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פרנו // „ו„ פרי„

הלכו מלחמ הסחר
הבינלאומיים.  בשווקים  היטב  ניכרות  לסין  ארה"ב  בין  הסחר  מלחמת  השלכות 

ב'גלובס' מבהירים כי ההשלכות הגיעו עד לכאן, לישראל.

ומנסה  לסין  ארה"ב  בין  הנוכחי  הגלובלי  במאבק  וזניחה  משנית  זירה  היא  "ישראל 

בכל כוחה להישאר כזו, אף שלאחרונה הלחץ האמריקני מתחיל להשפיע גם עלינו", נכתב 

בעיתון.

"מלחמת הסחר העולמית כבר כאן, וישראל הולכת ושוקעת בה, בניגוד מוחלט לר־

נתקלה  בואינג  וחברת  הסינית,  וואווי  עם  קשריה  את  גוגל  ניתקה  שבוע  לפני  רק  צונה. 

באיומים בתביעות מצד חברות וגורמי ממשל סיניים. התקשורת הכלכלית העולמית עו־

סקת ללא הרף במלחמת הסחר, מה עלולים להיות הצעדים הבאים, מה תהיה השפעתם 

על הכלכלה העולמית וכיצד ינהגו מדינות שנקלעו לתווך בין שתי מעצמות העל. בישראל 

הנושא אינו מעורר עניין תקשורתי רב, בעיקר משום שאינו קשור לסיפור המרכזי, היחיד 

בעצם, שמעסיק אותנו: ראש הממשלה, חוק החסינות וסיכוייהם של מועמדים לרשת אותו.

"ישראל היא זירה משנית וזניחה במאבק הגלובלי בין ארה"ב לסין ומנסה בכל כוחה 

להישאר כזו. "אם ישראל תידחק לעמוד בתווך, כשהענקים האלה בתנועה טקטונית נעים 

האחרונה  לעסקים  ישראל  בוועידת  כץ  ישראל  התחבורה  שר  אמר  השני",  לקראת  אחד 

"אנחנו לא נצליח לצוף".

לא  מעולם  הרי  ישראל  מאליו.  מובן  איננו  ניטרליות  על  לשמור  הישראלי  "הניסיון 

הייתה קרובה יותר לממשל האמריקני ומעולם לא נהנתה ממחוות כאלה מצד נשיא ארה"ב. 

סין, לעומת זאת, אינה מסתירה את קשריה עם איראן, שבה היא תלויה לאספקת הנפט 

שלה. ובכל זאת, כשארה"ב ביקשה מישראל לבטל את הסכם הזיכיון שניתן לחברה סינית 

בנמל  שמבקרות  השישי  הצי  ספינות  את  שמסכן  זיכיון  בחיפה,  המפרץ  נמל  את  להפעיל 

הסמוך - היא קיבלה מירושלים כתף קרה.

""איך אמרתי בדיונים", סיפר השר כץ באותה התבטאות פומבית נדירה, "זה לא סוד 

- הסוסים כבר ברחו מהאורווה". כץ יודע על מה הוא מדבר. הוא שחקן הציר במערך הק־

שרים שהסינים בנו כאן בשנים האחרונות. הוא זה שפתח עבורם את מכרזי נת"ע להקמת 

הרכבת הקלה בגוש דן ואת המכרזים להקמה ולתפעול הנמלים החדשים באשדוד ובחיפה.

הפוליטיקה  של  מההבנה  להתרשם  שלא  יכול  לא  הסינים  פעילות  אחר  שעקב  "מי 

ומההתקדמות  הכוח,  למוקדי  שמקורבים  אלה  הנכונים,  ה'מאכערים'  מגיוס  הישראלית, 

האיטית והזהירה לכיבוש שוק התשתיות בישראל מתחת לאפן של החברות האמריקניות 

והאירופיות.

"אבל משהו בכל זאת השתנה כאן בימים האחרונים. הלחץ האמריקני מתחיל לשאת 

תוצאות. חברה ממשלתית סינית נזרקה לאחרונה ממכרז גדול לרכישת תחנת כוח, על אף 

שעמדה בכל תנאי הסף. מסרים שקטים מועברים לגבי מכרזים נוספים, כמו מכרזי הרכבת 

השבוע  מדי.  ומאוחר  מדי  מעט  בבחינת  לא  זה  אם  השאלה  דן.  ובגוש  בירושלים  הקלה 

פורסם ב"גלובס", כי למכרז להקמת מנהרה מתחת לרחוב אבן גבירול בתל אביב, עבור הקו 

הירוק של הרכבת הקלה, ניגשו חמש מתמודדות - כולן סיניות."

פרנו // ‡ברהם ויסמן

 וי להן לבריו‡
"אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת 

אוי להם לבריות מעלבונה של תורה" (אבות ו, ב). הגאון המקובל רבי שלמה אליעזר 

אלפנדרי זצוק"ל (נלב"ע כ"ב אייר תר"צ), כתב שמה שאמרו חז"ל אוי להם לבריות 

מעלבונה של תורה - שהכוונה לומר שגם על 'הבריות' - שהוא לשון חשיבות, והם 

עוסקים בתורה, אם הם שותקים ואינם שמים לב לעורר את לב העם.

שכן  וכל  התורה,  עלבון  הוא  כן  גם  שזה  משום  להם' -  'אוי  נאמר:  עליהם  אם 

בדור הזה, שהוא 'עקבתא דמשיחא', ותורה מונחת בקרן זווית - דורש אין לה, שמ־

עכבים הגאולה, שעכשיו צורך גדול, משום שידוע שהגאולה אינה באה כי אם דווקא 

בזכות העוסקים בתורה לשמה.

// לאחר שהליכוד „בר המערכ
האשים אותו, ליברמן 
יצא בהתקפה על רה"מ

"נתניהו הוא זה שטרפד פינוי בניה פלסטינית 
בלתי חוקית בחאן אל–אחמר ובסוסיא" ◆ ליברמן: 

"פונה לחבריי בליכוד, תפסיקו לשקר לעם 
ישראל ולומר ש"ישראל ביתנו" מחפשת סיבות 

לא להכנס לממשלה"

מ‡: יוני טיין
מפלגת  שיו"ר  לאחר 
אביגדור  ח"כ  ביתנו,  ישראל 
בכירים  ע"י  הואשם  ליברמן, 
אחר  מניע  לו  יש  כי  בהליכוד 
ולכן  הגיוס  לחוק  קשור  שאינו 
הוא רוצה בחירות ולא ממשלה 
הגיב  ליברמן  נתניהו.  בראשות 

ותקף.
תחפשו  "אל  כתב  ליברמן 
הבחירות  במהלך  לפנס.  מתחת 
לרא־ בנתניהו  לתמוך  הבטחנו 
הצגנו  זה  ולצד  הממשלה,  שות 
ביטחון,  וברור:  חד  יום  סדר 
עליה וקליטה, דת ומדינה. נושא 
אחד  היה  הישיבות  בני  גיוס 
הסעיפים המרכזיים בסדר היום 

של "ישראל ביתנו".
לאחר הבחירות, כפי שה־
המדי־ לנשיא  המלצנו  תחייבנו, 
כמועמד  נתניהו  בנימין  על  נה 
עם  יחד  הממשלה.  את  להרכיב 
להתבטל  התחייבנו  לא  זאת, 
התחייבנו  ולא  הליכוד  בפני 
הבסיסיים  העקרונות  על  לוותר 
לפני  שלי  הופעה  בכל  שלנו. 
הבחירות  כדי  תוך  הבחירות, 
הבהרתי  הבחירות  אחרי  וגם 
לשני  משתמע  שאינו  באופן 
ויתורים  שום  יהיו  שלא  פנים, 
לה־ שהובא  הגיוס,  חוק  בנושא 
צבעה בקריאה ראשונה כפשרה 

ממלכתית, מאוזנת ומוסכמת על 
המפלגות החרדיות".

"אנ־ וכתב  הוסיף  ליברמן 
אנ־ לאומית!  ממשלה  בעד  חנו 
חנו נגד ממשלה חרדית! כאשר 
ועל  התחייבויות  על  מדברים 
שב־ לזכור  כדאי  ימין,  ממשלת 
נימין נתניהו חתום בחתימת ידו 
"יש־ עם  קואליציוני  הסכם  על 
ראל ביתנו" משנת 2009 בו הת־
החמאס.  שלטון  מיגור  על  חייב 
בחתימת  שחתום  הוא  נתניהו 
עם  קואליציוני  הסכם  על  ידו 
"ישראל ביתנו" משנת 2016 בו 
עונש  בחוק  תמיכה  על  התחייב 
מוות למחבלים, חוק שהוא בע־

צמו טרפד בהמשך".
רה"מ  את  תקף  ליברמן 
פינוי  שטרפד  זה  הוא  "נתניהו 
חוקית  בלתי  פלסטינית  בניה 
ובסוסיא,  אל–אחמר  בחאן 
צריך  לא  בג"ץ.  אישור  למרות 
צריך  ולא  לפנס,  מתחת  לחפש 
פונה  אני  נסתר.  מניע  לחפש 
לחבריי בליכוד, תפסיקו לשקר 
ש"ישראל  ולומר  ישראל  לעם 
ביתנו" מחפשת סיבות לא להכ־
להעביר  תתחייבו  לממשלה.  נס 
הש־ בקריאה  הגיוס  חוק  את 
המקורי  בנוסח  והשלישית  ניה 
נסו  מסתדר.  הכל  איך  ותראו 

אותנו".
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שר בכיר בליכוד: "מסתמן 
שהכנסת תפוזר עד רביעי בלילה"
המשבר סביב חוק הגיוס והתבצרות ליברמן והחרדים בעמדותיהם הופכים 
את האפשרות לבחירות חוזרות לממשית. נתניהו: "עושים מאמץ אחרון כדי 
להימנע מבחירות". ליברמן: "לא מתרגשים" ◆ בכיר ב"כחול לבן": לא נתמוך 

בפיזור הכנסת אם לא נקבל קודם אפשרות להקים בעצמנו ממשלה

מ‡: יוני טיין
חדשות  בחירות  כי  יתכן 
פגי־ בתום  אומר  זה  את  בפתח, 
(יום  בצהריים  הליכוד  שרי  שת 
השלטון  במפלגת  בכיר  שר  א'), 
לדבריו "מסתמן שהכנסת תפוזר 
(המועד  בלילה"  רביעי  יום  עד 
נתניהו  ממשלת  להצגת  האחרון 
החמישית הוא חצות שבין רביעי 

לחמישי).
כל  כי  הוסיף,  הבכיר  השר 
הזמן נמשכים במקביל המאמצים 
החדשה.  הממשלה  את  להרכיב 
אמר  עצמו  הממשלה  ראש  גם 
"עושים  אנו  כי  שרינו"  ב"פורום 
מאמץ אחרון כדי להימנע מבחי־

רות חוזרות".
הוח־ הליכוד  שרי  בישיבת 
(הליכוד)  זוהר  מיקי  ח"כ  כי  לט 
לפיזור  פרטית  חוק  הצעת  יניח 
מש־ דעת  שחוות  לאחר  הכנסת, 
להגיש  ניתן  לא  כי  קבעה  פטית 
הצעת חוק ממשלתית כיוון שמ־

דובר בממשלת מעבר.
אביג־ ביתנו,  ישראל  יו"ר 
מאשימים  שאותו   - ליברמן  דור 
הקמת  למנוע  בניסיון  בליכוד 
התעקשותו  בשל  ימין  ממשלת 
בגרסתו  הגיוס  חוק  את  להעביר 

ואמר  לדברים  הגיב   - המקורית 
מבחי־ מתרגשים  לא  "אנחנו  כי 

רות".
ב"כחול  בכיר  ואולם, 
בחוק  נתמוך  "לא  כי  אמר  לבן" 
נקבל  לא  אם   - הכנסת  לפיזור 
קודם את האפשרות להרכיב את 
במפלגה  מאוד  בכיר  הממשלה". 
אמר כי "החוק אומר שאם נתניהו 
אחר  ח"כ  או  אנחנו  מצליח,  לא 
מה  הזדמנות.  מקבלים  מהליכוד 
חדש  הליך  ממציא  הוא  פתאום 

שזה או שהוא מקים או שהולכים 
לבחירות?".

להפ־ בכדי  יותר  מוקדם 
יריב  השר  ליברמן,  על  לחץ  עיל 
לוין, ראש צוות המשא ומתן של 
הגיעו  בהליכוד  כי  אמר  הליכוד, 
ש"ס,  הסיעות  כל  עם  לסיכום 
הימין  מפלגות  ואיחוד  יהדוה"ת 
בכל  קוו  סטטוס  על  שמירה  על 
ומ־ דת  בענייני  החקיקה  נושאי 
דינה" חוץ מליברמן שעדיין נותר 

דבק בעיקשותו עד כה.

רה"מ והשר לביטחון הפנים קיימו 
הערכת מצב בעקבות גל השריפות

ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לביטחון הפנים גלעד ארדן קיימו הערכת 
מצב בעקבות גל השריפות בחפ"ק כוחות החירום וההצלה בתל חדיד

מ‡: יוני טיין
נתניהו  הממשלה  ראש 
על  סקירות  קיבלו  ארדן  והשר 
ההיערכות  ועל  השריפות  מצב 
לקראת התחדשותן ממ״מ מפכ״ל 
נציב  כהן,  מוטי  ניצב  המשטרה 
דדי  טפסר  רב  והצלה  כבאות 
שמחי, מפקד טייסת הכיבוי תת-
בכירים  וגורמים  רוזנטל  ניר  ניצב 
רט"ג,  הביטחון,  משרד  מהמל"ל, 
המ־ השירות  פקע"ר,  קק"ל, 

טאורולוגי וגופים נוספים.
הממשלה  ראש  מכן,  לאחר 
של  הפעלה  בקרון  ביקר  נתניהו 
הכי־ לכוחות  שמסייע  הכטב״ם 
השריפות,  באיתור  וההצלה  בוי 
ושוחח עם לוחמי האש שפועלים 

בשטח.
נתניהו:  הממשלה  ראש 
בשיחה  מדינות,  להרבה  ״פנינו 
שלי עם שר הבט"פ וראש המל"ל, 
סיכמנו על פניה מרבית לכל הגו־
סיוע  הגיע  זה  לרגע  עד  רמים. 
מצרים  איטליה,  קרואטיה  מיוון, 
מעריכים  מאוד  ואנחנו  וקפריסין 
לידי־ להודות  רוצה  אני  זאת. 
כך  על  א-סיסי,  מצרים  נשיא  די 

ששלח שני מסוקים.
מאחרים,  פניות  גם  קיבלנו 
נוס־ מגורמים  וגם  מהרש"פ  גם 
בי־ מדינות,  שש  עד  ארבע  פים. 

לשלוח  מוכנות  כבר  רוסיה,  ניהן 
אלינו  פונים  הם  מעשית.  עזרה 
אפילו לפני שפנינו אליהם, לחלק 
חשוב,  מאוד  זה  הללו  מהמדינות 
והיכולת הבינלאומית חשובה ומ־

סייעת ליכולת הלאומית.
אני רוצה להגדיל עוד יותר 
העצמאית  האש  כיבוי  יכולת  את 
שלנו, אבל אני מברך בשתי ידיים 
על הנכונות של שכנים רבים שלנו 
לעזור לנו בשעת מצוקה כפי שא־

נחנו עוזרים להם.״
הממשלה:  ראש  אמר  עוד 
״אני רוצה להודות ללוחמי האש, 
לשוטרים, לטייסים ולכל הכוחות 
עו־ רגיל  בלתי  פעולה  שבשיתוף 
בתנאים  מאוד  קשה  עבודה  שים 
וככל  היום  גם  אתמול,  גם  קשים, 

שדרוש.
יש־ מאזרחי  מבקש  אני 
ולהימנע  להוראות  להישמע  ראל 
מטיולים בימים אלה, לעשות מה 
שהם מתבקשים כי מדובר בהצלת 
קודם  הם  שלנו  המשימות  חיים. 
כל הצלת חיים. זה אומר שאנחנו 
דבר  וזה  מבתיהם,  אנשים  מפנים 
הדבר  אבל  לב  וקורע  מאוד  קשה 
עם  עכשיו  זה  על  דיברנו  נדרש. 

מ״מ המפכ"ל ועם שר הבט"פ.
המשימה השנייה היא שלי־
נעשה  זה  זה,  לרגע  עד  באש.  טה 
עוד  האתגר  אך  מיטבית,  בצורה 

לפנינו בגלל תנאי מזג אוויר, בגלל 
הרוחות ובגלל החום הקיצוני.

היא  השלישית  המשימה 
את  להחזיר  נעזור  אנחנו  שיקום, 
האנשים לבתיהם ואם צריך – לה־
חזיר את בתיהם. זאת בעיה קשה, 

במיוחד באחד היישובים כאן.
אפשרות  זו  הרביעי  הדבר 
יותר  עוד  אחרת,  היערכות  של 
שיפור  הרבה  הרבה  ויש  טובה 
היום.  כאן  רואה  שאני  במערך 
הטייסת  הרחבת  את  שוקל  אני 
לפעולות  וגם  יום  לפעולות  גם 
אחרים,  מבניים  ושינויים  לילה 
ואני בהחלט מתכוון ליישם אותם 

בשנה הקרובה. 
מצוינת  עבודה  הכל  בסך 
לפני־ עוד  האתגר   – שוב  אבל 
כיבוי  להוראות  הישמעו  אנא  נו. 
עכשיו  להימנע  המשטרה.  האש, 

מטיולים מיותרים".
גלעד  הפנים  לביטחון  השר 
הוא  העיקרי  "המאמץ  ארדן: 
מקום  ובכל  החיים  הצלת  מאמץ 
היא  שלי  ההנחייה  אז  ספק  שיש 
נפנה  צורך  יש  ואם  ספק  שאין 
ונ־ תנועה  צירי  נסגור  אוכלוסיה, 
שעשינו  כפי  בינלאומי  סיוע  זמין 
הצתות  למניעת  נערכים  אנחנו   .
וצוותי  אווירי  חוזי  באמצעות 
חורש  באזורי  שמסיירים  מג״ב 

ויער".

בפגישתם עם רה"מ הפלסטיני:

חברי המפלגות הערביות הביעו התנגדותם לעסקת המאה
חברי הכנסת ציינו שככל הנראה ממשלת נתניהו הבאה תהיה הימנית והגזענית ביותר עם שאיפות לסיפוח אדמות פלסטיניות בצורה רחבה

 מ‡: יוני טיין
בכנסת,  חד"ש  סיעת  חברי 
תומא-סלי־ עאידה  עודה,  איימן 
ג'בארין,  ויוסף  כסיף  עופר  מאן, 
הממשלה  ראש  עם  אתמול  נפגשו 
בר־ אשתייה  מחמד  הפלסטיני, 
שר  גם  השתתף  בישיבה  מאללה. 

שוקרי  דר'  הפלסטיני  האוצר 
בשארה.

חברי הכנסת בירכו את ראש 
הממשלה אשתייה על מינויו לרא־
שות הממשלה, והציגו את עמדתם 
בפני  העומדים  האתגרים  לגבי 

הסוגיה הפלסטינית.

אשתייה,  הממשלה,  ראש 
ההתפת־ את  הח״כים  בפני  הציג 
חיסול  שמטרתן  האחרונות  חויות 
מה  ובעיקר  הפלסטיני,  הסוגיה 
האמרי־ המאה״  ״עסקת  שמכונה 
לה  שקראה  בחרין  ועידת  קנית, 
הע־ למדיניות  וכן  הברית,  ארצות 

מקת הכיבוש מצד ממשלת ישראל 
ודיכוי העם הפלסטיני.

הכסת  חברי  הביעו  מצדם, 
יוז־ לכל  התנגדותם  את  חד"ש  של 
הז־ על  שומרת  שאינה  מדינית  מה 
כויות של העם הפלסטיני, ובמיוחד 
האמרי־ המאה  לעסקת  התנגדותם 

קאית שמטרתה חיסול זכויות אלו.
הכנ־ חברי  התייחסו  כן,  כמו 
סת למה שצפוי מבחינת הממשלה 
שככל  וציינו  הבאה,  הישראלית 
הבאה  נתניהו  ממשלת  הנראה 
עם  ביותר  והגזענית  הימנית  תהיה 
פלסטי־ אדמות  לסיפוח  שאיפות 

ניות בצורה רחבה.
חברי הכנסת גם הדגישו את 
כל  בין  והאחדות  הפיוס  חשיבות 
נציגי העם הפלסטיני, במיוחד בשל 
האתגרים העתידיים הקשים אתם 

מתמודדים בני העם הפלסטיני.

https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
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שר בכיר בליכוד: "מסתמן 
שהכנסת תפוזר עד רביעי בלילה"
המשבר סביב חוק הגיוס והתבצרות ליברמן והחרדים בעמדותיהם הופכים 
את האפשרות לבחירות חוזרות לממשית. נתניהו: "עושים מאמץ אחרון כדי 
להימנע מבחירות". ליברמן: "לא מתרגשים" ◆ בכיר ב"כחול לבן": לא נתמוך 

בפיזור הכנסת אם לא נקבל קודם אפשרות להקים בעצמנו ממשלה

מ‡: יוני טיין
חדשות  בחירות  כי  יתכן 
פגי־ בתום  אומר  זה  את  בפתח, 
(יום  בצהריים  הליכוד  שרי  שת 
השלטון  במפלגת  בכיר  שר  א'), 
לדבריו "מסתמן שהכנסת תפוזר 
(המועד  בלילה"  רביעי  יום  עד 
נתניהו  ממשלת  להצגת  האחרון 
החמישית הוא חצות שבין רביעי 

לחמישי).
כל  כי  הוסיף,  הבכיר  השר 
הזמן נמשכים במקביל המאמצים 
החדשה.  הממשלה  את  להרכיב 
אמר  עצמו  הממשלה  ראש  גם 
"עושים  אנו  כי  שרינו"  ב"פורום 
מאמץ אחרון כדי להימנע מבחי־

רות חוזרות".
הוח־ הליכוד  שרי  בישיבת 
(הליכוד)  זוהר  מיקי  ח"כ  כי  לט 
לפיזור  פרטית  חוק  הצעת  יניח 
מש־ דעת  שחוות  לאחר  הכנסת, 
להגיש  ניתן  לא  כי  קבעה  פטית 
הצעת חוק ממשלתית כיוון שמ־

דובר בממשלת מעבר.
אביג־ ביתנו,  ישראל  יו"ר 
מאשימים  שאותו   - ליברמן  דור 
הקמת  למנוע  בניסיון  בליכוד 
התעקשותו  בשל  ימין  ממשלת 
בגרסתו  הגיוס  חוק  את  להעביר 

ואמר  לדברים  הגיב   - המקורית 
מבחי־ מתרגשים  לא  "אנחנו  כי 

רות".
ב"כחול  בכיר  ואולם, 
בחוק  נתמוך  "לא  כי  אמר  לבן" 
נקבל  לא  אם   - הכנסת  לפיזור 
קודם את האפשרות להרכיב את 
במפלגה  מאוד  בכיר  הממשלה". 
אמר כי "החוק אומר שאם נתניהו 
אחר  ח"כ  או  אנחנו  מצליח,  לא 
מה  הזדמנות.  מקבלים  מהליכוד 
חדש  הליך  ממציא  הוא  פתאום 

שזה או שהוא מקים או שהולכים 
לבחירות?".

להפ־ בכדי  יותר  מוקדם 
יריב  השר  ליברמן,  על  לחץ  עיל 
לוין, ראש צוות המשא ומתן של 
הגיעו  בהליכוד  כי  אמר  הליכוד, 
ש"ס,  הסיעות  כל  עם  לסיכום 
הימין  מפלגות  ואיחוד  יהדוה"ת 
בכל  קוו  סטטוס  על  שמירה  על 
ומ־ דת  בענייני  החקיקה  נושאי 
דינה" חוץ מליברמן שעדיין נותר 

דבק בעיקשותו עד כה.

רה"מ והשר לביטחון הפנים קיימו 
הערכת מצב בעקבות גל השריפות

ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לביטחון הפנים גלעד ארדן קיימו הערכת 
מצב בעקבות גל השריפות בחפ"ק כוחות החירום וההצלה בתל חדיד

מ‡: יוני טיין
נתניהו  הממשלה  ראש 
על  סקירות  קיבלו  ארדן  והשר 
ההיערכות  ועל  השריפות  מצב 
לקראת התחדשותן ממ״מ מפכ״ל 
נציב  כהן,  מוטי  ניצב  המשטרה 
דדי  טפסר  רב  והצלה  כבאות 
שמחי, מפקד טייסת הכיבוי תת-
בכירים  וגורמים  רוזנטל  ניר  ניצב 
רט"ג,  הביטחון,  משרד  מהמל"ל, 
המ־ השירות  פקע"ר,  קק"ל, 

טאורולוגי וגופים נוספים.
הממשלה  ראש  מכן,  לאחר 
של  הפעלה  בקרון  ביקר  נתניהו 
הכי־ לכוחות  שמסייע  הכטב״ם 
השריפות,  באיתור  וההצלה  בוי 
ושוחח עם לוחמי האש שפועלים 

בשטח.
נתניהו:  הממשלה  ראש 
בשיחה  מדינות,  להרבה  ״פנינו 
שלי עם שר הבט"פ וראש המל"ל, 
סיכמנו על פניה מרבית לכל הגו־
סיוע  הגיע  זה  לרגע  עד  רמים. 
מצרים  איטליה,  קרואטיה  מיוון, 
מעריכים  מאוד  ואנחנו  וקפריסין 
לידי־ להודות  רוצה  אני  זאת. 
כך  על  א-סיסי,  מצרים  נשיא  די 

ששלח שני מסוקים.
מאחרים,  פניות  גם  קיבלנו 
נוס־ מגורמים  וגם  מהרש"פ  גם 
בי־ מדינות,  שש  עד  ארבע  פים. 

