עבירות דומות 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בחיפה  השלום  משפט  בית 
הרשיע עבריין בגין רצף מעשים 
ולסכן  מחלות  להפיץ  העלולים 
הברחת  כך  ובתוך  הציבור,  את 
חו־  7 עליו  וגזר  ושיווקן,  ביצים 
כס־ קנסות  בפועל,  מאסר  דשי 
פיים על סך כולל של 45,000 ₪, 
והתחייבות כספית לא לחזור על 

עבירות אלו בסך 50,000 ₪.
המ־ בית  החלטת  פי  על 
של  בדרך  ירוצה  המאסר  שפט, 
עבודות שירות. מדובר בהרשעה 
שלישית של הנאשם באותו הנו־
הוא  העונש  גם  ובהתאמה,  שא, 
עברייני  על  שנגזרו  מהחמורים 
עונשי  רוב,  פי  על  מזון.  הברחות 
דומות  בעבירות  המשפט  בתי 
ובמא־ בלבד  בקנסות  מסתכמים 

סרים על תנאי. 
הוא  הסיפור  של  תחילתו 

לפני כשנתיים וחצי כאשר נתפס 
בשנות  עמשה,  מוחמד  לראשונה 
בי־ הובלת  בגין  לחייו,   40 ה- 
בעלות  או  מוחתמות  שאינן  צים, 
תעודת משלוח, החזקתן ושיווקן, 
הצי־ בריאות  את  המסכן  באופן 
שהפעם  מסתבר  אולם,  בור. 
ולאחר  אותו  הרתיעה  לא  ההיא 
עבי־ באותה  בשנית  נתפס  כשנה 
מחודש  פחות  מכן,  ולאחר  רה. 
וברביעית  בשלישית  גם  נתפס 
לאכיפה  היחידה  מפקחי  ידי  על 
הח־ במשרד  (פיצו"ח)  ולחקירות 

קלאות.
על פי כתב האישום שהגיש 
עמשה  נתפס  החקלאות  משרד 
ביצים   4,500 מעל  של  בהברחה 
מפוקחות  לא  הביצים  פעם.  בכל 
השירותים  להנחיות  בהתאם 
הווטרינריים במשרד החקלאות – 
לא היו ארוזות כנדרש, לא מוינו 
בתא־ סומנו  לא  מיון,  בתחנת 

הוחתמו  ולא  לשיווק  אחרון  ריך 
בחותמת של תחנת מיון מורשית 
הובלו  הביצים  כן,  כמו  לשיווקן. 
ללא תעודת משלוח של המועצה 
מחקירת  להובלתן.  הלול  לענף 
הנאשם עלה כי הוא התכוון לש־
בצפון  הביצים  את  ולהפיץ  ווק 

הארץ.
ומ־ חוזר  החקלאות  משרד 
מוח־ לא  ביצים  כאשר  כי  דגיש 
עולה  מתאימים,  בתנאים  זקות 
הסל־ בחיידק  לתחלואה  הסיכון 
ממשי  סיכון  קיים  כן  ועל  מונלה 
לכך,  בדומה  הציבור.  לבריאות 
ותהליך  מבוקר  מיון  העדר  גם 
שבורות,  סדוקות  ביצים  הוצאת 
כתמי דם, עובש וכן חוסר שמירה 
על טמפרטורה אחידה מאפשרים 
ומהווים  החיידק  התפתחות  את 

4905*סכנה בריאותית לציבור.
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

מקשיבים 
 לזעקתם

מתגייסים 
להצלתם

כ"ד-כ"ה אייררביעי חמישיהיום!
29-30.05.19

או חייגו ל: 053-3194968

http://bit.ly/2K6z68eshuvu
mailto:msh5380380@gmail.com
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מחשש לתחום שבת: 

פתרון יצירתי לבחורים 
שיצאו מתחום שבת

בחורים שהגיעו מחזון יחזקאל לקוממיות, הופתעו לשמוע כי 
נאסר עליהם לזוז ממקומם כי יצאו מתחום שבת ◆ רב הישוב מצא 

עבורם פתרון הלכתי מיוחד

מ‡: יר‡ל לבי‡
האח־ בשבת  קרה  זה 
קוממיות:  ביישוב  רונה 
קו־ גאב"ד  בבית  אחה"צ 
מאיר  רבי  הגאון  ממיות 
דפיקות  נשמעו  מנדלזון, 
בדלת. הרב פתח את הדלת, 
וגילה מולו 35 בחורי ישיבה 
שלהם  הישיבה  עם  שבאו 
לשבת למושב חזון יחזקאל 
בעיצומה  והחליטו  הסמוך, 
לקו־ להגיע  השבת  של 
לשמוע  באו  וכעת  ממיות, 

דברי תורה וחיזוק מהרב.
להפתעתם נעמד הרב 
ואמר  רגליו  על  מנדלזון 
להם: "עמודו! אל יצא איש 
ממקומו! חציתם את תחום 
המותרות  האמות   2000
לפי  וזה  בשבת",  להליכה 
לת־ מחוץ  שהיוצא  ההלכה 

חום אסור לו לזוז ממקומו.
ידעו  לא  הבחורים 
יעשו  "מה  נפשם.  את 
בח־ הישיבה  ראשי  כעת 
מאד  שידאגו  יחזקאל  זון 
הבחורים?   35 מהיעלמות 
ומי יודע איזה חילולי שבת 
לקרות  יכולים  עצומים 
וכוחות  משטרה  כשיזמינו 
הבחו־ את  לחפש  הצלה 

רים", מספר מקורב לרב.
מנדלזון,  הגר"מ  אבל 
לאנשי  והורה  פתרון,  מצא 
את  במהירות  לכנס  ביתו 
קוממיות,  היישוב  ילדי  כל 
להם  אמר  הסבר  בלי  ויחד, 
ולרקוד  לצאת  החליט  כי 

עימם בשדות ליד המושב.
אל  יצאו  הילדים  כל 
של  רחוקה  הכי  הזווית 
קוממיות  של  האמה   2000

ושם  מדוע,  להבין  בלי   –
במע־ ענק  בריקוד  פתחו 
הבחורים,  הופיעו  ואז   – גל 
זאת  המעגל.  לב  אל  ונכנסו 
לע־ שניתן  ההלכה  פי  על 
אנשים",  של  "מחיצה  שות 
שהם  ידעו  לא  שהם  ובלבד 

משמשים כמחיצה.
היקף  הרגע,  באותו 
המעגל הוציא את הבחורים 
תחום  אל  קוממיות  מתחום 

היישוב חזון יחזקאל.
מת־ המעבר  לאחר 
חזון  לתחום  קוממיות  חום 
את  הילדים  פרקו  יחזקאל, 
לקוממיות,  וחזרו  המעגל, 
והרב מנדלזון חזר אל ביתו 
המופ־ למקורבים  והסביר 
ההלכתי  הפתרון  את  תעים 

היצירתי.

עדות בני המשפחה שנסחפו 
בכנרת: "הילד התחיל לקרוא 

‘שמע ישראל‘, ואז ניצלנו"
הניצולים מתארים את רגעי האימה והנס הגדול ◆ ביקשנ מה' 

שיציל אותנו בזכות החסדים שעשינו אצל רבי שמעון בר יוחאי"

מ‡: יר‡ל לבי‡
צה''ל  לגלי  בראיון 
הניצולים  אחד  שאול  סיפר 
השבוע  הלילית  מהדרמה 
בכנרת: חזרנו ממירון לאחר 
ל"ג  במהלך  שם  ששהינו 
בעומר והשבת, שם חילקנו 
לה־ לבאים  ושתייה  אוכל 
ואתמול  בהילולא,  שתתף 
כדי  לכנרת  ירדנו  בצהריים 
מהלחץ  קצת  להשתחרר 
וההת־ העבודה  של  הגדול 

נדבות של ל"ג בעומר.
אחה"צ  שלוש  בשעה 
מפרשים  סירת  על  עלינו 
חצי  וכעבור  דקל,  בחוף 
בע־ הסירה  התהפכה  שעה 

קבות גלים חזקים.
באותו  הנס,  למרבה 
הכנרת  קרקעית  מקום 
שגרם  מה  למפלס,  קרובה 
להיתקע  הסירה  של  לתורן 
מהסירה  ונמנע  באדמה 
שעות  למצולות.  לשקוע 
ארוכות של המתנה מורטת 

עצבים לסיוע עברו עלינו.
הספינות  את  ראינו 
מחפשות  המשטרה  של 
קרו־ ממש  היו  והם  אותנו 
ראו  לא  הם  אך  אלינו  בים 

הג־ הגלים  בגלל  אותנו 
להתפלל  התחלנו  בוהים. 
ואמרנו  להקב"ה,  ולצעוק 
שו־ לא  ההצלה  כוחות  לו: 
מעים אותנו, רק אתה יכול 
תציל  אנא  אותנו,  לשמוע 
שע־ החסדים  בזכות  אותנו 
בר  שמעון  רבי  אצל  שינו 
על  קיבלנו  כמו"כ  יוחאי, 
לחלק  הבאה  לשנה  עצמנו 
אוכל במירון פי עשרה ממה 

שחילקנו השנה.
הדבר היחיד שהחזיק 
זה  הקשות  בשעות  אותנו 
מהחבורה  אחד  אמונה.  רק 
על  היה  מהבוקר  אכל  שלא 
לומר  החל  וכבר  ייאוש  סף 
מה־ ולהיפרד  ישראל  שמע 

אותו  לחזק  ניסינו  חברים. 
ולומר לו שבטוח השם יציל 
אותנו, ובאותם רגעים ממש 
אות־ מצאו  ה-99  בדקה 
והוציאו  ההצלה  כוחות  נו 

אותנו מהמים.
החמישה,  כזכור, 
יצאו  וחברים,  משפחה  בני 
הצהריים  בשעות  לשיט 
מחוף הדקל בכנרת ונמצאו 
בהכרה לאחר סריקות נרח־
וההצ־ החילוץ  כוחות  בות. 
אותם  לאתר  הצליחו  לה 
כשסירת  מהגדה,  ק"מ  כ-7 
התה־ שטו  בה  המפרש 
סובל  השטים  אחד  פכה. 
בינוני  ומצבו  מהיפותרמיה 

והיתר במצב קל.

פרק ז - היאך ירגיל האדם עצמו במדות התפארת
ִדְבֵרי תוָֹרה  ֶאה ָאָדם בְּ א ִיְתגָּ לֹּ דוֹל שֶׁ ּתוָֹרה, ָאְמָנם ָצִריְך ְזִהירּות גָּ ְפֶאֶרת הּוא ָהֵעֶסק בַּ ת ַהתִּ דַּ ֵאין ָסֵפק שֶׁמִּ

ק  לֵּ ֶאה ְוִתְסתַּ ְתגָּ ִהיא ַהּתוָֹרה תִּ ְפֶאֶרת שֶׁ ת ַהתִּ דַּ ְך ּגוֵֹרם שֶׁמִּ ֶאה כָּ מוֹ שֶׁהּוא ִמְתגָּ ֲהֵרי כְּ דוָֹלה, שֶׁ א ִיְגרֹם ָרָעה גְּ לֹּ שֶׁ

יַע  פִּ יל ַעְצָמּה ְלַהשְׁ פִּ ֵרד ְוַתשְׁ ְפֶאֶרת שֶׁתֵּ ִדְבֵרי תוָֹרה ּגוֵֹרם ֶאל ַהתִּ יל ַעְצמוֹ בְּ פִּ שְׁ ל ַהמַּ א כָּ ְלַמְעָלה ַחס ְושָׁלוֹם ֶאלָּ

לֹׁש ִמּדוֹת: ע ְסִפירוֹת ְוָלֶהן שָׁ ְפֶאֶרת ַאְרבַּ ה ֵמַהתִּ ְלכּות. ַוֲהֵרי ְלַמטָּ ַלמַּ

ה'  ֵדי  ִלמֻּ שֵֶׁהם  ָוהוֹד  ֶנַצח  ֵמַעל  ה  ְוִיְתַעלֶּ ֶאה  ִיְתגָּ ְפֶאֶרת  ַהתִּ שֶׁ ּגוֵֹרם  ְלִמיִדים  תַּ ַעל  ֶאה  ְתגָּ ַהמִּ  - ִראׁשוָֹנה 

יֵעם,  פִּ ְוַישְׁ ְלִמיָדיו  תַּ ֶאל  ַעְצמוֹ  יל  פִּ ַישְׁ ְפֶאֶרת  ַהתִּ ם  גַּ ַאֲהָבה,  בְּ ָדּה  ּוְמַלמְּ ַעְצמוֹ  יל  פִּ שְׁ ְוַהמַּ ְפֶאֶרת,  ַהתִּ ְלִמיֵדי  תַּ

ִפי  ִלּמּוֵדי ה' כְּ יַע בְּ פִּ ַישְׁ ְזכּותוֹ  ְפֶאֶרת בִּ ֲאשֶׁר יּוְכלּון שְֵׂאת, ְוַהתִּ ֵדם כַּ ְלִפיָכְך ִיְהֶיה ָהָאָדם נוַֹח ְלַתְלִמיָדיו ִויַלמְּ

ִחיָנָתם ָהְראּוָיה ֲאֵליֶהם. בְּ

ן ֶאְלָעָזר  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ְדֶמה ְלַרבִּ נִּ ֵאִלָיהּו שֶׁ א דְּ ַההּוא עּוְבדָּ ה אוֹתוֹ, כְּ תוָֹרתוֹ ַעל ֶהָעִני ּוְמַבזֶּ ֶאה בְּ ְתגָּ ִנית - ַהמִּ שֵׁ

ֲעִנית כ.),  ָניו מּומוֹ (תַּ ה ֶאת ֶהָעִני ְוהּוא הוִֹכיַח ַעל פָּ ְעּתוֹ ָעָליו ְוִגנָּ ָחה דַּ זָּ ילוֹ, שֶׁ ָעִני ְמכָֹער, ִנְבֶזה ְוִנְמָאס, ְלַהְכשִׁ כְּ

ֶבת  ְעּתוֹ שֶׁל ָחָכם ְמֻישֶּׁ ְהֶיה דַּ יַע ּבוֹ, ְוִאם תִּ פִּ ֶאה ַעל ַהְיסוֹד ְולֹא ַישְׁ ְפֶאֶרת ִיְתגָּ ַהתִּ ֶאה ַעל ֶהָעִני ּגוֵֹרם שֶׁ ְתגָּ י ַהמִּ כִּ

ְיסוֹד. ְלִפיָכְך ֵיָחשֵׁב ֶהָעִני ְמאֹד ֵאֶצל ֶהָחָכם ִויָקְרֵבהּו, ְוָכְך ֵיָחשֵׁב ְלַמְעָלה  יַע בַּ פִּ ְפֶאֶרת ַישְׁ ָעָליו ִעם ֶהָעִני ָאז ַהתִּ

ר ּבוֹ. ְפֶאֶרת ְוִיְתַקשֵּׁ ַהְיסוֹד ֵאֶצל ַהתִּ

ֵמַעל  ֶאה  ִיְתגָּ ְפֶאֶרת  ַהתִּ שֶׁ ּגוֵֹרם  ה',  ַעם  ַלל  כְּ שֶׁהּוא  ְדַאְרָעא  א  ַעמָּ ַעל  תוָֹרתוֹ  בְּ ֶאה  ְתגָּ ַהמִּ  - ִלישִׁית  שְׁ

ֵני שֵֶׁהם  ּוב ֲחׁשּוִבים ְלָפָניו, ִמפְּ שּׁ ִרּיוֹת ְוָכל ַעם ַהיִּ ְמעֶֹרֶבת ִעם ַהבְּ ְעּתוֹ  א ִיְהֶיה דַּ ּה ֶאלָּ יַע בָּ פִּ ְלכּות ְולֹא ַישְׁ ַהמַּ

ְהֶיה ּבוֹ אוֹר  יִּ ה ְלֵבן שֶׁ ִלּפוֹת ְלָכְך לֹא ִיְזכֶּ סוֹד ָהָאֶרץ ְוַחס ְושָׁלוֹם ִאם קוֵֹרא אָֹתם ֲחמוִֹרים מוִֹריָדם ֶאל ַהקְּ ה בְּ ְלַמטָּ

