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פרנו // „ו„ פרי„

‡זרחי סעו„יה ויר‡ל
האם הסעודים חברים שלנו? כלל לא בטוח. למען האמת, 
מהאוכלוסיות  אחת  עם  מאוכלסת  סעודיה  בטוח.  לא  ממש 
העוינות ביותר את מדינת ישראל. הכתבה שלפניכם, באדיבות 
 - ישראל  של  גורלה  סעודים:  "כותבים  זאת:  תוכיח  ממר"י 
להיעלם; קבלתה היא בגידה בעצמנו", נכתב בכותרת הראשית 

של הידיעה במכון לתקשורת הערבית.   
בתקשו־ הופיעו  האחרונות  כי "בשנתיים  נאמר  בכתבה 
היח־ ובנרמול  בישראל  תמיכה  גילויי  מעט  לא  הסעודית  רת 
המוח־ וגילוייו  סעודיה  על  האיראני  האיום  נוכח  עימה.  סים 
שיים בתימן, כמו גם בסוריה ובעיראק, נתפשת ישראל בעיני 
פוטנציאלית  ברית  כבעלת  ואף  מאיים,  שאינו  כגורם  סעודיה 
במאבק נגד איראן.[1] בעיתונות הערבית והזרה אף דווח לא 
פעם בעבר כי סעודיה מעוניינת בשיתוף פעולה כלכלי ובנור־

מליזציה עם ישראל וכי היא אף החלה בכך.
"מנגד, סעודיה מקפידה לטעון בפומבי כי אין לה יחסים 
ישראל  למדיניות  התנגדותה  על  ולהכריז  ישראל,  מדינת  עם 
את  המתנה  הערבית,  ביוזמה  דבקותה  ועל  הפלסטיני  בנושא 
הפל־ בנושא  קבע  הסדר  בהשגת  ישראל  עם  היחסים  נרמול 

סטיני. הדבר בא לידי ביטוי בדברים שנושאים נציגי סעודיה 
בארה"ב  סעודיה  שגריר  שהעניק  בראיון  גם  כמו  באו"ם,[2] 
לשעבר תורכי אל-פייסל, לרשת אל-ערביה בפברואר 2019, 
שבו הסתייג מדיווחים על שיתוף פעולה עם ישראל והבהיר כי 

אין שינוי בעמדה הסעודית כלפיה.[3]
"אמביוולנטיות זו כלפי ישראל ניכרת היטב גם במאמ־
רי דעה המתייחסים לישראל בעיתונות הסעודית. לצד גילויי 
סעודים וקריאות לכונן  מצד עיתונאים ומשכילים  בה  תמיכה 
מאמרים  גם  הסעודית  בעיתונות  מתפרסמים  יחסים,  עימה 
המסתייגים מיחסים עם ישראל ואף תוקפים אותה ואת מדי־
איראן  עם  פעולה  בשיתוף  אותה  ומאשימים  בחריפות  ניותה 
נגד הערבים. חלק מהמאמרים כוללים גם מסרים בוטים נגדה, 
כגון ייחולים לאובדנה ואזהרות כי כל התקרבות ערבית ליש־

ראל מהווה בגידה.
"מסמך זה יציג דוגמאות למאמרים וקריקטורות אלה:

"כותב ביומון עוכאט': ישראל – ישות סרטנית בלב העו־
לם הערבי; הכרה בה פירושה בגידה

הסעודי  הכותב  הציג  עוכאט',  הסעודי  ביומון  "בטורו 
 - ישראל  עם  נורמליזציה  נגד  טיעונים  רשימת  פאדל  צדקה 
ביניהם   – הערבית"  האומה  בלב  סרטנית  "ישות  כינה  אותה 
היותה של התנועה הציונית "האויבת המרה ביותר של האומה 
הערבית והאסלאמית". לדבריו, קבלת ישראל משמעה בגידה 

של האדם הערבי בעצמו. וכך כתב:
""האמת על הישות הציונית, אופייה המדיני, מטרותיה 
מדיניים,  משקיפים  בקרב  רק  לא  כבר  ידועה  ושאיפותיה, 
 70 לאחר  ערבים.  ולא  ערבים  רגילים,  אנשים  בקרב  גם  אלא 
הערבית,  האומה  בלב  הזו  הסרטנית  הישות  נוכחות  שנות 
מדינונת  אודות  לאמת  מודעים  נעשו  הערבים  העמים  מרבית 
[כלפיה],  מוחלטת  ושנאה  זעם  כעס,  רק  להם  גרמה  אשר  זו, 
קטן  מיעוט  קיים  שלה.  התוקפנית  ההתפשטות  מדיניות  עקב 
רגי־ מדינה  בישראל  הרואים  פרו-ציונים,  של  חשיבות  וחסר 