לשלוח  מוכנות  כבר  רוסיה,  ניהן 
אלינו  פונים  הם  מעשית.  עזרה 
אפילו לפני שפנינו אליהם, לחלק 
חשוב,  מאוד  זה  הללו  מהמדינות 
והיכולת הבינלאומית חשובה ומ־

סייעת ליכולת הלאומית.
אני רוצה להגדיל עוד יותר 
העצמאית  האש  כיבוי  יכולת  את 
שלנו, אבל אני מברך בשתי ידיים 
על הנכונות של שכנים רבים שלנו 
לעזור לנו בשעת מצוקה כפי שא־

נחנו עוזרים להם.״
הממשלה:  ראש  אמר  עוד 
״אני רוצה להודות ללוחמי האש, 
לשוטרים, לטייסים ולכל הכוחות 
עו־ רגיל  בלתי  פעולה  שבשיתוף 
בתנאים  מאוד  קשה  עבודה  שים 
וככל  היום  גם  אתמול,  גם  קשים, 

שדרוש.
יש־ מאזרחי  מבקש  אני 
ולהימנע  להוראות  להישמע  ראל 
מטיולים בימים אלה, לעשות מה 
שהם מתבקשים כי מדובר בהצלת 
קודם  הם  שלנו  המשימות  חיים. 
כל הצלת חיים. זה אומר שאנחנו 
דבר  וזה  מבתיהם,  אנשים  מפנים 
הדבר  אבל  לב  וקורע  מאוד  קשה 
עם  עכשיו  זה  על  דיברנו  נדרש. 

מ״מ המפכ"ל ועם שר הבט"פ.
המשימה השנייה היא שלי־
נעשה  זה  זה,  לרגע  עד  באש.  טה 
עוד  האתגר  אך  מיטבית,  בצורה 

לפנינו בגלל תנאי מזג אוויר, בגלל 
הרוחות ובגלל החום הקיצוני.

היא  השלישית  המשימה 
את  להחזיר  נעזור  אנחנו  שיקום, 
האנשים לבתיהם ואם צריך – לה־
חזיר את בתיהם. זאת בעיה קשה, 

במיוחד באחד היישובים כאן.
אפשרות  זו  הרביעי  הדבר 
יותר  עוד  אחרת,  היערכות  של 
שיפור  הרבה  הרבה  ויש  טובה 
היום.  כאן  רואה  שאני  במערך 
הטייסת  הרחבת  את  שוקל  אני 
לפעולות  וגם  יום  לפעולות  גם 
אחרים,  מבניים  ושינויים  לילה 
ואני בהחלט מתכוון ליישם אותם 

בשנה הקרובה. 
מצוינת  עבודה  הכל  בסך 
לפני־ עוד  האתגר   – שוב  אבל 
כיבוי  להוראות  הישמעו  אנא  נו. 
עכשיו  להימנע  המשטרה.  האש, 

מטיולים מיותרים".
גלעד  הפנים  לביטחון  השר 
הוא  העיקרי  "המאמץ  ארדן: 
מקום  ובכל  החיים  הצלת  מאמץ 
היא  שלי  ההנחייה  אז  ספק  שיש 
נפנה  צורך  יש  ואם  ספק  שאין 
ונ־ תנועה  צירי  נסגור  אוכלוסיה, 
שעשינו  כפי  בינלאומי  סיוע  זמין 
הצתות  למניעת  נערכים  אנחנו   .
וצוותי  אווירי  חוזי  באמצעות 
חורש  באזורי  שמסיירים  מג״ב 

ויער".

בפגישתם עם רה"מ הפלסטיני:

חברי המפלגות הערביות הביעו התנגדותם לעסקת המאה
חברי הכנסת ציינו שככל הנראה ממשלת נתניהו הבאה תהיה הימנית והגזענית ביותר עם שאיפות לסיפוח אדמות פלסטיניות בצורה רחבה

 מ‡: יוני טיין
בכנסת,  חד"ש  סיעת  חברי 
תומא-סלי־ עאידה  עודה,  איימן 
ג'בארין,  ויוסף  כסיף  עופר  מאן, 
הממשלה  ראש  עם  אתמול  נפגשו 
בר־ אשתייה  מחמד  הפלסטיני, 
שר  גם  השתתף  בישיבה  מאללה. 

שוקרי  דר'  הפלסטיני  האוצר 
בשארה.

חברי הכנסת בירכו את ראש 
הממשלה אשתייה על מינויו לרא־
שות הממשלה, והציגו את עמדתם 
בפני  העומדים  האתגרים  לגבי 

הסוגיה הפלסטינית.

אשתייה,  הממשלה,  ראש 
ההתפת־ את  הח״כים  בפני  הציג 
חיסול  שמטרתן  האחרונות  חויות 
מה  ובעיקר  הפלסטיני,  הסוגיה 
האמרי־ המאה״  ״עסקת  שמכונה 
לה  שקראה  בחרין  ועידת  קנית, 
הע־ למדיניות  וכן  הברית,  ארצות 

מקת הכיבוש מצד ממשלת ישראל 
ודיכוי העם הפלסטיני.

הכסת  חברי  הביעו  מצדם, 
יוז־ לכל  התנגדותם  את  חד"ש  של 
הז־ על  שומרת  שאינה  מדינית  מה 
כויות של העם הפלסטיני, ובמיוחד 
האמרי־ המאה  לעסקת  התנגדותם 

קאית שמטרתה חיסול זכויות אלו.
הכנ־ חברי  התייחסו  כן,  כמו 
סת למה שצפוי מבחינת הממשלה 
שככל  וציינו  הבאה,  הישראלית 
הבאה  נתניהו  ממשלת  הנראה 
עם  ביותר  והגזענית  הימנית  תהיה 
פלסטי־ אדמות  לסיפוח  שאיפות 

ניות בצורה רחבה.
חברי הכנסת גם הדגישו את 
כל  בין  והאחדות  הפיוס  חשיבות 
נציגי העם הפלסטיני, במיוחד בשל 
האתגרים העתידיים הקשים אתם 

מתמודדים בני העם הפלסטיני.

http://bit.ly/2HxYD8W-mashavim-vitman
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הכדור עובר לליברמן:

מועצת גדולי התורה של אגו"י קיבלה 
את מתווה רה"מ נתניהו בסוגיית 

הגיוס. גפני: "ליברמן מסוכן מלפיד"
מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל הכריעה לקבל את מתווה הפשרה לפיו 
חוק הגיוס שגיבש משרד הביטחון בתקופת אביגדור ליברמן יאושר בכנסת ללא 

טבלת יעדי הגיוס המופיעה בו, אך הממשלה תאשר במקביל את אותה טבלה

מ‡: יוני טיין
של  התורה  גדולי  מועצת 
מת־ את  קיבלה  ישראל  אגודת 
חוק  לפתרון  נתניהו  רה"מ  ווה 
ביתנו  ישראל  יו"ר  מול  הגיוס 
בליכוד:  בכיר  מתנגד.  שעדיין 
"הכדור עבר לליברמן - אם יס־

כים, יש ממשלת ימין".
של  החוק  המתווה,  לפי 
בלי  אך  יאושר,  ליברמן  של 
להודיע על יעדי הגיוס שיועברו 
הסעיף  גם  הממשלה  לאישור 
להחלטת  יועבר  החוק  לפקיעת 

הממשלה.
לזה  גם  ליברמן  זאת,  עם 
בה  להצעה  יסכים  שלא  הודיע 
היעדים לא נקבעו בחוק. בתגו־
"הכ־ כי  בליכוד  בכיר  אמר  בה 
דור עבר לאביגדור ליברמן – אם 
עוד  ימין  ממשלת  יש  יסכים, 

הערב".
ביתנו  ישראל  מפלגת 
למפג־ הערב  ההזמנות  נמסר: 
שים אישיים אצל רה"מ, כמו גם 

התורה  גדולי  ממועצת  הודעה 
הערב  מהדורות  לפני  דקות   10
מהלך  של  צדדים  שני  אלו   -
על  לחץ  להפעיל  הנועד  אחד 
ח"כ ליברמן. תכליתו של המה־
לך הוא לתפור את האשמה על 
בית־ "ישראל  ועל  ליברמן  ח"כ 
חוזרות  בבחירות  כאשמים  נו" 
לכנסת. האמת שכל האשמה על 
הלי־ על  היא  חוזרות  בחירות 
לאחר  בראשו.  העומד  ועל  כוד 
ממשלה  להקים  כושל  ניסיון 
מצפים  היינו  מיטביים  בתנאים 
המפ־ על  לחץ  להפעיל  מרה"מ 
העומ־ והרבנים  החרדיות  לגות 
דים מאחוריהן. בכל אופן הצעה 
שלנו מונחת על השולחן, פרס־
בכוונתנו  ואין  ברבים  אותה  מנו 

לוותר על עמדתנו העקרונית.
אליטוב  יוסי  העיתונאי 
סירובו  לאחר  בחשבונו  כתב 
"עכשיו  ליברמן:  של  העיקש 
זה ברור שהסיפור של איווט זה 
הקנוניה לשלוח את ביבי הביתה 

בכל מחיר ולא הּבָאּבע מעשה'ס 
שמספרים לנו כבר עשרה ימים. 
איווט מוכן שינקרו לו שתי עי־
עין  ינקרו  שלביבי  והעיקר  ניים 

אחת.
תקף  גפני  משה  ח"כ 
ב׳קול  גלסנר  למשה  בראיון 
ברמה׳  כי ״ליברמן בניגוד ליאיר 
לפיד מוקף באנשים חרדים. אני 
חרדים  אותם  את  מאשים  לא 
מת־ אבל  שלו,  חברים  שהם 
בייש בשבילם. הוא יותר מסוכן 
לחשוב  נוטים  אנשים  מלפיד! 
שהוא בסדר ואני אומר לך: הוא 
מסוכן מאוד. הוא תמיד נגד כל 
החרדי.  לציבור  שקשור  דבר 
אין אופציה כזאת שש״ס ו׳דגל׳ 
ייכנסו לבד בלי אגו״י. לא נעשה 
והבזויה  השחורה  העבודה  את 
לממשלה  נילך  לא  ליברמן.  של 
אם  איתו.  כשלפיד  גנץ  בני  עם 
יהיו בחירות - אולי ליברמן יע־
בור את אחוז החסימה אבל הוא 

לא יהיה לשון המאזניים״.
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 לתורמי 'שובו'נשיא הרשת מרן שר התורה שליט"א ההבטחה הנדירה וההיסטורית של 

*4905
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

כ"ד-כ"ה אייררביעי חמישי
29-30.05.19

http://bit.ly/2W6QTn2-hmerkaz-hisraeli-leshivuk
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גאולה גני   40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים. 
חדד האחים  בית   100 כהנמן  ברק.  בני 

02-595-1000
 אחריות יצרן 
3 שנים מלאות

 100% מימון
ללא מקדמה

אלפי לקוחות 
מרוצים

ט.ל.ח. | התמונות להמחשה בלבד. נבדק במימון ל-5 שנים. עד גמר המלאי. 

לקנות רכב זו לא בעיה...

רק עם השיטה של שמש תוכלו לרכוש רכב חדש
ולחסוך ריביות מיותרות וכסף רב. בלי לצאת פראיירים. 

אספקה תוך 48 שעות על מבחר דגמים

לצאת פראייר
זו בעיה!

תשלום חודשי
בשמש תחסכו בסיום תקופת המימוןחברה מתחרהשמש רכביםדגם

₪2,229₪2,598סקודה קודיאק

₪1,929₪2,182₪17,197ניסאן אקסטרייל

₪1,823₪2,078₪17,334מיציבושי אאוטלנדר

₪1,413₪1,611₪13,884יונדאי איוניק
*פלוס ₪2000 עמלת הקמה

בשמש תתחחססככוו בבסססייוווםםם תתתתקקקקווווופפפפפפפתתתת הההממממיייממממוווווןןןןןןתחרה

₪2

₪217₪17 197

(הבדיקה נעשתה ב- 05.05.2019 על רכבים במימון מלא - ללא מקדמה)
יצאנו. בדקנו. השווינו.

הדלקה לכבוד רשב"י בליל ל"ג בעומר במוסקבה
לאחר ההדלקה וריקודי שמחה, נערכה התוועדות חסידית גדולה

מ‡: יר‡ל לבי‡
המ־ ההדלקה  נערכה  המונים,  קהל  בהשתתפות 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לכבוד  סורתית 
זי"ע, בחצר בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במ־
רכז מוסקבה, בראשות רבה של רוסיה הגאון רבי בערל 

לאזאר ובהשתתפות האורח הגה"ח רבי יצחק גינזבורג.
לאחר ההדלקה וריקודי שמחה, נערכה התוועדות 
חסידית גדולה, והזמר ר' יעקב שוואקי מארה"ב שימח 

את המשתתפים בשירי החג.
למחרת – יום ל"ג בעומר, נערכו כעשר תהלוכות 

ילדים, במספר שכונות שונות בעיר, 
בהשתתפותם של אלפי ילדים שזכו 
פסוקי  באמירת  שמים,  שם  לקדש 
של  כתקנתו   – ועוד  תהלים  תורה, 

הרבי מליובאוויטש זי"ע.

נסראללה: 
"המתיחות עם 
איראן קשורה 

ישירות לתוכנית 
המאה"

מנהיג חיזבאללה אמר כי המתיחות 
במפרץ הפרסי קשורה לתוכנית 
השלום של הממשל האמריקני

מ‡ פ. יוחנן
חיז־ מנהיג 
חסן  שייח'  באללה, 
כי  אמר  נסראללה, 
איראן  עם  המתיחות 
במפרץ הפרסי קשורה 
לתוכנית  הדוק  באופן 
הממשל  של  המאה 
אר־ מנהיג  האמריקני. 
כי  הוסיף  הטרור  גון 
הוא תומך בעמדה הפ־
לסטינית הקוראת לה־
חרמת הוועידה בנושא 
לרגל  בנאום  בבחריין. 
יום השנה ה-19 לנסי־
גת צה"ל מלבנון בשנת 
נסראללה  חזר   ,2000
על איומיו נגד ישראל. 
"מה שקורה במ־
לפגוע  והניסיון  פרץ 
ישירות  קשור  באיראן 
מב־ המאה  לתוכנית 
אמר  הרעות",  שרת 
"אנחנו  נסראללה. 
הפ־ בעמדה  תומכים 
המאוחדת  לסטינית 
במנמה.  הוועידה  נגד 
הפלסטינית  הסוגיה 
מזימה  בפני  עומדת 

לחסל את קיומה". 

הארגון  מנהיג 
השיעי טען כי מטרתה 
בבחריין  הוועידה  של 
ליישוב  להביא  היא 
הפליטים  של  מחדש 
באזור.  הפלסטינים 
והפל־ "הלבנונים 
זאת  דוחים  סטינים 
זכות  על  ומתעקשים 
צרי־ מנהיגינו  השיבה. 
מנת  על  להיפגש  כים 
הסכנה  עם  להתמודד 

הזאת", הוסיף.   
חיז־ מנהיג 
כי  עוד  אמר  באללה 
לקחו  וסוריה  איראן 
ההיס־ ב"ניצחון  חלק 
חיזבאללה  של  טורי" 
"לבנון   .2000 בשנת 
החוליה  לא  כבר  היא 
אנ־ באזור.  החלשה 
דברי  על  שמחים  חנו 
שאנו  כך  על  האויב 
אסטרט־ איום  מהווים 
נסרא־ אמר  עליו",  גי 
ללה. "ללא ההתנגדות, 
את  נותן  היה  טראמפ 
לישראל  לבנון  דרום 
ירוש־ עם  שעשה  כפי 

לים ורמת הגולן".

7 יום שני כ"ב אייר תשע"ט 27/05/2019

ליברמן ושקד נפגשו פעמיים 
ודנו בנושאים פוליטיים

האם חוסר ההסכמה על חוק הגיוס מצד המפלגות הממליצות יוביל לא רק 
לבחירות חדשות, אלא גם לשובה של שרת המשפטים לפוליטיקה? שני 

הפוליטיקאים קיימו כמה מפגשים

מ‡: יוני טיין
מדוע  הסיבה  נחשפה  האם 
ליברמן לא חושש מבחירות? ו"ר 
ליברמן  אביגדור  ביתנו  ישראל 
ושרת המשפטים היוצאת איילת 
בשבועות  פעמיים  נפגשו  שקד 
פו־ בנושאים  ודנו  האחרונים 
מקורות  שני  לפי  כך   - ליטיים  
שקד  הפגישה.  בתכני  שמעורים 
כי  ומסרה  הפרסום,  את  אישרה 
ריצה  על  ליברמן  עם  דנתי  "לא 

משותפת בבחירות".
בין  הראשונה  הפגישה 
הע־ יום  במסיבת  היתה  השניים 
הנדל"ן  איש  של  בביתו  צמאות 
הש־ פיתוח.  בהרצליה  רוזן  ברק 
באירוע,  ממושכות  שוחחו  ניים 
מי  במקום.  שנכח  גורם  לפי  כך 
שעוד היה בין 100 המוזמנים הוא 
יאיר נתניהו שתיצפת על ליברמן 
ושקד. הפגישה השנייה בין ליב־
כש־ לפני  התקיימה  לשקד  רמן 
עיניים.  בארבע  הפעם   - בועיים 
כי  טענו  שקד  בסביבת  גורמים 
היא וליברמן נפגשו פעמים רבות 
בכל  הוסיפו  אך  ביחידות,  בעבר 

מקרה כי פניה לליכוד.
אמר  ביתנו  בישראל  גורם 

לליברמן  שקד  בין  הפגישות  כי 
שהאחרון  לכך  הסיבות  אחת  הן 
אינו חושש ללכת לבחירות. אחד 
במערכת  שמוזכרים  התרחישים 
ליב־ של  חבירה  הוא  הפוליטית 
ואכן,  אחת.  לרשימה  ושקד  רמן 
גורם  ביוזמת  שנערך  חדש  סקר 
פוליטי כבר בחן את התרחיש של 
ריצה משותפת של ליברמן ושקד 
הסקר,  לפי  הבאות.  בבחירות 

את  ליברמן  יכפיל  הזה  בתרחיש 
לעשרה  מחמישה  הפוליטי  כוחו 

מנדטים.
העיתונאי יוסי אליטוב כתב 
העיקש  סירובו  לאחר  בחשבונו 
ברור  זה  "עכשיו  ליברמן:  של 
שהסיפור של איווט זה השותפה 
החדשה שלו איילת שקד ולא בני 

הישיבות.  
 

קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים
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ליברמן ושקד נפגשו פעמיים 
ודנו בנושאים פוליטיים

האם חוסר ההסכמה על חוק הגיוס מצד המפלגות הממליצות יוביל לא רק 
לבחירות חדשות, אלא גם לשובה של שרת המשפטים לפוליטיקה? שני 

הפוליטיקאים קיימו כמה מפגשים

מ‡: יוני טיין
מדוע  הסיבה  נחשפה  האם 
ליברמן לא חושש מבחירות? ו"ר 
ליברמן  אביגדור  ביתנו  ישראל 
ושרת המשפטים היוצאת איילת 
בשבועות  פעמיים  נפגשו  שקד 
פו־ בנושאים  ודנו  האחרונים 
מקורות  שני  לפי  כך   - ליטיים  
שקד  הפגישה.  בתכני  שמעורים 
כי  ומסרה  הפרסום,  את  אישרה 
ריצה  על  ליברמן  עם  דנתי  "לא 

משותפת בבחירות".
בין  הראשונה  הפגישה 
הע־ יום  במסיבת  היתה  השניים 
הנדל"ן  איש  של  בביתו  צמאות 
הש־ פיתוח.  בהרצליה  רוזן  ברק 
באירוע,  ממושכות  שוחחו  ניים 
מי  במקום.  שנכח  גורם  לפי  כך 
שעוד היה בין 100 המוזמנים הוא 
יאיר נתניהו שתיצפת על ליברמן 
ושקד. הפגישה השנייה בין ליב־
כש־ לפני  התקיימה  לשקד  רמן 
עיניים.  בארבע  הפעם   - בועיים 
כי  טענו  שקד  בסביבת  גורמים 
היא וליברמן נפגשו פעמים רבות 
בכל  הוסיפו  אך  ביחידות,  בעבר 

מקרה כי פניה לליכוד.
אמר  ביתנו  בישראל  גורם 

לליברמן  שקד  בין  הפגישות  כי 
שהאחרון  לכך  הסיבות  אחת  הן 
אינו חושש ללכת לבחירות. אחד 
במערכת  שמוזכרים  התרחישים 
ליב־ של  חבירה  הוא  הפוליטית 
ואכן,  אחת.  לרשימה  ושקד  רמן 
גורם  ביוזמת  שנערך  חדש  סקר 
פוליטי כבר בחן את התרחיש של 
ריצה משותפת של ליברמן ושקד 
הסקר,  לפי  הבאות.  בבחירות 

את  ליברמן  יכפיל  הזה  בתרחיש 
לעשרה  מחמישה  הפוליטי  כוחו 

מנדטים.
העיתונאי יוסי אליטוב כתב 
העיקש  סירובו  לאחר  בחשבונו 
ברור  זה  "עכשיו  ליברמן:  של 
שהסיפור של איווט זה השותפה 
החדשה שלו איילת שקד ולא בני 

הישיבות.  
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לוויין חושף: 

איראן בונה מעבר גבול בסוריה 
שיאפשר להבריח נשק

דו"ח מודיעין של חברה אזרחית חושף הקמת מתחם חדש בגבול עיראק 
וסוריה, שנבנה על ידי המיליציות השיעיות המכוונות בידי הרפובליקה 

האסלאמית

מ‡ פ. יוחנן
מעי־ חדשים  לוויין  צילומי 
מעבר  בונה  שאיראן  כך  על  דים 
עיראק  בין  אלטרנטיבי  גבול 
מא־ על  שמעיד  באופן  לסוריה, 
בינה  קרקעי  נתיב  לפתוח  מציה 
מודי־ מדוח  עולה  כך   - ללבנון 
הכולל  בדוח   .ISI חברת של  עין 
את תצלומי הלוויין נראה מתחם 
האחרו־ בחודשיים  שנבנה  חדש 
מה־ ק"מ  כשני  של  במרחק  נים 
בעיר  המדינות  בין  הרשמי  גבול 
אבו-כמאל שבצפון מזרח סוריה.

פעיל.  אינו  המדובר  הגבול 
לתנועה  ייפתח  כי  הוצהר  בעבר 
עד אפריל 2018, אולם הדבר לא 
הח־ התשתיות  מעולם.  התממש 
דשות שנראות במתחם, מלמדות 
גבול  מעבר  להקמת  הכנות  על 
הנראה  ככל  שיהיה  אלטרנטיבי 
השיעיות  המליציות  בשליטת 
כל  של  יוצא  וכפועל   - במדינה 

כוח אל-קודס האיראני.
באים  החדשים  התצלומים 

שפורסם  קודם  לדוח  בהמשך 
ביולי 2018, שהעיד על המהלכים 
המילי־ בסיוע  איראן  שמובילה 
המילי־ הדוח,  אותו  פי  על  ציות. 
ציות השיעיות המוכוונות על ידי 
הרפובליקה האסלאמית פינו ציר 
הביצורים  קווי  את  החוצה  עוקף 
ישי־ ונכנס  וסוריה,  עיראק  של 
הותקף  בו  סגור  מתחם  אל  רות 
אתר שנודע כמפקדת המיליציות 

באזור.
מבניית  העולה  המשמעות 
המאמץ  היא  החדש  המתחם 

מש־ תנועה  ציר  לבסס  האיראני 
פעילים  והוצאת  להכנסה  מעותי 
המ־ כן  כמו  ללבנון.  ואף  לסוריה 
כלי  ציוד,  להעברת  ישמש  עבר 
מת־ נשק  ומערכות  אמל"ח  רכב, 
האיראנים  הכוחות  עבור  קדמות 
חיזבאללה.  כמו  בריתם  ובעלי 
העיראקי  הביצורים  בקו  כן,  כמו 
צבאיות  עמדות  מספר  שלאורכו 
של צבא עיראק - העמדה הסמו־
ננטשה  החדש  הגבול  למעבר  כה 

בסוף 2018.