יַע  פִּ ְפֶאֶרת שֶׁהּוא ַמשְׁ ֵעין ַהתִּ ם, כְּ י ַדְרכָּ ַנַחת ַעל פִּ ֶהם בְּ ה ִיְתַנֵהג ִעמָּ ָמָרא (ְנָדִרים פא.). ֵאלֶּ גְּ ְדִאיָתא בַּ ּתוָֹרה כִּ

י  ל ֲחלּושֵׁ ֶאה ַעל כָּ א ִיְתגָּ לֹּ ת לג:) ּוִבְכַלל ֶזה שֶׁ ה (שַׁבָּ ן שֶׁל ָנשִׁים ַקלָּ ְעתָּ י דַּ ּה, כִּ ְעתָּ ִפי ֲעִנּיּות דַּ ְלכּות ּוַמְנִהיָגה כְּ ַלמַּ

ָפָרשַׁת  ַרב ַהְמנּוָנא בְּ א דְּ עּוְבדָּ ּתוָֹרה כְּ ִאים בַּ ְדמוִֹנים לֹא ָהיּו ִמְתגָּ ֵני ֶזה ַהקַּ ְכַלל ֲעַפר ָהָאֶרץ. ּוִמפְּ ַעת שֵֶׁהם בִּ ַהדַּ

ף ע"ב, ב) ַההּוא  ּקּון כ"ו, דַּ ּקּוִנים (סוֹף תִּ ף קנח.) ּוַבתִּ אי (זַֹהר ֵחֶלק א' דַּ י ַחגַּ ַרבִּ א דְּ ף ז.) ּוְכעּוְבדָּ ֵראשִׁית (דַּ בְּ

ִדְבֵרי תוָֹרה. אוֹת בְּ א ָהָיה רוֶֹצה ְלִהְתגָּ לֹּ ַרח, שֶׁ ָקא ֵליּה פָּ ָבעּו ְלַנשְּׁ ָסָבא דְּ

ְפֶאֶרת  ָטּה ֶאל ַהתִּ ָנּה ּוְלַקשְּׁ ִכיָנה ְלַתקְּ ּקּוֵני שְׁ ן ֶאל תִּ ִדְבֵרי תוָֹרה ְלַכוֵּ ְהיוֹתוֹ נוֹשֵׂא ְונוֵֹתן בְּ עוֹד ִיְהֶיה ָרִגיל בִּ

ים  ַמִים, ְלַהְסכִּ ְפֶאֶרת - שָׁ ַהְינּו ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ָלבֹא ֶאל ַהתִּ ַמִים דְּ ַהְינּו ֲהָלָכה ֶאל ָהֱאֶמת, ְוֶזהּו ַמְחלֶֹקת ְלשֵׁם שָׁ דְּ

חּוץ ֲאִפּלּו  ְפֶאֶרת ְלִהְתַאֵחז בַּ י לֹא ִיְרֶצה ַהתִּ ּנּו כִּ ֵדל ִממֶּ את ִיבָּ ּוָרה ַהזֹּ ֵצא ִמן ַהשּׁ יֵּ ֲהָלָכה ִעּמוֹ. ְוָכל ַמְחלֶֹקת שֶׁ

א  ְפֶאֶרת ֶאלָּ ם ַהתִּ א ִיְפגֹּ לֹּ ם ַחס ְושָׁלוֹם, ְוֵאין ְלָך ַמְחלֶֹקת שֶׁ יִהנֹּ ִדְבֵרי תוָֹרה, ִאם הּוא ְלַקְנֵטר סוָֹפּה גֵּ ְהֶיה בְּ יִּ שֶׁ

סוָֹפּה. ל ְנִתיבוֶֹתיָה שָׁלוֹם ְוַאֲהָבה בְּ כָּ ַמִים, שֶׁ ַמְחלֶֹקת ַהּתוָֹרה ְלשֵׁם שָׁ

ַיֲעסֹק  ְוַכֲאשֶׁר  חוֹל,  ְבֵרי  דִּ ֶאל  ּומוִֹציָאּה  קֶֹדׁש  ִהיא  שֶׁ את  ַהזֹּ ה  דָּ מִּ בַּ ּפוֵֹגם  תוָֹרה  ְבֵרי  ִמדִּ ֲהָנאוֹת  ְוָהאוֵֹכל 

ֶרְך ַמשָּׂא  ַעְצמוֹ דֶּ ׁש בְּ פֵּ ְחשָָׁבה ּוְלַפשְׁ ִמְבַחן ַהמַּ ְעּתוֹ בְּ ל הּוא ְלָצֵרף דַּ ר ַהכֹּ ֵרי ֶחְלקוֹ. ְוִעקָּ בוֹהַּ ַאשְׁ ּתוָֹרה ַלֲהָנַאת גָּ בַּ

ת ֱאֶמת: ְפֶאֶרת ִמדַּ ֵצא שָׁם ַהתִּ מָּ יִּ ֵדי שֶׁ ָבר ַיֲחזֹר ּבוֹ, ּוְלעוָֹלם יוֶֹדה ַעל ָהֱאֶמת, כְּ ֵצא שֵֶׁמץ ֶעְרַות דָּ ן ִאם ִימָּ ּוַמתָּ

כ"ד לחודש
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נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

כ"ד-כ"ה אייררביעי חמישי
29-30.05.19

נחשפו ציוני גדולי וצדיקי 
עליון בעיר סאניק שבפולין

בשנים האחרונות למגינת לב העיירה בסאניק הקימה על גבי בית החיים העתיק 
פארק ציבורי גדול 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בבית  הקודש  ציוני  נחשפו 
החיים בעיר סאניק שבדרום פו־
של גדולי וצדיקי עליון קדו־ לין 
הרה"ק  המה,  בארץ  אשר  שים 
מסטיטשין  הורויץ  יצחק  רבי 
זצוק"ל, הגה"ק רבי יצחק יהודה 
פרענקל מסאניק זצוק"ל, הגה"ק 
טע־ אב"ד  יחיאל  רבי  המקובל 
דוד  רבי  והרה"ק  זצוק"ל,  ריווא 

שפירא מבוקאווסק זצוק"ל.
הצורך  מן  היה  ראשית, 
לברר כי גבולות בית החיים כיום 
והמ־ הנכונות  הגבולות  הינם 
דויקות של בית החיים כפי אשר 
היה קודם שנות השואה, לשם כך 
המראות  ישנות  מפות  אחר  תרו 
ואכן  העלמין,  בית  גבולות  את 
אשר  עתיקים  צילומים  נמצאו 
עוד  ימ"ש  הנאצים  ידי  על  נעשו 
למעלה  ונתברר  תרצ"ד,  בשנת 
מכל ספק כי אכן הם אילו גבולות 

בית הקברות.
של  ארוכות  שעות  אחר 
מחוד־ מכונות  ידי  על  ויזע  עמל 
מת־ החל  מיוחדים  וגלאים  שות 
הקודש  ציון  מקום  בבירור  גלה 

דברי  עם  להפליא  תאם  אשר 
המעידים, לב מי מהנמצאים שם 
לא  מהסובבים   מי  ועין  פעם  לא 
דמעה באותה שעה, ויהי המקום 

לחרדת אלוקים.
לאחר אמירת פרקי תהילים 
וסימון מדויק של מקום הציון על 
הקבו־ המשיכה  הסימנים,  כל  פי 

צה ופנתה  לחלק האחר של בית 
החיים, מקום אשר בהם אמורים 
הקדושים,  האהלים  להימצא  היו 
קודשו  ציון  את  למצוא  מנת  על 

של הגה"ק מסאניק זצוק"ל.
אשר  רבות  עדויות  פי  על 

באו מקרוב ומרחוק הרי שהאהל 
של  היה  שטיבל  לטהרה  הסמוך 
זצוק"ל,  מביקאווסק  הרה"ק 
והשני הסמוך לו הינו של הגה"ק 
מסאניק זצוק"ל, גם כאן הושקעו 
שעות ארוכות של חיפושים ובי־
המכשור  ידי  על  מקיפים  רורים 

האלקטרוני.    
על  עמלים  אלו  בימים 
הקמת ושחזור האהל הקדוש ומ־
צבת מקום משכנו, כמו כן סידור 
החיים,  בית  מפתח  גישה  דרכי 
את  לפקוד  החפצים  כל  לטובת 

הציון הקדוש.

בני ברק: מיזם חדש לשיפור 
חזות גני הילדים בעיר 

ביוזמת מנהל מחלקת גני ילדים החלו להתקין בחזיתות גני הילדים חיפוי 
חדשני ועמיד עם תמונות תואמות לגני ילדים

מ‡: יר‡ל לבי‡
העיר  בתולדות  לראשונה 
במחלקת  השנה  סיימו  ברק,  בני 
גני הילדים של העירייה, מוקדם 
לגני  הבנות  שיבוץ  את  מהצפוי, 
השיקו  ואף   ,3-4 גילאי  הילדים 
מוקד  של  חדשני  מיזם  במקביל 
מידע  ומתן  לבירורים  טלפוני 
מנת  על  הבנות  שיבוץ  בנושא 
המדויקים  הפרטים  את  לעדכן 
גם  יסתיים  ובקרוב   . אמת  בזמן 

השיבוץ בגני החובה.
שנועדה  היוזמה,  מאחורי 
להקל על ההורים שבשנים עברו 
ואי  לחץ  טלטלות,  לעבור  נאלצו 
בחוד־ כבר  זוכים  והשנה  וודאות 
לדעת  הקיץ  של  הראשונים  שים 
עומד  בגנים  שובצו  ילדיהם  כי 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
סטל,  יוסף  הרב  עם  יחד  העיר 
פעלו  ילדים  גני  מחלקת  מנהל 
את  לאפשר  בכדי  לאות  ללא 
השיבוץ המהיר ואת הקמת מערך 
לחץ  שחוסך  הטלפוני  המוקד 

ומתח מההורים והילדים.
רובינשטיין  אברהם  הרב 
ואמר,  השיבוץ  הצלחת  על  בירך 
כי מדובר בסיעתא דשמיא גדולה 
יודעים  העיר  תושבי  כלל  כאשר 
כבר עתה היכן משובצים ילדיהם.
״חסכנו את כל המתח והח־
והניסיונות  הטלפונים  את  רדה, 
והפ־ ולחצים  שתדלנות  להפעיל 
עבור  ליעילה  המערכת  את  כנו 
כי  כעת  שיודע  הקטן  האזרח 
גלוי  והכל  בבקשותיו  מתחשבים 
מקצועיות  מתוך  ונעשה  ושקוף 

וניסיון״ הדגיש ראש העיר.
מח־ מנהל  סטל,  יוסף  הרב 
לקת גני ילדים, מסביר על השי־
בוץ המהיר ועל השירות החדשני 
השיבוץ  בתום  ״מיד  כי  ואומר 
טלפון  שיחת  ההורים  קיבלו 

שפותחה  חדשנית  ממערכת 
ילדים  מחלקת גני  עבור  במיוחד 
שיזמה את שיחת הטלפון ומסרה 
היכן  מדויק  באופן  משפחה  לכל 

ביתם שובצה.
את  שקבלו  העיר  ״תושבי 
הטלפון הופתעו מאוד כבר לקבל 
ושבחו  השיבוץ  תוצאות  את 
מאוד את מהפכה הגדולה שיזמנו 

הגברת  של  המסורה  בפעילותה 
חיה נאה, מנהלת השיבוץ לטובת 
הרב  מציין  ובנותיהם״  התושבים 

יוסף סטל.
יצוין כי מיזם חדשני זה של 
לבירורים  טלפוני  מוקד  הקמת 
בגני  השיבוץ  בנושא  וערעורים 
הילדים, זכה בפרס המצוינות של 
חדשנות  של  בתחרות  העירייה, 

הערב יומא דהילולא של כ"ק מרן 
בעל "תורת חיים" מקאסוב זי"ע

מרן האדמו"ר מויזניץ יערוך את השולחן הטהור לרגל ההילולא 

מ‡: יר‡ל לבי‡
 - באייר  לכ"ה  אור  הערב 
דהילולא  יומא  יחול  לעומר,  מ' 
ה-165 של כ"ק מרן אדמו"ר רבי 
'תורת  בעל  זי"ע,  מקאסוב  חיים 
בשושלת  השני  האדמו"ר  חיים', 
הקודש קאסוב-ויזניץ שראשיתה 
ע"י  שנה  ממאתיים  למעלה  לפני 
מקא־ שלום'  ה'אהבת  מרן  אביו 

סוב זי"ע.
היה  חיים'  ה'תורת  הרה"ק 
חתנו של הרה"ק רבי יהודה מאיר 
הרה"ק  בן  משפיטיווקא,  שפירא 
הרה"ק  וחתן  מקָאריץ  פנחס  רבי 

משפיטיווקא  שמשון  יעקב  רבי 
זי"ע.

החסידים  עדת  את  הנהיג 
והיה  תקפ"ו-תרי"ד,  השנים  בין 
דורו.  ומנהיגי  צדיקי  מגדולי 
מעשה,  ואנשי  חסידים  אלפי 
ממזרח- ישראל  גדולי  ובראשם 
הסתו־ וצ'כיה,  רומניה  גאליציה, 
חיים'  ה'תורת  קדשו.  בצל  פפו 
מאיר  רבי  קופת  כנשיא  כיהן  אף 
בעל הנס של עסטרייך-גאליציה, 
והכולל פירנס בימיו מאות משפ־

חות בארץ הקודש.
נקרא  מקאסוב  הרה"ק 
באייר  בכ"ה  מעלה  של  לישיבה 

תרי"ד, ונטמן בבית החיים בקא־
הספה"ק  את  אחריו  הותיר  סוב. 
בכתב  כולו  שנכתב  חיים',  'תורת 
לאהל  בסמוך   - קדשו  ציון  ידו. 
זי"ע  שלום'  ה'אהבת  הק'  אביו 
היום,  עד  תלפיות  תל  מהווה   -
יגיעו  דהילולא  יומא  ובמהלך 
חסידים מרחבי העולם להשתטח 

על הציון.
הערב לאחר תפילת ערבית 
שליט"א  מויזניץ  האדמו"ר  מרן 
הג־ בביהמ"ד  שולחנו  את  יערוך 
דול בקרית ויזניץ לרגל ההילולא. 

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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*4905
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

כ"ד-כ"ה אייררביעי חמישי
29-30.05.19

נחשפו ציוני גדולי וצדיקי 
עליון בעיר סאניק שבפולין

בשנים האחרונות למגינת לב העיירה בסאניק הקימה על גבי בית החיים העתיק 
פארק ציבורי גדול 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בבית  הקודש  ציוני  נחשפו 
החיים בעיר סאניק שבדרום פו־
של גדולי וצדיקי עליון קדו־ לין 
הרה"ק  המה,  בארץ  אשר  שים 
מסטיטשין  הורויץ  יצחק  רבי 
זצוק"ל, הגה"ק רבי יצחק יהודה 
פרענקל מסאניק זצוק"ל, הגה"ק 
טע־ אב"ד  יחיאל  רבי  המקובל 
דוד  רבי  והרה"ק  זצוק"ל,  ריווא 

שפירא מבוקאווסק זצוק"ל.
הצורך  מן  היה  ראשית, 
לברר כי גבולות בית החיים כיום 
והמ־ הנכונות  הגבולות  הינם 
דויקות של בית החיים כפי אשר 
היה קודם שנות השואה, לשם כך 
המראות  ישנות  מפות  אחר  תרו 
ואכן  העלמין,  בית  גבולות  את 
אשר  עתיקים  צילומים  נמצאו 
עוד  ימ"ש  הנאצים  ידי  על  נעשו 
למעלה  ונתברר  תרצ"ד,  בשנת 
מכל ספק כי אכן הם אילו גבולות 

בית הקברות.
של  ארוכות  שעות  אחר 
מחוד־ מכונות  ידי  על  ויזע  עמל 
מת־ החל  מיוחדים  וגלאים  שות 
הקודש  ציון  מקום  בבירור  גלה 

דברי  עם  להפליא  תאם  אשר 
המעידים, לב מי מהנמצאים שם 
לא  מהסובבים   מי  ועין  פעם  לא 
דמעה באותה שעה, ויהי המקום 

לחרדת אלוקים.
לאחר אמירת פרקי תהילים 
וסימון מדויק של מקום הציון על 
הקבו־ המשיכה  הסימנים,  כל  פי 

צה ופנתה  לחלק האחר של בית 
החיים, מקום אשר בהם אמורים 
הקדושים,  האהלים  להימצא  היו 
קודשו  ציון  את  למצוא  מנת  על 

של הגה"ק מסאניק זצוק"ל.
אשר  רבות  עדויות  פי  על 

באו מקרוב ומרחוק הרי שהאהל 
של  היה  שטיבל  לטהרה  הסמוך 
זצוק"ל,  מביקאווסק  הרה"ק 
והשני הסמוך לו הינו של הגה"ק 
מסאניק זצוק"ל, גם כאן הושקעו 
שעות ארוכות של חיפושים ובי־
המכשור  ידי  על  מקיפים  רורים 

האלקטרוני.    
על  עמלים  אלו  בימים 
הקמת ושחזור האהל הקדוש ומ־
צבת מקום משכנו, כמו כן סידור 
החיים,  בית  מפתח  גישה  דרכי 
את  לפקוד  החפצים  כל  לטובת 

הציון הקדוש.