לה ו'מכובדת'. נראה שהם הופכים לכאלה רק אם מתקיימות 
בהם אחת או יותר מהארבע התכונות הבאות: [נכונות] לקבל 
תגמול מישראל באופן זה או אחר; אופי מושחת [ונטול] רגש 
הישות  של  ולהיסטוריה  לאמת  לאופי,  בנוגע  בורות  אנושי; 
ובתו־ בישראל  התומכים  לאלו  וחנופה  צביעות  או  הציונית, 
קפנותה – במיוחד ארה"ב – מתוך מחשבה כי 'הדרך ללבה של 

ארה"ב עוברת בישראל'.
אדם ישר – ובמיוחד אדם ערבי – לא יכול לקבל את יש־

מחשבתי  עיוורון  משמעותה  כזו  קבלה  היום.  שהיא  כפי  ראל 
ובגידה עצמית."

פרנו // ‡ברהם ויסמן

"יום" ירולים
היום כ"ח אייר ימלאו 52 שנה לשחרור הכותל המערבי 

והעיר העתיקה במלחמת ששת הימים בשנת תשכ"ז. 

במשך 19 שנים מאז כבשו הירדנים את העיר העתיקה 
המערבי.  בכותל  רגל  דריסת  מיהודים  נמנעה  תש"ח,  בשנת 
באותו יום בו שוחרר הכותל, העולם היהודי שמח ובכה מהת־
רגשות בהישמע הבשורה, וכמה ימים לאחר מכן, בחג השבו־
עות, נהרו רבבות יהודים לשריד בית מקדשנו. מאז לא חדלה 
את  אלפים  פוקדים  יום  מדי  המערבי.  בכותל  התפילה  לרגע 

הכותל, ובחגים מגיע מספר המבקרים למאות אלפים.

במדינה מצוין יום זה תמיד כ"יום ירושלים", אולם לנו 
ברחמים  עירך  "ולירושלים  פעמים   3 יום  בכל  המתפללים 

תשוב" עבורנו כל יום הוא "יום ירושלים"...

// 2 רקטות נורו מסוריה לשטח ישראל„בר המערכ
רקטה אחת נחתה כנראה בשטח פתוח בגולן, השנייה בסוריה ◆ לא דווח על 

נפגעים או נזק ◆ הערכה: מדובר בירי מכוון לעבר מוצבי צה"ל

מ‡: מ. יו„

רקטות  שיגורי  שני  זוהו 
מסוריה אל החרמון, לא דווח על 
נפגעים או נזק. רקטה אחת נחתה 
הש־ בגולן,  פתוח  בשטח  כנראה 
נייה בסוריה. מערכת כיפת ברזל 
לא הופעלה, ולא נשמעה אזעקה 
הערכה,  לפי  באזור.  ביישובים 
מוצבי  אל  מכוון  בירי  מדובר 

צה"ל. 
תק־ אחרי  מגיע  זה  אירוע 
השבוע  בתחילת  חריגה  רית 
משגר  צה"ל  תקף  בה  הקודם, 
לעבר  נ"מ  לירי  בתגובה  סורי, 
במה־ שהיה  ישראלי  קרב  מטוס 
הארץ.  בצפון  שגרתית  טיסה  לך 

בתקי־ כי  אמר  סורי  צבאי  גורם 
פה, שהיתה באזור תל א-שעאר 
בני  שני  נהרגו  קוניטרה,  במחוז 

אדם ועוד אחד נפצע.
בנימין  הממשלה  ראש 
ואמר:  לתקיפה  התייחס  נתניהו 
הסורי  הצבא  קצר  זמן  "לפני 

ניסה לפגוע במטוס ישראלי, הוא 
בתגובה  האוויר  חיל  הצליח.  לא 
נור־ שממנו  המשגר  את  השמיד 
תה האש. המדיניות שלנו ברורה 
תו־ שום  לסבול  מוכנים  איננו   -
קפנות נגדנו, ונגיב נגדה בעוצמה 

ובתקיפות".
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שני פצועים בפיגוע דקירה 
כפול בירושלים