המורדים החות'ים: "תקפנו נמל 
תעופה סעודי"

המורדים החות'ים נתמכים על ידי האיראנים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
של  המתקפות  נמשכים 
יעדים  כלפי  החות'ים  המורדים 
תקי־ לאחר  בסעודיה:  שונים 
מל"טים,   7 בידי  הנפט  שדה  פת 
כי  החות'ים,  אתמול  הודיעו 
ג'יזאן  התעופה  שדה  את  תקפו 

שממוקם בדרומה של סעודיה. 
למורדים  סעודיה  בין 
בידי  נתמכים  אשר  החות'ים 

מת־ האיראנים, 
עקוב  קרב  חולל 
במסגרתו  מדם, 
הצ־ שני  פועלים 
לי־ לכבוש  דדים 
השט־ את  דיהם 
מחזיקה  בהם  חים 
היריבה  הקבוצה 

בתימן.
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אזרחים באיראן 
לנשיא: "התפטר כפי 

שעשתה מיי"
אזרחים רבים באיראן קראו לרוחאני להתפטר על רקע 

אי עמידתו בהבטחות הבחירות שלו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אירא־ אזרחים 
בי־ פרסמו  רבים  נים 
מים האחרונים קריאה 
מהנשיא  הדורשת 
רוחאני  חסן  האיראני 
מתפקידו,  להתפטר 
ראש  שעשתה  כפי 

בריטניה  ממשלת 
הקוראים,  מיי.  תרזה 
רחבי  מכל  איראנים 
את  פרסמו  המדינה, 
לט־ ברשת.  קריאתם 
בדומה  רוחאני  ענתם, 
את  לעזוב  צריך  למיי 
שלא  לאחר  תפקידו, 

בהת־ לעמוד  הצליח 
העם  כלפי  חייבויותיו 
הנוגע  בכל  האיראני, 
הקשה  הכלכלי  למצב 
ולה־ במדינה  ששורר 
אותו  הגרעין  סכם 

הבטיח לשמר. 

לראשונה: הממשלה החלה למדוד את 
יחידות המטה במשרדי הממשלה

מנכ"ל משרד ראש הממשלה יואב הורוביץ הציג היום לממשלה את נתוני משוב שירות פנים ארגוני 
שנערך לראשונה, בהובלת משרד ראש הממשלה, בקרב עובדי המדינה

מ‡: יוני טיין
גדו־ ארגונים  החלו  האחרון  בעשור 
לים במגזר העסקי בישראל למדוד באופן 
שיטתי את איכות השירות הפנים ארגוני, 
הניתן  איכותי  שירות  כי  ההבנה  בסיס  על 
לעובד ע"י יחידות המטה מסייע למתן שי־

רות איכותי ללקוח בקצה.
דומה  משוב  נערך  הראשונה  בפעם 
משרדי  ב-55  עובדים  כ-35,000  בקרב 
לבדוק  במטרה  הסמך,  ויחידות  הממשלה 
יחידות  ע"י  שניתן  השירות  איכות  את 
המטה במשרדים – חשבות, ייעוץ משפטי, 
רכש, משאבי אנוש, מחשוב, תקציבים ות־

כנון מדיניות.
הורוביץ:  יואב  רה"מ  משרד  מנכ"ל 
משרד  לשפר.  ניתן  לא  נמדד  שלא  "מה 

ראש הממשלה מוביל מדיניות של מדידה 
בהח־ העבודה,  בתכנית   – ביצועים  ובקרת 
לטות הממשלה, וכעת גם בתחום השירות 
מר־ הן  המטה  יחידות  המטה.  יחידות  של 
הממשלה  של  ביכולת  וחשוב  מרכזי  כיב 
לא־ השירות  את  ולשפר  מדיניות,  ליישם 
המדידה  כי  בטוח  אני  ולעסקים.  זרחים 
השיטתית של איכות השירות בכל יחידות 
בתפקוד  ממש  של  לשיפור  תוביל  המטה 
של משרדי הממשלה ותגביר את המשילות 

ואת האפקטיביות הממשלתית".
סטנדרטיים  על  שהתבסס  במשוב, 
התבקשו  העובדים  מקובלים,  בינלאומיים 
לתת ציונים ליחידות המטה בהיבטים שו־
ושו־ אדיבות  זמינות,  מקצועיות,  כגון  נים 
תפות מטרה. שיעור המשיבים הכולל עמד 

על כ-50% (כ-17.5 אלף עובדים).

שי־ כי  עולה  המשוב  מתוצאות 
עובדי  של  הכללית  הרצון  שביעות  עור 
על  עומדת  המטה  משירותי  הממשלה 
המידע  מערכות  תחום  כאשר  כ-71%, 
 ,(78%) ביותר  הגבוה  הציון  כבעל  נמצא 
כבעל  התגלה  האנוש  משאבי  תחום  בעוד 
כי  לציין  ראוי   .(67%) ביותר  הנמוך  הציון 
בין  השירות  ברמת  גדולה  שונות  נמצאה 
משרדי ממשלה שונים, מה שמעיד על פו־

טנציאל השיפור.

דיווח: התקדמות במגעים בין 
ישראל ללבנון לגבי קביעת 
הגבול הימי בין המדינות 
סגן הרמטכ"ל לשעבר: "צה"ל יכול להביס את 

חיזבאללה, אמנם במאמץ ניכר, אך בהצלחה מרובה"

מ‡: מ. יו„
 

הרמטכ"ל  סגן 
גולן  יאיר  לשעבר 
איבד  "צה"ל  כי  אמר 
ההתקפי  היצר  את 
בכוחות  האמון  ואת 
היבשה ללא הצדקה". 
גולן אמר את הדברים 
לאיום  כשהתייחס 
ישראל  על  הלבנוני 
צה"ל  של  ולמוכנותו 
הוסיף  אך  למלחמה, 
מצוין  "מוכן  הצבא  כי 

למלחמה בלבנון".
כמו  "צה"ל 
לה־ יכול  היום  שהוא 
חיזבאללה.  את  ביס 
אומנם,  בקלות  לא 
ניכר,  במאמץ  אלא 
לע־ יכול  הוא  אבל 
בהצלחה  זה  את  שות 
סגן  אמר  מרובה" 
לשעבר  הרמטכ"ל 
היא  "הבעיה  והוסיף: 
הפיזיקלי  במישור  לא 
המנט־ במישור  אלא 
רוצים  אנחנו  האם  לי. 
אנחנו  האם  להילחם, 
האם  להילחם,  נכונים 
שיש  מבינים  אנחנו 
אנחנו  מחיר?  לזה 

בכך.  לשאת  יכולים 
אני חושב שכאן נמצא 

הפער המרכזי".
מספר  לפני 
הת־ על  דווח  ימים 
בין  במגעים  קדמות 
לגבי  לבנון  ישראל 
הימי  הגבול  קביעת 
בין המדינות. בעקבות 
של  הדילוגים  מסע 
האמריק־ המתווך 

המדינות.  שתי  בין  ני 
בעיתון  דיווח  פי  על 
אווסט,  אל  א-שארק 
סאטרפילד,  דיוויד 
המדי־ מזכיר  עוזר 
המזרח  לענייני  נה 
אתמול  חזר  הקרוב, 
"רושם  עם  לביירות 
ול־ מישראל,  חיובי" 
מסכי־ בירושלים  פיו 
לקביעת  להצעה  מים 
מבקשים  אך  הגבול, 

מספר הבהרות. 
ישראל  בין 
ללבנון יש סכסוך לגבי 
קילומ־ של 860  שטח 
מש־ אשר  רבוע,  טר 
אזורים  לאורך  תרע 
לבנון  ביצעה  שבהם 
קידוח לפני כשנתיים. 
שגושים  טוענת  לבנון 

באזור  נמצאים  ו-9   8
הכלכלי הבלעדי שלה, 
 9 מגוש  חלק  ואילו 
שישראל  במים  נמצא 
טוענת שנמצאים בש־
רק  מדובר  לא  טחה. 
כי  שטח,  בסכסוך של 
אם גם על הרבה מאוד 

כסף.
ונפט  גז  מרבצי 
לאחרונה  שהתגלו 
ויש־ לבנון  חופי  מול 
להניב  צפויים  ראל 
מיליארד   600 עד 
העשו־ פני  על  דולר 
בדצמבר  הבאים.  רים 
ממשלת  חתמה   2017
חב־ שלוש  עם  לבנון 
על  בינלאומיות  רות 
בדיקות  שיבצעו  מנת 
הגושים.  שני  לגבי 
להתחיל  צפויה  לבנון 
שליד  באזור  לקדוח 
במחלוקת  השטח 
בשנה הבאה. בביירות, 
כל־ במשבר  שנמצאת 
לפתור  מבקשים  כלי, 
יש־ עם  הסכסוך  את 
ראל מהר ככל האפשר 
על מנת לאפשר לחב־
רות לקדוח גם בשטח 

המדובר.

mailto:s026444967@gmail.com
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אזרחים באיראן 
לנשיא: "התפטר כפי 

שעשתה מיי"
אזרחים רבים באיראן קראו לרוחאני להתפטר על רקע 

אי עמידתו בהבטחות הבחירות שלו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אירא־ אזרחים 
בי־ פרסמו  רבים  נים 
מים האחרונים קריאה 
מהנשיא  הדורשת 
רוחאני  חסן  האיראני 
מתפקידו,  להתפטר 
ראש  שעשתה  כפי 

בריטניה  ממשלת 
הקוראים,  מיי.  תרזה 
רחבי  מכל  איראנים 
את  פרסמו  המדינה, 
לט־ ברשת.  קריאתם 
בדומה  רוחאני  ענתם, 
את  לעזוב  צריך  למיי 
שלא  לאחר  תפקידו, 

בהת־ לעמוד  הצליח 
העם  כלפי  חייבויותיו 
הנוגע  בכל  האיראני, 
הקשה  הכלכלי  למצב 
ולה־ במדינה  ששורר 
אותו  הגרעין  סכם 

הבטיח לשמר. 

לראשונה: הממשלה החלה למדוד את 
יחידות המטה במשרדי הממשלה

מנכ"ל משרד ראש הממשלה יואב הורוביץ הציג היום לממשלה את נתוני משוב שירות פנים ארגוני 
שנערך לראשונה, בהובלת משרד ראש הממשלה, בקרב עובדי המדינה

מ‡: יוני טיין
גדו־ ארגונים  החלו  האחרון  בעשור 
לים במגזר העסקי בישראל למדוד באופן 
שיטתי את איכות השירות הפנים ארגוני, 
הניתן  איכותי  שירות  כי  ההבנה  בסיס  על 
לעובד ע"י יחידות המטה מסייע למתן שי־

רות איכותי ללקוח בקצה.
דומה  משוב  נערך  הראשונה  בפעם 
משרדי  ב-55  עובדים  כ-35,000  בקרב 
לבדוק  במטרה  הסמך,  ויחידות  הממשלה 
יחידות  ע"י  שניתן  השירות  איכות  את 
המטה במשרדים – חשבות, ייעוץ משפטי, 
רכש, משאבי אנוש, מחשוב, תקציבים ות־

כנון מדיניות.
הורוביץ:  יואב  רה"מ  משרד  מנכ"ל 
משרד  לשפר.  ניתן  לא  נמדד  שלא  "מה 

ראש הממשלה מוביל מדיניות של מדידה 
בהח־ העבודה,  בתכנית   – ביצועים  ובקרת 
לטות הממשלה, וכעת גם בתחום השירות 
מר־ הן  המטה  יחידות  המטה.  יחידות  של 
הממשלה  של  ביכולת  וחשוב  מרכזי  כיב 
לא־ השירות  את  ולשפר  מדיניות,  ליישם 
המדידה  כי  בטוח  אני  ולעסקים.  זרחים 
השיטתית של איכות השירות בכל יחידות 
בתפקוד  ממש  של  לשיפור  תוביל  המטה 
של משרדי הממשלה ותגביר את המשילות 

ואת האפקטיביות הממשלתית".
סטנדרטיים  על  שהתבסס  במשוב, 
התבקשו  העובדים  מקובלים,  בינלאומיים 
לתת ציונים ליחידות המטה בהיבטים שו־
ושו־ אדיבות  זמינות,  מקצועיות,  כגון  נים 
תפות מטרה. שיעור המשיבים הכולל עמד 

על כ-50% (כ-17.5 אלף עובדים).

שי־ כי  עולה  המשוב  מתוצאות 
עובדי  של  הכללית  הרצון  שביעות  עור 
על  עומדת  המטה  משירותי  הממשלה 
המידע  מערכות  תחום  כאשר  כ-71%, 
 ,(78%) ביותר  הגבוה  הציון  כבעל  נמצא 
כבעל  התגלה  האנוש  משאבי  תחום  בעוד 
כי  לציין  ראוי   .(67%) ביותר  הנמוך  הציון 
בין  השירות  ברמת  גדולה  שונות  נמצאה 
משרדי ממשלה שונים, מה שמעיד על פו־

טנציאל השיפור.

דיווח: התקדמות במגעים בין 
ישראל ללבנון לגבי קביעת 
הגבול הימי בין המדינות 
סגן הרמטכ"ל לשעבר: "צה"ל יכול להביס את 

חיזבאללה, אמנם במאמץ ניכר, אך בהצלחה מרובה"

מ‡: מ. יו„
 

הרמטכ"ל  סגן 
גולן  יאיר  לשעבר 
איבד  "צה"ל  כי  אמר 
ההתקפי  היצר  את 
בכוחות  האמון  ואת 
היבשה ללא הצדקה". 
גולן אמר את הדברים 
לאיום  כשהתייחס 
ישראל  על  הלבנוני 
צה"ל  של  ולמוכנותו 
הוסיף  אך  למלחמה, 
מצוין  "מוכן  הצבא  כי 

למלחמה בלבנון".
כמו  "צה"ל 
לה־ יכול  היום  שהוא 
חיזבאללה.  את  ביס 
אומנם,  בקלות  לא 
ניכר,  במאמץ  אלא 
לע־ יכול  הוא  אבל 
בהצלחה  זה  את  שות 
סגן  אמר  מרובה" 
לשעבר  הרמטכ"ל 
היא  "הבעיה  והוסיף: 
הפיזיקלי  במישור  לא 
המנט־ במישור  אלא 
רוצים  אנחנו  האם  לי. 
אנחנו  האם  להילחם, 
האם  להילחם,  נכונים 
שיש  מבינים  אנחנו 
אנחנו  מחיר?  לזה 

בכך.  לשאת  יכולים 
אני חושב שכאן נמצא 

הפער המרכזי".
מספר  לפני 
הת־ על  דווח  ימים 
בין  במגעים  קדמות 
לגבי  לבנון  ישראל 
הימי  הגבול  קביעת 
בין המדינות. בעקבות 
של  הדילוגים  מסע 
האמריק־ המתווך 
המדינות.  שתי  בין  ני 
בעיתון  דיווח  פי  על 
אווסט,  אל  א-שארק 
סאטרפילד,  דיוויד 
המדי־ מזכיר  עוזר 
המזרח  לענייני  נה 
אתמול  חזר  הקרוב, 
"רושם  עם  לביירות 
ול־ מישראל,  חיובי" 
מסכי־ בירושלים  פיו 
לקביעת  להצעה  מים 
מבקשים  אך  הגבול, 

מספר הבהרות. 
ישראל  בין 
ללבנון יש סכסוך לגבי 
קילומ־ של 860  שטח 
מש־ אשר  רבוע,  טר 
אזורים  לאורך  תרע 
לבנון  ביצעה  שבהם 
קידוח לפני כשנתיים. 
שגושים  טוענת  לבנון 

באזור  נמצאים  ו-9   8
הכלכלי הבלעדי שלה, 
 9 מגוש  חלק  ואילו 
שישראל  במים  נמצא 
טוענת שנמצאים בש־
רק  מדובר  לא  טחה. 
כי  שטח,  של  בסכסוך 
אם גם על הרבה מאוד 

כסף.
ונפט  גז  מרבצי 
לאחרונה  שהתגלו 
ויש־ לבנון  חופי  מול 
להניב  צפויים  ראל 
מיליארד   600 עד 
העשו־ פני  על  דולר 
בדצמבר  הבאים.  רים 
ממשלת  חתמה   2017
חב־ שלוש  עם  לבנון 
על  בינלאומיות  רות 
בדיקות  שיבצעו  מנת 
הגושים.  שני  לגבי 
להתחיל  צפויה  לבנון 
שליד  באזור  לקדוח 
במחלוקת  השטח 
בשנה הבאה. בביירות, 
כל־ במשבר  שנמצאת 
לפתור  מבקשים  כלי, 
יש־ עם  הסכסוך  את 
ראל מהר ככל האפשר 
על מנת לאפשר לחב־
רות לקדוח גם בשטח 

המדובר.

https://www.kupat.org.il/Project/148?source=118
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צרפת: לפחות 13 פצועים בפיצוץ 
בליון; מקרון: "זו מתקפה"

הרשויות במדינה דיווחו כי 13 בני אדם נפצעו כתוצאה מהפיצוץ במאפיה 
במדרחוב במרכז העיר ◆ המשטרה המקומית פתחה בסריקות אחר חשוד 

מ‡ פ. יוחנן
נפצעו  אדם  בני  לפחות 13 
שב־ ליון  בעיר  שאירע  בפיצוץ 
במ־ הרשויות  מסרו  כך   - צרפת 
בסוף  התרחשה  התקרית  דינה. 
במדרחוב  מאפיה  ליד  השבוע 
ללוחמה  הרשות  העיר.  במרכז 
והמשט־ בחקירה,  פתחה  בטרור 
לאירוע  מתייחסת  המקומית  רה 

כניסיון רצח. 
כל הפצועים, בהם ילדה בת 
שמונה, לא נמצאים בסכנת חיים.
צרפת  במשטרת  גורמים 

הידי־ לסוכנות  מסרו 
כוחות  כי  רויטרס  עות 
החשוד,  אחר  סורקים 
אופ־ על  רוכב  שנראה 
חבוש  כשהוא  ניים 
תועד  הוא  במסכה. 
האבטחה  במצלמות 
מא־ מול  מזוודה  מניח 
דורי",  "בריוש  פיית 

והמש־ הפיצוץ  לפני  קצר  זמן 
הציבור  עזרת  את  ביקשה  טרה 

באיתורו.
נשיא צרפת עמנואל מקרון 
כ"מתקפה"  התקרית  את  תיאר 

ללא קורבנות. עוד הוא הוסיף כי 
"מחשבותיי עם הפצועים". אחרי 
פיצוץ המטען, תוגברה האבטחה 
גורם  שום  ציבוריים.  במקומות 

לא קיבל אחריות על התקרית.

עסקת ענק בטיילת ת"א: 

אביב ולני גרופ רכשו מגרש 
באזור הדולפינריום

תמורת המגרש בהרברט סמואל שולמו 250 מיליון שקל ◆ בתכנון להקים בנין 
למלונאות ומגורים

מ‡ פ.  יוחנן
עסקת ענק בטיילת של תל 
אביב: קבוצת אביב (אביב ארלון) 
ודפנה  אביב  דורון  שבבעלות 
הרלב ולני גרופ הצרפתית רכשו 
מגרש ברחוב הרברט סמואל 6-8 

תמורת 250 מיליון שקל.
מש־ קבוצת  הם  המוכרים 
קיעים בראשות רן בלינקיס ואלי 
להב. על המגרש בן 2 הדונם ניתן 
להקים בניין בן 19 קומות הכולל 
מלונאות  קומות   6 מסחר,  קומת 
ומעליהן  חדרים,   150 הכוללות 
קומות מגורים שיכללו 58 דירות. 
יהיו  הבניין  של  הכניסה  בקומת 
ולב־ למלון  נפרדים  לובאים  שני 

ניין המגורים.
ומתן  משא  התנהל  בעבר 
לבין  המגרש  של  המוכרים  בין 
במגרש  שהקימה  עופר,  ליאורה 
הר־ היוקרה  פרויקט  את  הצמוד 

ברט סמואל 10, לרכוש את המג־
רש בהרברט סמואל 6-8 תמורת 
כאשר  שקל,  מיליון  מ-300  יותר 
עופר כבר התקשרה עם ישרוטל 
המלון  את  תפעיל  שזו  מנת  על 
עם עופר  בפרויקט. המשא ומתן 
הערכות  פי  על  אך  הבשיל,  לא 
עם  מגעים  לנהל  צפויה  ישרוטל 
המלון  לניהול  גרופ  ולני  אביב 

בפרויקט.

המגורים  דירות  כן,  כמו 
בשטח  דירות  יכללו  בפרויקט 
גדו־ דירות  לצד  מ"ר   70-80
מגרש  קיים  למקום  בצמוד  לות. 
בבעלות עיריית תל אביב עם תו־
כנית בניין עיר דומה, המאפשרת 
הפ־ שני  בין  המחבר  גשר  גם 
רויקטים. על פי הערכות עיריית 
בקרוב  לצאת  צפויה  אביב  תל 

במכרז לשיווק הקרקע.

הנשיא טראמפ מבקר ביפן
נשיא ארה"ב הגיע לביקור חגיגי ביפן  ◆ שעות לפני בואו פקדה את המקום 

רעידת אדמה

מ‡ פ. יוחנן
רעידת אדמה הורגשה במ־
בבירה  לבניינים  וגרמה  יפן  זרח 
בודדות  שעות  לרעוד,  טוקיו 
דונ־ הברית  ארצות  שנשיא  לפני 
לד טראמפ נחת לביקור במדינה. 
מלאניה  רעייתו  עם  הגיע  הוא 
הקש־ את  להציג  שנועד  לביקור 
רים החזקים בין המדינות, למרות 

יחסי הסחר הבעייתיים.
 5 שעוצמתו  הרעש,  מוקד 
האמ־ הגיאולוגי  המרכז  פי  על 
המדינה,  שבמזרח  בצ'יבה  ריקני, 
מדרום-מזרח  קילומטרים  כ-60 
לא  היא  זאת,  עם  טוקיו.  לבירה 
לאחר  רב  לא  זמן  לנזק.  גרמה 
פנים  לקבלת  נחת  טראמפ  מכן, 
השמיים"  "עץ  מגדל  חגיגית. 
הואר  מטרים   634 לגובה  המגיע 
לכבודו  ולבן  אדום  כחול,  בצבעי 

של הנשיא האמריקני.
בקבלת הפנים השתתפו בין 
מח־ בכירים  עסקים  אנשי  היתר 
ברות כמו טויוטה, ניסאן, הונדה, 
הפציר  הוא  ורקוטן.  סופטבאנק 
במנהיגי המגזר העסקי ביפן לה־
בארצות  השקעותיהם  את  גדיל 

היה  לא  שמעולם  בטענה  הברית 
בד־ זאת.  לעשות  יותר  טוב  זמן 
על  תלונותיו  על  חזר  הוא  בריו 
הבנק המרכזי של ארצות הברית, 
הפדרל ריזרב, שלפיהן המדיניות 
הכלכלית  מהצמיחה  מנעה  שלה 
הפוטנציאל  מלוא  את  לממש 

שלה.
טראמפ  ניצל  ביקורו  את 
השי־ ברקע  ביפן  לנזוף  כדי  גם 
חות המתקיימות בנושא סחר על 
ביח־ מקבלת  שהמדינה  היתרון 
רוצה  הוא  כי  והצהיר  הסחר,  סי 
האיזון  חוסר  על  שיענה  הסכם 
ית־ יש  המדינות. "ליפן  שתי  בין 

הרבה  הרבה,  כבר  משמעותי  רון 
זאת  אולי  בסדר,  זה  אבל  שנים, 
הסיבה שאתם אוהבים אותנו כל 

כך", אמר.
שינזו  יפן  ממשלת  ראש 
טרא־ עם  הוא  גם  שייפגש  אבה, 
מפ, צפוי להדגיש בפגישתו עמו 
את היחסים הקרובים ביניהם, על 
הברית  ארצות  של  כוונתה  רקע 
ייצוא  על  המכסים  את  להגדיל 
הסחר  נושא  מהמדינה.  סחורות 
שמת־ המחלוקת  במרכז  עומד 
נהלת במקביל בין ארצות הברית 

לבין סין והאיחוד האירופי.

פומפאו: אישרתי עסקאות 
ביטחוניות למזרח התיכון

מזכיר המדינה האמריקני אישר את הדיווחים ברשת CNN, והודיע כי עקף את הקונגרס וחתם על 22 
עסקאות בשווי 8 מיליארד דולרים. עסקאות הציוד הצבאי נחתמו מול סעודיה, איחוד האמירויות וירדן

מ‡: מ. לנ„‡
האמריקני  המדינה  מזכיר 
הדיווח  את  אישר  פומפאו,  מייק 
ב-CNN, לפיו נתן היתר לביצוע 
ביטחוני  ייצוא  עסקאות   22 של 
בוצעו  העסקאות  התיכון.  למזרח 
האמירויות  איחוד  סעודיה,  מול 
משמונה  יותר  של  בשווי  וירדן, 
לבצע  מנת  על  דולרים.  מיליארד 
השתמש  פומפאו  המהלך,  את 
הקונגרס  את  ועקף  בסמכותו 

העסקאות  מטרת  האמריקני. 
התוקפנות  הרתעת   - לדבריו 
יכולות  בפיתוח  וסיוע  האיראנית 
מבנות  כמה  של  העצמית  ההגנה 

בריתה של וושינגטון. 
 CNN ברשת  הדיווח  לפי 
טי־ לכלול  אמור  החדש  המשלוח 
לים מונחי מטרה, מרגמות ומנועי 
אמ־ גורמים  במקביל,  מטוסים. 
לסוכנות  אמרו  רשמיים  ריקנים 
הידיעות AP כי הבית הלבן יידע 
לשלוח  הכוונה  על  הקונגרס  את 

התיכון,  למזרח  חיילים   1,500
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איראן.
הנשיא  של  יציאתו  לפני 
מסר  טראמפ  שלח  ביפן,  לביקור 
שצפויים  החיילים  למשפחות 
להישלח לאזור: "יהיה טוב, איראן 
נמצאת במצב שונה מכפי שהייתה 
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נשיא איראן קרא לקיים משאל 
עם על עתיד תכנית הגרעין

מנהיג איראן צפוי להתנגד להצעה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
רוחאני,  חסן  איראן,  נשיא 
במסג־ עם  משאל  לקיים  הציע 
האפ־ האיראני  לעם  תינתן  רתו 
עתיד  יהיה  מה  להחליט  שרות 
הסכם הגרעין. לפי ההצעה, העם 

עתיד  יהיה  מה  יקבע  האיראני 
תפרוש  איראן  האם  ההסכם. 
ממנו, או שמא תמשיך את ההס־
אופציה  הנוכחית.  במתכונתו  כם 
נוספת שעל העם האיראני לבחור 
תהיה האם להיכנע לאולטימטום 

האמריקני.
הסיכוי  פרשנים,  להערכת 
כי מנהיג איראן עלי חמינאי יקבל 

את ההצעה הינו קלוש. 