בני ברק: מיזם חדש לשיפור 
חזות גני הילדים בעיר 

ביוזמת מנהל מחלקת גני ילדים החלו להתקין בחזיתות גני הילדים חיפוי 
חדשני ועמיד עם תמונות תואמות לגני ילדים

מ‡: יר‡ל לבי‡
העיר  בתולדות  לראשונה 
במחלקת  השנה  סיימו  ברק,  בני 
גני הילדים של העירייה, מוקדם 
לגני  הבנות  שיבוץ  את  מהצפוי, 
השיקו  ואף   ,3-4 גילאי  הילדים 
מוקד  של  חדשני  מיזם  במקביל 
מידע  ומתן  לבירורים  טלפוני 
מנת  על  הבנות  שיבוץ  בנושא 
המדויקים  הפרטים  את  לעדכן 
גם  יסתיים  ובקרוב   . אמת  בזמן 

השיבוץ בגני החובה.
שנועדה  היוזמה,  מאחורי 
להקל על ההורים שבשנים עברו 
ואי  לחץ  טלטלות,  לעבור  נאלצו 
בחוד־ כבר  זוכים  והשנה  וודאות 
לדעת  הקיץ  של  הראשונים  שים 
עומד  בגנים  שובצו  ילדיהם  כי 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
סטל,  יוסף  הרב  עם  יחד  העיר 
פעלו  ילדים  גני  מחלקת  מנהל 
את  לאפשר  בכדי  לאות  ללא 
השיבוץ המהיר ואת הקמת מערך 
לחץ  שחוסך  הטלפוני  המוקד 

ומתח מההורים והילדים.
רובינשטיין  אברהם  הרב 
ואמר,  השיבוץ  הצלחת  על  בירך 
כי מדובר בסיעתא דשמיא גדולה 
יודעים  העיר  תושבי  כלל  כאשר 
כבר עתה היכן משובצים ילדיהם.
״חסכנו את כל המתח והח־
והניסיונות  הטלפונים  את  רדה, 
והפ־ ולחצים  שתדלנות  להפעיל 
עבור  ליעילה  המערכת  את  כנו 
כי  כעת  שיודע  הקטן  האזרח 
גלוי  והכל  בבקשותיו  מתחשבים 
מקצועיות  מתוך  ונעשה  ושקוף 

וניסיון״ הדגיש ראש העיר.
מח־ מנהל  סטל,  יוסף  הרב 
לקת גני ילדים, מסביר על השי־
בוץ המהיר ועל השירות החדשני 
השיבוץ  בתום  ״מיד  כי  ואומר 
טלפון  שיחת  ההורים  קיבלו 

שפותחה  חדשנית  ממערכת 
ילדים  מחלקת גני  עבור  במיוחד 
שיזמה את שיחת הטלפון ומסרה 
היכן  מדויק  באופן  משפחה  לכל 

ביתם שובצה.
את  שקבלו  העיר  ״תושבי 
הטלפון הופתעו מאוד כבר לקבל 
ושבחו  השיבוץ  תוצאות  את 
מאוד את מהפכה הגדולה שיזמנו 

הגברת  של  המסורה  בפעילותה 
חיה נאה, מנהלת השיבוץ לטובת 
הרב  מציין  ובנותיהם״  התושבים 

יוסף סטל.
יצוין כי מיזם חדשני זה של 
לבירורים  טלפוני  מוקד  הקמת 
בגני  השיבוץ  בנושא  וערעורים 
הילדים, זכה בפרס המצוינות של 
חדשנות  של  בתחרות  העירייה, 

הערב יומא דהילולא של כ"ק מרן 
בעל "תורת חיים" מקאסוב זי"ע

מרן האדמו"ר מויזניץ יערוך את השולחן הטהור לרגל ההילולא 

מ‡: יר‡ל לבי‡
 - באייר  לכ"ה  אור  הערב 
דהילולא  יומא  יחול  לעומר,  מ' 
ה-165 של כ"ק מרן אדמו"ר רבי 
'תורת  בעל  זי"ע,  מקאסוב  חיים 
בשושלת  השני  האדמו"ר  חיים', 
הקודש קאסוב-ויזניץ שראשיתה 
ע"י  שנה  ממאתיים  למעלה  לפני 
מקא־ שלום'  ה'אהבת  מרן  אביו 

סוב זי"ע.
היה  חיים'  ה'תורת  הרה"ק 
חתנו של הרה"ק רבי יהודה מאיר 
הרה"ק  בן  משפיטיווקא,  שפירא 
הרה"ק  וחתן  מקָאריץ  פנחס  רבי 

משפיטיווקא  שמשון  יעקב  רבי 
זי"ע.

החסידים  עדת  את  הנהיג 
והיה  תקפ"ו-תרי"ד,  השנים  בין 
דורו.  ומנהיגי  צדיקי  מגדולי 
מעשה,  ואנשי  חסידים  אלפי 
ממזרח- ישראל  גדולי  ובראשם 
הסתו־ וצ'כיה,  רומניה  גאליציה, 
חיים'  ה'תורת  קדשו.  בצל  פפו 
מאיר  רבי  קופת  כנשיא  כיהן  אף 
בעל הנס של עסטרייך-גאליציה, 
והכולל פירנס בימיו מאות משפ־

חות בארץ הקודש.
נקרא  מקאסוב  הרה"ק 
באייר  בכ"ה  מעלה  של  לישיבה 

תרי"ד, ונטמן בבית החיים בקא־
הספה"ק  את  אחריו  הותיר  סוב. 
בכתב  כולו  שנכתב  חיים',  'תורת 
לאהל  בסמוך   - קדשו  ציון  ידו. 
זי"ע  שלום'  ה'אהבת  הק'  אביו 
היום,  עד  תלפיות  תל  מהווה   -
יגיעו  דהילולא  יומא  ובמהלך 
חסידים מרחבי העולם להשתטח 

על הציון.
הערב לאחר תפילת ערבית 
שליט"א  מויזניץ  האדמו"ר  מרן 
הג־ בביהמ"ד  שולחנו  את  יערוך 
דול בקרית ויזניץ לרגל ההילולא. 

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

http://bit.ly/2K6z68eshuvu
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בשם ה' נעשה ונצליח

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

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

במחיר מיוחד!חבילת 7 לילות

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505

מוקד הזמנות:

רק בפרוג תוכל לבחור להתמקצע במגוון ענפים, עם ידע 
בצילום סטודיו, צילומי אירועים, צילום מוצרים ומזון ועוד
רק בפרוג תכיר את העבודה מקרוב, בהתנסות מעשית 

בסטודיו מקצועי ובסיורי חוץ חווייתיים ומעשירים!
רק בפרוג הליווי המקצועי, תרגול בכיתה מאובזרת וציוד 

שתוכל לשאול ללא עלות, יאפשרו לך להשתלב בשוק במהירות!

מקצועי?צילום
קורס

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

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

המסלול שכבר הכניס לשוק מאות צלמים וצלמות 
מובילים ייתן לך את הכלים להפוך תחביב לפרנסה!

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

|
N
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ב"ב: הרב פסח רוט ז"ל
בעל המכולת בשיכון סאטמר ◆ בן 60 בפטירתו לאחר מחלה

מ‡: יר‡ל לבי‡
סאטמר  בקרית  טרגדיה 
הרב  ברק,  בבני  משה"  "ישמח 
פסח רוט ז"ל בעל המכולת המי־
נפטר  שנים  עשרות  זה  תולוגי 
קשה  מחלה  לאחר  עולמו  לבית 

בה חלה לפני כחצי שנה.
לרפואתו  התפללו  רבים 
השלמה ואך הוסיפו לו את השם 
'חיים' כסגולה לרפואה אך נגזרה 
נשמתו  את  השיב  והוא  הגזירה 

ליוצרה.
המנוח ז"ל נולד בי"ד תשרי 
חנניה  רבי  הרה"ח  לאביו  תשי"ט 

מנכ־ שיחי'  רוט  ליפא  טוב  יום 
ברק,  בבני  סאטמר  קהילת  בדי 
במשך שנים רבות שימש כמלמד 
בתלמוד תורה קרלין, היה מבצע 
עבור  בישראל  קודש  שליחויות 
רבו האדמו"ר מסאטמר שליט"א.
מכריו וחבריו בקריה מספ־
רים על אדם גומל חסדים באופן 
עסק,  בו  בתחום  בעיקר  מופלא, 
ביושר תוך הארת פניו לכל אחד.
המנוח היה נוהג לוותר למ־
שפחות קשות יום על חובותיהם, 
של  במצבם  מתחשב  היה  ואף 
זמן  את  למשוך  שביקשו  אנשים 

פירעון החובות שלהם.
משכניו  אחד  סיפר 
היה  הוא  כי  בכאב  ל"שחרית" 
כבעל  ברק  בבני  מהראשונים 
חינם  משלוחים  שעשה  מכולת 
במסי־ ודאג  מבוגרים  לאנשים 
יאלצו  שלא  רגילה  בלתי  רות 
שהיתה  שלו  למכולת  עד  לטרוח 
חזון  הרחובות  בפינת  ממוקמת 

איש וישמח משה בבני ברק.
מתקשה  "הלב  הוסיף  הוא 
נפש  מעכלים,  לא  אנו  להאמין, 
יקרה ומיוחד מאבני החן של הק־

ריה ועסקני החסידות".
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י-ם: תוכנית חדשה למתקני חניה לגובה בכניסה לעיר
 בוועדת המשנה לתכנון ולבנייה בעירייה מקודמת תוכנית חדשה להקמת מתקני חניה לגובה סמוך לבנייני האומה

מ‡ פ. יוחנן
חניה  מתקני  להקמת  חדשה  תוכנית 
בעיריית  מקודמת  האומה  בבנייני  לגובה 
י-ם, כך דווח ב"כל העיר". התוכנית הוגשה 
על ידי חברת מוריה אל וועדת המשנה של 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעיריית 
ירושלים. לפי התוכנית יקומו שלושה מת־
קני חניה לגובה (קרוסלות) בבנייני האומה 
וישמשו בעיקר את באי המתחם. כל מתקן 
מדובר  מטרים,  כ-15  של  לגובה  יתנשא 
יהיה בתוספת של כ-50 מקומות חניה סך 

הכל.
בני־ מקודמת  התוכנית  כי  לציין  יש 
גוד למגמה בשנים האחרונות שמדברת על 
לתח־ הפרטי  מהרכב  לעבור  נהגים  עידוד 
בורה הציבורית, במיוחד כשמתקני החניה 
רחוק  לא  מוצבים  להיות  מתוכננים  לגובה 
של  האומה  ותחנת  הקלה  הרכבת  מתחנת 
קו הרכבת ירושלים-נתב"ג. יחד עם זאת, 
על רקע מחדלי התחבורה הציבורית בירו־

שלים – הכוללים תלונות רבות על צפיפות, 
והיעדר  מתפרקים  אוטובוסים  איחורים, 
לעזוב  מאוד  קשה  תח"צ,  נתיבי  של  תכנון 
את הרכב הפרטי ולעבור לנסוע בתחבורה 

ציבורית עם כל כך הרבה ליקויים.
מצריכה  לגובה  חניה  מתקני  הצבת 
מאבק  בעקבות  המשנה  מוועדת  היתר 
נגד  העיר  במרכז  הניסויי  הספר  בית  הורי 
הצבת קרוסלות חניה סמו למתחם המוסד 
הלימודי. בסוף שנת 2018 התקבלה החל־

חניה – "קרוסלה"  מתקני  הקמת  לפיה  טה 
כל  כמו  בנייה  וזכויות  בניה  היתר  תחייב 
נקבע  כן,  כמו  בעיר.  מבנה  להקמת  בקשה 
וההשל־ המתקן  של  וגובהו  היקף  שבשל 
היכו־ לציבור  תתאפשר  הסביבתיות  כות 
באם  התנגדות  ולהגיש  דעתו  להביע  לות 
לקבל  נדרשת  מוריה  חברת  בנוסף,  ירצה. 
הנוגע  בכל  העיר  מהנדס  של  אישורו  את 
מתוכננים  שבו  המגרש  חזות  על  לשמירה 

להיות מוצבים מתקני החניה.

י-ם: נדחתה תכנית 
הבינוי בעמק מוצא
הוועדה המחוזית ירושלים החליטה כי הפארק 

המטרופוליני בעמק מוצא יישאר טבעי, ללא כל פיתוח

מ‡ פ. יוחנן
המחו־ הוועדה 
ולבנייה  לתכנון  זית 
בראשות  ירושלים, 
שקד,  עמיר  עו"ד 
תוכ־ לאשר  החליטה 
מטרופו־ לפארק  נית 
ליני בהיקף של 4,000 
מוצא,  בעמק  דונם 
של  המערבי  בחלקה 
הוועדה  ירושלים. 
התכנית  כי  קבעה 
המאושרת לא תכלול 
בינוי, מגרשי חניה או 
חדשות  גישה  דרכי 
"זאת,  העמק.  בשטח 
מההחלטה  בשונה 
הת־ הפקדת  בעת 
פי־ הוצע  בה  כנית, 
מוקדים  מספר  תוח 
בשטח  פיתוח  של 
הוצעו  בהם  העמק, 
חוות  כגון  פעילויות 
מלא־ אגם  סוסים, 
הסעדה  מתחם  כותי, 
נמסר  חניה",  ומגרשי 

מהוועדה.
השנה  בתחילת 

רבים  פעילים  הפגינו 
להגנת  והחברה 
תוכנית  נגד  הטבע 
מוצא.  בעמק  הבינוי 
נגד  הפגינו  הפעילים 
המוצעת,  התוכנית 
במסגרתה יוקם מוקד 
של  בשטח  פעילות 
ייסללו  מ"ר,   1,500
עבור  חניה  מגרשי 
ובנייה  מכוניות   200
מלאכותי  אגם  של 
אינו  שכיום  בשטח 

מוצף באופן טבעי.
הליך  במסגרת 
התקיימו  התכנון, 
התנ־ דיוני  מספר 
נשמעו  בהם  גדות 
תושבי  התייחסות 
פורסמו  וכן  האזור 
שו־ חלופות  מספר 
הציבור.  להשגות  נות 
ההליך,  של  בסופו 
המ־ ועדת  החליטה 
להתנגדויות  שנה 
התכנית  אישור  על 
מצומצמת  במתכונת 
הפיתוח  מוקדי  וללא 

בתחילה.  שהוצעו 
כמו כן קבעה הוראות 
שונות לשמירה, הגנה 
המערכות  וחיזוק 
שיש  האקולוגיות 
באופן  בשטח.  כיום 
הבהירה  ספציפי, 
שלדעתה  הוועדה 
את  לקבל  מקום  אין 
בפא־ לפתח  ההצעה 

רק אגם קבוע.
 , ת י נ כ ו ת ה
הרשות  שביוזמת 
ירושלים,  לפיתוח 
את  בתחומה  כוללת 
שורק  נחל  ערוץ 
המיוערים  והמורדות 
והר  כרם  עין  אגן  של 
חרת, העוטפים אותו. 
בשטח זה ישנם בעלי 
ביניהם  שונים,  חיים 
צבו־ תנים,  צבאים, 
ומגוון  ים  צבי  עים, 
מיוחדות,  ציפורים 
וכן של צומח המורכב 
מחורש ים תיכוני עם 

מינים רבים נוספים.