גבר בן 47 נפצע קשה מאוד לאחר שנדקר סמוך לשער שכם בבירה, והוא 
פונה לבית החולים שערי צדק כשהוא מונשם ומורדם ◆ נער בן 16 נדקר 

בעיר העתיקה, והוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם ◆ המחבל נוטרל בידי 
המשטרה

מ‡: מ. יו„
ידי  על  נדקרו  ונער  גבר 
שישי  ביום  עוולה  בן  מחבל 
נדקר  האחד  בירושלים.  בבוקר 
בעיר  והאחר  שכם  לשער  סמוך 
לשער  סמוך  הנדקר  העתיקה. 
קשה  נפצע   ,47 בן  גבר  שכם, 
מאוד. הנדקר בעיר העתיקה, נער 
מהמשטרה  בינוני.  נפצע   ,16 בן 

נמסר כי המחבל נוטרל. 
במש־ דוד  מחוז  ממפקד 
שמואלי,  חיים  ירושלים,  טרת 
הגבר  את  דקר  המחבל  כי  נמסר 
בן ה-47, סמוך לשער שכם, בכל 
לכיוון  במנוסה  והחל  גופו  חלקי 
במה־ העתיקה.  בעיר  דוד  רחוב 
לך מרדף שהתנהל אחרי החשוד, 
הנער  את  לדקור  הצליח  הוא 
כאמור  ולבסוף  העתיקה,  בעיר 

חוסל ביריות על ידי השוטרים.
הפיגוע,  לנסיבות  בנוגע 
הישי־ תלמיד  של  אביו  אמר 
שבין  לילה  בכל  לומד  "הוא  בה: 
חמישי ושישי והיה בחזרה מבית 
בדרך,  לישיבה.  החורבה  הכנסת 
לכיוון  גליציה  גגות  בסביבות 
מי־ עליו  התנפל  פתאום  השוק 

הוא  הזה  החצרות.  מאחת  שהו 
אותו  דוקר  שמישהו  הרגיש 
הוא  אותו.  ראה  הוא  מאחורה, 
שדוקרים  הרגיש  לא  בהתחלה 
אותו. האבסורד הוא שהמשטרה 
הם  מכאן,  זוז  זוז,  לו  אמרה  מיד 
הלך  הוא  פצוע.  שהוא  הבינו  לא 
לה־ כדי  החורבה  כנסת  בית  עד 
דבר  שזה  חושב  אני  עזרה.  זעיק 
הדעת.  את  עליו  לתת  שצריך 
קילומטר  כחצי  הוא  המרחק 
עד  ברגל  הלך  הוא  שלהבנתי 

שהזעיק עזרה".
אחיו של הפצוע שהיה עימו 
בזמן הפיגוע הוסיף: "ראינו מחבל 
על  רכב  אחי  סכין.  עם  אלינו  רץ 

אופניים והמחבל ניסה לדקור אותו 
בצוואר, אבל זה פגע לו בגב". 

יוסף  חירום  רפואת  חובש 
היהודי  ברובע  שמתגורר  קסוטו, 
סיפר:  בירושלים,  העתיקה  בעיר 
"על המדרגות סמוך לכניסה לבית 
הרובע  במרכז  החורבה  הכנסת 
היהודי ראינו צעיר כבן 18 בהכרה, 
בפלג  דקירה  מפצע  סובל  כשהוא 
טיפול  לו  הענקנו  העליון.  גופו 
די־ ועצירת  חבישה  שכלל  רפואי 
מום, הוצאנו אותו תוך כדי המשך 
ניידת  עם  לחבירה  רפואי  טיפול 
טיפול נמרץ של מד"א סמוך לקניון 
ממילא. הוא פונה במצב קל עד בי־
נוני לבית החולים הדסה עין כרם".

תלמיד הישיבה הפצוע משחזר מביה"ח:

"חשבתי שקיבלתי בוקס בגב ואז 
ראיתי סכין מלאה דם, נס אלוקי 

שאני חי בכלל"
ישראל מאיר נחומברג, שנפצע בינוני מספר: "זה שאני חי זה נס אלוקי, הוא 

דקר אותי מרחק קטן מעמוד השדרה" ◆ אחיו: "אני רואה מחבל רץ עם סכין, 
לא ידעתי מה לעשות".