י-ם: פעוט בן שנתיים נהרג 
מפגיעת כלי רכב

הילד, שנפצע בשכונת צור באהר, פונה לבית החולים שערי צדק תוך כדי 
פעולות החייאה, ושם נקבע מותו ◆ מהחקירה עולה שהוא נפגע מהרכב בו 

כנראה נהג אביו 

מ‡: מ. יו„
נהרג  שנתיים  בן  פעוט 
שנפגע  לאחר  אנושות  אתמול 
באהר  צור  בשכונת  רכב  מכלי 
החו־ לבית  פונה  הוא  בירושלים. 
ראש,  חבלת  עם  צדק  שערי  לים 
נשימה,  וללא  דופק  ללא  כשהוא 

את  ושם נאלצו הרופאים לקבוע 
עולה  ראשוית  מחקירה  מותו. 
החשד שהוא נפגע מהרכב בו לפי 

החשד נהג אביו.
חובש בכיר במד״א אוריאל 
למקום  ״כשהגענו  סיפר:  לביא, 
כשהוא  שנתיים  כבן  פעוט  ראינו 

מחוסר הכרה, לדברי בני המשפ־
חה, לאחר שנפגע מרכב. הענקנו 
לו טיפול רפואי וביצענו פעולות 
אותו  ופינינו  מתקדמות  החייאה 
החו־ לבית  נמרץ  טיפול  בניידת 
פעולות  ביצוע  המשך  תוך  לים, 

החייאה״.

צפון קוריאה גינתה את דרום 
קוריאה על "שיתוף הפעולה 

עם האמריקנים"
צפון קוריאה כינתה את התנהלות הדרום "בוגדנית"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לשרור  שבה  המתיחות 
ני־ לאחר  הקוריאני:  האי  בחצי 
וההצה־ האחרונים  הטילים  סויי 
מכיוונה  הן  שבאו  החריפות  רות 
של  מצדה  והן  וושינגטון  של 
הצ־ אמש  מחריפים  פיונגיאנג, 
ומכנים  הטון,  את  קוריאנים  פון 

את שכניהם מהדרום בכינוי שזה 
זמן רב לא נעשה בו שימוש מצד 
צפון  שפרסמה  בהודעה  הצפון. 
הדרום  כוונת  כי  נאמר,  קוריאה 
עם  המלחמה  בתרגילי  להשתתף 
ארה"ב היא מעשה בוגדני ושפל.

קוריאני,  הדרום  "הצבא 
בהת־ ממשיך  ההסכם,  למרות 

פרו־ ליצירת  השלילית  נהגותו 
הצטרפותו  צבאיות.  בוקציות 
להתקפת  המכוונים  לתרגילים 
מנע עלינו הינו מעשה של בגידה. 
ולנסות  מכך  להימנע  הדרום  על 
ליישם בנאמנות את ההסכם הצ־

באי המשותף", נאמר בהודעה.

מעסיק נאשם בגרימת מוות 
ברשלנות של פועל שנפל מהגג

דאהר אבו זלטה עבד על גג מפעל בקריית גת ללא הדרכה ובלי רתמת בטיחות, 
כשלפתע החלק שעליו עמד התמוטט - והוא נפל מגובה של 9 מטרים ◆ 

מעסיקו הואשם באחריות למותו ובשורת עבירות בטיחות

מ‡: מ. יו„
נאשם  גת  קריית  תושב 
לאחר  ברשלנות  מוות  בגרימת 
לתק־ בניגוד  עובדים  שהעסיק 
מהם  אחד  מכך  וכתוצאה   - נות 
נפל במהלך תיקון גג ונהרג לפני 

כשנתיים וחצי.
שהוגש  האישום  מכתב 
אתמול לבית משפט השלום בא־
החזיק  המעסיק,  כי  עולה  שקלון 
מתכת  לעבודות  עסק  בבעלותו 
עבור  שירות  וסיפק   - ומסגרות 

מפעל בעיר.
 40 בן  זלטה,  אבו  דאהר 
ליומו   2016 באוקטובר  שהגיע 
אחד  על  עלה  בעבודה,  הראשון 
מגגות המפעל בגובה של 9 מטר 
לצורך פירוק וסיכוך מחדש. הוא 
דרך על אחד מלוחות האיסכורית 
מכך  וכתוצאה   - הגג  על  שהיו 
תוך  אל  נפל  והוא  נשבר  הלוח 
פונה  זלטה  אבו  שנפער.  הפתח 
קשות  חבלות  עם  החולים  לבית 
כמה  כעבור  ומת  גופו  חלקי  בכל 

שעות.
לפי  הקטלנית,  התוצאה 
מרשלנותו  נובעת  הפרקליטות, 
לעובדיו  שאישר  המעסיק  של 
שנבדק  מבלי  הגג  על  לעלות 
או  מהנדס  על-ידי  יסודי  באופן 
שה־ לוודא  המסוגלים  הנדסאי 

בצורה  מתאפשרת  עליו  עבודה 
העסיק  "הנאשם  בטיחותית. 
קיבל  שהמנוח  מבלי  המנוח  את 
לעבודה  מוסמך  ממדריך  הדרכה 
אישור  בעל  שהיה  ומבלי  בגובה, 
תקף המעיד על ההדרכה", נכתב 

בכתב האישום.
עוד צוין כי "כלל העובדים 
ביצעו את העבודה על הגג מבלי 
כלשהי  בצורה  מאובטחים  שהם 
נפי־ למניעת  מהמערכות  באחת 
העבודה  בתקנות  המפורטות  לה 
בגובה, מבלי שהם רתומים ברת־
אמ־ שננקטו  ומבלי  בטיחות  מת 
בהתחשב  נפילתם  שימנעו  צעים 
ומבלי  ובשבירותו  הגג  במבנה 

מתאים,  דריכה  לוח  שברשותם 
העבודה  שבזמן  כך  שיונח  כדי 

עליו תימנע שבירת סיכוך הגג.
על  עבדו  אף  "העובדים 
יציב  באופן  שהותקנה  מבלי  הגג 
לאופי  מתאימה  מגן  רשת  ונאות 
העבודה הנדרשת לפי תכנון, הנ־
אזרחי  מהנדס  של  והשגחה  חיה 

רשום", נכתב.
פתחה  המשטרה  במקביל, 
עם  משותפת  בחקירה  הבוקר 
נפילת  בעקבות  הרווחה  משרד 
באשקלון.  מתכת  במפעל  פועל 
הפועל, בשנות ה-20 לחייו, נפצע 
באורח קשה מאוד ופונה להמשך 

טיפול בבית החולים.
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דרך על אחד מלוחות האיסכורית 
מכך  וכתוצאה   - הגג  על  שהיו 
תוך  אל  נפל  והוא  נשבר  הלוח 
פונה  זלטה  אבו  שנפער.  הפתח 
קשות  חבלות  עם  החולים  לבית 
כמה  כעבור  ומת  גופו  חלקי  בכל 

שעות.
לפי  הקטלנית,  התוצאה 
מרשלנותו  נובעת  הפרקליטות, 
לעובדיו  שאישר  המעסיק  של 
שנבדק  מבלי  הגג  על  לעלות 
או  מהנדס  על-ידי  יסודי  באופן 
שה־ לוודא  המסוגלים  הנדסאי 

בצורה  מתאפשרת  עליו  עבודה 
העסיק  "הנאשם  בטיחותית. 
קיבל  שהמנוח  מבלי  המנוח  את 
לעבודה  מוסמך  ממדריך  הדרכה 
אישור  בעל  שהיה  ומבלי  בגובה, 
תקף המעיד על ההדרכה", נכתב 

בכתב האישום.
עוד צוין כי "כלל העובדים 
ביצעו את העבודה על הגג מבלי 
כלשהי  בצורה  מאובטחים  שהם 
נפי־ למניעת  מהמערכות  באחת 
העבודה  בתקנות  המפורטות  לה 
בגובה, מבלי שהם רתומים ברת־
אמ־ שננקטו  ומבלי  בטיחות  מת 
בהתחשב  נפילתם  שימנעו  צעים 
ומבלי  ובשבירותו  הגג  במבנה 

מתאים,  דריכה  לוח  שברשותם 
העבודה  שבזמן  כך  שיונח  כדי 

עליו תימנע שבירת סיכוך הגג.
על  עבדו  אף  "העובדים 
יציב  באופן  שהותקנה  מבלי  הגג 
לאופי  מתאימה  מגן  רשת  ונאות 
העבודה הנדרשת לפי תכנון, הנ־
אזרחי  מהנדס  של  והשגחה  חיה 

רשום", נכתב.
פתחה  המשטרה  במקביל, 
עם  משותפת  בחקירה  הבוקר 
נפילת  בעקבות  הרווחה  משרד 
באשקלון.  מתכת  במפעל  פועל 
הפועל, בשנות ה-20 לחייו, נפצע 
באורח קשה מאוד ופונה להמשך 

טיפול בבית החולים.
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"הגירעון יזנק ל־50 
מיליארד שקלים"

כך הזהירה קרן המטבע את ישראל ◆  ההמלצה: לאמץ יעד 
לשיעור של 2.5% 

מ‡ פ. יוחנן
הבינ־ המטבע  קרן 
לאומית מזהירה: הגירעון 
בשנת  המדינה  בתקציב 
לשיעור  לזנק  צפוי   2019
של 3.5% מהתוצר, סכום 
מיליארד  מ־50  יותר  של 

שקלים. 
יעד  לעומת  זאת 
רשמי  ממשלתי  גירעון 
מה־  2.9% של  בשיעור 

כ־40  של  סכום  תוצר, 
לפי  שקלים.  מיליארד 
היום,  בישראל  פרסום 
חריגה  היא  המשמעות 
שק־ מיליארד  כ־10  של 
זאת,  עם  מהמתוכנן.  לים 
קרן המטבע הבינלאומית 
הח־ לממשלה  ממליצה 
 2020 בשנת  לאמץ  דשה 
הממשלתי  לגירעון  יעד 
בשיעור של 2.5% מהתו־
צר, שיחייב את הממשלה 
ואת משרד האוצר לקצץ 
בהוצאות   2020 בתקציב 
את  ולהגדיל  הממשלה 
ב־20  ממסים  ההכנסות 

מיליארד שקלים. 
המט־ קרן  בכך 
לדו"ח  מצטרפת  בע 
ה־ ארגון  שפרסם  דומה 
OECD, שגם בו ישראל 
הגי־ זינוק  מפני  מוזהרת 
לשיעור  הממשלתי  רעון 
של 3.5% מהתוצר - וגם 
הח־ לממשלה  קרא  הוא 
לצמצם  ואף  לרסן  דשה 
כלכלני  הוצאותיה.  את 
לממשלה  קראו  הארגון 
החדשה להגדיל את הכנ־
סותיה ממסים, בין השאר 
הפטורים  ביטול  ידי  על 
ויר־ פירות  על  ממע"מ 
ובאילת.  בתיירות  קות 
ישראל,  בנק  נגיד  גם 
קרא  ירון,  אמיר  פרופ' 
החד־ לממשלה  השבוע 
הוצאותיה,  את  לרסן  שה 
ההכנסות  את  להגדיל 
הגי־ את  לצמצם  ממסים, 
ולח־  - הממשלתי  רעון 
בחוב  יורד  למתווה  זור 

הממשלתי ביחס לתוצר.
הקרן  כלכלני 
יש־ כלכלת  כי  מציינים 

וצמחה  איתנה  ראל 
בר־  3.2% של  בשיעור 
השנה  של  הראשון  בעון 
החריג  הגידול  (בנטרול 
הכלכלנים  התמ"ג).  של 
ישראל  כלכלת  כי  צופים 
בשיעור  לצמוח  תמשיך 
ב־2019  גם   3.3% של 
ומציינים  ב־2020,  וגם 
התמ"ג  צמיחת  שיעור  כי 
של  לרמה  ירד  הישראלי 
3% לשנה, לעומת שיעור 
של -3.5% שנתי  צמיחה 
האלפיים.  בשנות   3.7%
קוראים  גם  הכלכלנים 
להשתלבותם  עוד  לפעול 
של נשים ערביות וגברים 
העבודה  בשוק  חרדים 
נמרצות  ביתר  ולפעול   -
העבו־ פריון  להגדלת 
מעריכים  כן,  כמו  דה. 
התגברות  מגמת  "יש  כי 
וגם  בישראל  באינפלציה 
'מל־ בשל  העולם  ברחבי 
"בגלל  וכן  הסחר'  חמת 
הנפט  במחירי  העלייה 

והאנרגיה".

מרחב הדיג ברצועת עזה 
יוגדל שוב ל-15 מייל

הודעת מתאם פעולות הממשלה בשטחים מגיעה לאחר 
שהמרחב צומצם עקב שיגורי בלוני תבערה מעזה לשטח 

ישראל ◆ "נועד למנוע הידרדרות של המצב ההומניטרי" נאמר 
בהודעה 

מ‡: מ. יו„
פעולות  מתאם 
בשטחים  הממשלה 
הדיג  מרחב  כי  הודיע, 
שוב  יוגדל  עזה  ברצועת 
זאת  ימי.  מייל  ל-15 
שצ־ לאחר  ימים  שלושה 
של  הדיג  מרחב  את  מצם 
שי־ בעקבות  עזה,  דייגי 
תבערה  בלוני  של  גורם 
מהרצועה לשטח ישראל.

אלוף  של  בהודעתו 
כי  צוין,  רוקון  אבו  כמיל 
היד־ למנוע  נועד  הצעד 
ההומ־ המצב  של  רדרות 
ומשקף  ברצועה,  ניטרי 
המבדילה  המדיניות  את 
לאוכלוסיה  הטרור  בין 

האזרחית.
ביום רביעי האחרון 
נגרמו 11 שריפות בעוטף 
עזה בעקבות בלוני תבע־
מהרצועה.  שהופרחו  רה 

צוותי כיבוי בסיוע קק"ל, 
והגנים  הטבע  רשות 
שלי־ השיגו  ורבש"צים 
וכיבו  הדליקות  על  טה 
האחרונה  בשבת  אותן. 
מרצו־ בלונים  זר  נחת 
מטען  שנשא  עזה,  עת 
בבסיס  מאולתר,  נפץ 
המטען  בדרום.  צה"ל 
בבסיס  פתוח  בשטח  נפל 
ונוטרל על ידי חבלן מש־

טרתי.

שוודיה תארח ועידה למאבק 
באנטישמיות

הוועידה עתידה להיערך באוקטובר 2020 בעיר מאלמו ◆ "אנטישמיות היא רעל לכלל החברה" 
אמר ר"מ שוודיה

מ‡ פ. יוחנן
בעיה  רק  אינה  "אנטישמיות 
כך  החברה":  לכלל  רעל  זה  יהודית, 
אמר ראש ממשלת שוודיה סטפן לופבן, 
והודיע כי ארצו תארח ועידה בינלאומית 
השואה,  ולזכר  באנטישמיות  למאבק 
שעתידה להיערך באוקטובר 2020 בעיר 

הצ־ הידיעות  לסוכנות  בריאיון  מאלמו. 
למצוא  שניתן  לופבן  אמר   AFP רפתי 
ובכל  באירופה  בשבדיה,  אנטישמיות 

רחבי העולם.
מתוך 10 מיליון תושבים בשבדיה, 
נאמדת הקהילה היהודית במדינה בין 15 
ל־20 אלף אנשים ובקרבם עולות טענות 

רקע  על  כלפיהם  בהתנכלויות  לעלייה 
מהגרים,  הגעת  מאז  בייחוד  אנטישמי, 
זאת   .2014 משנת  מוסלמים,  מרביתם 
למרות שמנתוני פשיעה של 2016, עולה 
הפשעים  מכלל  אחוזים  שלושה  רק  כי 
פו־ אתניים,  דתיים,  ממניעים  שנעשים 

ליטיים ומיניים היו בשל אנטישמיות. 

צבא עיראק לכד את אחראי הכספים 
של דאע"ש

האיש אחראי לכמה מהפעולות הבולטות של ארגון הטרור בתחום הכלכלי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אחד האנשים הקרובים ביותר למ־
נלכד  בגדדי,  אל  בכר  אבו  דאע"ש  נהיג 
אתמול בידי כוחות הביטחון העיראקים. 
האיש הופקד על כל ענייני הכספים של 
ומ־ עיראק,  ברחבי  הסוני  הטרור  ארגון 
מה־ לכמה  היתר,  בין  אחראי,  הוא  שכך 
פעולות הבולטות של הארגון, בהן ההש־
תלטות על אחד הבנקים הגדולים ביותר 
מיליארד  כרבע  של  ולקיחתם  בעיראק 

דולרים מחשבונו. 

וונצואלה: מנהיגי שני המחנות הניצים 
יקיימו שיחות שלום בנורבגיה

שני הצדדים צפויים להיפגש בקרוב בנורבגיה כדי להגיע להסכמות שיובילו לתום המשבר 
במדינה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בקרוב  לארח  צפויה  נורבגיה 
שאולי  במיוחד,  מעניינת  פסגה  פגישת 
בוונצואלה.  הקשה  לסכסוך  סוף  תשים 
מצד  נציגים  להשתתף  צפויים  בפגישה 

בראשותו  הרשמית  וונצואלה  ממשלת 
הרו־ ידי  על  הנתמך  מדורו  ניקולס  של 
של  ונציגיו  והאיראנים,  הטורקים  סים, 
הנתמך  גויאדו  חואן  האופוזיציה  מנהיג 
על ידי ארה"ב, ברזיל, קנדה ושאר מדי־

נות המערב. 

סו־ אינה  הנורווגית,  החוץ  שרת 
המרכזיים  "השחקנים  כי  אמרה  ריידה, 
לדבריה,  בשיחות".  ישתתפו  בקראקס 
הסכם  לכל  מחויבת  תהיה  "נורבגיה 

שיושג כתוצאה מהפסגה המתוכננת".

אופקים: תינוקת נפצעה קשה מנפילת מראה בביתה
תינוקת כבת שנה נפצעה באורח קשה לאחר שמראה כבדה נפלה עליה 

מ‡: מ. יו„
אתמול  נפצעה  שנה  כבת  תינוקת 
בבית  כבד  חפץ  מנפילת  קשה  באורח 
באופקים. מבדיקה ראשונית של האירוע 
מראה  עליה  נפלה  הנראה  ככל  כי  עולה 

הנתונה במסגרת עץ כבדה.
בשעה 10:39 בבוקר התקבל דיווח 
על  נגב  במרחב  מד"א  של   101 במוקד 
תינוקת שנפגעה מחפץ כבד שנפל בבית 
של  ופרמדיקים  חובשים  באופקים. 
מד"א שהוזעקו למקום פינו את התינוקת 
היא  שבע.  בבאר  סורוקה  החולים  לבית 
הגיעה לבית החולים מורדמת ומונשמת, 

ואושפזה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים.
סיפר:  סורל  שי  מד"א  פרמדיק 

הפעוטה  את  ראינו  לבית  "כשהגענו 
מחוסרת הכרה במצב קריטי, לאחר שנ־
בראשה.  ופגע  שנפל  כבד  מחפץ  פגעה 
חיים  מצילות  פעולות  ביצוע  כדי  תוך 

שם  נמרץ,  טיפול  לניידת  אותה  הכנסנו 
מצבה  וכאשר  אותה,  והנשמנו  הרדמנו 
המשך  תוך  אותה  פינינו  מעט  התייצב 

טיפול רפואי לבית החולים".
אר־ מנכ"לית  סילבינגר,  אורלי 
התייחסה  ילדים,  לבטיחות  בטרם  גון 
הוא  "הבית  כי  ואמרה  הקשה  לאירוע 
תאונות  מרבית  מתרחשות  שבו  המקום 
הילדים. מסיבה זו חשוב מאוד להתאים 
ומ־ רהיטים  קיבוע  לילדים.  הבית  את 
ראות לקיר הוא הכרחי למניעת נפילתם 
ארגון  נתוני  פי  על  הילדים".  על  ולהגנה 
בטרם, עד כה בשנת 2019 מתו 18 ילדים 

מהיפגעות בבית ובחצר הבית.
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צבי יחזקאלי: "בלוני התבערה 
לא ייפסקו, קיים חשש 

לאינתיפאדת אש" 
הפרשן לענייני ערבים טוען כי הצתות יכולות להגיע גם מכיוון הגדה ◆ 

"לפלסטינים חשוב לדעת שישראל לא יכולה לעשות כלום בנושא" טען בפניו 

מ‡: מ. יו„ 
האח־ בשבוע  השריפות  גל 
רון, לא נגרם באופן בלעדי על ידי 
מזג האוויר החם והיבש ומדורות 
ל"ג בעומר, אלא גם בגלל גורמים 
עוינים מתוך רצועת עזה ששיגרו 
דלי־ מוקדי  ויצרו  תבערה  בלוני 
קה נוספים בכרמיה וביער בארי. 
ערוץ  של  ערבים  לענייני  הפרשן 
הנו־ על  דיבר  יחזקאלי  צבי   ,13
התבערה  שבלוני  רק  "לא  שא: 
יפסיקו, כנראה שהם גם יוסיפו - 
קיים חשש שגם ביהודה ושומרון 
והפלסטינים  תבערה  בלוני  יהיו 

יתחילו אינתיפאדת אש".
הסכם  לנו  שאין  "ברגע 
יהיה  אם  וספק  חמאס,  עם  כתוב 

רק  בינינו  יהיו  בכלל,  כזה  אחד 
אין  עוד  כל  שקט,  של  הבנות 
בגדר",  חור  יש  כתוב,  מסמך  לך 
הוסיף יחזקאלי בנושא הדיווחים 
על הסדר הפסקת האש שהוכחש 
השבוע.  הצדדים  שני  ידי  על 
סיבה  ימצאו  תמיד  "בחמאס 
לשגר בלון. חמאס תמיד משאיר 
לעצמו פתח, לפחות בעזה, לומר 
- אני לא רוצה להתחייב וכשנוח 
ואם  תבערה  בלון  אפריח  אני  לי 
יורו לי מאיראן לירות טילים, אני 

אעשה גם את זה".
"הפלסטינים יודעים שחצי 
השני.  לצד  כואב  וזה  נשרף  נגב 
שי־ יודעים  שהם  זה  חשוב  הכי 
כלום",  לעשות  יכולה  לא  שראל 
תצא  לא  הפרשן, "ישראל  הוסיף 

בגלל  מבצע  של  לסוג  עכשיו 
איראן  דבר  של  בלונים". "בסופו 
המשנה  קבלני  כל  את  מפעילה 
האס־ הג'יהאד  את  לה  יש  שלה. 
למרות  ידיה,  על  שממומן  לאמי 
האחרו־ השנה  בחצי  ירד  שהוא 
יותר  היא  היום  עזה  רצועת  נה. 
פעם,  אי  הייתה  מאשר  איראנית 
במפרץ  שהמתיחות  ייתכן  ולכן 
האמריקני  הגמגום  בגלל  תוביל 

לפרובוקציה בצפון".
סו־ קאסם  פקודה  "ביום 
בצפון  לחיזבאללה  אומר  לימאני 
אסור  לירות.  בעזה  ולג'יהאד 
לשכוח שיש לו בטן מלאה על כל 
התקיפות שישראל מבצעת בסו־
ריה, ואנחנו משלמים את המחיר 

על זה בעזה", סיכם יחזקאלי.