http://bit.ly/2C5MBB3


19 יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 29/05/2019

י-ם: תוכנית חדשה למתקני חניה לגובה בכניסה לעיר
 בוועדת המשנה לתכנון ולבנייה בעירייה מקודמת תוכנית חדשה להקמת מתקני חניה לגובה סמוך לבנייני האומה

מ‡ פ. יוחנן
חניה  מתקני  להקמת  חדשה  תוכנית 
בעיריית  מקודמת  האומה  בבנייני  לגובה 
י-ם, כך דווח ב"כל העיר". התוכנית הוגשה 
על ידי חברת מוריה אל וועדת המשנה של 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעיריית 
ירושלים. לפי התוכנית יקומו שלושה מת־
קני חניה לגובה (קרוסלות) בבנייני האומה 
וישמשו בעיקר את באי המתחם. כל מתקן 
מדובר  מטרים,  כ-15  של  לגובה  יתנשא 
יהיה בתוספת של כ-50 מקומות חניה סך 

הכל.
בני־ מקודמת  התוכנית  כי  לציין  יש 
גוד למגמה בשנים האחרונות שמדברת על 
לתח־ הפרטי  מהרכב  לעבור  נהגים  עידוד 
בורה הציבורית, במיוחד כשמתקני החניה 
רחוק  לא  מוצבים  להיות  מתוכננים  לגובה 
של  האומה  ותחנת  הקלה  הרכבת  מתחנת 
קו הרכבת ירושלים-נתב"ג. יחד עם זאת, 
על רקע מחדלי התחבורה הציבורית בירו־

שלים – הכוללים תלונות רבות על צפיפות, 
והיעדר  מתפרקים  אוטובוסים  איחורים, 
לעזוב  מאוד  קשה  תח"צ,  נתיבי  של  תכנון 
את הרכב הפרטי ולעבור לנסוע בתחבורה 

ציבורית עם כל כך הרבה ליקויים.
מצריכה  לגובה  חניה  מתקני  הצבת 
מאבק  בעקבות  המשנה  מוועדת  היתר 
נגד  העיר  במרכז  הניסויי  הספר  בית  הורי 
הצבת קרוסלות חניה סמו למתחם המוסד 
הלימודי. בסוף שנת 2018 התקבלה החל־
חניה – "קרוסלה"  מתקני  הקמת  לפיה  טה 
כל  כמו  בנייה  וזכויות  בניה  היתר  תחייב 
נקבע  כן,  כמו  בעיר.  מבנה  להקמת  בקשה 
וההשל־ המתקן  של  וגובהו  היקף  שבשל 
היכו־ לציבור  תתאפשר  הסביבתיות  כות 

באם  התנגדות  ולהגיש  דעתו  להביע  לות 
לקבל  נדרשת  מוריה  חברת  בנוסף,  ירצה. 
הנוגע  בכל  העיר  מהנדס  של  אישורו  את 
מתוכננים  שבו  המגרש  חזות  על  לשמירה 

להיות מוצבים מתקני החניה.

י-ם: נדחתה תכנית 
הבינוי בעמק מוצא
הוועדה המחוזית ירושלים החליטה כי הפארק 

המטרופוליני בעמק מוצא יישאר טבעי, ללא כל פיתוח

מ‡ פ. יוחנן
המחו־ הוועדה 
ולבנייה  לתכנון  זית 
בראשות  ירושלים, 
שקד,  עמיר  עו"ד 
תוכ־ לאשר  החליטה 
מטרופו־ לפארק  נית 
ליני בהיקף של 4,000 
מוצא,  בעמק  דונם 
של  המערבי  בחלקה 
הוועדה  ירושלים. 
התכנית  כי  קבעה 
המאושרת לא תכלול 
בינוי, מגרשי חניה או 
חדשות  גישה  דרכי 
"זאת,  העמק.  בשטח 
מההחלטה  בשונה 
הת־ הפקדת  בעת 
פי־ הוצע  בה  כנית, 

מוקדים  מספר  תוח 
בשטח  פיתוח  של 
הוצעו  בהם  העמק, 
חוות  כגון  פעילויות 
מלא־ אגם  סוסים, 
הסעדה  מתחם  כותי, 
נמסר  חניה",  ומגרשי 

מהוועדה.
השנה  בתחילת 

רבים  פעילים  הפגינו 
להגנת  והחברה 
תוכנית  נגד  הטבע 
מוצא.  בעמק  הבינוי 
נגד  הפגינו  הפעילים 
המוצעת,  התוכנית 
במסגרתה יוקם מוקד 
של  בשטח  פעילות 
ייסללו  מ"ר,   1,500
עבור  חניה  מגרשי 
ובנייה  מכוניות   200
מלאכותי  אגם  של 
אינו  שכיום  בשטח 

מוצף באופן טבעי.
הליך  במסגרת 
התקיימו  התכנון, 
התנ־ דיוני  מספר 
נשמעו  בהם  גדות 
תושבי  התייחסות 
פורסמו  וכן  האזור 
שו־ חלופות  מספר 
הציבור.  להשגות  נות 
ההליך,  של  בסופו 
המ־ ועדת  החליטה 
להתנגדויות  שנה 
התכנית  אישור  על 
מצומצמת  במתכונת 
הפיתוח  מוקדי  וללא 

בתחילה.  שהוצעו 
כמו כן קבעה הוראות 
שונות לשמירה, הגנה 
המערכות  וחיזוק 
שיש  האקולוגיות 
באופן  בשטח.  כיום 
הבהירה  ספציפי, 
שלדעתה  הוועדה 
את  לקבל  מקום  אין 
בפא־ לפתח  ההצעה 

רק אגם קבוע.
 , ת י נ כ ו ת ה
הרשות  שביוזמת 
ירושלים,  לפיתוח 
את  בתחומה  כוללת 
שורק  נחל  ערוץ 
המיוערים  והמורדות 
והר  כרם  עין  אגן  של 
חרת, העוטפים אותו. 
בשטח זה ישנם בעלי 
ביניהם  שונים,  חיים 
צבו־ תנים,  צבאים, 
ומגוון  ים  צבי  עים, 
מיוחדות,  ציפורים 
וכן של צומח המורכב 
מחורש ים תיכוני עם 

מינים רבים נוספים.

mailto:A0583210148@gmail.com
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באיזה 
מקום אמצא 

סטודיו מקצועי 
לצילום, לשימוש

בעבודה שלי?

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

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

בית פרוג מעמידה לרשות התלמידים את כיתת הסטודיו 
המאובזרת בציוד תאורה וצילום ברמה גבוהה. לבוגרי 

פרוג יש בית אמיתי גם אחרי תום הלימודים!

אסטרואיד גדול יחלוף סמוך 
לכדור הארץ

האסטרואיד 1999KW4, המלווה בירח קטן המקיף אותו - יחלוף במרחק של 
יותר מ-5 מיליון ק"מ מכדור הארץ

מ‡ פ. יוחנן
לראשון  שבת  שבין  בלילה 
 1999KW4 האסטרואיד  יחלוף 
במרחק של קצת יותר מ-5 מיליון 
למע־ מדובר  הארץ.  מכדור  ק"מ 
אסט־ של  כפולה  במערכת  שה 
רואידים, אסטרואיד גדול יחסית 
באורך של 1.6 ק"מ, שאותו מקיף 

סלע חלל, שאורכו 500 מטר.
האירו־ החלל  סוכנות  לפי 
סוכנות  עם  יחד  העוקבת  פית, 
תנו־ אחר  האמריקנית  החלל 
כדור  בקרבת  אסטרואידים  עת 
יחלוף  האסטרואיד  הארץ, 
ק"מ  מיליון  כ-5.2  של  במרחק 
הגדול  מרחק  כלומר   - מאיתנו 
הארץ  כדור  בין  מהמרחק   13 פי 
בין  בלילה   2:05 בשעה  לירח. 
לנקודה  יגיע  הוא  לראשון  שבת 
הקרובה ביותר לכדור הארץ בה־
השמש.  של  שלו  הנוכחית  קפה 
במהירות  נע  עצמו  האסטרואיד 

של 21.5 ק"מ לשנייה.
התג־ עצמו  האסטרואיד 
מדענים  ידי  על   1999 בשנת  לה 
בניו מקסיקו. הוא סווג בהתחלה 
מסוכן  להיות  שעלול  חלל  כסלע 
הסיכוי  אך  הארץ,  לכדור  בעתיד 
באחת  הארץ  בכדור  לפגוע  שלו 

ההקפות הקרובות - אפסי.

היה  הוא  במאי 2001  ב-25 
ושנה  הארץ  מכדור  זהה  במרחק 
במ־ היה  הוא  מכן  לאחר  בדיוק 
האסטרואיד   .4 פי  הגדול  רחק 
הגיע לאזור שלנו גם ב-27 במאי 
2018, אך אז הוא היה במרחק של 
הארץ  כדור  של  מהמרחק   40 פי 

מהירח.

טראמפ: "לא מעוניין לשנות 
את המשטר האיראני"

הנשיא אמר בפגישתו עם ר"מ יפן כי כל מבוקשו הוא לוודא שלטהראן אין 
נשק גרעיני ◆ צפון קוריאה: היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית "מחרחר 

מלחמה"

מ‡ פ. יוחנן
דו־ הברית  ארצות  נשיא 
סבור  הוא  כי  אמר  טראמפ  נלד 
שגם האיראנים יגיעו להסכם עם 
על  ופירט  בעתיד,  האמריקנים 
הברית  ארצות  שהפעילה  הלחץ 
מהס־ יציאתה  מאז  טהראן  על 
שבחים  חלק  הגרעין.טרמאפ  כם 
הפוטנציאל  את  וציין  לאיראנים, 
הוסיף  עוד  מדינתם.  של  הכלכלי 

כי כל מבוקשו הוא שלאיראן לא 
יהיה נשק גרעיני, וכי אינו מחפש 

לשנות את המשטר.
שקיים  עיתונאים  במסיבת 
בתום  ביפן,  האמריקני  הנשיא 
פגישתו עם ראש הממשלה שינזו 
עם  מסכים  הוא  כי  הוסיף  אבה, 
הצ־ קוריאה  מנהיג  של  אמירתו 
פונית קים ג'ונג און על כך שלסגן 
איי. יש  ביידן  ג'ו  לשעבר  הנשיא 
לומר  סירב  טראמפ  נמוך.  קיו 

קוריאה  של  הטילים  ניסויי  אם 
החלטות  את  מפרים  הצפונית 

האו"ם. 
יפן  ממשלת  כי  אמר  אבה 
בשלום  החשיבות  את  הבהירה 
עבור  התיכון  במזרח  וביציבות 
הבין  והקהילה  הברית  ארצות 
לעשות  רוצים  "אנו  לאומית. 
כמיטב יכולתנו כדי להגיע לכך", 

הוסיף אבה.

ארה"ב חיסלה מחבל שהשתתף 
ברצח השגריר האמריקני בלוב
המחבל חוסל במהלך הימלטו מבנגזאי למיסרטה יחד עם מחבלים נוספים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
את־ ששוגר  טומהוק  טיל 
שנע  משוריין  רכב  לעבר  מול 
מסכת  את  ,סיים  הלובי  במדבר 
מוחמד  הלובי  המחבל  של  חייו 
היה  המחבל  דרדף.  בן  מחמוד 
מעורב, בין היתר, תכנון ובמעשה 
האמריקני  השגריר  של  הרצח 
בן  היה  מאז  סטיבנס.  כריס  בלוב 
דרדף על הכוונת של האמריקנים 
ואף  מעקבים  אחריו  ערכו  אשר 
את־ פעמים.  מספר  לחסלו  ניסו 

הירצחו  לאחר  שנים  שבע  מול, 
של השגריר האמריקני, חוסל בן 
קבוצת  של  מנוסה  במהלך  דרדף 
מבנגאזי  נמלטה  אשר  מחבלים 

למיסראטה, לאחר שאזור בנגאזי 
הנתמכת  מיליציה  ידי  על  נכבש 

על ידי מדינות בעולם.
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הבחירות לפרלמנט האירופי: 
הימין הקיצוני מתחזק

מהמדגמים עולה כי מתנגדי האיחוד והמפלגות הלאומניות התחזקו  ◆ מפלגת 
הירוקים בגרמניה הכפילה את כוחה 

מ‡ פ. יוחנן
חלקיות  ותוצאות  מדגמים 
ומ־ האיחוד  מתנגדי  כי  מלמדים 
התחז־ הלאומניות  הימין  פלגות 
רוב  להשיג  הצליחו  שלא  אף  קו 
בפרלמנט. בצרפת, גברה מפלגת 
מפ־ על  לה־פן  מארין  של  הימין 
וקיבלה  מקרון  הנשיא  של  לגתו 
יותר   2%  - הקולות  מן   24%

ממפלגת השלטון.
מפלגת  מובילה  בבריטניה, 
המ־  - פרג'  נייג'ל  של  הברקזיט 
פלגה שדגלה היחיד הוא פרישה 
מן האיחוד האירופי, זכתה על פי 
מ־31%  ביותר  חלקיות  תוצאות 
השמרנים,  הבריטים.  מקולות 
מפלגת השלטון, קיבלו רק 7.5% 

מן הקולות.
רוצה  הוא  כי  אומר  פרג' 
והמתן  המשא  בצוות  להשתתף 
האירו־ האיחוד  מן  הפרישה  על 
האיחוד  מן  נפרוש  לא  "אם  פי. 
התוצאה  באוקטובר,  ה־31  עד 
לפרלמנט  בבחירות  שראיתם 
גם  עצמה  על  תחזור  האירופי 

בבריטניה.  הכלליות  בבחירות 
אנחנו נערכים לכך".

גם באיטליה מסתמן ניצחון 
ימין  מפלגת  "הליגה",  למפלגת 
מתיאוֹ  של  בראשותו  לאומנית 
הג־ המדינה  בגרמניה,  סלביני. 
המרשים  ההישג  באיחוד,  דולה 

הכפילו  הם   - הירוקים  של  הוא 
והפכו  אחוזים,  ל־21%  כוחם  את 
לאחר  בגודלה  השנייה  למפלגה 
מפלגת השלטון של מרקל, שנח־
לשה. מפלגת הימין "אלטרנטיבה 
וזכתה  מעט  התחזקה  לגרמניה" 

ב־10% מן הקולות

מותג אפל שווה 205 מיליארד דולר
אפל נמצאת במקום הראשון זו השנה התשיעית ברציפות ◆  שווי 100 המותגים 

המובילים: 2.33 טריליון דולר

מ‡ פ. יוחנן
הערך  בעל  הוא  אפל  מותג 
השנה  זו  בעולם,  ביותר  הגבוה 
התשיעית ברציפות – קובע הדי־
רוג השנתי של פורבס. כתב העת 
המותג  שווי  את  מעריך  היוקרתי 
עלייה   – דולר  מיליארד  ב-205.5 
והפעם   ,2018 לעומת   12% של 
הראשונה בה הערך חוצה את קו 

200 מיליארד הדולר. 
עלתה  אפל  של  המניה 
שיאים  בשל  במיוחד   - ב-5% 
שירותים.  ממכירת  בהכנסות 
אפ-סטור,  של  הללו,  המכירות 
מרכז  כעת  הן  ועוד,  פליי  אפל 
אפל,  של  בגודלו  השני  הרווח 
ב-2018;  דולר  מיליארד   37 עד 
מי־  100 הן  ל-2023  ההערכות 
הללו  והמכירות  דולר.  ליארד 
מלמדות עד כמה מותג אפל חזק, 

מסביר פורבס. 
אך  בבטחה,  מובילה  אפל 
שווי  הפער.  את  מקטינה  גוגל 
על  ועומד  ב-27%  עלה  המותג 
167.7 מיליארד דולר. חלקה של 
ב-12  החיפוש  מנועי  בשוק  גוגל 
על  עומד  האחרונים  החודשים 
משתמ־ היא   – אפל  וכמו   ,92%
שת במותג שלה כדי להרחיב את 

בחיי  אחרים  לתחומים  עסקיה 
החל  לקוחותיה,  של  היום-יום 

ממפות וכלה במחשוב ענן. 
מיקרו־ של  המותג  שווי 
עלה  השלישי  שבמקום  סופט 
ב-20% ל-125.3 מיליארד דולר, 
זי־ רשמה  שאחריה  אמזון  ואילו 
מיליארד  ל-100   37% של  נוק 

דולר. 
בדירוג  הראשון  המותג 
ההיי-טק  למגזר  שייך  שאיננו 
 39.2 שעם  קוקה-קולה,  הוא 
 (3% של  (עלייה  דולר  מיליארד 
במקומות  השישי.  במקום  מדורג 
מיליארד   53.1) סמסונג  הבאות: 
דיסני   ,(11% של  עלייה  דולר, 
של  עלייה  דולר,  מיליארד   52.2)
מיליארד   44.6) טויוטה   ,(10%

ומק'דונלדס  שינוי)  ללא  דולר, 
של  עלייה  דולר,  מיליארד   43.8)

 .(6%
המובילים  המותגים   100
יח־ שווים  פורבס,  לפי  בעולם, 
עלייה  דולר,  טריליון   2.33 דיו 
של 8% לעומת 2018. 56 חברות 
ברשימת  נמצאות  אמריקניות 
ה-100, כולל שמונה מבין עשרת 
אחריהן:  המובילים.  המותגים 
צרפת  מותגים),   11) גרמניה 
מבין   20 (שישה).  ויפן  (שבעה) 
המותגים משתייכים לענף ההיי-
 11 פיננסיים,  לשירותים   13 טק, 
הם של יצרני רכב, עשרה במוצרי 

צריכה ארוזים ושמונה במסחר. 