מ‡: יר‡ל לבי‡

נחומברג,  מאיר  ישראל 
ברסלב  חסיד  ישיבה  תלמיד 
בשישי  שנפצע  וחצי  ה-16  בן 
הדקי־ בפיגוע  בינוני  באורח 
רגעי  את  שחזר  בירושלים,  רה 
"בהתחלה  הגדול:  והנס  האימה 
רצתי  בוקס.  שקיבלתי  חשבתי 
אני  האם  מישהו,  ושאלתי  מהר 
'כן, אתה  באמת פצוע? הוא ענה 

מלא דם",
התלמיד שיחזר מה שארע, 
מאחו־ מישהו  שהגיע  זוכר  "אני 
בוקס,  לי  נותן  שהוא  חשבתי  ריי 
ארוכה  סכין  רואה  אני  ופתאום 
בית  לכיוון  רצתי  בדם.  מלאה 
עזרה.  הזעקתי  החורבה,  כנסת 
בזכות חסדי שמיים יצאתי כמעט 

ללא פגע".
מהר  בי  טיפלו  "הרופאים 
נס  זה  חי  שאני  זה  בי.  והתחשבו 

אלוקי, הוא דקר אותי מרחק קטן 
לי,  כואב  קצת  השדרה.  מעמוד 
אני לא יכול לנשום נשימות עמו־
לא  ולמזלנו  לידי  היה  אחי  קות. 
לירושלים  הגעתי  כלום.  לו  קרה 
באופן  ומשם  שישי  בליל  ללמוד 
קבוע אני מתפלל שחרית בכותל, 
אני אמשיך להתפלל ולהגיע למ־

קום גם עכשיו".
הפצוע  הבחור  של  אחיו 
בלי־ למדנו  ואחי  "אני  סיפר 
כך  אחר  שלום,  נהר  בישיבת  לה 
להתפלל  הלכנו  בבוקר  בחמש 
כך  אחר  הקטן,  בכותל  ותיקין 
אני  שלי  ימין  ומצד  בשוק  הלכנו 
רואה מחבל רץ עם סכין, לא יד־
הוא  שניה  ותוך  לעשות  מה  עתי 
הוא  הסכין,  את  למעלה  הרים 
ניסה לתוך הצוואר וברוך ה' הוא 
את  הוציא  בגב,  יצא  וזה  פספס 
הסכין ובא אליי ואני מיד ברחתי 
הם  שוטרים,  וראיתי  והתקדמתי 

חיסלו את המחבל".
מיד  שהוא  לי  סיפר  "אחי 
חשב  לא  הוא  רץ,  הוא  כך  אחר 
בו־ שזה  חשב  הוא  דקירה,  שזה 
קוס, הוא מיד רץ לכיוון החורבה, 
לו  יש  אם  בחור  שאל  הוא  שם 
משהו בגב והבחור ההוא אמר לו 
שהוא מלא דם, הוריד את החלי־
פה וראה את כל החולצה ספוגה 
בדם, מיד הזעיק עזרה ופינו אותו 

להדסה עין כרם".
שנפצע  הנער  של  אביו 
כל  למד  "הוא  כי,  סיפר  בפיגוע 
הגיע  ובבוקר  בירושלים  הלילה 
היה  ואז   – החורבה  הכנסת  לבית 
איך  שלו.  לישיבה  חזרה  בדרך 
התנפל  פתאום  משם  יצא  שהוא 
החצ־ מאחת  שיצא  מישהו  עליו 
רות. בהתחלה הוא לא חשב שזו 
סכין, אלא מכה חזקה בגב. אחיו 
היה איתו והם מיד רצו לבית הכ־
נסת החורבה ושם הזמינו עזרה".

mailto:boris0585370344@gmail.com
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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₪2,598₪20,091סקודה 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 בבסססיייוווםםם תתתתקקקקווווופפפפפפפתתתתת ההההממממיייממממוווווןןןןןןתחרה

₪2₪20,0919₪20,091₪20,091

₪217₪17 197

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

ביום שישי האחרון:

שריפות בעוטף עזה; הפגנות לאורך הגבול
כ-7,000 פלסטינים הפגינו בסוף השבוע האחרון בגבול עזה ◆ מטען אחד הושלך לעבר כוחות צה"ל ◆ כוחות הכבאות 

השתלטו על השריפות והסיבה ללהבות נבדקת

מ‡: מ. יו„
כ-7,000 בני אדם הפגינו ביום שישי 
הגבול  גדר  לאורך  מוקדים  בכמה  האחרון 
בארי  יער  באזור  במקביל,  עזה.  רצועת  עם 

ובמוקדים נוספים בעוטף עזה פרצו שלוש 
שריפות כתוצאה מהפרחת בלון תבערה.