לאחר 50 שנה: קינון של 
דורסים מסוג רחם בכרמל

מדובר גם בהישג בקנה מידה עולמי לטבע בישראל 

מ‡: יר‡ל לבי‡
מקרה  לאחר  כשבועיים 
באופן  שפגע  החמור,  ההרעלה 
וב־ הנשרים  באוכלוסיית  אנוש 
עופות הדורסים בצפון, זוהה קי־
נון של זוג רחמים באזור הכרמל, 

לראשונה מזה 50 שנה.
בנוף  החריג  הקינון  את 
ואקולוגים  פקחים  זיהו  הכרמל 
ואלו  והגנים  הטבע  רשות  של 
הבחי־ כאשר  יותר  עוד  התרגשו 
רחמים  זוג  של  הוא  הקינון  כי  נו 
הרבייה  בגרעין  שניהם  שנולדו 
בחי בר כרמל וזאת על פי הידוע, 
רחמים  שזוג  בעולם  לראשונה 
זה  מסוג  רבייה  בגרעין  שנולדו 
מקננים יחדיו.  נקבת הרחם, המ־
ילידת  היא   ,10 כנף  בתג  סומנת 
חי- בשמורת  ששוחררה   ,2011
והרחם   2012 בינואר  כרמל  בר 
הוא  כנף 24,  בתג  המסומן  הזכר, 
בכרמל  ששוחרר   ,  2014 יליד 

בדצמבר 2014.
אקו־ הצופה,  אוהד  לדברי 
הטבע  רשות  של  העופות  לוג 
דורס  עוף  הוא  "הרחם  והגנים: 
בינוני בגודלו שעיקר מזונו פגרים 
ושיירי בעלי חיים, והוא מתמחה 
בי־ ביצים.  קליפות  של  בפיצוח 

שראל האוכלוסייה היציבה מונה 
יציבות  על  ושומרת  זוגות  כ-55 
דר־ בעשור האחרון אחרי ירידה 
סטית מ-150 זוגות לאורך כ-30 
שנה. הרחם נכחד מהכרמל ברא־
בסוף  ומהגליל  ה-60  שנות  שית 
שנות ה-80 . זאת למעט זוג יחיד 
בנחל עמוד, שאחד מפרטיו הור־
בבית  שוקם  שעברה,  בשנה  על 
הספארי  של  בר  לחיות  החולים 
והגנים,  הטבע  ורשות  גן  ברמת 
לסודן  ונדד  לטבע  חזרה  שוחרר 

שם הוא מקנן כעת".
כי:  ואומר  מרחיב  הצופה 

המקומי  דורס  העוף  הוא  "הרחם 
עולמית  הכחדה  בסכנת  שנמצא 
תחומי  ובמרבית  ביותר  החמורה 
פוחתת.  אוכלוסייתו  תפוצתו 
כנראה  זאת,  לעומת  בישראל, 
רבייה  ממשק,  פעולות  בזכות 
במסגרת  מבצעים  שאנו  ואישוש 
"פרויקט פורשים כנף", המשותף 
החברה  והגנים,  הטבע  לרשות 
החשמל,  וחברת  הטבע  להגנת 
באוכלוסייה,  יציבות  נשמרת 
שהינה חריגה לטובה בקנה מידה 

עולמי".

למעלה מ-900 מוקשים פונו 
מאזור בקעת הירדן

 המוקשים הונחו במקום בתחילת שנות ה-70

מ‡: מ. יו„
בפי־ ההנדסה  חיל  כוחות 
הר־ עם  בשיתוף  המרכז,  קוד 
מוקשים  לפינוי  הלאומית  שות 
בימים  פינו  הביטחון,  במשרד 
המוקשים  שדה  את  האחרונים 
אל- קאסר  באזור  ביותר  הגדול 
יהוד שמרחב החטיבה המרחבית 
ידוע  אשר  והעמקים"  "הבקעה 
שדה  המנזרים''.  ''ארץ  בכינויו 
מ-900  למעלה  מכיל  המוקשים 
במקום  הונחו  אשר  מוקשים 
ארץ  בלב  ה-70  שנות  בתחילת 
שריון  כוחות  מול  אל  המנזרים, 
המזרחי  מהגבול  לחדור  שאיימו 

לארץ באותה התקופה.
המוקשים  שדות  פינוי 

פיתוח  מתוכנית  כחלק  נעשה 
לאפשר  מנת  על  הטבילה,  אתר 
להיכנס,  ולתיירים  לאזרחים 
לבקר ולהתפלל בבטחה באתרים 

הקדושים באזור.
מדברי מפקד חטיבת הבק־
אודי  אלוף-משנה  והעמקים,  עה 
לוחמי  השלימו  ״השבוע  צור: 
צעד  והעמקים  הבקעה  חטיבת 

להנגשת  בדרך  נוסף  משמעותי 
חבל ארץ ייחודי זה של ארץ המ־
המו־ פינוי  הרחב.  לקהל  נזרים 
מתוכנית  חלק  הינו  היום  קשים 
להשיב  שנועדה  סדורה  עבודה 
ולאפשר  לכנסיות  המנזרים  את 
לציבור לטייל בבטחה בחבל ארץ 

זה".

חשד להצתה בשריפה במבוא מודיעים
בשירותי הכיבוי מסרו כי החשד עלה בעקבות כמה מוקדי אש שהתגלו במושב, 
ש-40 מתוך 50 הבתים בו נשרפו ◆ נבדקות הסיבות גם לשריפות נוספות בגל 

שהחל ביום חמישי

מ‡: מ. יו„
האר־ הכבאות  בשירותי 
נבדק  כי  אתמול  הודיעו  ציים 
הענק  בשריפת  להצתה  חשד 
שחוללה חורבן במושב מבוא מו־
דיעים ביום חמישי - וכילתה 40 

מתוך 50 הבתים שבו.
כבר  הכיבוי,  שירותי  לפי 
שישי  ביום  השריפה,  למחרת 
מאגף  חוקרים  צוותי  האחרון, 
החקירות של הכיבוי, בסיוע כל־
הגיעו  נוסף,  טכנולוגי  וציוד  בים 
הסיבות  את  לחקור  כדי  לזירה 
בהמשך  זאת,  השריפה.  לפרוץ 
על-ידי  המתבצעת  לחקירה 

אנשי הכיבוי במספר מוקדים נו־
פרצו  שבהם  הארץ  ברחבי  ספים 

שריפות.
במבוא  החקירה  ממצאי 
מודיעים, נמסר, מעלים כי ישנם 
מספר מוקדים לשריפה במקום - 
להצתה.  החשד  את  שמעלה  מה 
בכיבוי הוסיפו כי החקירה עדיין 

נמשכת.
בשירותי  מסרו  שלשום 
מהשריפות,  בחלק  כי  הכבאות 
ובקיבוץ  עזה  שבעוטף  בכרמיה 
הוא  גם  קשות  שניזוק  הראל 
ועשרה מבתיו עלו באש, נבדקת 
חשמלי  מכשל  שהחלו  אפשרות 

ולא   - החשמל  חברת  של  בכבל 
הש־ לגבי  בעומר.  ל"ג  ממדורות 
אז  נמסר  מודיעים  במבוא  ריפה 

כי היא עדיין נבדקת.
אמרו  החשמל  בחברת 
ראשו־ בבדיקה  מדובר  כי  מנגד 
נית בלבד שנעשתה על ידי חוקר 
וממצאיה  הכבאות,  של  שריפות 
שנע־ לבדיקה  בסתירה  עומדים 
רכה על ידי חוקר שריפות מטעם 
הוחלט  לפיכך,  החשמל.  חברת 
צוות  להקים  הגופים  ידי  על 
הדליקה  מקור  לבדיקת  משותף 

והפקת הלקחים בהתאם.
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צבי יחזקאלי: "בלוני התבערה 
לא ייפסקו, קיים חשש 

לאינתיפאדת אש" 
הפרשן לענייני ערבים טוען כי הצתות יכולות להגיע גם מכיוון הגדה ◆ 

"לפלסטינים חשוב לדעת שישראל לא יכולה לעשות כלום בנושא" טען בפניו 

מ‡: מ. יו„ 
האח־ בשבוע  השריפות  גל 
רון, לא נגרם באופן בלעדי על ידי 
מזג האוויר החם והיבש ומדורות 
ל"ג בעומר, אלא גם בגלל גורמים 
עוינים מתוך רצועת עזה ששיגרו 
דלי־ מוקדי  ויצרו  תבערה  בלוני 
קה נוספים בכרמיה וביער בארי. 
ערוץ  של  ערבים  לענייני  הפרשן 
הנו־ על  דיבר  יחזקאלי  צבי   ,13
התבערה  שבלוני  רק  "לא  שא: 
יפסיקו, כנראה שהם גם יוסיפו - 
קיים חשש שגם ביהודה ושומרון 
והפלסטינים  תבערה  בלוני  יהיו 

יתחילו אינתיפאדת אש".
הסכם  לנו  שאין  "ברגע 
יהיה  אם  וספק  חמאס,  עם  כתוב 

רק  בינינו  יהיו  בכלל,  כזה  אחד 
אין  עוד  כל  שקט,  של  הבנות 
בגדר",  חור  יש  כתוב,  מסמך  לך 
הוסיף יחזקאלי בנושא הדיווחים 
על הסדר הפסקת האש שהוכחש 
השבוע.  הצדדים  שני  ידי  על 
סיבה  ימצאו  תמיד  "בחמאס 
לשגר בלון. חמאס תמיד משאיר 
לעצמו פתח, לפחות בעזה, לומר 
- אני לא רוצה להתחייב וכשנוח 
ואם  תבערה  בלון  אפריח  אני  לי 
יורו לי מאיראן לירות טילים, אני 

אעשה גם את זה".
"הפלסטינים יודעים שחצי 
השני.  לצד  כואב  וזה  נשרף  נגב 
שי־ יודעים  שהם  זה  חשוב  הכי 
כלום",  לעשות  יכולה  לא  שראל 
תצא  לא  הפרשן, "ישראל  הוסיף 

בגלל  מבצע  של  לסוג  עכשיו 
איראן  דבר  של  בלונים". "בסופו 
המשנה  קבלני  כל  את  מפעילה 
האס־ הג'יהאד  את  לה  יש  שלה. 
למרות  ידיה,  על  שממומן  לאמי 
האחרו־ השנה  בחצי  ירד  שהוא 
יותר  היא  היום  עזה  רצועת  נה. 
פעם,  אי  הייתה  מאשר  איראנית 
במפרץ  שהמתיחות  ייתכן  ולכן 
האמריקני  הגמגום  בגלל  תוביל 

לפרובוקציה בצפון".
סו־ קאסם  פקודה  "ביום 
בצפון  לחיזבאללה  אומר  לימאני 
אסור  לירות.  בעזה  ולג'יהאד 
לשכוח שיש לו בטן מלאה על כל 
התקיפות שישראל מבצעת בסו־
ריה, ואנחנו משלמים את המחיר 

על זה בעזה", סיכם יחזקאלי.

לאחר 50 שנה: קינון של 
דורסים מסוג רחם בכרמל

מדובר גם בהישג בקנה מידה עולמי לטבע בישראל 

מ‡: יר‡ל לבי‡
מקרה  לאחר  כשבועיים 
באופן  שפגע  החמור,  ההרעלה 
וב־ הנשרים  באוכלוסיית  אנוש 
עופות הדורסים בצפון, זוהה קי־
נון של זוג רחמים באזור הכרמל, 

לראשונה מזה 50 שנה.
בנוף  החריג  הקינון  את 
ואקולוגים  פקחים  זיהו  הכרמל 
ואלו  והגנים  הטבע  רשות  של 
הבחי־ כאשר  יותר  עוד  התרגשו 
רחמים  זוג  של  הוא  הקינון  כי  נו 
הרבייה  בגרעין  שניהם  שנולדו 
בחי בר כרמל וזאת על פי הידוע, 
רחמים  שזוג  בעולם  לראשונה 
זה  מסוג  רבייה  בגרעין  שנולדו 
מקננים יחדיו.  נקבת הרחם, המ־
ילידת  היא   ,10 כנף  בתג  סומנת 
חי- בשמורת  ששוחררה   ,2011
והרחם   2012 בינואר  כרמל  בר 
הוא  כנף 24,  בתג  המסומן  הזכר, 
בכרמל  ששוחרר   ,  2014 יליד 

בדצמבר 2014.
אקו־ הצופה,  אוהד  לדברי 
הטבע  רשות  של  העופות  לוג 
דורס  עוף  הוא  "הרחם  והגנים: 
בינוני בגודלו שעיקר מזונו פגרים 
ושיירי בעלי חיים, והוא מתמחה 
בי־ ביצים.  קליפות  של  בפיצוח 

שראל האוכלוסייה היציבה מונה 
יציבות  על  ושומרת  זוגות  כ-55 
דר־ בעשור האחרון אחרי ירידה 
סטית מ-150 זוגות לאורך כ-30 
שנה. הרחם נכחד מהכרמל ברא־
בסוף  ומהגליל  ה-60  שנות  שית 
שנות ה-80 . זאת למעט זוג יחיד 
בנחל עמוד, שאחד מפרטיו הור־
בבית  שוקם  שעברה,  בשנה  על 
הספארי  של  בר  לחיות  החולים 
והגנים,  הטבע  ורשות  גן  ברמת 
לסודן  ונדד  לטבע  חזרה  שוחרר 

שם הוא מקנן כעת".
כי:  ואומר  מרחיב  הצופה 

המקומי  דורס  העוף  הוא  "הרחם 
עולמית  הכחדה  בסכנת  שנמצא 
תחומי  ובמרבית  ביותר  החמורה 
פוחתת.  אוכלוסייתו  תפוצתו 
כנראה  זאת,  לעומת  בישראל, 
רבייה  ממשק,  פעולות  בזכות 
במסגרת  מבצעים  שאנו  ואישוש 
"פרויקט פורשים כנף", המשותף 
החברה  והגנים,  הטבע  לרשות 
החשמל,  וחברת  הטבע  להגנת 
באוכלוסייה,  יציבות  נשמרת 
שהינה חריגה לטובה בקנה מידה 

עולמי".

למעלה מ-900 מוקשים פונו 
מאזור בקעת הירדן

 המוקשים הונחו במקום בתחילת שנות ה-70

מ‡: מ. יו„
בפי־ ההנדסה  חיל  כוחות 
הר־ עם  בשיתוף  המרכז,  קוד 
מוקשים  לפינוי  הלאומית  שות 
בימים  פינו  הביטחון,  במשרד 
המוקשים  שדה  את  האחרונים 
אל- קאסר  באזור  ביותר  הגדול 
יהוד שמרחב החטיבה המרחבית 
ידוע  אשר  והעמקים"  "הבקעה 
שדה  המנזרים''.  ''ארץ  בכינויו 
מ-900  למעלה  מכיל  המוקשים 
במקום  הונחו  אשר  מוקשים 
ארץ  בלב  ה-70  שנות  בתחילת 
שריון  כוחות  מול  אל  המנזרים, 
המזרחי  מהגבול  לחדור  שאיימו 

לארץ באותה התקופה.
המוקשים  שדות  פינוי 

פיתוח  מתוכנית  כחלק  נעשה 
לאפשר  מנת  על  הטבילה,  אתר 
להיכנס,  ולתיירים  לאזרחים 
לבקר ולהתפלל בבטחה באתרים 

הקדושים באזור.
מדברי מפקד חטיבת הבק־
אודי  אלוף-משנה  והעמקים,  עה 
לוחמי  השלימו  ״השבוע  צור: 
צעד  והעמקים  הבקעה  חטיבת 

להנגשת  בדרך  נוסף  משמעותי 
חבל ארץ ייחודי זה של ארץ המ־
המו־ פינוי  הרחב.  לקהל  נזרים 
מתוכנית  חלק  הינו  היום  קשים 
להשיב  שנועדה  סדורה  עבודה 
ולאפשר  לכנסיות  המנזרים  את 
לציבור לטייל בבטחה בחבל ארץ 

זה".

חשד להצתה בשריפה במבוא מודיעים
בשירותי הכיבוי מסרו כי החשד עלה בעקבות כמה מוקדי אש שהתגלו במושב, 
ש-40 מתוך 50 הבתים בו נשרפו ◆ נבדקות הסיבות גם לשריפות נוספות בגל 

שהחל ביום חמישי

מ‡: מ. יו„
האר־ הכבאות  בשירותי 
נבדק  כי  אתמול  הודיעו  ציים 
הענק  בשריפת  להצתה  חשד 
שחוללה חורבן במושב מבוא מו־
דיעים ביום חמישי - וכילתה 40 

מתוך 50 הבתים שבו.
כבר  הכיבוי,  שירותי  לפי 
שישי  ביום  השריפה,  למחרת 
מאגף  חוקרים  צוותי  האחרון, 
החקירות של הכיבוי, בסיוע כל־
הגיעו  נוסף,  טכנולוגי  וציוד  בים 
הסיבות  את  לחקור  כדי  לזירה 
בהמשך  זאת,  השריפה.  לפרוץ 
על-ידי  המתבצעת  לחקירה 

אנשי הכיבוי במספר מוקדים נו־
פרצו  שבהם  הארץ  ברחבי  ספים 

שריפות.
במבוא  החקירה  ממצאי 
מודיעים, נמסר, מעלים כי ישנם 
מספר מוקדים לשריפה במקום - 
להצתה.  החשד  את  שמעלה  מה 
בכיבוי הוסיפו כי החקירה עדיין 

נמשכת.
בשירותי  מסרו  שלשום 
מהשריפות,  בחלק  כי  הכבאות 
ובקיבוץ  עזה  שבעוטף  בכרמיה 
הוא  גם  קשות  שניזוק  הראל 
ועשרה מבתיו עלו באש, נבדקת 
חשמלי  מכשל  שהחלו  אפשרות 

ולא   - החשמל  חברת  של  בכבל 
הש־ לגבי  בעומר.  ל"ג  ממדורות 
אז  נמסר  מודיעים  במבוא  ריפה 

כי היא עדיין נבדקת.
אמרו  החשמל  בחברת 
ראשו־ בבדיקה  מדובר  כי  מנגד 
נית בלבד שנעשתה על ידי חוקר 
וממצאיה  הכבאות,  של  שריפות 
שנע־ לבדיקה  בסתירה  עומדים 
רכה על ידי חוקר שריפות מטעם 
הוחלט  לפיכך,  החשמל.  חברת 
צוות  להקים  הגופים  ידי  על 
הדליקה  מקור  לבדיקת  משותף 

והפקת הלקחים בהתאם.
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הרשויות בעוטף עזה לנתניהו:

 "דורשים תקצוב קבוע 
והתייחסות פרטנית"

במכתב ששלחו חמש הרשויות נטען כי על אף השינוי שחל בדפוסי הלחימה 
בשנתיים האחרונות, לא עודכן תקציב מרכזי החוסן למעלה מעשור ◆ "אנו 
לא מסכנים ולא זקוקים לרחמים, אלא להכרה ייחודית במציאות המורכבת 

והמתמשכת בה אנו חיים" כתבו

מ‡: מ. יו„
בעוטף  הרשויות  ראשי 
לראש  מכתב  שלשום  שלחו  עזה 
הממשלה בנימין נתניהו בדרישה 
לעיגון תקציבי עבור מרכזי החו־
תו־ דורשים  הרשויות  ראשי  סן. 
שקלים  מיליון  חמישה  של  ספת 
ובנוסף התייחסות פרטנית לציוני 
בחינות הבגרות. "אנו לא מסכנים 
לה־ אלא  לרחמים,  זקוקים  ולא 
המורכ־ במציאות  ייחודית  כרה 
חיים",  אנו  בה  והמתמשכת  בת 
הרשויות  ששלחו  במכתב  נכתב 
נגב  שדות  אשכול,  אשקלון,  חוף 

ושער הנגב, והעיר שדרות.
אף  על  כי  טענו  הרשויות 
הלחימה  בדפוסי  שחל  השינוי 
עוד־ לא  האחרונות,  בשנתיים 
למעלה  החוסן  מרכזי  תקציב  כן 
מעשור. הם ציינו כי מרכזי חוסן 
במטרה  הרשויות,  חמשת  בכל 

על  לשמירה  מותאם  מענה  לתת 
החוסן האישי והקהילתי של תו־

שבי העוטף.
עוד דרשו ברשויות תנאים 
התיכון  תלמידי  לטובת  מקלים 
בין  הבגרות.  בבחינות  שנבחנים 

מינימום  ציון  יצירת  דרשו  היתר 
החומר  כמות  הורדת  בבגרויות, 
לתו־ מתקנת  העדפה  לבגרויות, 
שבי העוטף במוסדות אקדמיים.

פריז: נהג הוכה ונשדד בשל 
שמו היהודי

סיין-סן-דניס, פריז – נהג מונית יהודי-צרפתי נשדד והוכה ◆ הוא טוען כי פגעו 
בו בגלל שמו היהודי

 מ‡: יר‡ל לבי‡
פריז  מאזור   33 בן  הנהג 
חי,  ישראל  הוא  הפרטי  ששמו 
בקלי־ נסיעה  קיבל  הוא  כי  אמר 
Clichy Sous-) סוס-בויס  שי 
Bois), ליד פאריס, ביום חמישי 

יכולים  ונוסעים  נהגים  בבוקר. 
לראות את שמות אחד את השני 

לפני הנסיעה.
חי  כך,  אחר  שקרה  מה   
ולהוריו:  לאשתו  סיפר  ישראל 
חיכה  לחייו   -20 ה  בשנות  גבר 
לו במקום המיועד וביקש לשבת 

את  הקיפו  ואז  הקדמי.  במושב 
אחד  צעירים.   -10 כ  המכונית 
חי:  לישראל  אמר  מהפושעים 
”ישראל, אתה, יש לך כסף, אנחנו 
נצטרך לחטוף אותך“. לאחר מכן 
הכו את הנהג בכוח בראשו וגרמו 

לו לאבד את ההכרה.
אותו  הוציאו  מכן  לאחר 
בו  בעטו  בשערו,  למכונית  מחוץ 
מהם  כמה  התכשיטים.  את  וגנבו 
לבשו כובעי גרב, וכמה מהם היכו 
את  גנבו  כך  אחר  באלות.  אותו 
מכוניתו, את משקפיו, את ארנקו 
ואת נעליו. חבול ויחף הוא ביקש 
אותו  להעביר  ושבים  מעוברים 
אותו  הפנו  שם  משטרה,  לתחנת 
קצינים גם לטיפול רפואי. היו לו 
עם  שוחרר  והוא  קלות  פציעות 

זעזוע מוח.
בשמו  תלונה  הגישו  הוריו 
במשטרה ובמטה הארצי לערנות 

נגד האנטישמיות.

מחבל שובת רעב פונה לבית 
החולים

חסן איווי מחברון, השובת רעב במשך 54 ימים, פונה לטיפול בבית החולים 
קפלן ברחובות ◆ זאת לאחר שמצבו הרפואי התדרדר

מ‡: מ. יו„
חסן  הפלסטיני  האסיר 
איווי, השובת רעב כבר 54 ימים, 
החו־ בבית  רפואי  לטיפול  פונה 
הידרדרות  בעקבות  קפלן  לים 

במצבו הרפואי.
'חדשות  של  הדיווח  פי  על 
קודס', איווי נעצר במעצר מנהלי 
בחודש ינואר האחרון והוא שובת 
האסירים  ממחאת  כחלק  רעב 

הביטחוניים על תנאי כליאתם.
אפריל  בחודש  כזכור, 
הפלס־ המחבלים  פתחו  האחרון 
הכלואים  חמאס  מארגון  טיניים 
לאחר  רעב  בשביתת  בישראל 
הנהלת  עם  שקיימו  שהמגעים 

השב"ס מוצו ללא סיכומים.
דור־ הכלואים  המחבלים 
שים להסיר את משבשי הקליטה 
בתאים,  שהותקנו  הסלולריים 
לבטל את צעדי הענישה האחרו־

נים, להשיב את הביקורים ולשפר 
את תנאי הכליאה.

הסלולרי  המיסוך  רקע  על 
נרשמו גם התנגשויות בין מחבלי 
לבין  בישראל  הכלואים  חמאס 
המח־ הציתו  היתר  בין  סוהרים. 
סוהרים  תקפו  ואף  תאים  בלים 
מהם  אחד  ופצעו  קציעות  בכלא 

באורח בינוני.
 