אחרי מאה שנה: 

אותות הצטיינות הוענקו לצוות 
הספינה טאמפה

האוניה טאמפה טובעה בתרע"ט ע"י צוללת גרמנית, פחות מחודשיים לפני 
סיום מלחה"ע הראשונה

מ‡ פ. יוחנן
שנה,   101 כמעט  אחרי 
האמרי־ החופים  משמר  נעתר 
עשרה  שישי  ביום  ועיטר  קני 
טאמפה,  הספינה  מצוות  ימאים 
ב-26  וילס  חופי  ליד  שהוטבעה 
פחות  בבוקר,   1919 בספטמבר 
הפסקת-האש,  לפני  מחודשיים 
העולם  מלחמת  את  שסיימה 
בנובמבר.  באחד-עשר  הראשונה 

נספו  טאמפה  צוות  אנשי   131
ביותר,  הגדול  הימי  האובדן   -

שאירע לאמריקנים במלחמה. 
השתתפו  הנספים  שאירי 
בוושי־ המשמר  במפקדת  בטקס 
יקי־ עוטרו  שבו  הבירה,  נגטון 

שניתן  הארגמן,  לב  באות  ריהם 
פצי־ בשל  אמריקניים  ללוחמים 

עה קרבית. 
בסיור  הייתה  טאמפה 

כשליוותה  שלה,  התשעה-עשר 
אנג־ לדרום  מגיברלטר  שיירה 
ששיגרה  מטורפדו,  ונפגעה  ליה 
היא   .UB-91 הגרמנית הצוללת 
טבעה תוך שלוש דקות מול חופי 
ועליה  בווילס,  מילפורד  העיר 
אר־ החופים,  משמר  אנשי   111

האמריקני  חיל-הים  אנשי  בעה 
וימאים ואזרחים בריטיים. 

חייל בחיל-הים האמריקני 
הודה בריגול עבור רוסיה

החייל יצר קשר עם הרוסים ותכנן לספק מידע מסווג על הנעה גרעינית של 
כלי-שיט ◆ נידון לשלוש שנות מאסר וצפוי לשחרור בקלון מחיל-הים 

מ‡ פ. יוחנן
דייגו,  בסן  משפט  בבית 
סטפן  הנגד  נידון  קליפורניה, 
האמ־ מחיל-הים  השלישי  ֶקלוג 
ריקני לשלוש שנות מאסר לאחר 

שהודה בשני סעיפים של ריגול.
תכנן   ,26 בן  קלוג,  הנגד 
ולערוק  לרוסים,  מידע  להעביר 
עם  מגע  יצר  בינתיים  לרוסיה. 
סוכנים של סוומאש, הגוף הגדול 
ברוסיה, שעוסק בבניין כלי-שיט, 
שיעביר  שהמידע  שידע  למרות 
ארצות־ בביטחון  לפגוע  יכול 

הברית. 

באוגוסט  ב-27  נעצר  קלוג 
ושכרו־ הפרועה  התנהגותו  עקב 
דייגו  סן  של  בנמל-התעופה  תו 
לאחר שעובד של חברת התעופה 
למטוס  לעלות  ממנו  מנע  דלתא 
האלי־ התנהגותו  עקב  לניו-יורק 
כרטיס  היה  בידיו  והפרועה.  מה 
לפגוש  תכנן  והוא  אחד,  לכיוון 
מבית-הספר  חבר  בניו-יורק 
למרות  עיתונאי,  שהנו  התיכון, 
שב־ המידע  פרסום  כי  שידע, 
בארצות-הברית,  יפגע  רשותו 

ויעזור ליריביה.
לחיל-הים  התגייס  קלוג 
אלקטרונאי  והיה   ,2014 בשנת 

במסגרת  גרעינית.  הנעה  של 
ההנ־ מערכות  את  הכיר  תפקידו 
ואת  פעולתן  את  הגרעיניות,  עה 
בשנים  שירת  תחזוקתן.  סדרי 
נושאת-המטו־ על   2018-2016
סים קארל וינסן. קלוג גם הודה, 
בקארל  מסווגים  אזורים  שצילם 
לאביו  התמונות  את  ושלח  וינסן, 
צבר  כמו-כן,  לשעבר.  ולחברתו 
מידע מסווג במיטה שבתאו, בני־

גוד להוראות. 
כאמור, נשפט קלוג לשלוש 
בא־ שהודה  אחרי  מאסר  שנות 
בקלון  לשחרור  צפוי  הוא  שמתו. 

מחיל-הים ולהורדה בדרגה.

http://bit.ly/2C5MBB3
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הבחירות לפרלמנט האירופי: 
הימין הקיצוני מתחזק

מהמדגמים עולה כי מתנגדי האיחוד והמפלגות הלאומניות התחזקו  ◆ מפלגת 
הירוקים בגרמניה הכפילה את כוחה 

מ‡ פ. יוחנן
חלקיות  ותוצאות  מדגמים 
ומ־ האיחוד  מתנגדי  כי  מלמדים 
התחז־ הלאומניות  הימין  פלגות 
רוב  להשיג  הצליחו  שלא  אף  קו 
בפרלמנט. בצרפת, גברה מפלגת 
מפ־ על  לה־פן  מארין  של  הימין 
וקיבלה  מקרון  הנשיא  של  לגתו 
יותר   2%  - הקולות  מן   24%

ממפלגת השלטון.
מפלגת  מובילה  בבריטניה, 
המ־  - פרג'  נייג'ל  של  הברקזיט 
פלגה שדגלה היחיד הוא פרישה 
מן האיחוד האירופי, זכתה על פי 
מ־31%  ביותר  חלקיות  תוצאות 
השמרנים,  הבריטים.  מקולות 
מפלגת השלטון, קיבלו רק 7.5% 

מן הקולות.
רוצה  הוא  כי  אומר  פרג' 
והמתן  המשא  בצוות  להשתתף 
האירו־ האיחוד  מן  הפרישה  על 
האיחוד  מן  נפרוש  לא  "אם  פי. 
התוצאה  באוקטובר,  ה־31  עד 
לפרלמנט  בבחירות  שראיתם 
גם  עצמה  על  תחזור  האירופי 

בבריטניה.  הכלליות  בבחירות 
אנחנו נערכים לכך".

גם באיטליה מסתמן ניצחון 
ימין  מפלגת  "הליגה",  למפלגת 
מתיאוֹ  של  בראשותו  לאומנית 
הג־ המדינה  בגרמניה,  סלביני. 
המרשים  ההישג  באיחוד,  דולה 

הכפילו  הם   - הירוקים  של  הוא 
והפכו  אחוזים,  ל־21%  כוחם  את 
לאחר  בגודלה  השנייה  למפלגה 
מפלגת השלטון של מרקל, שנח־
לשה. מפלגת הימין "אלטרנטיבה 
וזכתה  מעט  התחזקה  לגרמניה" 

ב־10% מן הקולות

מותג אפל שווה 205 מיליארד דולר
אפל נמצאת במקום הראשון זו השנה התשיעית ברציפות ◆  שווי 100 המותגים 

המובילים: 2.33 טריליון דולר

מ‡ פ. יוחנן
הערך  בעל  הוא  אפל  מותג 
השנה  זו  בעולם,  ביותר  הגבוה 
התשיעית ברציפות – קובע הדי־
רוג השנתי של פורבס. כתב העת 
המותג  שווי  את  מעריך  היוקרתי 
עלייה   – דולר  מיליארד  ב-205.5 
והפעם   ,2018 לעומת   12% של 
הראשונה בה הערך חוצה את קו 

200 מיליארד הדולר. 
עלתה  אפל  של  המניה 
שיאים  בשל  במיוחד   - ב-5% 
שירותים.  ממכירת  בהכנסות 
אפ-סטור,  של  הללו,  המכירות 
מרכז  כעת  הן  ועוד,  פליי  אפל 
אפל,  של  בגודלו  השני  הרווח 
ב-2018;  דולר  מיליארד   37 עד 
מי־  100 הן  ל-2023  ההערכות 
הללו  והמכירות  דולר.  ליארד 
מלמדות עד כמה מותג אפל חזק, 

מסביר פורבס. 
אך  בבטחה,  מובילה  אפל 
שווי  הפער.  את  מקטינה  גוגל 
על  ועומד  ב-27%  עלה  המותג 
167.7 מיליארד דולר. חלקה של 
ב-12  החיפוש  מנועי  בשוק  גוגל 
על  עומד  האחרונים  החודשים 
משתמ־ היא   – אפל  וכמו   ,92%
שת במותג שלה כדי להרחיב את 

בחיי  אחרים  לתחומים  עסקיה 
החל  לקוחותיה,  של  היום-יום 

ממפות וכלה במחשוב ענן. 
מיקרו־ של  המותג  שווי 
עלה  השלישי  שבמקום  סופט 
ב-20% ל-125.3 מיליארד דולר, 
זי־ רשמה  שאחריה  אמזון  ואילו 
מיליארד  ל-100   37% של  נוק 

דולר. 
בדירוג  הראשון  המותג 
ההיי-טק  למגזר  שייך  שאיננו 
 39.2 שעם  קוקה-קולה,  הוא 
 (3% של  (עלייה  דולר  מיליארד 
במקומות  השישי.  במקום  מדורג 
מיליארד   53.1) סמסונג  הבאות: 
דיסני   ,(11% של  עלייה  דולר, 
של  עלייה  דולר,  מיליארד   52.2)
מיליארד   44.6) טויוטה   ,(10%

ומק'דונלדס  שינוי)  ללא  דולר, 
של  עלייה  דולר,  מיליארד   43.8)

 .(6%
המובילים  המותגים   100
יח־ שווים  פורבס,  לפי  בעולם, 
עלייה  דולר,  טריליון   2.33 דיו 
של 8% לעומת 2018. 56 חברות 
ברשימת  נמצאות  אמריקניות 
ה-100, כולל שמונה מבין עשרת 
אחריהן:  המובילים.  המותגים 
צרפת  מותגים),   11) גרמניה 
מבין   20 (שישה).  ויפן  (שבעה) 
המותגים משתייכים לענף ההיי-
 11 פיננסיים,  לשירותים   13 טק, 
הם של יצרני רכב, עשרה במוצרי 

צריכה ארוזים ושמונה במסחר. 

אחרי מאה שנה: 

אותות הצטיינות הוענקו לצוות 
הספינה טאמפה

האוניה טאמפה טובעה בתרע"ט ע"י צוללת גרמנית, פחות מחודשיים לפני 
סיום מלחה"ע הראשונה

מ‡ פ. יוחנן
שנה,   101 כמעט  אחרי 
האמרי־ החופים  משמר  נעתר 
עשרה  שישי  ביום  ועיטר  קני 
טאמפה,  הספינה  מצוות  ימאים 
ב-26  וילס  חופי  ליד  שהוטבעה 
פחות  בבוקר,   1919 בספטמבר 
הפסקת-האש,  לפני  מחודשיים 
העולם  מלחמת  את  שסיימה 
בנובמבר.  באחד-עשר  הראשונה 

נספו  טאמפה  צוות  אנשי   131
ביותר,  הגדול  הימי  האובדן   -

שאירע לאמריקנים במלחמה. 
השתתפו  הנספים  שאירי 
בוושי־ המשמר  במפקדת  בטקס 
יקי־ עוטרו  שבו  הבירה,  נגטון 
שניתן  הארגמן,  לב  באות  ריהם 
פצי־ בשל  אמריקניים  ללוחמים 

עה קרבית. 
בסיור  הייתה  טאמפה 

כשליוותה  שלה,  התשעה-עשר 
אנג־ לדרום  מגיברלטר  שיירה 
ששיגרה  מטורפדו,  ונפגעה  ליה 
היא   .UB-91 הגרמנית הצוללת 
טבעה תוך שלוש דקות מול חופי 
ועליה  בווילס,  מילפורד  העיר 
אר־ החופים,  משמר  אנשי   111

האמריקני  חיל-הים  אנשי  בעה 
וימאים ואזרחים בריטיים. 

חייל בחיל-הים האמריקני 
הודה בריגול עבור רוסיה

החייל יצר קשר עם הרוסים ותכנן לספק מידע מסווג על הנעה גרעינית של 
כלי-שיט ◆ נידון לשלוש שנות מאסר וצפוי לשחרור בקלון מחיל-הים 

מ‡ פ. יוחנן
דייגו,  בסן  משפט  בבית 
סטפן  הנגד  נידון  קליפורניה, 
האמ־ מחיל-הים  השלישי  ֶקלוג 
ריקני לשלוש שנות מאסר לאחר 

שהודה בשני סעיפים של ריגול.
תכנן   ,26 בן  קלוג,  הנגד 
ולערוק  לרוסים,  מידע  להעביר 
עם  מגע  יצר  בינתיים  לרוסיה. 
סוכנים של סוומאש, הגוף הגדול 
ברוסיה, שעוסק בבניין כלי-שיט, 
שיעביר  שהמידע  שידע  למרות 
ארצות־ בביטחון  לפגוע  יכול 

הברית. 

באוגוסט  ב-27  נעצר  קלוג 
ושכרו־ הפרועה  התנהגותו  עקב 
דייגו  סן  של  בנמל-התעופה  תו 
לאחר שעובד של חברת התעופה 
למטוס  לעלות  ממנו  מנע  דלתא 
האלי־ התנהגותו  עקב  לניו-יורק 
כרטיס  היה  בידיו  והפרועה.  מה 
לפגוש  תכנן  והוא  אחד,  לכיוון 
מבית-הספר  חבר  בניו-יורק 
למרות  עיתונאי,  שהנו  התיכון, 
שב־ המידע  פרסום  כי  שידע, 
בארצות-הברית,  יפגע  רשותו 

ויעזור ליריביה.
לחיל-הים  התגייס  קלוג 
אלקטרונאי  והיה   ,2014 בשנת 

במסגרת  גרעינית.  הנעה  של 
ההנ־ מערכות  את  הכיר  תפקידו 
ואת  פעולתן  את  הגרעיניות,  עה 
בשנים  שירת  תחזוקתן.  סדרי 
נושאת-המטו־ על   2018-2016
סים קארל וינסן. קלוג גם הודה, 
בקארל  מסווגים  אזורים  שצילם 
לאביו  התמונות  את  ושלח  וינסן, 
צבר  כמו-כן,  לשעבר.  ולחברתו 
מידע מסווג במיטה שבתאו, בני־

גוד להוראות. 
כאמור, נשפט קלוג לשלוש 
בא־ שהודה  אחרי  מאסר  שנות 
בקלון  לשחרור  צפוי  הוא  שמתו. 