לעבר  מטען  הושלך  המקרים  באחד 
נפגע.  לא  איש  בגבול.  שפועלים  צה"ל  כוחות 

המפגינים ניסו במספר מקרים לחצות את הגדר.
שרי־ בשתי  טיפלו  הכבאות  כוחות 
פות שפרצו ביער בארי, שאחת מהן פרצה 
בשל הפרחת בלון תבערה מהרצועה. כו־

חות הכבאות השתלטו 
השריפות,  שתי  על 

ואיש לא נפגע.

גבאי הסכים 
לחסינות 
תמורת 
תיקים

◆ ח''כ שמולי: היה ברור שמצופה 
מאיתנו לתמוך בחסינות ◆ גבאי 
הסכים לחסינות תמורת רשימת 

תיקים בכירים ◆ בעבודה קוראים 
להדחתו של המיידית של גבאי

מ‡: ח. פרנ˜ל
בעוד יו''ר העבודה אבי גבאי טען כי הס־
כים להיכנס לממשלת נתניהו אך ורק אם האח־
רון יוותר על החסינות האישית, פרטים חדשים 
שכניסת  ברור  היה  כי  טוענים  אמש  שנחשפו 
לנ־ חסינות  נתינת  תמורת  היא  לממשלה  גבאי 

תניהו במסגרת החוק הקיים. 
במסגרת המו''מ הציע נתניהו לגבאי שלל 
המשרד  לגבאי,  האוצר  תיק  והטבות,  תיקים 
התקשורת  תיק  לשמולי,  חברתיים  לשירותים 
והתרבות לשלי יחימוביץ ולמנות את טל רוסו 
לסגן שר הביטחון, כשמעליו רק ראש הממשלה 
וקיבל,  גבאי,  דרש  אף  בהמשך  כשר.  שישמש 
התחייבות מצולמת של נתניהו שלא יכניס את 
ליברמן לממשלה בהמשך. זאת בעקבות חששו 
שלאחר זמן נתניהו יזרוק אותו לכלבים, כלשו־
נו. באירוע בתל אביב אמר חבר הכנסת שמולי 
כי הבין שמצופה מהם לתמוך בחסינות לרוה''מ 
מפ־ לבכירי  גרם  הדברים  פרסום  התנגד.  ולכן 
לגת העבודה לצאת במתקפה חריפה על גבאי.

שקלה  לא  כי  הצהירה  יחימוביץ  ח''כ 
מייד  והשיבה  נתניהו  לממשלת  להיכנס  לרגע 
בפניו  אישית  ביקורת  "מתחתי  מוחלט.  בלאו 
לקושש  החוצפה  על  ח.פ.)  (גבאי.  המציע  של 
מסביבתו  ההריסות".  מתוך  בכיר  תיק  לעצמו 
של גבאי נמסר כי הוא לא הסכים לתת חסינות 

לנתניהו ותכנן להתפטר בבוא העת.
ביקש  לא  נתניהו  רה''מ  הליכוד:  תגובת 
חדש  חסינות  בחוק  תמיכה  שום  גבאי  מאבי 
וטיוטת  הקיים  החוק  לפי  בתמיכה  בבקשה  או 
שנ־ האמירות  כל  בבירור.  זאת  מראה  ההסכם 
שקר  הוא  החסינות  בעניין  משהו  ביקש  תניהו 

מוחלט.