ההערכה בישראל:

גם אם תושג התקדמות - 
האירועים האלימים על הגדר 

יימשכו
במערכת הביטחון סבורים כי הפגנות ההמונים לא ייפסקו. הסיבה: המשבר 

ההומניטארי ברצועה מחייב את חמאס להפנות את התסיסה נגד ישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡
מערי־ הביטחון  במערכת 
התקדמות  תושג  אם  גם  כי  כים 
המצרים  של  התיווך  בניסיונות 
התיכון  למזרח  האו"ם  ושליח 
ישראל  בין  מלאדנוב  ניקולאי 
להסדרה,  להגיע  בניסיון  וחמאס 
זה לא יוביל באופן מידי להפסקת 
האלימים  והאירועים  ההפגנות 
עזה.  רצועת  עם  הגבול  גדר  על 

כך מדווח כתב גל"צ טל לב רם.
במצב הנוכחי נתונה רצועת 
ביותר.  קשה  כלכלי  במשבר  עזה 
ביקורת  יש  בישראל  שגם  כפי 
וצה"ל  הממשלה  התנהלות  כלפי 
עזה  ברצועת  הטרור  ארגוני  מול 
בשנה האחרונה, כך גם הביקורת 
הפלסטינית  בחברה  הפנימית 
כלפי חמאס שאינו מצליח להציג 
הקשור  לציבור  משמעותי  הישג 
ותנאי  הכלכלי  המצב  לשיפור 
הזה  בהקשר  ברצועה.  המחיה 
בישראל סבורים כי ההפגנות על 
הגדר מאפשרות לחמאס לשחרר 
כלפי  והזעם  הלחץ  שסתומי  את 
במידה  להנמיך  ובכך  ישראל, 
הפנימית  התסיסה  את  מסוימת 

כלפיו ברצועת עזה.
בשבועות האחרונים חמאס 
אכן ריסן באופן פעיל, באמצעות 

שהגיעו  האלפים  את  מאבטחים, 
את  הוריד  למעשה  ובכך  לגדר 
לגבי  ההערכה  הלהבות.  גובה 
היקף  בו  שגם  היא  הקרוב  שישי 
נמוך  להיות  ימשיך  האירועים 
האירועים  היקף  מול  אל  יחסית 
האלימים והטרור בתקופה שקד־
מה לסבב ההסלמה האחרון לפני 

יותר משבועיים.
המצרים  הזה  בשלב 
ההסדרה  במאמצי  ממשיכים 
במידה  המצב.  את  לייצב  בניסיון 
הצ־ בין  התקדמות  יש  מסוימת 
מש־ לא  עדיין  היא  אבל  דדים, 

מתאם  אישר  אתמול  מעותית. 
לה־ בשטחים  הממשלה  פעולות 
רחיב את מרחב הדיג עד למרחק 
מהאזורים  בחלק  מייל   15 של 
ברצועת עזה. ככל שימשך השקט 
היחסי ברצועת עזה, כך גם תבצע 
גם  אבל  נוספות,  הקלות  ישראל 
משמ־ צעדים  בוחנים  המצרים 
נוספות  מדינות  בשיתוף  עותיים 
האזרחי  המצב  לשיפור  שיובילו 

ברצועה.
מאז  חלפה  משנה  יותר 
כו־ הראשונה  בפעם  התעמתו 
חות צה"ל עם הפלסטינים בעזה, 
ב-30 במרץ 2018, במה שכונה אז 
 15 ב-  הגדולה".  השיבה  "צעדת 

מציינים  אותו  אשתקד,  במאי 
הש־ הנכבה,  כיום  הפלסטינים 
בהפ־ איש  אלף   40 מעל  תתפו 
רות סדר שהפכו לאלימות מאוד 
ניסיונות  מספר  היו  גם  ובמהלכן 
פיגו־ לבצע  הטרור  ארגוני  מצד 
עים מתוכננים. זה הסתיים ב-58 

הרוגים פלסטינים.
נמ־ הללו  האירועים  מאז, 
אחר  שבוע  רצוף  באופן  שכים 
סבבי  החלו  פעם  כשלא  שבוע, 
באירועים  למעשה  ההסלמה 
נה־ הכל  בסך  הגדר.  על  חריגים 
באירועים  פלסטינים  כ-280  רגו 
היום.  ועד   2018 ממרץ  הללו 
חמאס  בהנהגת  זאת,  למרות 
חלק  בהמשכם  רואים  בעזה 
ולה־ להמשיך  מהאסטרטגיה 
ולקבל  ישראל  על  לחץ  פעיל 
מבחי־ נוספות.  כלכליות  הקלות 
הגדר  אירועי  המשך  ישראל,  נת 
משמרים מצב של חוסר יציבות, 
כאשר לכל תקרית חריגה עשויה 
המצב  על  גדולה  השפעה  להיות 
מהווה  ובנוסף  בנוסף,  בשטח. 
ומא־ הכוחות  של  שחיקה  גורם 
משאבים  להשקיע  צה"ל  את  לץ 
במיוחד,  שוחקת  במשימה  רבים 
בה־ השוטפות  למשימות  בנוסף 

גנה על תושבי האזור.

15 יום שני כ"ב אייר תשע"ט 27/05/2019

סוכל ניסיון בזיזת עתיקות 
מיישוב קדום בבקעת הירדן

המשטרה עצרה ארבעה פלסטינים תושבי הכפר פסאיל שבבקעת הירדן בחשד 
שניסו לבזוז עתיקות מהאתר הארכיאולוגי תל שייח דיאב, שנמצא צפונית 

לכפר

מ‡: יר‡ל לבי‡
הלי־ הוביל  מודיעיני  מידע 
לה להיערכות מבצעית של שוט־
רים, מתנדבי מג"ב ואנשי יחידת 
האזרחי  במנהל  הארכיאולוגיה 
תל  הארכיאולוגי  האתר  באזור 

שייח דייאב שבבקעת הירדן.
תל שייח דייאב הוא יישוב 
כ-3,300  לפני  שנוסד  קדום, 
הקדו־ הברונזה  בתקופת  שנים, 

מה.
כוחות  של  ומארב  תצפית 
"על  למעצרם  הביאו  המשטרה 
פלסטינים  חשודים,   4 של  חם" 
17- בגילי  פסיאל  הכפר  תושבי 
בחפי־ החשד  פי  על  שעסקו   50
נמצאו  כן  כמו  חוקית.  בלתי  רה 
פי  על  בהם  חפירה  כלי  במקום 
ורכ־ החשודים  השתמשו  החשד 

בם הוחרם.
מסרה  ישראל  משטרת 

פעולה  שיתופי  מקיימת  היא  כי 
רבים  אכיפה  ארגוני  עם  נרחבים 
הארכיאולוגיה  יחידת  וביניהם 
במטרה  וזאת  האזרחי  במנהל 
וההיס־ ארצנו  נוף  על  לשמור 
ניסיון  כל  ישראל.  בארץ  טוריה 
כספי  רווח  להשיג  עבריינים  של 
תוך פגיעה ובזיזה של אתרי טבע 
ונ־ ביוזמה  יתקל  וארכיאולוגיה 

חישות משטרתית.

הוצאו הוראות למניעת 
התפזרות אסבסט במפעל 

בנהריה
המשרד להגנת הסביבה הוציא הוראות ותנאים קפדניים להמשך פעילות ניקוי 
שטח מפעל איתנית שבנהריה, על-מנת למנוע פיזור סיבי אסבסט לסביבה ◆ 

עד כה נוקו 35% משטח המפעל

מ‡: יר‡ל לבי‡
נעשות  איתנית  בשטח 
מזוהמת  קרקע  לפינוי  עבודות 
לנקות  במטרה  אסבסט,  בפסולת 
הפוטנ־ את  ולהסיר  השטח  את 
לאפ־ וכן  הציבור  לסיכון  ציאל 
אחרים.  שימושים  בעתיד  בו  שר 
בוצעו  ראשונות  ניקוי  עבודות 
כבר בשנת 2012 בשטח שמצפון 
שניתן  להיתר  בהתאם  למפעל, 
הסביבה.  להגנת  המשרד  ע"י 
בסוף שנת 2017 בוצע סקר מלא 
של שטח המפעל למיפוי ואיתור 
אסבסט  פסולת  הטמנת  אזורי 

בשטחו.
באופן  מתקדם  המפעל 
בביצוע  לדרום,  מצפון  מדורג, 
שזוהו  הזיהום  במוקדי  הניקוי 
על- מונפקים  והיתרים  בסקר, 
שטח,  מקטע  לכל  המשרד  ידי 

בהתאם למאפייניו ולהתקדמות.
הסביבה  להגנת  המשרד 
אק־ פעולה  שנים  במשך  מוביל 

הגליל  קרקעות  לניקוי  טיבית 
המערבי ובמסגרת זו יזם והוציא 
לפינוי  מקיפה  תוכנית  לפועל 
מיליון   325 של  בהיקף  אסבסט 
ומפעל  המדינה  במימון  שקל, 
המפעל  קרקעות  ניקוי  איתנית. 
לה־ משמעותית  דרך  אבן  הוא 
האסבסט,  זיהום  של  מלאה  סרה 
המהווה מקור פוטנציאלי לסיכון 

לציבור.
המשרד  כעת  שנתן  ההיתר 
להגנת הסביבה, לאחר שבחן את 
השלמות  דרש  המפעל  תכנית 
של  לשטח  מתייחס  אותן,  וקיבל 
של  המערבי  בחלקו  דונם  כ-37 
תנאים  כולל  ההיתר  המפעל. 
שלושה  של  הריסה  לביצוע 
למ־ בעבר  שימשו  (אשר  מבנים 

לניקוי  וכן  ולמעבדות)  שרדים 
הסקר  שלפי  באזורים  הקרקע 
פסולת  בהם  הוטמנה  שביצעו, 
קרקע  מהם  לפנות  ויש  אסבסט, 

מזוהמת.
לארבעה  יחולק  השטח 

מקטעים והעבודה תתבצע באופן 
הע־ בעת  לדרום.  מצפון  מדורג 
יגודר,  הוא  מקטע,  כל  על  בודה 
להרטבת  מתזים  רשת  ותיפרס 
אזור העבודה לשם צמצום פיזור 
סיבי אסבסט לסביבה. עוד כולל 
ביצוע  לאופן  הנחיות  ההיתר 
(והוצאתם  הבטון  מבני  פירוק 
כפסולת בניין, ללא גריסה באתר 
הפסולת  והטמנת  סילוק  עצמו), 
מהשטח, דרישות לדיגום וחובות 

דיווח.
שוקלת  היתרים  מתן  בעת 
הסבי־ להגנת  במשרד  הממונה 
שמציג  העבודה  תוכנית  את  בה 
וקובעת  פריך  אסבסט  מפקח 
ובנקיטת  דעת  בשיקול  תנאים 
שהני־ על-מנת  מרבית,  זהירות 
אס־ סיבי  פיזור  ללא  יבוצע  קוי 
להגנת  המשרד  לסביבה.  בסט 
על  הדוק  באופן  מפקח  הסביבה 
ביצוע העבודות והעמידה בתנאי 

ההיתרים.

ת"א: עשרות צווי פינוי נתלו 
במחאה מחוץ לביתו של ראש העיר
עשרות צווי פינוי נתלו מחוץ לביתו של חולדאי במחאה על פינוי שכונת אבו 

כביר

מ‡: יר‡ל לבי‡
נתלו  פינוי  צווי  עשרות 
חולדאי,  רון  של  לביתו  מחוץ 
ראש עיריית תל אביב, שבשכונת 
במ־ אביב,  שבתל  צפון  ברוך  תל 
חאה על הפינוי של תושבי שכו־
נת אבו כביר מבתיהם, ללא פיצוי 
תלו  הצווים  את  חלופי.  דיור  או 

פעילי תנועת "עומדים ביחד".
לאחרונה  החלה  העירייה 
שהגיעו  המשפחות,  בתי  בפינוי 
לפי  ה-50.  בשנות  עוד  לשכונה 
לפינוי  הסיבה  העירייה,  הודעת 
במ־ פארק  להקמת  תכנית  היא 
קום השכונה. זאת, אף שהשכונה 
החור־ לפארק  בצמוד  ממוקמת 
שות הגדול, הסובל מהזנחה ארו־
כת שנים. פעילי תנועת "עומדים 
לתושבי  לחבור  החליטו  ביחד" 
השכונה ולפעול נגד מאמצי הפי־

נוי של העירייה. 
ביחד"  "עומדים  מתנועת 
אבל  נפלא,  זה  ״עצים  נמסר: 
ומחריבים  תושבים  כשמגרשים 
פיצוי  להם  מגיע  בתיהם,  את 
תל- שעיריית  שנים  כבר  הולם. 

תו־ את  לשבור  מנסה  אביב-יפו 
איומים  באמצעות  השכונה  שבי 
ענק,  תביעות  ואיומי  כלכליים 
במטרה לייאש את התושבים עד 

שייכנעו, ויישארו חסרי-כל.
ממובילות  אגמון,  יעל 
ופעילה  בלילה  אתמול  הפעולה 
ביחד:  עומדים  בתנועת  מרכזית 
אבו-כביר  שכונת  של  ״הסיפור 
רבות  של שכונות  דומה לסיפורן 
כפר  עמל,  גבעת  כמו  נוספות, 
שתו־  - הארגזים  ושכונת  שלם, 
המדינה,  בידי  שם  שוכנו  שביהן 
להם  קוראת  היא  עכשיו  אבל 

לפ־ כדי  ופועלת  "פולשים" 
הסיפור  זה  מהמקום.  אותם  נות 
האנשים  נגד  שפועל  שלטון  של 
אליטות  ומשרת  כאן,  שחיים 
שלא  שלטון  וחזקות.  קטנות 
כאן  שחיים  האנשים  את  רואה 
 - מטרד  כאל  אליהם  ומתייחס 
לפתור  הדרך  כולנו.  של  בעיה  זו 
להתאחד  היא  הזאת  הבעיה  את 
אנ־ בסולידריות.  ביחד,  ולעמוד 
חנו מבהירים היום לחולדאי – אם 
אבו- תושבי  את  לפנות  תנסה 

כביר, אנחנו נפנה אותך״.

מושל פלורידה ו-110 נציגים 
הגיעו לישראל

מושל פלורידה ו-110 נציגים ממדינתו הגיעו השבוע לישראל ◆ יקיימו ישיבת 
קבינט בי-ם

מ‡: יר‡ל לבי‡
רון  פלורידה  מדינת  מושל 
דה סנטיס הגיע השבוע לישראל 
מ-110  יותר  של  משלחת  בראש 
נבחרי  ובהם  ממדינתו,  נציגים 
ציבור, אנשי עסקים ונציגי אוני־

ברסיטאות.
 15 על  לחתום  צפויים  הם 
אוניברסיטאות,  עם  הסכמים 

חברות ורשויות ישראליות.
דה  יקיים  ביקורו  במהלך 
של  הקבינט  ישיבת  את  סנטיס 

האמריקנית  בשגרירות  פלורידה 
בירושלים.

המשלחת  הנראה  ככל  זו 
שהגיעה לישראל  ביותר  הגדולה 

מטעם מושל אמריקני.

3 תושבי מזרח ירושלים נעצרו 
בחשד למעורבות בניסיונות הצתה

השלושה חשודים במעורבות בניסיונות הצתה ביממה האחרונה באזור הבירה ◆ 
מעצרם הוארך

מ‡: יר‡ל לבי‡
ביממה האחרונה, בזמן בו 
היו  והכיבוי  המשטרה  כוחות 
בר־ בשריפות  בטיפול  עסוקים 
איתרה  המשטרה  הארץ,   חבי 
ועצרה 3 חשודים, תושבי מזרח 
היו  החשד  פי  שעל  ירושלים,  
מעורבים, כל אחד בנפרד,  בנ־

סיונות הצתה באזור ירושלים.
אתמול  הראשון:  במקרה 
התקבל   10:00 לשעה  בסמוך 
שריפה  על  במשטרה  דיווח 

בי־ הצופים  להר  הסמוך  באזור 
ולוח־ משטרה  כוחות  רושלים, 
לאירוע  מייד  שהגיבו  מג״ב  מי 
מתקדמות,  פעולות  ביצוע  תוך 
 ,19 כבן  החשוד  את  איתרו 
הביאו למעצרו  ולפני זמן קצר 

והוא הועבר חקירה.

במהלך  השני:  במקרה 
למשטרה  דווח  הגיע  הלילה, 
הצופים,  הר  באזור  שריפה  על 
לוחמי מגב שהגיבו לאירוע תוך 
איתרו  שונים  אמצעים  הפעלת 

את החשוד קטין כבן 15 תושב 
לח־ נעצר  והוא  ירושלים  מזרח 

קירה.
עצרו  השלישי,  ובמקרה 
מגב,  ולוחמי  משטרה  כוחות 
בשנות  חשוד  הבוקר,  בשעות 
ה30 תושב מזרח ירושלים שעל 
אתמול  מעורב  היה  החשד,  פי 
בשעות הצהריים בהצתה באזור 

נחל קדרון.
בבית  הוארך  מעצרם 
בעניינם  והחקירות  המשפט 

נמשכות.
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סוכל ניסיון בזיזת עתיקות 
מיישוב קדום בבקעת הירדן

המשטרה עצרה ארבעה פלסטינים תושבי הכפר פסאיל שבבקעת הירדן בחשד 
שניסו לבזוז עתיקות מהאתר הארכיאולוגי תל שייח דיאב, שנמצא צפונית 

לכפר

מ‡: יר‡ל לבי‡
הלי־ הוביל  מודיעיני  מידע 
לה להיערכות מבצעית של שוט־
רים, מתנדבי מג"ב ואנשי יחידת 
האזרחי  במנהל  הארכיאולוגיה 
תל  הארכיאולוגי  האתר  באזור 

שייח דייאב שבבקעת הירדן.
תל שייח דייאב הוא יישוב 
כ-3,300  לפני  שנוסד  קדום, 
הקדו־ הברונזה  בתקופת  שנים, 

מה.
כוחות  של  ומארב  תצפית 
"על  למעצרם  הביאו  המשטרה 
פלסטינים  חשודים,   4 של  חם" 
17- בגילי  פסיאל  הכפר  תושבי 
בחפי־ החשד  פי  על  שעסקו   50
נמצאו  כן  כמו  חוקית.  בלתי  רה 
פי  על  בהם  חפירה  כלי  במקום 
ורכ־ החשודים  השתמשו  החשד 

בם הוחרם.
מסרה  ישראל  משטרת 

פעולה  שיתופי  מקיימת  היא  כי 
רבים  אכיפה  ארגוני  עם  נרחבים 
הארכיאולוגיה  יחידת  וביניהם 
במטרה  וזאת  האזרחי  במנהל 
וההיס־ ארצנו  נוף  על  לשמור 
ניסיון  כל  ישראל.  בארץ  טוריה 
כספי  רווח  להשיג  עבריינים  של 
תוך פגיעה ובזיזה של אתרי טבע 
ונ־ ביוזמה  יתקל  וארכיאולוגיה 

חישות משטרתית.

הוצאו הוראות למניעת 
התפזרות אסבסט במפעל 

בנהריה
המשרד להגנת הסביבה הוציא הוראות ותנאים קפדניים להמשך פעילות ניקוי 
שטח מפעל איתנית שבנהריה, על-מנת למנוע פיזור סיבי אסבסט לסביבה ◆ 

עד כה נוקו 35% משטח המפעל

מ‡: יר‡ל לבי‡
נעשות  איתנית  בשטח 
מזוהמת  קרקע  לפינוי  עבודות 
לנקות  במטרה  אסבסט,  בפסולת 
הפוטנ־ את  ולהסיר  השטח  את 
לאפ־ וכן  הציבור  לסיכון  ציאל 
אחרים.  שימושים  בעתיד  בו  שר 
בוצעו  ראשונות  ניקוי  עבודות 
כבר בשנת 2012 בשטח שמצפון 
שניתן  להיתר  בהתאם  למפעל, 
הסביבה.  להגנת  המשרד  ע"י 
בסוף שנת 2017 בוצע סקר מלא 
של שטח המפעל למיפוי ואיתור 
אסבסט  פסולת  הטמנת  אזורי 

בשטחו.
באופן  מתקדם  המפעל 
בביצוע  לדרום,  מצפון  מדורג, 
שזוהו  הזיהום  במוקדי  הניקוי 
על- מונפקים  והיתרים  בסקר, 
שטח,  מקטע  לכל  המשרד  ידי 

בהתאם למאפייניו ולהתקדמות.
הסביבה  להגנת  המשרד 
אק־ פעולה  שנים  במשך  מוביל 

הגליל  קרקעות  לניקוי  טיבית 
המערבי ובמסגרת זו יזם והוציא 
לפינוי  מקיפה  תוכנית  לפועל 
מיליון   325 של  בהיקף  אסבסט 
ומפעל  המדינה  במימון  שקל, 
המפעל  קרקעות  ניקוי  איתנית. 
לה־ משמעותית  דרך  אבן  הוא 
האסבסט,  זיהום  של  מלאה  סרה 
המהווה מקור פוטנציאלי לסיכון 

לציבור.
המשרד  כעת  שנתן  ההיתר 
להגנת הסביבה, לאחר שבחן את 
השלמות  דרש  המפעל  תכנית 
של  לשטח  מתייחס  אותן,  וקיבל 
של  המערבי  בחלקו  דונם  כ-37 
תנאים  כולל  ההיתר  המפעל. 
שלושה  של  הריסה  לביצוע 
למ־ בעבר  שימשו  (אשר  מבנים 
לניקוי  וכן  ולמעבדות)  שרדים 
הסקר  שלפי  באזורים  הקרקע 
פסולת  בהם  הוטמנה  שביצעו, 
קרקע  מהם  לפנות  ויש  אסבסט, 

מזוהמת.
לארבעה  יחולק  השטח 

מקטעים והעבודה תתבצע באופן 
הע־ בעת  לדרום.  מצפון  מדורג 
יגודר,  הוא  מקטע,  כל  על  בודה 
להרטבת  מתזים  רשת  ותיפרס 
אזור העבודה לשם צמצום פיזור 
סיבי אסבסט לסביבה. עוד כולל 
ביצוע  לאופן  הנחיות  ההיתר 
(והוצאתם  הבטון  מבני  פירוק 
כפסולת בניין, ללא גריסה באתר 
הפסולת  והטמנת  סילוק  עצמו), 
מהשטח, דרישות לדיגום וחובות 

דיווח.
שוקלת  היתרים  מתן  בעת 
הסבי־ להגנת  במשרד  הממונה 
שמציג  העבודה  תוכנית  את  בה 
וקובעת  פריך  אסבסט  מפקח 
ובנקיטת  דעת  בשיקול  תנאים 
שהני־ על-מנת  מרבית,  זהירות 
אס־ סיבי  פיזור  ללא  יבוצע  קוי 
להגנת  המשרד  לסביבה.  בסט 
על  הדוק  באופן  מפקח  הסביבה 
ביצוע העבודות והעמידה בתנאי 

ההיתרים.

ת"א: עשרות צווי פינוי נתלו 
במחאה מחוץ לביתו של ראש העיר
עשרות צווי פינוי נתלו מחוץ לביתו של חולדאי במחאה על פינוי שכונת אבו 

כביר

מ‡: יר‡ל לבי‡
נתלו  פינוי  צווי  עשרות 
חולדאי,  רון  של  לביתו  מחוץ 
ראש עיריית תל אביב, שבשכונת 
במ־ אביב,  שבתל  צפון  ברוך  תל 
חאה על הפינוי של תושבי שכו־
נת אבו כביר מבתיהם, ללא פיצוי 
תלו  הצווים  את  חלופי.  דיור  או 

פעילי תנועת "עומדים ביחד".
לאחרונה  החלה  העירייה 
שהגיעו  המשפחות,  בתי  בפינוי 
לפי  ה-50.  בשנות  עוד  לשכונה 
לפינוי  הסיבה  העירייה,  הודעת 
במ־ פארק  להקמת  תכנית  היא 
קום השכונה. זאת, אף שהשכונה 
החור־ לפארק  בצמוד  ממוקמת 
שות הגדול, הסובל מהזנחה ארו־
כת שנים. פעילי תנועת "עומדים 
לתושבי  לחבור  החליטו  ביחד" 
השכונה ולפעול נגד מאמצי הפי־

נוי של העירייה. 
ביחד"  "עומדים  מתנועת 
אבל  נפלא,  זה  ״עצים  נמסר: 
ומחריבים  תושבים  כשמגרשים 
פיצוי  להם  מגיע  בתיהם,  את 
תל- שעיריית  שנים  כבר  הולם. 

תו־ את  לשבור  מנסה  אביב-יפו 
איומים  באמצעות  השכונה  שבי 
ענק,  תביעות  ואיומי  כלכליים 
במטרה לייאש את התושבים עד 

שייכנעו, ויישארו חסרי-כל.
ממובילות  אגמון,  יעל 
ופעילה  בלילה  אתמול  הפעולה 
ביחד:  עומדים  בתנועת  מרכזית 
אבו-כביר  שכונת  של  ״הסיפור 
רבות  של שכונות  דומה לסיפורן 
כפר  עמל,  גבעת  כמו  נוספות, 
שתו־  - הארגזים  ושכונת  שלם, 
המדינה,  בידי  שם  שוכנו  שביהן 
להם  קוראת  היא  עכשיו  אבל 

לפ־ כדי  ופועלת  "פולשים" 
הסיפור  זה  מהמקום.  אותם  נות 
האנשים  נגד  שפועל  שלטון  של 
אליטות  ומשרת  כאן,  שחיים 
שלא  שלטון  וחזקות.  קטנות 
כאן  שחיים  האנשים  את  רואה 
 - מטרד  כאל  אליהם  ומתייחס 
לפתור  הדרך  כולנו.  של  בעיה  זו 
להתאחד  היא  הזאת  הבעיה  את 
אנ־ בסולידריות.  ביחד,  ולעמוד 
חנו מבהירים היום לחולדאי – אם 
אבו- תושבי  את  לפנות  תנסה 

כביר, אנחנו נפנה אותך״.

מושל פלורידה ו-110 נציגים 
הגיעו לישראל

מושל פלורידה ו-110 נציגים ממדינתו הגיעו השבוע לישראל ◆ יקיימו ישיבת 
קבינט בי-ם

מ‡: יר‡ל לבי‡
רון  פלורידה  מדינת  מושל 
דה סנטיס הגיע השבוע לישראל 
מ-110  יותר  של  משלחת  בראש 
נבחרי  ובהם  ממדינתו,  נציגים 
ציבור, אנשי עסקים ונציגי אוני־

ברסיטאות.
 15 על  לחתום  צפויים  הם 
אוניברסיטאות,  עם  הסכמים 

חברות ורשויות ישראליות.
דה  יקיים  ביקורו  במהלך 
של  הקבינט  ישיבת  את  סנטיס 

האמריקנית  בשגרירות  פלורידה 
בירושלים.

המשלחת  הנראה  ככל  זו 
שהגיעה לישראל  ביותר  הגדולה 

מטעם מושל אמריקני.

3 תושבי מזרח ירושלים נעצרו 
בחשד למעורבות בניסיונות הצתה

השלושה חשודים במעורבות בניסיונות הצתה ביממה האחרונה באזור הבירה ◆ 
מעצרם הוארך

מ‡: יר‡ל לבי‡
ביממה האחרונה, בזמן בו 
היו  והכיבוי  המשטרה  כוחות 
בר־ בשריפות  בטיפול  עסוקים 
איתרה  המשטרה  הארץ,   חבי 
ועצרה 3 חשודים, תושבי מזרח 
היו  החשד  פי  שעל  ירושלים,  
מעורבים, כל אחד בנפרד,  בנ־

סיונות הצתה באזור ירושלים.
אתמול  הראשון:  במקרה 
התקבל   10:00 לשעה  בסמוך 
שריפה  על  במשטרה  דיווח 

בי־ הצופים  להר  הסמוך  באזור 
ולוח־ משטרה  כוחות  רושלים, 

לאירוע  מייד  שהגיבו  מג״ב  מי 
מתקדמות,  פעולות  ביצוע  תוך 
 ,19 כבן  החשוד  את  איתרו 
הביאו למעצרו  ולפני זמן קצר 

והוא הועבר חקירה.