מחיל-הים ולהורדה בדרגה.
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ועדת הסנאט אישרה תקציב הגנה 
של 750 מיליארדי דולר

התקציב לשנת 2020 ◆ החוק מאפשר להקים את פיקוד החלל, העלאה של 3.1 אחוזים 
בשכר המשרתים, רכש נרחב, מו"פ מתקדם ושיקום בסיסים שנפגעו בסופות

מ‡ פ. יוחנן 
העלאה גדולה בשכר המשרתים 
בשירות סדיר ורכש של כלי-שיט ושל 
כלי-טיס כלולים בחוק תקציב ההגנה 
 25 של  ברוב   .2020 לשנת  האמריקני 
נגד 2 אישרה ועדת הסנאט לשירותים 
שנת  רביעי.  ביום  החוק  את  מזוינים 
בארצות-הב־ תיפתח   2020 הכספים 

רית באחד באוקטובר. 
החוק מתקצב את הקמת פיקוד 
ומאפ־ ומטוסים,  ספינות  רכש  החלל, 
ברח־ אמריקנית  צבאית  פעילות  שר 
תיקונים  נכללו 298  בחוק  העולם.  בי 

(מתוך 433), שהגישו הסנאטורים, כדי 
שכר  ללבם.  הקרובים  עניינים,  לקדם 
כ-1.34 מיליוני המשרתים יגדל ב-3.1 
הוקצו  דולר  מיליארדי   3.3 אחוזים. 
המשמר  כולל  המזוינים,  לשירותים 
הלאומי, כדי לשקם את נזקי הסופות 
הצ־ בקרוליינה  בפלורידה,  לבסיסים 

פונית ובנברסקה. 
הבאה  בשנה  ירכוש  הפנטגון 
94 מטוסי תקיפה - 16 יותר מבקשת 
 105 קרב,  ספינות  תריסר   - הנשיא 
כלי-רכב  ו-65  לחיל-הים  מטוסים 

משוריינים. 

הוועדה  רצון  מתבטא  בחוק 
אמר  המחקר-והפיתוח,  את  לקדם 
הוועדה.  יו"ר  אינהופי,  ג'ים  סנאטור 
מי־ מ-1.4  יותר  למו"פ  מקצה  הוא 
הממשל.  בקשת  לעומת  דולר  ליארדי 
על- כלי-נשק  יפותחו  השאר,  בין 
ונושאים  טילים  נגד  והגנה  קוליים, 
מיליארדי   3.6 הוקצו  כמו-כן,  ימיים. 
על  הפנטגון  את  לשפות  דולרים 
הוצאותיו לבניין החומה בגבול מקסי־
קו, אך לא הקצה כספים לבינויה, כפי 

שביקש הממשל.

בואנוס איירס: רב הותקף, עוברי 
אורח צחקו

חברי הכנופיה קראו לעברו קריאות נאצה בגנות היהודים והיכו אותו ◆ עוברי אורח לא רק 
שלא סייעו לרב – אלא צחקו מהצד

מ‡: יר‡ל לבי‡
בשכונת  הכנסת  בית  וחזן  רב 
פלרמו בבואנוס איירס הותקף בבסיום 

תפילת ליל שבת האחרונה.
בארגנטינה  היהודית  בקהילה 
שאמן  אליהו  הרב  החזן,  כי  מספרים 
רחוב,  כנופיית  על-ידי  הותקף   ,(40)
קורונל  הראשיים  הרחובות  בצומת 
לביתו  שחזר  בעת  הראס,  ולס  דייס 
בשכונת אונסה בעיר, בסיום התפילה.

לעברו  קראו  הכנופיה  חברי 

והיכו  היהודים  בגנות  נאצה  קריאות 
של  התקהלות  נוצרה  במקום  אותו. 
רק  לא  הטענות  שלפי  אורח,  עוברי 

שלא סייעו לרב – אלא צחקו מהצד.
מהם  ”אחד  סיפר:  שאמן  הרב 
מה  ידעתי  לא  בפניי.  באגרוף  היכה 
קורה, בשניות הראשונות הייתי בהלם 
וקצת מבולבל. אח“כ ששמעתי ’יהודי 
באנ־ שמדובר  הבנתי  וקללות,  יהודי‘ 
טישמים. זה לא קרה לי אף פעם. רק 
רציתי לתת לו אגרוף בחזרה כדי שלא 

ימשיך לתת לי מכות“.
הרב  התפנה  האירוע,  לאחר 
הוא  רפואי.  לטיפול  עצמו  בכוחות 
בראש.  וחבלות  בידו  משבר  סובל 
הוא  ראשון,  ביום  שלמחרת,  בבוקר 
המ־ המשטרה  בתחנת  תלונה  הגיש 
בבואנוס  היהודית  בקהילה  קומית. 
בדאגה  עוקבים  הם  כי  אמרו  איירס 
בארגנטינה  הרשויות  טיפול  אחר 

באירוע החמור.

מרסס גרפיטי על בית כנסת נידון 
לשלוש שנות מאסר

האיש תושב אינדיאנה ריסס סמלים נאציים על בית הכנסת לפני כשנה

מ‡: יר‡ל לבי‡
 21 בן  גבר   – אינדיאנה  כרמל, 
ריסוס  בגין  מאסר  שנות  לשלוש  נידון 
והדלקת  אנטישמיות  נאצה  כתובות 
בפרברי  כנסת  לבית  מחוץ  מדורות 

אינדיאנפוליס.
מינקלר,  ג‘וש  ארה“ב,  פרקליט 
מאמיננס   21 בן  ברואר  נולאן  כי  אמר 
(Eminence) , נידון בגין קשירת קשר 
להפרת הזכויות האזרחיות של קהילת 
שערי תפילה. מינקלר הודיע כי ברואר 

הודה כי ביצע פשע שנאה.
דגלים נאציים וצלבי קרס רוססו 
לפני כשנה על צריף לבנים מחוץ לבית 
הכנסת כרמל, צפונית לאינדיאנפוליס.

מספר אזורים של הדשא מסביב 
לסככה נשרפו אף הם, והותירו אפר על 
חלק מהסככה. ראש עיריית כרמל, ג‘ים 
והמושל  הוונדליזם  את  גינה  בריינרד, 
את  ציין  הולקומב,  אריק  הרפובליקאי 
התקרית כשהוא ביקש מהמחוקק לה־
עביר הצעת חוק בנושא פשעי שנאה.

‡וˆרו יוסף - במ„בר
הגאון הגדול מקים עולה של תורה רבי יוסף מוגרבי שליט"א, נודע בי־

כולתו המופלאה לרתק את קהל שומעיו ולחדור אל הלבבות באופן מופלא, 

בבחינת "משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו".

רבי יוסף תובע ומחבק, מעודד ודורש. מרומם, ובה בעת יורד אל הפ־

מזע־ שעה  ובאותה  העדינים,  הנפש  נימי  על  פורט  ביותר.  הקטנים  רטים 

זע בדברים נוקבים היורדים עד דכדוכה של נפש. פונה למאות, אך חודר 

היישר ללבו של כל אחד מהם – כאילו אין בעולם אלא הוא. 

את הפלא הזה, ניסינו עד היכן שידנו משגת, להעביר אל הקורא הנכ־

בד בספרי המחבר. התאמצנו לשמר את העוצמות ואת ההיקף, כמו גם את 

הגישה המעשית המלווה את הרב בדרשותיו. את כל אלו הרקנו אל קנקן 

חדש טעון ישן, יין משובח בן דורות, נזהרים שלא לאבד את ניחוחו המיוחד 

והאופייני, ניחוח של קדם.

בספר "אוצרות יוסף" על חומש במדבר הובאו שיעורי פרשת השבוע 

שנאמרו על יד הרב שליט"א מדי שבוע, למאות תלמידים מקשיבים; שי־

פרשיות  סדר  על  מאלפים  ורעיונות  מוסר  בלקחי  מלאים  נפלאים,  עורים 

התורה. 

הדברים לקוחים מגדולי הדורות, אשר דבריהם מכשירים את הלבבות 

באמונה וביראת ה' טהורה, וגם נוטעים תמימות וחשק לעבודת ה', מבערים 

הספרים  רבו  שבדורנו  והגם  האורות.  לגילוי  ומביאים  הזרות  הרוחות  את 

והסופרים, אך כבר לימדונו רבותינו שאין בית המדרש בלא חידוש, ובפרט 

שבשיעורים אלו הובאו הדברים מגדולי ישראל, מיטב שדהו ומיטב כרמו, 

מתורת אש דת למו, דבר דבור על אופניו, ללא חיסרון וללא מגרעת, ישו־

טטו בהם הרבים ובעז"ה תרבה הדעת.

הספר נערך ונסדר ע"י הרה"ג רבי יעקב ישראל פוזן שליט"א.

להשיג בחנויות הספרים. הפצה: יפה נוף 1599-581-581

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן
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צה"ל נערך להתגברות בלוני 
התבערה ומתגבר כוחות

הצבא מתגבר באמצעות צווי גיוס מיוחדים את אוגדת עזה בכוח מילואים 
להקמת צוותי כיבוי אש ◆ זאת לאחר הערכות המודיעין כי הפלסטינים יגבירו 

את היקף הבלונים ◆ במסגרת הגיוס המיוחד צה"ל שלח בשוגג צווי חירום 
ללוחמים שבהם התבקשו "להירתם למאמץ המלחמתי"

מ‡: מ. יו„
קיבלו  האחרונים  בימים 
שבה  הודעה  במילואים  לוחמים 
אליהם  ישלח  בקרוב  כי  נכתב, 
מטעם  מחייב  מבצעי  צו   -  9 צו 
ראש אגף כוח האדם בצה"ל לזי־
מון מילואים מידי עקב המציאות 
עוד  הארץ.  בדרום  הביטחונית 
דחייה  בקשות  כי  בהודעה  נמסר 
ובנוסף  אושרו  טרם  שחרור  או 
לכך הודגש: "נא להירתם למאמץ 
שעשו  נוסף  מבירור  המלחמתי". 
לוחמים, התברר כי מדובר בגיוס 
תפקידי  עבור  מיידי  מילואים 
במסגרת  עזה  לאוגדת  אש  כיבוי 
ההצתות  להתגברות  ההיערכות 

באמצעות בלוני טרור.
פיתחו  האחרונה  בשנה 

ניידים  אש  כיבוי  צוותי  בצה"ל 
ונג־ האמר  מסוג  ג'יפים  גבי  על 
ררים עליהם מכלי מים וזרנוקים 
שמופעלים באמצעות מנוע ומד־
השיטה  השריפות.  לכיבוי  חסים 
את  ומנתח  שקולט  חמ"ל  כוללת 
אליהם  ומכוון  מהשטח  המידע 

את צוותי האש.
בשבועות האחרונים שובצו 
בשי־ חיילים  אלו  בתפקידים 
להערכות  בהתאם  אך  סדיר  רות 
על  שמתבססות  בצה"ל  המצב 
עזה  ברצועת  הפלגים  מודיעין, 
ובראשם חמאס מעודדים גם בי־
הט־ בלוני  הפרחת  את  אלו  מים 

רור למרות ההבנות בין הצדדים. 
הטרור  ארגוני  כי  היא  ההערכה 
הטרור  בלוני  היקף  את  יגבירו 

על  לחץ  להפעיל  כדי  שבוע  מדי 
ישראל לקדם את יישום ההבנות 
בין הצדדים בתיווך מצרים. חלק 
נער־ המערבי  בנגב  מהחקלאים 
וממהרים  חדש  הצתות  לגל  כים 

לקצור את השדות.
"בה־ נמסר  צה"ל,  מדובר 
אושר  המצב,  להערכת  תאם 
כמה  של  מצומצם  מילואים  גיוס 
לתג־ מילואים  אנשי  עשרות 
דרום.  בפיקוד  כיבוי  כוחות  בור 
טעות  "חלה  הוסיף,  צבאי  גורם 
לעשרה  ההודעה  בשליחת  אנוש 
אלא   9 בצו  מדובר  לא  חיילים. 
ראש  בסמכות  התראה  חריג  בצו 
ונשלחה  תוקנה  הטעות  אכ"א. 

הודעה מתוקנת".

בית המשפט הצבאי האריך עד 
תום ההליכים את מעצרו של 

זכריה זביידי
זביידי מואשם בשורת עבירות חמורות ובראשן גרימת מוות ◆ זאת לאחר 
שהודה בביצוע שני פיגועי ירי לעבר אוטובוסים סמוך לבית אל שבבנימין

מ‡: מ. יו„
בית המשפט הצבאי בעופר 
ההליכים  תום  עד  אתמול  האריך 
הפל־ המחבל  של  מעצרו  את 
בהחלטתו  זביידי.  זכריה  סטיני 
ציין השופט: "כנגד הנאשם כתב 
פרטי   24 הכולל  חמור  אישום 
שקיימים  הקשים  מן  אישום 
מעבירות  החל  החוקים.  בספר 
ירי  מלחמתי,  בציוד  סחר  של 
להנ־ קשר  קשירת  אדם,  לעבר 

חת פצצה, קשירת קשר לגרימת 
מוות  וגרימת  אויב  מגע  מוות, 
ועוד  הזדמנויות  במספר  בכוונה 

עבירות חמורות".
טארק  הדין  ועורך  זביידי 
כשלושה  לפני  נעצרו  ברגות 
טרור  לפעילות  בחשד  חודשים 
שב"כ,  לפי  ועדכנית,  חדשה 
עד  לפרסום  הותרו  לא  שפרטיה 
השניים  שב"כ  הודעת  לפי  עתה. 
בנו־ ב-7  ירי,  פיגועי  שני  ביצעו 

 ,2019 בינואר  וב-5   2018 במבר 

סמוך  שנסעו  אוטובוסים  לעבר 
מהחקירה  אל.  בית  להתנחלות 
שימוש  עשו  השניים  כי  עולה 
של  ברכבו  הפיגועים  במהלך 
מהרשות  שקיבל  רכב   - זביידי 
תפקידו  במסגרת  הפלסטינית 
הודה  זביידי  האסירים.  במשרד 
הפיגועים  שני  בביצוע  בחקירתו 
גם  כולל  נגדו  האישום  וכתב 
שחלקן  הקודם  מהעשור  עבירות 

בוצעו כבר ב-2003. 

אש סורית נפתחה לעבר מטוס 
קרב ישראלי

המטוס היה בטיסה שגרתית בצפון הארץ ◆ צה"ל: פגז הנ"מ נפל בשטח סוריה, 
המשימה הושלמה ◆ העמדה שממנה בוצע הירי הושמדה ◆ קצין סורי נהרג בתקיפה

מ‡: מ. יו„
דובר צה"ל מסר שלשום כי 
סורי  מטוסים)  (נגד  נ"מ  ירי  זוהה 
שהיה  ישראלי  קרב  מטוס  לעבר 
בצפון  שגרתית,  טיסה  במהלך 
נפל  שנורה  הנ"מ  פגז  הארץ. 
הושל־ והמשימה  סוריה  בשטח 
מה כמתוכנן. בתגובה תקף צה"ל 
ממנו  המשגר  את  קצר  זמן  לפני 
בחומרה  רואה  צה"ל  הירי.  בוצע 
לה־ ופועל  מטוסיו  על  איום  כל 

גנתם.
רכב  בסוריה  הדיווחים  לפי 
תל  באזור  מהאוויר  הותקף  צבאי 
לגבול  סמוך  בקונייטרה,  שאער 
ברמת הגולן. הפגז שנורה מוקדם 
יותר לעבר מטוס הקרב נפל והת־
הדיווחים  סוריה.  בשטח  פוצץ 
טייס  כלי  יירוט  על  שהתפרסמו 
בדיווחים  שגויים.  היו  ישראלי 
הרוג  על  נמסר  בסוריה  רשמיים 
סורי,  קצין  הנראה  ככל  אחד, 
בתקיפה.  קשה  עד  בינוני  ופצוע 
לפי דיווחים לא רשמיים בסוריה, 
מדובר בניסיון חיסול ממוקד של 

חיל האוויר. 
בסוף השבוע שעבר, על פי 
דיווח רשמי של סוכנות הידיעות 
ההגנה  מערכות  סאנ"א  הסורית 
טילים  נגד  הופעלו  האוויריות 
פי  על  ישראל.  מכיוון  שהגיעו 

בא־ פיצוצים  נשמעים  הדיווחים 
בצפון  הצבאי  התעופה  שדה  זור 
שהותקף  ביעד  מדובר  דמשק. 
ומשמש  הדיווחים  פי  על  בעבר 

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

דווח על נפגעים או נזק שנגרם.
ער־ דיווחים  לפי  זאת,  עם 
התקיפה  במסגרת  אחרים,  ביים 
בשדה  איראני  לבסיס  שכוונה 
מאזה״,  ״אל  הצבאי  התעופה 
טילי  לעשרה  שמונה  בין  שוגרו 
קרקע- קרקע מאזור רמת הגולן.