במהלך  השני:  במקרה 
למשטרה  דווח  הגיע  הלילה, 
הצופים,  הר  באזור  שריפה  על 
לוחמי מגב שהגיבו לאירוע תוך 
איתרו  שונים  אמצעים  הפעלת 

את החשוד קטין כבן 15 תושב 
לח־ נעצר  והוא  ירושלים  מזרח 

קירה.
עצרו  השלישי,  ובמקרה 
מגב,  ולוחמי  משטרה  כוחות 
בשנות  חשוד  הבוקר,  בשעות 
ה30 תושב מזרח ירושלים שעל 
אתמול  מעורב  היה  החשד,  פי 
בשעות הצהריים בהצתה באזור 

נחל קדרון.
בבית  הוארך  מעצרם 
בעניינם  והחקירות  המשפט 

נמשכות.
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ארה"ב: כתובת נאצה אנטישמית 
נכתבה על בית כנסת בסטטן איילנד

הכתובת נכתבה על בית הכנסת של חב“ד סטטן איילנד, ברחוב הרולד

מ‡: יר‡ל לבי‡
סטטן איילנד, ניו יורק – כתו־
בת שנאה נכתבה על קיר בית הכנסת 
הכנסת  ”בית  המילים  בעומר.  בל“ג 
של השטן“ נכתבו על בית הכנסת של 

חב“ד סטטן איילנד, ברחוב הרולד.
מעבר לרחוב נכתבו האותיות 
"זכרון  הישיבה  בניין  על   “SOS”

פלטיאל".

סיכום ל"ג בעומר בביתר עילית: 

כ-10,000 נוסעים יצאו 
ללא תקלות

הצלחה גדולה ב"ה למבצע ל"ג בעומר הנרחב ביותר אי פעם בביתר עילית 
– כ-10,000 נוסעים יצאו ללא תקלות ◆ בכניסה לעיר נסגר נתיב תחבורה 

ציבורית למירון, ובמתנ"ס העירוני נערכה כמדי שנה הקרנת מעמדי ההדלקות 
במירון

מ‡: יר‡ל לבי‡
בעיריית ביתר עילית מס־
כמים בסיפוק מבצע ל"ג בעומר 
הנוסעים  מספר  עם   – תשע"ט 
בתולדות  ביותר  הגדול  למירון 
שנ־ תושבים  כ-10,000  העיר - 
ושוב  הלוך  השם,  בחסדי   , סעו 

ללא תקלות.
נבעה  ההצלחה  השנה  גם 
מתכנון קפדני ומשולב של כלל 
המעקב  את  בעיר.  הגורמים 
בשלבי  כולל  הפרויקט,  אחרי 
אישית  ליווה  המוקדם  התכנון 
רובינשטיין,  מאיר  העיר  ראש 

בכדי למנוע כל בעיות ותקלות.
שעברה,  בשנה  שהיה  כפי 
התח־ ממשרד  העירייה  דרשה 
בורה, כי חברת 'קווים – עילית' 
אחראית  ותהיה  שתנהל  היא 
'נתיב  של  ההיסעים  מערך  על 
בל"ג  למירון  מביתר  אקספרס' 
הענקת  לוודא  ע"מ  בעומר, 
לתושבי  כראוי  מקצועי  שירות 
בחיוב  שנענתה  דרישה  ביתר, 
עילית,  קווים  חברת  ידי  על  גם 
על  שהודה  רה"ע,  בקשת  לאור 

כך בחום להנהלת החברה.
בכניסה  הונהגו  כמו"כ, 
מיוחדים  תנועה  הסדרי  לעיר 
תחבו־ נתיב  כולל  בעומר,  בל"ג 
רה ציבורית, שהיה סגור אך ורק 
למירון,  ההיסעים  מערך  עבור 
נוס־ העלאת  לאפשר  בכדי 
של  חלקה  ויציאה  מהירה  עים 

האוטובוסים לדרכם.
ל"ג  לפני  שבועות  כמה 
פגי־ בעירייה  נערכה  בעומר, 

נכחו  בהם  משתתפים,  רבת  שה 
חברת  בעירייה,  האגפים  מנהלי 
כי־ המשטרה,  נציגי  התחבורה, 
בפגי־ ההצלה.  וארגוני  אש  בוי 
התפקידים  חלוקת  סוכמה  שה 
הגופים,  כלל  בין  בעיר  השונים 
המדורות  הכנת  משלב  החל 
ועד לסיום המבצע במוצאי ל"ג 

בעומר.
משו־ בסיורים  למשל,  כך 
תפים לקראת ל"ג בעומר סומנו 
שהוקמו  המסוכנות,  המדורות 
או  חשמל,  קווי  לבתים,  בסמוך 
העי־ פקחי  אחרים.  מפגעים 
מודעה  למדורות  הצמידו  רייה 

הילדים  התבקשו  בה  מסודרת 
למקום  המדורה  את  להעביר 

בטוח יותר.
של  ה'חלאקה'  ילדי  עבור 
למתנה  העירייה  דאגה  העיר, 
חינם  סטודיו  צילום  מיוחדת: 
צילום  בעמדת  וחגיגי,  מיוחד 
רשב"י,  ציון  רקע  על  מיוחדת 
שהוקמה במתנ"ס העירוני. ילדי 
מתנה  למגנט  זכו  גם  החלאקה 

עם תמונתם.
בתמיכת  נערכה  כמו"כ 
בעומר  ל"ג  תהלוכת  העירייה 
ברוב  שנחגג  אירוע  חב"ד,  של 
אלפי  בהשתתפות  והדר  פאר 
לפרסים  שזכו  מהעיר,  ילדים 
ומושק־ חגיגית  בתהלוכה  נאים 

עת במיוחד.
והילדים  הנשים  עבור  גם 
שלא יכלו לנסוע מירונה, דאגה 
להקרנה  שנה  כמדי  העירייה 
מיוחדת במתנ"ס, עם כל מעמדי 
שכולם  כדי  במירון,  ההדלקה 
ולראות  מרחוק  להצטרף  יוכלו 
מציון  ההוד  ורגעי  הקולות  את 

הרשב"י.

ה. ה ְלֻחָפּ ָלּ ִביִעית - ַהְכָנַסת ַכּ ְשׁ
חּוִדים ֵהם  ִפּלוֹת ְוַהיִּ ל ַהתְּ כָּ חּוד שֶׁ ל ָצְרֵכי ַהיִּ ּוָבֶזה ִנְכָלִלים כָּ

ה ַמְדֵרגוֹת  מָּ ה ִמכַּ ִפלָּ סוֹד ַהתְּ ָרּה בְּ ה, ְוִעקָּ ה ַלֻחפָּ לָּ סוֹד ַהְכָנַסת כַּ

ּה ְקִריַאת שְַׁמע  בָּ ב שֶׁ ִפיָלה ְמֻישָּׁ נוֹת, ְזִמירוֹת, תְּ ַאַחר זוֹ: ָקְרבָּ זוֹ 

ִאים ַאֲחֵריֶהם,  ּקּוִנים ַהבָּ ד ּושְָׁאר תִּ ִפָלה ְמֻעמָּ ְך תְּ ּוִבְרכוֶֹתיָה, ַאַחר כָּ

ַח ַעל ָצְרֵכיֶהם, ְוִתּקּוֵני  ה ְלַפקֵּ לָּ ִמילּות ֶחֶסד ֶאל ֶהָחָתן ְוַהכַּ ל גְּ ַהכֹּ

ִזוּוָגם.

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. לֹום ֵבּ ִמיִנית - ֲהָבַאת ָשׁ ְשׁ
ְוָצִריְך  ה  ִמזֶּ ֶזה  ִיְתַרֲחקּו  ִלְפָעִמים  ְוַהְיסוֹד,  ְפֶאֶרת  ַהתִּ שֵֶׁהם 

ה  ְוִחבָּ ַאֲהָבה  בְּ ַיַחד  ִרים  ְוִנְקשָׁ ִוים  שָׁ ְהיּו  יִּ שֶׁ ָנם  ּוְלַתקְּ ִליָמם  ְלַהשְׁ

ֲאשֶׁר ִיְהֶיה ַהְיסוֹד נֶֹטה ֶאל  כַּ ֲעֶשׂה ַהּטוֹב שֶׁ רוֹן ַהמַּ שְׁ ְוֶזה ַעל ְיֵדי כִּ

סוֹד  ַהיְּ ים ֶזה ָלֶזה ַעד שֶׁ יִּ ִמין, ָאז ֵהם ֶנְגדִּ ְפֶאֶרת ֶאל ַהיְּ ַהשְּׂמֹאל ְוַהתִּ

ַגם שֶׁל ָעוֹן  מוֹהּו, ְוַכֲאשֶׁר ַחס ְושָׁלוֹם ֵיׁש ֵאיֶזה פְּ ִמין כָּ ה ֶאל ַהיָּ ִיטֶּ

ין  בֵּ ִנְקשָׁר  ִיחּוד  ְוֵאין  ֵניֶהם  שְׁ ין  בֵּ ּות  יִּ ְוֶנְגדִּ ִשְׂנָאה  ֵיׁש  ָאז  עוָֹלם  בָּ

ְסִפירוֹת  י  שְׁתֵּ ל  כָּ ין  בֵּ ן  כֵּ ם  גַּ ִיְהֶיה  ֶזה  ֶרְך  דֶּ ְוַעל  ָלל.  כְּ ִפירוֹת  ַהסְּ

בּוָרה  ין ַהֶחֶסד ְוַהגְּ בֵּ יָנה אוֹ  ין ַהָחְכָמה ְוַהבִּ שֵֶׁהם ָיִמין ּושְׂמֹאל, בֵּ

נּו ֲהָבַאת  יֵניֶהם ְוַהיְּ ַצח ְוַההוֹד, ָצִריְך ְלַהְכִניס שָׁלוֹם בֵּ ין ַהנֵּ בֵּ אוֹ 

ַהְינּו ַהְיסוֹד שָׁלוֹם  ּתוֹ דְּ ין ִאיׁש ְלִאשְׁ ין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ ְוֵכן בֵּ שָׁלוֹם בֵּ

ִמילּות  ְרֵכי שָׁלוֹם, הּוא גְּ ֶזה ִמדַּ ּיוֵֹצא בָּ ְפֶאֶרת ּוַמְלכּות ְוָכל כַּ ין ַהתִּ בֵּ

ֲחָסִדים ְלַמְעָלה: 

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

בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
21

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

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

מוקד הזמנות:

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר)

בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
21

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

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

מוקד הזמנות:

mailto:s@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
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לרגל התחממות מזג האוויר, 
איקאה מגישה מבחר פריטי 

קיץ מצננים וצבעוניים 

לאווירת  אתכם  שיכניסו 
כף  לארטיקים,  מתקנים  קיץ: 
צונן  לקיץ  קרח...  מגשי  לגלידה, 

ושמח במיוחד!
ארטיקים/ להכנת  מתקן 

CHOSIGT  יחידה
צבעים שונים

₪ 9
ארטיקים/4  להכנת  מתקן 

UTSPADD  יחידות

ורוד/כחול
₪ 25

SODA קשית לשתייה
ירוק/כחול זוהר/ורוד זוהר

5 ₪/ 200 יח'
קרח   קוביות  מגש 

PLASTIS
ירוק/ורוד/טורקיז

₪ 5
 CHOSIGT כף לגלידה

צהוב/ירוק/כחול/ורוד
₪ 15

רשימת הסניפים: 
ישראל  גיבורי  רח'  נתניה:  
רח'  ראשל"צ:   פולג.  אזה"ת   ,1
שורק  עסקים   מרכז   1 היוזמה 
אתא:  קריית  פלמחים.  כביש 
רחוב תפוצות ישראל (דרך חיפה 
52 קריית אתא(. באר שבע: היר־

דן 24.

מחזור חדש בלימוד 2 הלכות 
ליום בספר הח"ח

במסגרת התוכנית החדשה 'סמא דחיים' שע"י ארגון 'משמרת השלום'

מ‡: יר‡ל לבי‡
אייר  כ'  החולפת  בשבת 
בלימוד  החדש  המחזור  החל 
היומי בספרי 'חפץ חיים – שמירת 
הלשון'. הארגון העולמי 'משמרת 
מע־ הרחב  לקהל  פתח  השלום' 
כדי  דחיי',  'סמא  חדשנית  רכת 
לתת אפשרות להצטרף לתוכנית.
והנבחנים  הלומדים  אלפי 
משמ־ התחדשות  על  התבשרו 
עותית, בהגרלות על פרסים יקרי 
רבים  רחמים  לעורר  כדי  ערך, 
במצוות  ולהגביר  ישראל  בני  על 

שבין אדם לחברו.
הודיע  השלום'  'משמרת 
ללומדים  פרסים  הגרלות  על 
של  פרסים  ביניהם  ולנבחנים, 
לכל  במירון  שבת  שקלים,  אלפי 
המשפחה, כרטיסי טיסה לראדין, 
'עוז  ש"ס  כמו  ספרים  של  סטים 

והדר', רמב"ם פרנקל, 
הגרלה  ובנוסף  ועוד. 
למצט־  ₪  2000 סך  על  מיוחדת 
רפים עד כ"ג אייר. בנוסף, יחלקו 
ביאור  עם  חיים'  'חפץ  ספר  את 
כל  המפואר.  חיים'  'אורחות 
בספר  שיעור  מתקיים  בו  מקום 

חפץ חיים יקבל מהארגון 10 ספ־
רים חדשים.

כי  נמסר  הארגון  מהנהלת 
אלפים הצטרפו בימים אלו לרגל 
פרסי  החדש,  המחזור  תחילת 

ני־ מהפכה  הם  אף  גרמו  העידוד 
כרת בכל שכבות הציבור. הארגון 
להצטרף  שרוצה  מי  לכל  פונה 
02- הארגון:  למשרדי  להתקשר 

.5379111
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צוהר לעולם וירטואלי: שיווק 
דיגיטלי והופ... הדלתות נפתחות

את  כובש  שהדיגיטל  ספק  אין 
עולם העסקים. הוא וירטואלי, חדשני 
ומשמש בין השאר ככלי שיווקי מרכזי 
ויעיל. אמרנו דיגיטל? אמרנו פרסום. 
הדיגיטלית  החשיפה  החדש,  בעידן 
ומאפשרת  ביותר  המשמעותית  היא 
מאי  יותר  קדימה  לצעוד  לעסקים 
ויותר  יותר  ההתפתחויות,  עם  פעם. 
ונה־ בדיגיטל  לפרסום  פונים  עסקים 
נים מערוץ פרסום חכם, ידידותי וכמ־
עט בלתי מוגבל, המגדיל את החשיפה 
לפרסומים וכפועל יוצא גם מגדיל את 

מעגל הלקוחות.
כלים  מגוון  בדיגיטל  לפרסום 
חדש,  עולם  בכל  וכמו  ואפשרויות, 
ההיצע מבלבל וללא הכוונה מתאימה 
לכן  בדיוק  לאיבוד...  ללכת  אפשר 
כיוון  מרכז  מוחות,  סיעור  הספר  בית 
להשקת  ידיים  שילבו  דיגיטל  ומט"י 
קורס דיגיטל אטרקטיבי וגדוש בידע 
הרבים  השיווק  כלי  אודות  על  מעשי, 
העומדים לרשותם של בעלי העסקים 

במרחב הדיגיטלי. 
תוכנית הדיגיטל העומדת לצאת 
מסוב־ קורסים  תכלול  בקרוב,  לדרך 
בהם  בהפרדה,  ולנשים  לגברים  סדים 
השיווק  של  הייסוד  נושאי  יילמדו 

דיגיטלית  מדיה  ניהול  הדיגיטלי: 
המשתתפים   .PPC קמפיין  וניהול 
במסג־ אישיים  סטאז'  למפגשי  יזכו 
הקורס  שיעורי   28 מתוך  הקורס.  רת 
עסקית,  ליזמות  שיעורים   8 יוקדשו 
שיסייעו בדרכם של משתתפי הקורס 
כעצמאיים,  בתחום  לעסוק  הפונים 

בליווי מט"י דיגיטל.
המתמ־ שיווק  לאנשי  הביקוש 
בעסקים  קיים  דיגיטלי  בשיווק  חים 

יוכלו  הקורס  סיום  עם  וכך  השונים, 
כשכירים  גם  להשתלב  המשתתפים 
בתפקידי ניהול מדיה, בסיוע מחלקות 
ההשמה של מרכז כיוון וסיעור מוחות.
להש־ יוכלו  הקורס  משתתפי 
תתף בפעילות מרכז כיוון, לפגוש את 
המרכז  של  והיועצים  ההשמה  מומחי 
ועוד  מקוצרים  אבחונים  לעבור  כיוון, 

טעימות משירותי המרכז.

'חד פעמית' מציעה מארזי אירוח 
משתלמים לחג ולשבת

עימו  מביא  הקרב  השבועות  חג 
משפ־ וחג  שבת  סעודות  של  שפע 
בנחת  החג  את  לעבור  כדי  חתיות. 
בכלי  מראש  להתאבזר  כדאי  ובקלות, 
אירוח אלגנטיים ופרקטיים, שישדרגו 
פלאים את שולחן החג ויקלו על ההכ־
נות. במיוחד בשביל זה, מציעה  רשת 
סטים  של  ענק  מבחר  פעמית'  'חד 
ובמגוון  מעולים  במחירים  מרהיבים, 

רחב, המתאים לכל תקציב וסגנון.
חבילות  כוללת  החג  קולקציית 
משתלמות במחירים מצוינים, ביניהם 
איש,  ל-100  צבעוני  סט  למצוא  ניתן 
וראשו־ עיקרית  מנה  צלחות  הכולל 

 ₪ ב-99  וסכו"ם  כוסות  מרקיות,  נה, 
בלבד. כמו גם סט וינטג' מרשים ל-10 
יוקר־ משושה  סט   ,₪ ב-69  סועדים 
תי ל-20 סועדים ב-59 ₪, סט מלבני 
אקסקלוסיבי ל-10 סועדים ב-39 ₪, 

נו־ במחירים  מארזים  של  שפע  ועוד 
חים.

הזה?  השפע  כל  מחכה  איפה 
'עולם  בחנויות  וכן  הרשת,  בסניפי 

האירוח':
בירושלים:  פעמית'  'חד  סניפי 
שאול.  גבעת   ,23 שאול  גבעת  רחוב 
סנה־ צומת   ,97 הנביא  שמואל  רחוב 

דריה.
האירוח':רח'  'עולם  חנויות 
שמואל.  גבעת   ,29 נתניהו  יוני 
תקווה.  פתח   ,65 העצמאות  רחוב 
להתק־ מוזמנים  אתם  שאלה  לכל 

שר:1599-561-777

ל"ג בעומר עם דוריטוס
אלפים נהנו מחטיפי דוריטוס בהר מירון 

המוכר  החטיף   - דוריטוס 
והאהוב על כולם ממשיך לעשות 
הצרכ־ את  להפתיע  כדי  הכל 
טעם  חוויית  להם  ולהעניק  נים 
למוסיקה  חיבור  מתוך  ייחודית 

שכולכם אוהבים.
דוריטוס התחבר גם השנה 
במירון,  בעומר  ל"ג  לאווירת 
חטי־ מאלפי  הבאים  נהנו  שם 
החג  ניגוני  לצלילי  דוריטוס,  פי 
ולשמחת העולים מירונה שנהנו 
נסיעה  לאחר  האהוב  מהחטיף 

ארוכה ומייגעת. 
תחום  מנהלת  פרי,  נועה  שמ־לדברי  "אנו  עלית:  בשטראוס  דוריטוס 

לה־ השנה  גם  חים 
החיבור  את  משיך 
אירועי  בין  הנפלא 
ובין  החרדי,  המגזר 
דוריטוס  חטיפי 
כחטיף  המגוונים. 
אנו  במיוחד,  משמח 
רואים זכות להצטרף 
ל"ג  הילולת  לשמחת 
חלק  לקחת  בעומר, 
המיוחדת  באווירה 
ולהעניק  במירון 
לחוגגים טעימות של 

החטיף האהוב".

מע„ני הלחן על ˜יˆור לחן ערוך
מה נכבד היום הזה בהופעת הספר החדש "מעדני השלחן" על "קיצור 

לוי  רבי  הצדיק  הגאון  שבכהונה  האדיר  רבא  גברא  האי  מאת  ערוך",  שלחן 

הכהן רבינוביץ זצ"ל אשר כבר נתפרסם בעולם התורה וההלכה בעקבות ספ־

ריו הנודעים 'מעדני השלחן' על שו"ע יו"ד (כדוגמת המשנ"ב, על סדר השו"ע 

ביו"ד), שנתקבלו כספרי יסוד ומכריע למעשה בכל עניני איסור והיתר.

והנה הספר הנ"ל הורתו ולידתו בעת שהגה"צ הנ"ל כשהיה אברך הרביץ 

טוב ונכון  כי  אז  וראה  שו"ע,  קיצור  לפניהם  לומד  והיה  הצאן,  לעדרי  תורה 

להוסיף עוד פרטי דינים שלא כתבם בעל הקיצור שו"ע, וסידרם בסדר נכון 

לפי דברי הקיצור שו"ע, - החיבור הנ"ל הוא על העשרים הסימנים הראשו־

נים של הקיצור שו"ע שבו כל ההלכות המצויות והנחוצות דבר יום ביומו, וכן 

על עוד חמשה סימנים נוספים של הלכות המועדים.

הגה"צ  כי  לציין  הראוי  ומן  ממש,  נפש  לכל  ושווה  מתאים  הנ"ל  הספר 

המחבר הנ"ל היה דרכו בקודש לעורר תמידים כסדרם שראוי לכל אחד ואחד 

גם  לו  יהא  דהלכתא,  אליבא  שמעתתא  לאסוקי  בעיון  לימודו  סדר  שמלבד 

יוכל  למען  ברורה  ומשנה  אדם  חיי  כגון  ההלכות  קיצור  בספרי  לימוד  סדר 

לעבור על כל ההלכות המצויות בכל תקופה קצרה.

במיוחד יועיל זה ספר למלמדי תשב"ר אשר מלמדים את ההלכות מתוך 

עוד  ולהוסיף  ולתבל  להוסיף  מעדנים  ממש  להם  שיהא  שו"ע  קיצור  הספר 

הלכות ופרטי דינים נחוצים.

בסוף הספר יש מפתח ערכים על כל עניני הספר לפי סדר סימני וסעיפי 

השלחן ערוך, ובו למעלה מאלף (!) פסקי הלכות ששולבו בספר הנ"ל. 

הספר מעוטר בהסכמתו הנדירה של הגאון האדיר רבי זליג ראובן בענ־

גיס זצ"ל גאב"ד בירושלים עיה"ק תובב"א, אשר הפליג בשבח המחבר ובש־

בח החיבור הזה. – הסכמה זו נכתבה בשעתו לפני כשבעים שנה בעת כתיבת 

חיבור בחודש סיון שנת תש"י [ג' שנים לפני פטירתו לגנזי מרומים בחודש 

סיון תשי"ג]. וכעת מתפרסם הסכמה זאת לראשונה אחרי שנכתבה לפני כש־

בעים שנה.   

הספר הנ"ל נערך ע"י בנו של המחבר הגאון הנפלא רבי אלחנן יעקב דוד 

הכהן רבינוביץ שליט"א אשר נתמנה ע"י אביו הגדול לעריכת ספריו וכתביו, 

המעדני  בעל  הגה"צ  לפטירת  הרביעי  השנה  יום  לרגל  לאור  יצא  זה  ספר   -

השלחן זצ"ל שנלב"ע ב' אדר תשע"ה.    

הספר יו"ל בהוצאת מכון "מעדני השלחן". לפרטים טל 050-4129226.  

ניתן להשיג את הספר בחניות הספרים המובחרות.

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com :ובו‚ל
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אביו של הנער שהוכה 
באכזריות: "בני הפך כבוי פגוע 

ומושפל"
"זה לא יאומן. אנחנו מכירים אותו כאדם שמח ומאושר שמתמודד. הוא אמר לי 

'אבא, קיבלתי את המכה של החיים'". הוסיף בכאב האב הרב ברוך

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרב ברוך רוזנברג אביו של 
בחד־ בראיון  סיפר  ינקי,  הבחור 
שות 13 את התחושות והטראומה 
המקרה  מאז  בנו  שחווה  הקשים 

החמור בל"ג בעומר.
אחר.  לאדם  הפך  "ינקי 
אמר  ומושפל",  פגוע  כבוי,  הוא 
אנ־ יאומן.  לא  "זה  הכאוב,  האב 
שמח  כאדם  אותו  מכירים  חנו 
אמר  הוא  שמתמודד.  ומאושר 
של  המכה  את  קיבלתי  'אבא,  לי 

החיים'".
מספר  שיש  יודעים  "כבר 
לא  הראשונים  בימים  סרטונים. 
אותם,  לראות  מסוגלים  היינו 
שאני  החלטה  קיבלתי  אתמול 
את  לנו  ואין  היות  לראות.  חייב 
המידה הזאת אין לי גישה לזה, אז 
מאנ־ ניזון  אני  ראיתי.  לא  עדיין 
שים שראו - ואנחנו מזועזעים".