לא  האחרונה  בתקופה 
באזור.  תקיפות  לישראל  יוחסו 
כי  בסוריה  דווח  אפריל  בחודש 
טי־ פיתוח  מרכז  תקפה  ישראל 
הביט־ במערכת  במסיאף.  לים 
בעיקר  דואגים  הישראלית  חון 
הטילים,  לדיוק  הפרויקט  לנוכח 

חי־ ברשות  שנמצאים  היתר  בין 
האם  ברור  טרם  אך  זבאללה, 
ישנו קשר בין התקיפה המיוחסת 

לאותו חשש. 
הסורי  במטכ״ל  בכיר  גורם 
ליירט  "הצלחנו  צוטט:  בדמשק 
קו־ מאזור  ישראלית  תקיפה 
צוטט  הסורי  הבכיר  נייטרה". 
בסוריה  רשמיים  תקשורת  בכלי 
ההגנה  מערך  כי  טוען  כשהוא 
האווירית של סוריה הצליח לאתר 
ששוגרו  טילים  אחר  ולהתחקות 
מערכות  ידי  על  ויורטו  מישראל 
מעל  סוריה  של  האווירית  ההגנה 
המדינה.  בדרום  פתוחים  שטחים 
בר־ שנשמעו  הפיצוצים  לדבריו 
בסו־ מקורם  דמשק  הבירה  חבי 
האווירית  ההגנה  מערכות  ללות 
המוצבות באזורים שונים בדמשק 

ששיגרו טילים לצורך יירוט. 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
"לפני  ואמר:  לאירוע  הגיב  ניהו 
זמן קצר הצבא הסורי ניסה לפגוע 
הצליח.  לא  הוא  ישראלי,  במטוס 
את  השמיד  בתגובה  האוויר  חיל 
המשגר שממנו נורתה האש. המ־
מוכ־ איננו  ברורה -  שלנו  דיניות 
נגדנו,  תוקפנות  שום  לסבול  נים 

ונגיב נגדה בעוצמה ובתקיפות".

תא"ל שרון אפק:

"אין סיבה שהאג ידון בענייני 
ישראל"

הפצ"ר שרון אפק תקף את הניסיון הפלשתיני לפעול נגד ישראל במוסדות 
בינלאומיים ◆ על הגזרה הצפונית אמר: "לא בטוח שיש הבחנה בין חיזבאללה 

למדינת לבנון"

מ‡: מ. יו„
הראשי  הצבאי  הפרקליט 
אתמול  נשא  אפק,  שרון  תא"ל 
דברים בכנס הבינלאומי של הפ־
דיני  בנושא  הצבאית  רקליטות 
לעו־ היתר  בין  והתייחס  לחימה, 
פעם  פונים  הפלשתינים  כי  בדה 
אחר פעם לבית הדין הבינלאומי 

נגד ישראל.
של־ היא  ישראל  "עמדת 
בית הדין הפלילי הבינלאומי אין 
הנוגעים  בנושאים  לדון  סמכות 
הישראלי-פלשתיני.  לסכסוך 
עם  חוק,  שומרת  מדינה  ישראל 
וחזקה  עצמאית  משפט  מערכת 
תהיינה  שפעולותיה  סיבה  ואין 
הדין",  בית  של  לבחינה  נתונות 

אמר תא"ל אפק.
זכויות  מועצת  "כצפוי, 
ועדת  הקימה  האו"ם  של  האדם 
חקירה נוספת נגד ישראל, הפעם 
על אירועי הגבול בעזה, והוציאה 
דו"ח, שהוזמן על ידי הגוף הידוע 
בהטיה שלו כלפי ישראל. חמאס 
והרשות הפלשתינית מבינים את 
כאלה,  פעולות  של  הפוטנציאל 

ודוחפים אותם.
דו־ הפלשתינית  "הרשות 
חפת לקידום הליכים נגד ישראל 
הבינלאומי.  הפלילי  הדין  בבית 
כחלק ממסע הלגיטימציה והדה-
לגיטימציה. אנו רואים במאמצים 
מטרות  להשיג  נוסף  ניסיון  אלה 

פוליטיות".

הפצ"ר התייחס גם לנעשה 
הגובר  הצפונית. "לשילוב  בגזרה 
בין ארגון הטרור חיזבאללה לבין 
מדינת לבנון משמעות משפטית. 
ובעלי  חיזבאללה  שעברה  בשנה 
בריתו זכו במספר משמעותי של 
והצ־ הלבנוני  בפרלמנט  מושבים 
שא־ מעלה  הדבר  לקבינט.  טרפו 
לות כגון - האם יש כיום הפרדה 
הטרור?  וארגון  לבנון  מדינת  בין 
מה יהיה מקומה של מדינת לבנון 

בעימות עתידי?".
הפר־ כי  אמר  אפק  תא"ל 
בשנים  נותנת  הצבאית  קליטות 
למערך  מלא  גיבוי  האחרונות 
ישראל  של  ההתקפי  המודיעין 
האיראנית  ההתבססות  מול 
להעביר  של  והניסיונות  בסוריה 
ולהקים  בלבנון  לחיזבאללה  נשק 

מערך צבאי מול הגבול הישראלי 
בגולן.

הסורי  הצד  לאחרונה,  "עד 
מספר  ידי  על  הוחזק  הגבול  של 
ארגונים חמושים. כולם היו לא-

אחד  נלחמו  ורובם  מדינתיים 
הסורי.  המשטר  נגד  וגם  בשני 
הללו  החמושות  הקבוצות  היום 
כמעט נעלמו. במקום זאת יש כו־
ואירא־ חיזבאללה  סוריים,  חות 

נים, כולל מיליציות שיעיות.
זמן  בתוך  גדול,  שינוי  "זהו 
קצר. זהו הטבע הבלתי צפוי של 
האלה  הכוחות  רוב  שלנו.  האזור 
היוע־ ואנו,  בגלוי,  פועלים  אינם 
לסייע  פועלים  המשפטיים,  צים 
לקבוע  שלנו  המודיעין  לשירותי 
לפגיעה  המשפטי  ייעודם  את 

במטרות".
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צה"ל נערך להתגברות בלוני 
התבערה ומתגבר כוחות

הצבא מתגבר באמצעות צווי גיוס מיוחדים את אוגדת עזה בכוח מילואים 
להקמת צוותי כיבוי אש ◆ זאת לאחר הערכות המודיעין כי הפלסטינים יגבירו 

את היקף הבלונים ◆ במסגרת הגיוס המיוחד צה"ל שלח בשוגג צווי חירום 
ללוחמים שבהם התבקשו "להירתם למאמץ המלחמתי"

מ‡: מ. יו„
קיבלו  האחרונים  בימים 
שבה  הודעה  במילואים  לוחמים 
אליהם  ישלח  בקרוב  כי  נכתב, 
מטעם  מחייב  מבצעי  צו   -  9 צו 
ראש אגף כוח האדם בצה"ל לזי־
מון מילואים מידי עקב המציאות 
עוד  הארץ.  בדרום  הביטחונית 
דחייה  בקשות  כי  בהודעה  נמסר 
ובנוסף  אושרו  טרם  שחרור  או 
לכך הודגש: "נא להירתם למאמץ 
שעשו  נוסף  מבירור  המלחמתי". 
לוחמים, התברר כי מדובר בגיוס 
תפקידי  עבור  מיידי  מילואים 
במסגרת  עזה  לאוגדת  אש  כיבוי 
ההצתות  להתגברות  ההיערכות 

באמצעות בלוני טרור.
פיתחו  האחרונה  בשנה 

ניידים  אש  כיבוי  צוותי  בצה"ל 
ונג־ האמר  מסוג  ג'יפים  גבי  על 
ררים עליהם מכלי מים וזרנוקים 
שמופעלים באמצעות מנוע ומד־
השיטה  השריפות.  לכיבוי  חסים 
את  ומנתח  שקולט  חמ"ל  כוללת 
אליהם  ומכוון  מהשטח  המידע 

את צוותי האש.
בשבועות האחרונים שובצו 
בשי־ חיילים  אלו  בתפקידים 
להערכות  בהתאם  אך  סדיר  רות 
על  שמתבססות  בצה"ל  המצב 
עזה  ברצועת  הפלגים  מודיעין, 
ובראשם חמאס מעודדים גם בי־
הט־ בלוני  הפרחת  את  אלו  מים 
רור למרות ההבנות בין הצדדים. 
הטרור  ארגוני  כי  היא  ההערכה 
הטרור  בלוני  היקף  את  יגבירו 

על  לחץ  להפעיל  כדי  שבוע  מדי 
ישראל לקדם את יישום ההבנות 
בין הצדדים בתיווך מצרים. חלק 
נער־ המערבי  בנגב  מהחקלאים 
וממהרים  חדש  הצתות  לגל  כים 

לקצור את השדות.
"בה־ נמסר  צה"ל,  מדובר 
אושר  המצב,  להערכת  תאם 
כמה  של  מצומצם  מילואים  גיוס 
לתג־ מילואים  אנשי  עשרות 
דרום.  בפיקוד  כיבוי  כוחות  בור 
טעות  "חלה  הוסיף,  צבאי  גורם 
לעשרה  ההודעה  בשליחת  אנוש 
אלא   9 בצו  מדובר  לא  חיילים. 
ראש  בסמכות  התראה  חריג  בצו 
ונשלחה  תוקנה  הטעות  אכ"א. 

הודעה מתוקנת".

בית המשפט הצבאי האריך עד 
תום ההליכים את מעצרו של 

זכריה זביידי
זביידי מואשם בשורת עבירות חמורות ובראשן גרימת מוות ◆ זאת לאחר 
שהודה בביצוע שני פיגועי ירי לעבר אוטובוסים סמוך לבית אל שבבנימין

מ‡: מ. יו„
בית המשפט הצבאי בעופר 
ההליכים  תום  עד  אתמול  האריך 
הפל־ המחבל  של  מעצרו  את 
בהחלטתו  זביידי.  זכריה  סטיני 
ציין השופט: "כנגד הנאשם כתב 
פרטי   24 הכולל  חמור  אישום 
שקיימים  הקשים  מן  אישום 
מעבירות  החל  החוקים.  בספר 
ירי  מלחמתי,  בציוד  סחר  של 
להנ־ קשר  קשירת  אדם,  לעבר 

חת פצצה, קשירת קשר לגרימת 
מוות  וגרימת  אויב  מגע  מוות, 
ועוד  הזדמנויות  במספר  בכוונה 

עבירות חמורות".
טארק  הדין  ועורך  זביידי 
כשלושה  לפני  נעצרו  ברגות 
טרור  לפעילות  בחשד  חודשים 
שב"כ,  לפי  ועדכנית,  חדשה 
עד  לפרסום  הותרו  לא  שפרטיה 
השניים  שב"כ  הודעת  לפי  עתה. 
בנו־ ב-7  ירי,  פיגועי  שני  ביצעו 
 ,2019 בינואר  וב-5   2018 במבר 

סמוך  שנסעו  אוטובוסים  לעבר 
מהחקירה  אל.  בית  להתנחלות 
שימוש  עשו  השניים  כי  עולה 
של  ברכבו  הפיגועים  במהלך 
מהרשות  שקיבל  רכב   - זביידי 
תפקידו  במסגרת  הפלסטינית 
הודה  זביידי  האסירים.  במשרד 
הפיגועים  שני  בביצוע  בחקירתו 
גם  כולל  נגדו  האישום  וכתב 
שחלקן  הקודם  מהעשור  עבירות 

בוצעו כבר ב-2003. 

אש סורית נפתחה לעבר מטוס 
קרב ישראלי

המטוס היה בטיסה שגרתית בצפון הארץ ◆ צה"ל: פגז הנ"מ נפל בשטח סוריה, 
המשימה הושלמה ◆ העמדה שממנה בוצע הירי הושמדה ◆ קצין סורי נהרג בתקיפה

מ‡: מ. יו„
דובר צה"ל מסר שלשום כי 
סורי  מטוסים)  (נגד  נ"מ  ירי  זוהה 
שהיה  ישראלי  קרב  מטוס  לעבר 
בצפון  שגרתית,  טיסה  במהלך 
נפל  שנורה  הנ"מ  פגז  הארץ. 
הושל־ והמשימה  סוריה  בשטח 
מה כמתוכנן. בתגובה תקף צה"ל 
ממנו  המשגר  את  קצר  זמן  לפני 
בחומרה  רואה  צה"ל  הירי.  בוצע 
לה־ ופועל  מטוסיו  על  איום  כל 

גנתם.
רכב  בסוריה  הדיווחים  לפי 
תל  באזור  מהאוויר  הותקף  צבאי 
לגבול  סמוך  בקונייטרה,  שאער 
ברמת הגולן. הפגז שנורה מוקדם 
יותר לעבר מטוס הקרב נפל והת־
הדיווחים  סוריה.  בשטח  פוצץ 
טייס  כלי  יירוט  על  שהתפרסמו 
בדיווחים  שגויים.  היו  ישראלי 
הרוג  על  נמסר  בסוריה  רשמיים 
סורי,  קצין  הנראה  ככל  אחד, 
בתקיפה.  קשה  עד  בינוני  ופצוע 
לפי דיווחים לא רשמיים בסוריה, 
מדובר בניסיון חיסול ממוקד של 

חיל האוויר. 
בסוף השבוע שעבר, על פי 
דיווח רשמי של סוכנות הידיעות 
ההגנה  מערכות  סאנ"א  הסורית 
טילים  נגד  הופעלו  האוויריות 
פי  על  ישראל.  מכיוון  שהגיעו 

בא־ פיצוצים  נשמעים  הדיווחים 
בצפון  הצבאי  התעופה  שדה  זור 
שהותקף  ביעד  מדובר  דמשק. 
ומשמש  הדיווחים  פי  על  בעבר 

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

דווח על נפגעים או נזק שנגרם.
ער־ דיווחים  לפי  זאת,  עם 
התקיפה  במסגרת  אחרים,  ביים 
בשדה  איראני  לבסיס  שכוונה 
מאזה״,  ״אל  הצבאי  התעופה 
טילי  לעשרה  שמונה  בין  שוגרו 
קרקע- קרקע מאזור רמת הגולן.

לא  האחרונה  בתקופה 
באזור.  תקיפות  לישראל  יוחסו 
כי  בסוריה  דווח  אפריל  בחודש 
טי־ פיתוח  מרכז  תקפה  ישראל 
הביט־ במערכת  במסיאף.  לים 
בעיקר  דואגים  הישראלית  חון 
הטילים,  לדיוק  הפרויקט  לנוכח 

חי־ ברשות  שנמצאים  היתר  בין 
האם  ברור  טרם  אך  זבאללה, 
ישנו קשר בין התקיפה המיוחסת 

לאותו חשש. 
הסורי  במטכ״ל  בכיר  גורם 
ליירט  "הצלחנו  צוטט:  בדמשק 
קו־ מאזור  ישראלית  תקיפה 
צוטט  הסורי  הבכיר  נייטרה". 
בסוריה  רשמיים  תקשורת  בכלי 
ההגנה  מערך  כי  טוען  כשהוא 
האווירית של סוריה הצליח לאתר 
ששוגרו  טילים  אחר  ולהתחקות 
מערכות  ידי  על  ויורטו  מישראל 
מעל  סוריה  של  האווירית  ההגנה 
המדינה.  בדרום  פתוחים  שטחים 
בר־ שנשמעו  הפיצוצים  לדבריו 
בסו־ מקורם  דמשק  הבירה  חבי 
האווירית  ההגנה  מערכות  ללות 
המוצבות באזורים שונים בדמשק 

ששיגרו טילים לצורך יירוט. 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
"לפני  ואמר:  לאירוע  הגיב  ניהו 
זמן קצר הצבא הסורי ניסה לפגוע 
הצליח.  לא  הוא  ישראלי,  במטוס 
את  השמיד  בתגובה  האוויר  חיל 
המשגר שממנו נורתה האש. המ־
מוכ־ איננו  ברורה -  דיניות שלנו 

נגדנו,  תוקפנות  שום  לסבול  נים 
ונגיב נגדה בעוצמה ובתקיפות".

תא"ל שרון אפק:

"אין סיבה שהאג ידון בענייני 
ישראל"

הפצ"ר שרון אפק תקף את הניסיון הפלשתיני לפעול נגד ישראל במוסדות 
בינלאומיים ◆ על הגזרה הצפונית אמר: "לא בטוח שיש הבחנה בין חיזבאללה 

למדינת לבנון"

מ‡: מ. יו„
הראשי  הצבאי  הפרקליט 
אתמול  נשא  אפק,  שרון  תא"ל 
דברים בכנס הבינלאומי של הפ־
דיני  בנושא  הצבאית  רקליטות 
לעו־ היתר  בין  והתייחס  לחימה, 
פעם  פונים  הפלשתינים  כי  בדה 
אחר פעם לבית הדין הבינלאומי 

נגד ישראל.
של־ היא  ישראל  "עמדת 
בית הדין הפלילי הבינלאומי אין 
הנוגעים  בנושאים  לדון  סמכות 
הישראלי-פלשתיני.  לסכסוך 
עם  חוק,  שומרת  מדינה  ישראל 
וחזקה  עצמאית  משפט  מערכת 
תהיינה  שפעולותיה  סיבה  ואין 
הדין",  בית  של  לבחינה  נתונות 

אמר תא"ל אפק.
זכויות  מועצת  "כצפוי, 
ועדת  הקימה  האו"ם  של  האדם 
חקירה נוספת נגד ישראל, הפעם 
על אירועי הגבול בעזה, והוציאה 
דו"ח, שהוזמן על ידי הגוף הידוע 
בהטיה שלו כלפי ישראל. חמאס 
והרשות הפלשתינית מבינים את 
כאלה,  פעולות  של  הפוטנציאל 

ודוחפים אותם.
דו־ הפלשתינית  "הרשות 
חפת לקידום הליכים נגד ישראל 
הבינלאומי.  הפלילי  הדין  בבית 
כחלק ממסע הלגיטימציה והדה-
לגיטימציה. אנו רואים במאמצים 
מטרות  להשיג  נוסף  ניסיון  אלה 

פוליטיות".

הפצ"ר התייחס גם לנעשה 
הגובר  הצפונית. "לשילוב  בגזרה 
בין ארגון הטרור חיזבאללה לבין 
מדינת לבנון משמעות משפטית. 
ובעלי  חיזבאללה  שעברה  בשנה 
בריתו זכו במספר משמעותי של 
והצ־ הלבנוני  בפרלמנט  מושבים 
שא־ מעלה  הדבר  לקבינט.  טרפו 
לות כגון - האם יש כיום הפרדה 
הטרור?  וארגון  לבנון  מדינת  בין 
מה יהיה מקומה של מדינת לבנון 

בעימות עתידי?".
הפר־ כי  אמר  אפק  תא"ל 

בשנים  נותנת  הצבאית  קליטות 
למערך  מלא  גיבוי  האחרונות 
ישראל  של  ההתקפי  המודיעין 
האיראנית  ההתבססות  מול 
להעביר  של  והניסיונות  בסוריה 
ולהקים  בלבנון  לחיזבאללה  נשק 

מערך צבאי מול הגבול הישראלי 
בגולן.

הסורי  הצד  לאחרונה,  "עד 
מספר  ידי  על  הוחזק  הגבול  של 
ארגונים חמושים. כולם היו לא-
אחד  נלחמו  ורובם  מדינתיים 
הסורי.  המשטר  נגד  וגם  בשני 
הללו  החמושות  הקבוצות  היום 
כמעט נעלמו. במקום זאת יש כו־
ואירא־ חיזבאללה  סוריים,  חות 

נים, כולל מיליציות שיעיות.
זמן  בתוך  גדול,  שינוי  "זהו 
קצר. זהו הטבע הבלתי צפוי של 
האלה  הכוחות  רוב  שלנו.  האזור 
היוע־ ואנו,  בגלוי,  פועלים  אינם 
לסייע  פועלים  המשפטיים,  צים 
לקבוע  שלנו  המודיעין  לשירותי 
לפגיעה  המשפטי  ייעודם  את 

במטרות".
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במהלך פשיטה:

שוטר הורשע בגניבה
בעת חיפוש בדירה בבני ברק, זיהה הבלש ארתור עקיבייב מעטפה עם 7,500 

שקלים ◆ לאחר שעות הוא שב למקום כשבעל הבית נעדר, וגנב את הכסף

מ‡: מ. יו„
המחוזי  משפט  בית  שופט 
הרשיע  לוי,  מרדכי  אביב,  בתל 
במחוז  דן  ממרחב  לשעבר  שוטר 
עובד  בידי  בגניבה  שנאשם  ת"א, 
ציבור והתפרצות למקום מגורים 
שהכילה  מעטפה  שגנב  לאחר 
כסף ותכשיטים מתושב בני ברק. 
לאחר  מהמשטרה  פוטר  השוטר 

המקרה.
השו־ האישום,  כתב  פי  על 
של  בילוש  צוות  עם  הגיע  טר 
הירדן  ברחוב  לדירה  דן  מרחב 
בבני ברק ובמהלך החיפוש איתר 
שקלים   7,500 ובתוכה  מעטפה 
במזומן וקופסא בה תכשיטי זהב 
צמידי  עשרה  השאר  בין  שכללה 
זהב, שש טבעות זהב, שרשראות 
הדי־ ובעל  מאחר  ויהלומים.  זהב 
בתכשיטים  מדובר  כי  טען  רה 

שקיבל בירושה מאימו ומאחותו, 
וגם  למקומם  הוחזרו  התכשיטים 
הושארה  הכסף  עם  המעטפה 

בסלון הבית.
השוטרים ובהם אותו שוטר 
לחקירה  הדירה  בעל  את  עיכבו 
הע־ ובינתיים  המשטרה  בתחנת 
ביר לשוטר את מפתחות הדירה. 
בעל  בעוד  האישום,  כתב  פי  על 
המ־ בתחנת  מעוכב  היה  הדירה 
מש־ קטנוע  השוטר  נטל  שטרה, 
אליה  והתפרץ  לדירה  נסע  טרתי 
מתוכה  וגנב  המפתח  באמצעות 
והתכשיטים  הכסף  מעטפת  את 

ועזב את המקום.
אמר  אומנם  עצמו  השוטר 
ובין  מחקירותיו  בחלק  אמת 
למקום  חזר  כי  אישר  השאר 
בה  איבד  הוא  שלטענתו  לאחר 
את הארנק שלו ולא דיווח על כך, 

אבל הוא הכחיש את המיוחס לו.
כתב  לוי  מרדכי  השופט 
המתלונן  עדות  כי  הדין  בהכרעת 
סביר  ולא  בעיניו  אמינה  הייתה 
לדי־ שפרץ  זה  הוא  אחר  שפורץ 

של  מצוותו  אחר  מישהו  או  רה 
השוטר אלא רק הנאשם ששיקר 
למע־ אחראי  "הנאשם  בעדותו: 

שים ולא אף אדם אחר".
נמסר  ישראל  ממשטרת 
בחומרה  רואים  "אנו  בתגובה: 
מייצג  שאינו  החריג  המקרה  את 
מי  וערכיה.  ישראל  משטרת  את 
מעין  פסולים  מעשים  שמבצע 
אלו - אינו ראוי להמשיך לאכוף 
את החוק וליצג את שלטון החוק. 
נגדו,  החמור  לאישום  בהתאם 
מהשירות  פוטר  לשעבר  השוטר 

ואינו משרת במשטרת ישראל".

16 שנים למחבל שהשליך 
בקת"ב ופצע קשה ילדה בת 4

מ‡: מ. יו„
בית המשפט הצבאי בעופר 
גזר אתמול 16 שנות מאסר ופיצוי 
כספי על המחבל שהשליך בקבוק 
תבערה שממנו נפצעה קשה תהל 
סופר, אז בת 4, באוקטובר 2015. 
סיגל סופר, אמה של תהל, הגיעה 
השו־ בפני  דברים  נשאה  לדיון, 
בעונש,  להחמיר  וביקשה  פטים 
שלושה  טיעון.  בעסקת  שנקבע 
מעורבים  שהיו  נוספים  מחבלים 
ו-14   12 ל-10,  נידונו  באירוע 

פיצויים  ותשלום  מאסר  שנות 
כספיים.

"אנו נאלצים לשוב ולעמוד 
מול הרשע והשנאה בפיגוע שני", 
הת־ לכלי  בריאיון  האם.  אמרה 
היה  כי "זה  הוסיפה  היא  קשורת 
אחד הרגעים הקשים בחיים שלי. 
מאוד לא פשוט לעמוד מול נבלה 
בשנייה  ולחסל  לרצוח  שניסה 

משפחה שלמה".
שפעם  לעצמי  "אמרתי 
מולו",  לעמוד  צריכה  אני  אחת 

מתכ־ לא  "אני  האם.  המשיכה 
וונת לבוא ולעמוד מולו שוב. אני 
עמדתי והטחתי בו את מה שאני 
משפט  שבית  מה  את  חושבת, 

אפשר לי לעשות".
"הוא לא הביע שום חרטה", 
יודעת  "אני  סופר.  עוד  אמרה 
הגיעו  כבר  לעונש  שבטיעונים 
אתו לעסקה וקבעו 16 שנים אבל 
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מ‡: מ. יו„
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אודות  על  המשטרה  של   100
מבנק  שהתקבלו  מצוקה  אותות 
תחנת  מפקד  למקום  יצא  בערד, 
משטרה  כוחות  עם  ביחד  ערד 
כוחות  למקום  הוזעקו  ובמקביל 

והמרחב  המחוז  ופיקוד  מיוחדים 
עשו דרכם לערד.

השוט־ לזירה,  הגיעם  עם 
בזמן  ובו  המקום  את  בודדו  רים 
עם  ומתן  משא  בביצוע  החלו 
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מ‡: מ. יו„
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מ‡: מ. יו„
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חדשות בישראל.
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חיפה: נעצרה חשודה בהשחתת מזוזות 
מ‡: יר‡ל לבי‡

עצרה  בחיפה  המשטרה 
בחשד   50 כבת  העיר  תושבת 
בפתחי  המזוזות  את  שהשחיתה 
הבתים, תוך מריחת חומרים שו־

נים עליהם. 
הביאה  המשטרה  כך,  בתוך 

בבית  לדיון  החשודה  את  הבוקר 
בבקשה  חיפה  השלום  משפט 
חשד  בגין  מעצרה,  את  להאריך 
דת,  עלבון  של  עבירות  לביצוע 
במזיד  לרכוש  והיזק  גבול  הסגת 
חמישי.  יום  עד  הוארך  ומעצרה 

החקירה נמשכת.

כי  מסרה  ישראל  משטרת 
עבירות  רבה  בחומרה  רואה  היא 
ותמשיך  דת  ברגשות  הפוגעות 
ביצוען   כנגד  בנחישות  לפעול 
הציבור  שלום  על  שמירה  למען 

ורכושו.

משבר בין פיליפינים לקנדה 
בשל מכליות אשפה

קנדה סרבה לקבל חזרה מכליות אשפה ששלחה לפיליפינים למטרות מחזור ◆ 
בעקבות כך, השגריר הפיליפיני הוחזר לביתו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
קנדה  בין  דיפלומטי  משבר 
שהראשונה  לאחר  לפיליפינים, 
בא־ עמוסות  מכליות  שיגרה 
מחזורן  לשם  לפיליפינים  שפה 
נשיא  בחזרה.  לקבלן  ומסרבת 
דוטרטה,  רודריגו  הפיליפינים, 

הביע זעם בעקבות החלטתה של 
ממשלת קנדה ואף הורה לשגריר 
לארצו,  לשוב  בקנדה  הפיליפיני 

כאות מחאה.
מק־ דורשים  הפיליפינים 
מכולות  מאה  חזרה  לקבל  נדה 
לפילי־ שנשלחו  עמוסות  אשפה 

ככלל,  שנים.  כחמש  לפני  פינים 
האשפה  את  מקבלת  הפיליפינים 
תשלום  תמורת  אותו  וממחזרת 
מדובר  זה  במקרה  אולם  כספי, 
למ־ ניתן  שלא  ביתית  באשפה 
נשלחה  הנראה  ככל  והיא  חזרה, 

לפיליפינים בטעות. 

מלחמת הסחר: 

ארה"ב הסירה את המכסים 
שהוטלו על מוצרים המיובאים 

מקנדה ומקסיקו
קנדה ומקסיקו הן שתי המדינות היחידות עמן הגיעה ארה"ב עד כה להסכמים 

במסגרת מלחמת הסחר של ממשל טראמפ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארה"ב הסירה את המכסים 
ומ־ קנדה  על  שהטילה  הגבוהים 
קסיקו לפני כשנה, עם פרוץ מל־
טראמפ  הנשיא  של  הסחר  חמת 
כנגד מדינות רבות בעולם. כזכור, 

שתי המדינות  הן  ומקסיקו  קנדה 
עד  ארה"ב  הגיעה  עמן  היחידות 
למלחמת  בנוגע  להסכמות  כה 
המ־ לביטול  שהוביל  מה  הסחר, 
כסים שהוטלו על המדינות הללו.
הסירה  האחרונים  בימים 

המכסים  את  רשמית,  ארה"ב, 
שהוטלו על שתי המדינות, וכעת 
מק־ והאלומיניום  הפלדה  ייבוא 
יימשך  לארה"ב  ומקסיקו  נדה 
פרוץ  קודם  שהייתה  במתכונת 

מלחמת הסחר. 

עיראק: "סיכלנו מתקפה של 
ארגון דאע"ש על שדות נפט"

הכוחות העיראקים ניהלו קרב יריות ממושך עם מחבלי דאע"ש

מ‡ ‡ברהם ויסמן
העירא־ הביטחון  כוחות 
של  מתקפה  אתמול  סיכלו  קים 
נפט  שדות  על  דאע"ש  כוחות 

הממוקמים בעיר תיכרית.

כוח  שונים,  דיווחים  לפי 
לאזור  הגיע  מחבלים  של  גדול 
שדות הנפט אשר מאובטחים על 
ופתח  עיראקים,  צבא  כוחות  ידי 
המקום,  על  כוללת  במתקפה 
שדות  להשמדת  להביא  במטרה 

במקום  ששהו  החיילים  הנפט. 
ממושך  קרב  וניהלו  באש  הגיבו 
שהסתיים  הארגון,  מחבלי  על 
דאע"ש  אנשי  של  נסיגתם  עם 

מהאזור.
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הממוקמים בעיר תיכרית.

כוח  שונים,  דיווחים  לפי 
לאזור  הגיע  מחבלים  של  גדול 
שדות הנפט אשר מאובטחים על 
ופתח  עיראקים,  צבא  כוחות  ידי 
המקום,  על  כוללת  במתקפה 
שדות  להשמדת  להביא  במטרה 

במקום  ששהו  החיילים  הנפט. 
ממושך  קרב  וניהלו  באש  הגיבו 
שהסתיים  הארגון,  מחבלי  על 
דאע"ש  אנשי  של  נסיגתם  עם 

מהאזור.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf


יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 2629/05/2019

hillel@lehmaaseh.com

gal gmailcom

27 יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 29/05/2019

רובח

יוםיופרובימרובעומרברימירון

mailto:hillel@lehmaaseh.com


27 יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 29/05/2019

רובח

יוםיופרובימרובעומרברימירון



יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 2829/05/2019

רובח

בעומררמרמר

זבעורבחבעומרריבעינוםיוםי

29 יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 29/05/2019

רובח

ניווורבחבעומר

בעומרמוברימרנר

בעומרבחרוומרימונים



29 יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 29/05/2019

רובח

ניווורבחבעומר

בעומרמוברימרנר

בעומרבחרוומרימונים



יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 3029/05/2019

רובח

פבברסיבבעומר

ויזניסערטורבחבעומר

31 יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 29/05/2019

רובח

יזוועורבחבעומר



31 יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 29/05/2019

רובח

יזוועורבחבעומר



יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 3229/05/2019

רובח

בעומרבחרובסטן

רזמינזורבחבעומר

ירבוחרפרבירמובעומר

בעומרברכימובניבררבימנחםמנטוביס

יוםמיונן

33 יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 29/05/2019

רובח

בעומרבחרובבוב



33 יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 29/05/2019

רובח

בעומרבחרובבוב



יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 3429/05/2019

רובח

ויזניבימעןוםרוממרימיםיטרייוורבנןממרנןח

 מרן שר התורה שליט"א לתורמי 'שובו'ההבטחה הנדירה וההיסטורית של נשיא הרשת

*4905
היום!

http://bit.ly/2K6z68eshuvu