לי  אמר  שלי  השני  הבן 
הוא  ינקי,  את  מכיר  אני  'אבא, 
נשמה טובה והוא באמת לא עשה 
כלום - לא רק כי אני מכיר אותו, 
כי רואים'. גם בסרטון רואים על 
ינקי שהוא ילד מיוחד לפי ההת־

נהלות שלו. אנשים צעקו מסביב 
מיוחד',  ילד  הוא  אותו  'תעזבו   -
גם ינקי צעק - 'אני מיוחד', הוא 
במ־ כשהוא  ממש  בזה  משתמש 
אוהב  לא  שהוא  למרות  צוקה, 

את זה".
ייתכן  אם  לשאלה  באשר 
מופ־ כוח  הפעילו  שהשוטרים 
להבין  הצליחו  ולא  לב,  בתום  רז 
מוגבלויות,  עם  באדם  מדובר  כי 
השיב רוזנברג: "היום ברור שאין 
הדברים  כי  הזו,  לשאלה  מקום 
מדברים בעד עצמם. כל מי שצפה 
מצב  שם  היה  שלא  מבין  בסרטון 
זועקים  שאנו  הזעקה  ברור.  לא 
את  הביא  מה  שם?  היה  מה  היא 
ינקי למצב שאוזקים ומכים אותו 

- הוא לא עשה כלום".
נעצר  רוזנברג,  ינקי  כזכור, 
כל־ מפעילים  שהשוטרים  תוך 
שנטען  לאחר  קשה,  אלימות  פיו 
בעקבות  שוטרת  תקף  הנער  כי 
ביטול  נגד  שהתקיימה  מחאה 
בתי־ באזור.  בעומר  ל"ג  מדורות 
המפ־ אחד  ידי  על  שצולם  עוד 
פצוע  כשהוא  הנער,  נראה  גינים, 

למעצר  ומתנגד  צועק  בפניו, 
להס־ מנסים  המוחים  כשברקע 
ביר לשוטרים את מצבו הרפואי. 
בסוף התיעוד אחד המפגינים אף 
התעמת עם השוטרת וטען בפניה 

שהיא זו שהתחילה את התגרה.
המשטרה  תגובת  וזאת 
ל'שחרית':  אז  שנמסרה  כפי 
במהלך  נמסר:  ישראל  ממשטרת 
לאכי־ אתמול  המשטרה  פעילות 
העלולות  מדורות  הקמת  של  פה 
אסורים  בשטחים  אדם  חיי  לסכן 
בירושלים,  ברוך  מקור  בשכונת 
מצד  באלימות  השוטרים  נתקלו 
זרי־ שכללה  מתפרעים  עשרות 
ותקיפת  חפצים  אבנים,  קות 

שוטרים.
של  ראשוני  מתחקור 
האירוע עולה שבמהלך הפעילות 
השוטרות.  אחת  את  צעיר  תקף 
התנגד,  החשוד  המעצר  במהלך 
לאחר  מיד  בפניו.  ונפצע  התפרע 
מעצרו ועם בירור מוגבלותו הח־
ליט קצין המשטרה שנכח בשטח 
טופל  והוא  לאלתר  שחרורו  על 

במקום ע״י מד״א.

'די לאפליה' 

הרב פינדרוס: 'להפסיק את האפליה 
של החינוך המיוחד החרדי'

רגע אחרי כניסתו לתפקיד הח"כ הטרי מסתער על היעד החדש-ביטול אפלית 
החינוך המיוחד החרדי. ביום פעילות של 'נותנים' הצהיר ח"כ הרב  פינדרוס 

כי נדרוש הפסקת אפליית החינוך המיוחד החרדי. ראש עיריית מודיעין עילית 
הרב גוטרמן: לילדים בעלי צרכים מיוחדים מגיע תקציב מוגדל 

מ‡: מ. מון
לאחרונה  שנחשפו  נתונים 
החינוך  כי  מגלים  'הארץ'  בעיתון 
לרעה  מופלה  החרדי  המיוחד 
במג־ המיוחד  החינוך  לעומת 
לתפקיד  כניסתו  הכללי.עם  זר 
פינדרוס  יצחק  הרב  כנסת,  חבר 
ודורש  החדש  היעד  על  מסתער 
כיף  ביום  האפליה.  את  להפסיק 
ארגון  שקיים  מיוחדים  לילדים 
הרב  אמר  בקיפצובה,  'נותנים' 
המיוחדים  'הילדים  פינדרוס:  
חינוכית  במסגרת  נמצאים  הללו 
הכ־ המגזר  של  לזו  בדיוק  דומה 
צריך  מקצצים?  להם  למה  ללי. 
אנחנו  האפליה.  את  להפסיק 
הקואליציוני  ומתן  במשא  נדרוש 

לבטל את האפליה'.
יצחק  הרב  הכנסת  חבר 
פינדרוס התפעל לראות את שמ־
משלל  שנהנו  הילדים  של  חתם 
כיף  ביום  ואטרקציות  חוויות 
קיפצובה.  השעשועים  בפארק 
לצוות  אישי   באופן  הודה  הוא  
המתנדבות שלמרות החום הכבד 

הגיע לסייע לילדים המיוחדים.
קיים  אותה  הכיף  ביום 
למעלה  השתתפו  'נותנים'  ארגון 
מהעיר  מיוחדים  ילדים  מ-100 
ארגון  והסביבה.  עילית  מודיעין 
ימות  כל  לאורך  מקיים  'נותנים' 
השנה ימי כיף בחנוכה, ל"ג בעו־
מת־ לא  בהם  נוספים  וימים  מר 
בחינוך  לימודית  מסגרת  קיימת 
מתנדבי  דואגים  כן  כמו  המיוחד. 
בשבתות  ילדים  לאירוח  הארגון 

ובחגים על מנת 
לאפשר להורים 
ולהחליף  לנוח 

כוחות. 
ן  ו ג ר א ה
תחת  עומד 
של  נשיאותו 
התו־ שר  מרן 
הג־ הגאון  רה 
חיים  רבי  דול 
י  ק ס ב י י נ ק
וב־ שליט"א, 
ועי־ תמיכתם 
רבני  של  דודם 
מודיעין  העיר 

עילית.
עי־ ראש 
מודיעין  ריית 
הרב  עילית 

יעקב גוטרמן העומד לימין ארגון 
מודיעין  עיריית  כי  ציין  'נותנים' 
הילדים  לרשות  מעמידה  עילית 
סל  המיוחדים  הצרכים  בעלי 
הדגיש  זאת  עם  מלא.  שירותים 
המ־ הקצאת  את  להגדיל  יש  כי 
המיוחד  החינוך  לטובת  שאבים 

החרדי.
במהלך יום הכיף שהו היל־
הענק  השעשועים  בפארק  דים 
את  שהפעילו  מתנדבות  בליווי  
ארוחות  להם  וחילקו  הילדים 
על  התחזית  בעקבות  והפתעות. 
השרב הכבד הצטיידו המתנדבות 
בציוד מתאים הכולל שתיה קרה 
לילדים  מותאמים  שמש  כובעי 
לווי  הילדים  קיבלו  כן  כמו  ועוד. 

צמוד של צוות רפואי. 
המיוחדים  הילדים  הורי 
'נות־ ארגון  להנהלת  בחום  הודו 
נים' על הסיוע והעזרה שהם מגי־
שים לאורך כל השנה ובפרט ביום 
בעומר:  בל"ג  שהתקיים  הכיף 
בעו־ בל"ג  הילדים  של  'השמחה 
מר הייתה גדולה. בהעדר מסגרת 
לילדים  קושי  ממש  יש  חינוכית 

ויום הכיף הזה תרם להם רבות'
בהנהלת הארגון הודו לח"כ 
את  שכיבד  פינדרוס  יצחק  הרב 
הילדים בנוכחותו ביום הכיף. כמו 
מודיעין  עיריית  לראש  הודו  כן 
עילית הרב יעקב גוטרמן, שמיום 
על  הכול  עושה  הארגון  הקמת 
מנת לסייע ולטפח את פעילותו. 

ח"כ עודד פורר: ''תלמידי בתי 
הספר צריכים להגיע כאן''

חבר הכנסת מ'ישראל ביתנו' ביקר במזבח יהושע בן נון בשומרון יחד עם ◆ 
ראש המועצה דגן: "אנחנו יושבים כאן מכוח הזכות, ולא בזכות הכוח"

מ‡: יוני טיין
של  ומתן  המשא  צוות  יו"ר 
עודד  חכ  ביתנו,  ישראל  מפלגת 
מהדיונים  זמן  פסק  לקח  פורר, 
ומתן  המשא  של  האינטנסיבים 
הקואליציוני, והגיע יחד עם ראש 
יוסי  שומרון  האזורית  המועצה 
נון  בן  יהשע  במזבח  לבקר  דגן,  

שלמרגלות הר עיבל שבשומרון.
ח"כ פורר דיבר במקום על 
אותו  להפוך  קרא  ואף  חשיבותו 
למקום שכל תלמיד במדינת יש־
ראל יוכלו להגיע להכיר ולגעת.

נוג־ כאן  "אנחנו  לדבריו:  
יש־ עם  של  הקיום  בשורשי  עים 
האפש־ את  לתת  מחובתנו  ראל 

רות לכל ילד וילד להכיר ולגעת 
נון,  בן  יהשע  מזבח  הזה  במקום 
בטיולים  זה  אם  וילדה.  ילד  לכל 
של בתי ספר, אם דרך הלימודים. 
הדרך  צדקת  את  ולהבין  לגעת 
שלנו. עד כמה אנחנו יושבים כאן 
הכוח.  בזכות  ולא  הזכות,  מכוח 
נהיה,  אנחנו  איפה  יודע  לא  אני 
אבל  אופוזיציה  או  קואליציה 
איפה שאנחנו לא נהיה את העניין 
הזה צריך להוביל. אין צודק מזה 
שהמקום הזה יהפוך למקום שכל 
יכירו.  ותיירת  תייר  ישראלי  ילד 
לבקר ולהבין מה השורש של עם 

ישראל בארץ ישראל.
המועצה  ראש  דגן  יוסי 
האזורית שומרון חיזק את דבריו 

מורשת  לאתר  להפיכתו  וקרא 
לכאן  מגיעים  "אנחנו  לאומי: 
העמוקים  לשורשים  ומתחברים 
מתח־ היהודי,  העם  של  ביותר 
כמטא־ לא  קיומנו,  לסלע  ברים 
אנחנו  וגם  כפשוטו.  אלא  פורה. 
מאותם  שואבים  הזו,  בתקופה 
שורשים, מספר התנך, ממקומות 
כמו מזבח יהושע בן נון, את הכח 
את  וליישב  החוצה  לצאת  שלנו, 
שהממשלה  מאחל  אני  הארץ. 
בבניין  הכח  בכל  תתחיל  הבאה 
יותר  חשוב  דבר  אין  הארץ, 
למז־ לכאן  תלמיד  כל  מלהביא 
לכאן.  להתחבר  נון,  בן  יהשע  בח 
להיות  צריך  נון  בן  יהשע  מזבח 
אתר מורשת לאומי ובין לאומי".

mailto:adratkodesh@gmail.com
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אביו של הנער שהוכה 
באכזריות: "בני הפך כבוי פגוע 

ומושפל"
"זה לא יאומן. אנחנו מכירים אותו כאדם שמח ומאושר שמתמודד. הוא אמר לי 

'אבא, קיבלתי את המכה של החיים'". הוסיף בכאב האב הרב ברוך

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרב ברוך רוזנברג אביו של 
בחד־ בראיון  סיפר  ינקי,  הבחור 
שות 13 את התחושות והטראומה 
המקרה  מאז  בנו  שחווה  הקשים 

החמור בל"ג בעומר.
אחר.  לאדם  הפך  "ינקי 
אמר  ומושפל",  פגוע  כבוי,  הוא 
אנ־ יאומן.  לא  "זה  הכאוב,  האב 
שמח  כאדם  אותו  מכירים  חנו 
אמר  הוא  שמתמודד.  ומאושר 
של  המכה  את  קיבלתי  'אבא,  לי 

החיים'".
מספר  שיש  יודעים  "כבר 
לא  הראשונים  בימים  סרטונים. 
אותם,  לראות  מסוגלים  היינו 
שאני  החלטה  קיבלתי  אתמול 
את  לנו  ואין  היות  לראות.  חייב 
המידה הזאת אין לי גישה לזה, אז 
מאנ־ ניזון  אני  ראיתי.  לא  עדיין 
שים שראו - ואנחנו מזועזעים".

לי  אמר  שלי  השני  הבן 
הוא  ינקי,  את  מכיר  אני  'אבא, 
נשמה טובה והוא באמת לא עשה 
כלום - לא רק כי אני מכיר אותו, 
כי רואים'. גם בסרטון רואים על 
ינקי שהוא ילד מיוחד לפי ההת־

נהלות שלו. אנשים צעקו מסביב 
מיוחד',  ילד  הוא  אותו  'תעזבו   -
גם ינקי צעק - 'אני מיוחד', הוא 
במ־ כשהוא  ממש  בזה  משתמש 
אוהב  לא  שהוא  למרות  צוקה, 

את זה".
ייתכן  אם  לשאלה  באשר 
מופ־ כוח  הפעילו  שהשוטרים 
להבין  הצליחו  ולא  לב,  בתום  רז 
מוגבלויות,  עם  באדם  מדובר  כי 
השיב רוזנברג: "היום ברור שאין 
הדברים  כי  הזו,  לשאלה  מקום 
מדברים בעד עצמם. כל מי שצפה 
מצב  שם  היה  שלא  מבין  בסרטון 
זועקים  שאנו  הזעקה  ברור.  לא 
את  הביא  מה  שם?  היה  מה  היא 
ינקי למצב שאוזקים ומכים אותו 

- הוא לא עשה כלום".
נעצר  רוזנברג,  ינקי  כזכור, 
כל־ מפעילים  שהשוטרים  תוך 
שנטען  לאחר  קשה,  אלימות  פיו 
בעקבות  שוטרת  תקף  הנער  כי 
ביטול  נגד  שהתקיימה  מחאה 
בתי־ באזור.  בעומר  ל"ג  מדורות 
המפ־ אחד  ידי  על  שצולם  עוד 
פצוע  כשהוא  הנער,  נראה  גינים, 

למעצר  ומתנגד  צועק  בפניו, 
להס־ מנסים  המוחים  כשברקע 
ביר לשוטרים את מצבו הרפואי. 
בסוף התיעוד אחד המפגינים אף 
התעמת עם השוטרת וטען בפניה 

שהיא זו שהתחילה את התגרה.
המשטרה  תגובת  וזאת 
ל'שחרית':  אז  שנמסרה  כפי 
במהלך  נמסר:  ישראל  ממשטרת 
לאכי־ אתמול  המשטרה  פעילות 
העלולות  מדורות  הקמת  של  פה 
אסורים  בשטחים  אדם  חיי  לסכן 
בירושלים,  ברוך  מקור  בשכונת 
מצד  באלימות  השוטרים  נתקלו 
זרי־ שכללה  מתפרעים  עשרות 
ותקיפת  חפצים  אבנים,  קות 

שוטרים.
של  ראשוני  מתחקור 
האירוע עולה שבמהלך הפעילות 
השוטרות.  אחת  את  צעיר  תקף 
התנגד,  החשוד  המעצר  במהלך 
לאחר  מיד  בפניו.  ונפצע  התפרע 
מעצרו ועם בירור מוגבלותו הח־
ליט קצין המשטרה שנכח בשטח 
טופל  והוא  לאלתר  שחרורו  על 

במקום ע״י מד״א.

'די לאפליה' 

הרב פינדרוס: 'להפסיק את האפליה 
של החינוך המיוחד החרדי'

רגע אחרי כניסתו לתפקיד הח"כ הטרי מסתער על היעד החדש-ביטול אפלית 
החינוך המיוחד החרדי. ביום פעילות של 'נותנים' הצהיר ח"כ הרב  פינדרוס 

כי נדרוש הפסקת אפליית החינוך המיוחד החרדי. ראש עיריית מודיעין עילית 
הרב גוטרמן: לילדים בעלי צרכים מיוחדים מגיע תקציב מוגדל 

מ‡: מ. מון
לאחרונה  שנחשפו  נתונים 
החינוך  כי  מגלים  'הארץ'  בעיתון 
לרעה  מופלה  החרדי  המיוחד 
במג־ המיוחד  החינוך  לעומת 
לתפקיד  כניסתו  הכללי.עם  זר 
פינדרוס  יצחק  הרב  כנסת,  חבר 
ודורש  החדש  היעד  על  מסתער 
כיף  ביום  האפליה.  את  להפסיק 
ארגון  שקיים  מיוחדים  לילדים 
הרב  אמר  בקיפצובה,  'נותנים' 
המיוחדים  'הילדים  פינדרוס:  
חינוכית  במסגרת  נמצאים  הללו 
הכ־ המגזר  של  לזו  בדיוק  דומה 
צריך  מקצצים?  להם  למה  ללי. 
אנחנו  האפליה.  את  להפסיק 
הקואליציוני  ומתן  במשא  נדרוש 

לבטל את האפליה'.
יצחק  הרב  הכנסת  חבר 
פינדרוס התפעל לראות את שמ־
משלל  שנהנו  הילדים  של  חתם 
כיף  ביום  ואטרקציות  חוויות 
קיפצובה.  השעשועים  בפארק 
לצוות  אישי   באופן  הודה  הוא  
המתנדבות שלמרות החום הכבד 

הגיע לסייע לילדים המיוחדים.
קיים  אותה  הכיף  ביום 
למעלה  השתתפו  'נותנים'  ארגון 
מהעיר  מיוחדים  ילדים  מ-100 
ארגון  והסביבה.  עילית  מודיעין 
ימות  כל  לאורך  מקיים  'נותנים' 
השנה ימי כיף בחנוכה, ל"ג בעו־
מת־ לא  בהם  נוספים  וימים  מר 
בחינוך  לימודית  מסגרת  קיימת 
מתנדבי  דואגים  כן  כמו  המיוחד. 
בשבתות  ילדים  לאירוח  הארגון 

ובחגים על מנת 
לאפשר להורים 
ולהחליף  לנוח 

כוחות. 
ן  ו ג ר א ה
תחת  עומד 
של  נשיאותו 
התו־ שר  מרן 
הג־ הגאון  רה 
חיים  רבי  דול 
י  ק ס ב י י נ ק
וב־ שליט"א, 
ועי־ תמיכתם 
רבני  של  דודם 
מודיעין  העיר 

עילית.
עי־ ראש 
מודיעין  ריית 
הרב  עילית 

יעקב גוטרמן העומד לימין ארגון 
מודיעין  עיריית  כי  ציין  'נותנים' 
הילדים  לרשות  מעמידה  עילית 
סל  המיוחדים  הצרכים  בעלי 
הדגיש  זאת  עם  מלא.  שירותים 
המ־ הקצאת  את  להגדיל  יש  כי 
המיוחד  החינוך  לטובת  שאבים 

החרדי.
במהלך יום הכיף שהו היל־
הענק  השעשועים  בפארק  דים 
את  שהפעילו  מתנדבות  בליווי  
ארוחות  להם  וחילקו  הילדים 
על  התחזית  בעקבות  והפתעות. 
השרב הכבד הצטיידו המתנדבות 
בציוד מתאים הכולל שתיה קרה 
לילדים  מותאמים  שמש  כובעי 
לווי  הילדים  קיבלו  כן  כמו  ועוד. 

צמוד של צוות רפואי. 
המיוחדים  הילדים  הורי 
'נות־ ארגון  להנהלת  בחום  הודו 
נים' על הסיוע והעזרה שהם מגי־
שים לאורך כל השנה ובפרט ביום 
בעומר:  בל"ג  שהתקיים  הכיף 
בעו־ בל"ג  הילדים  של  'השמחה 
מר הייתה גדולה. בהעדר מסגרת 
לילדים  קושי  ממש  יש  חינוכית 

ויום הכיף הזה תרם להם רבות'
בהנהלת הארגון הודו לח"כ 
את  שכיבד  פינדרוס  יצחק  הרב 
הילדים בנוכחותו ביום הכיף. כמו 
מודיעין  עיריית  לראש  הודו  כן 
עילית הרב יעקב גוטרמן, שמיום 
על  הכול  עושה  הארגון  הקמת 
מנת לסייע ולטפח את פעילותו. 

ח"כ עודד פורר: ''תלמידי בתי 
הספר צריכים להגיע כאן''

חבר הכנסת מ'ישראל ביתנו' ביקר במזבח יהושע בן נון בשומרון יחד עם ◆ 
ראש המועצה דגן: "אנחנו יושבים כאן מכוח הזכות, ולא בזכות הכוח"

מ‡: יוני טיין
של  ומתן  המשא  צוות  יו"ר 
עודד  חכ  ביתנו,  ישראל  מפלגת 
מהדיונים  זמן  פסק  לקח  פורר, 
ומתן  המשא  של  האינטנסיבים 
הקואליציוני, והגיע יחד עם ראש 
יוסי  שומרון  האזורית  המועצה 
נון  בן  יהשע  במזבח  לבקר  דגן,  

שלמרגלות הר עיבל שבשומרון.
ח"כ פורר דיבר במקום על 
אותו  להפוך  קרא  ואף  חשיבותו 
למקום שכל תלמיד במדינת יש־
ראל יוכלו להגיע להכיר ולגעת.

נוג־ כאן  "אנחנו  לדבריו:  
יש־ עם  של  הקיום  בשורשי  עים 
האפש־ את  לתת  מחובתנו  ראל 

רות לכל ילד וילד להכיר ולגעת 
נון,  בן  יהשע  מזבח  הזה  במקום 
בטיולים  זה  אם  וילדה.  ילד  לכל 
של בתי ספר, אם דרך הלימודים. 
הדרך  צדקת  את  ולהבין  לגעת 
שלנו. עד כמה אנחנו יושבים כאן 
הכוח.  בזכות  ולא  הזכות,  מכוח 
נהיה,  אנחנו  איפה  יודע  לא  אני 
אבל  אופוזיציה  או  קואליציה 
איפה שאנחנו לא נהיה את העניין 
הזה צריך להוביל. אין צודק מזה 
שהמקום הזה יהפוך למקום שכל 
יכירו.  ותיירת  תייר  ישראלי  ילד 
לבקר ולהבין מה השורש של עם 

ישראל בארץ ישראל.
המועצה  ראש  דגן  יוסי 
האזורית שומרון חיזק את דבריו 

מורשת  לאתר  להפיכתו  וקרא 
לכאן  מגיעים  "אנחנו  לאומי: 
העמוקים  לשורשים  ומתחברים 
מתח־ היהודי,  העם  של  ביותר 
כמטא־ לא  קיומנו,  לסלע  ברים 
אנחנו  וגם  כפשוטו.  אלא  פורה. 
מאותם  שואבים  הזו,  בתקופה 
שורשים, מספר התנך, ממקומות 
כמו מזבח יהושע בן נון, את הכח 
את  וליישב  החוצה  לצאת  שלנו, 
שהממשלה  מאחל  אני  הארץ. 
בבניין  הכח  בכל  תתחיל  הבאה 
יותר  חשוב  דבר  אין  הארץ, 
למז־ לכאן  תלמיד  כל  מלהביא 
לכאן.  להתחבר  נון,  בן  יהשע  בח 
להיות  צריך  נון  בן  יהשע  מזבח 
אתר מורשת לאומי ובין לאומי".



יום שני כ"ב אייר תשע"ט 2427/05/2019

hillel@lehmaaseh.com

gal gmailcom

25 יום שני כ"ב אייר תשע"ט 27/05/2019

רובח

בבמוסרזבעררביוןרוסירבבעומרובזובניןנוםי

mailto:hillel@lehmaaseh.com


25 יום שני כ"ב אייר תשע"ט 27/05/2019

רובח

בבמוסרזבעררביוןרוסירבבעומרובזובניןנוםי



יום שני כ"ב אייר תשע"ט 2627/05/2019

רובח

בעומרבחרוסוב

מורמרחמסטריוובמעמבמירון

יוםיפן

יוםוירר

27 יום שני כ"ב אייר תשע"ט 27/05/2019

רובח

וחבמעממויזנירמו

וויזניוסובורבחבעומר

יוםוירר

יוםיעברמן



27 יום שני כ"ב אייר תשע"ט 27/05/2019

רובח

וחבמעממויזנירמו

וויזניוסובורבחבעומר

יוםוירר

יוםיעברמן



יום שני כ"ב אייר תשע"ט 2827/05/2019

רובח

בעומרבחפינסרין

טורבחבעומר

יוםוירר

29 יום שני כ"ב אייר תשע"ט 27/05/2019

רובח

בעומררבייזנברר

ייחבמעונומרןרייברטיין

יוםרוייין

יוםוירר



29 יום שני כ"ב אייר תשע"ט 27/05/2019

רובח

בעומררבייזנברר

ייחבמעונומרןרייברטיין

יוםרוייין

יוםוירר



יום שני כ"ב אייר תשע"ט 3027/05/2019

רובח

יוםויררמרומבעומרברימירון

31 יום שני כ"ב אייר תשע"ט 27/05/2019

רובח

יוםויררמרומבעומרברימירון



31 יום שני כ"ב אייר תשע"ט 27/05/2019

רובח

יוםויררמרומבעומרברימירון