http://bit.ly/2C7EnaV-shemesh-rechavim
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אבינעם ראובן, יעקב דודסון,יצי שפיצר, מוישי פלדמן, יהודה נבון, שימי ויינפלד, ראובן שלום, נח רובינשטיין, דודי ועקנין, צבי ארנפלד, שמוליק לוי, ינון שרעבי, אלעזר כהן, 
ישראל ביטון, דוד הלוי, יעקב שלמה, יונה אפלבוים, עובדיה שמעונוב, איתן שיין, משה רובינשטיין, אבריימי אלבוים, אריה לייב גולדברג, אבי גוטליב, אבי כהן, אריה לייב 
סגל, אביאל דריי, אליהו לוינגר, אברהם לביא, ישראל אדלר, יעקב פריימן, ישראל אייזנשטיין, יעקב רוזנטל, יצחק גולדשמיט, יהונתן ישראלי, מיכאל משען, יניב אדרי, דוד 
טוכפלד, מוטי ארגמן, חזקי שחטר, שלומי פדר, מוישי שחור, יצחק פרידליס, חיים נתנזון, רפאל אברהם יענקוביץ, דוד ויסנשטרן, ישראל בטיטו, אריה בירנבוים, יעקב פייגלין, 
זבולון גנץ, עובדיה כהן, יהודה פינקוס, אלעזר ירקוני, רואי ליברמן, דוד טוכפלד, אליהו שרייבר, שמואל דוד רוזן, ישראל אלחרר, אביעד בר חי, ישי לוי, חיים ינובסקי, אלעזר 
שמיר, יאיר עזרן, אריאל אלתר, דניאל ניסנזון, אברהם פרידמן, חנוך כהן, עופר זלטני, דרור גילת, אייל אמירון, אלירן אשר, שלוימי גרינהויז, רמי טדגי, נתן אלתרזון, אפי 
רוזנפלד, יוסף לוי, יצחק רביד, חיים שפיצר, איציק לוי, אהרון גרשון, אסי דריי, אלי לוי, מנחם כהן, נדב אלדד, יוני לביא, תומר בן הארון בוריסלב, מוקישו עשור, ניצן דוד, 
גונן פז, שי ברונכר, יהיודה טויטו, יצחק גרינפלד, גלעד שגב, תומר שגב, אורי לוי, אהרון פרידמן, עדי גביר, משה מנס, רו רון, גד עובדיה, מני גרא, אלעד ירקון, מיטל בכר, 
אפריים שמואלי, אלירן עייש, דויד טוכפלד, יואל סרוסי, יהודה סולביציק, איתי לגזיאל, אבי סמקאי, מיכאל פלג, יענקי וינברג, נתי גפן, לייזי שטרנבוך, מנחם גפני, אילן 
עיזקסון, בן ציון מזרחי, מרדכי קורנפלד, גבריאל אדלשטיין, יונתן אדלר, גדליה אופנהיימר, יוסף אורבך, איתמר אורנשטיין, סעדיה בן שושן, יעקב גוגנהיים, אלעד גודמן, 
נח  קלדרון,  חגי  קמחי,  אסף  סויסה,  מישאל  קאסוטו,  יוסי  הלברשטאם,  שמעון  גיגי,  שרגא  הירש,  ציון  גוטמן,  שמשון  קאסוטו,  שבתאי  מויאל,  מישאל  שבת,  בן  עמנואל 
ויינגרטן, צבי הירשפלד, יששכר הורוביץ, עמינדב גבאי, ישי לופז, עילאי לוגסי, אלימלך זילבר, מרדכי אוחנה, אליהו טויטו, ברוך הירשפלד, שמוליק יונה, יעקב גליק, ראובן 
וינטרוב, זאב ארנפלד, נתן יוסיפון, נדב אלפסי, נעם שרהבני, דניאל אשכנזי, ירוחם נבון, יוסי גרין, אשר קפלן, יאיר אמסלם, אליהו קובי, מנחם קפלן, רפי גולדשמיט, עמנואל 
דדון, מנשה מרשיין, עזרא מרום, יחיאל בשארי, מוטי נוימן, ישעיהו אמסלם, נתי קליין, זאבי גרינפלד, ברוך זגדון, שי כהן, רובי איינשטיין, חיים אביטבול, יהודה ביטון, יעקב 
פעקר, ידיד פרדו, מלאכי ורצמן, יובל שושן, אלעד קוריץ, יוסף הרפז, בנימין יעקובי, יחזקאל שרגא זלץ, יצחק ברנט, משה לוי, רפאל ברודסקי, ראובן ברגר, שאול גולדבאום, 
שמואל הרשקוביץ, גלעד דויטש, יחזקאל כהנמן, ישעיהו דוידסון, דורון ארליך, דניאל אלבוים, דוד אייזנשטיין, עזריה נפתלי איסלריס, עוז טאוב, יקיר בוכמן, הלל דרקסלר, 
גד בלומנפלד, יונתן בסר, שרגא יעבץ, יוחאי כספי, ניתאי סרגוסי, עובדיה מויאל, מישאל רביבו,  חיים  שפיצר, דוד רוזנטל, אורן מכבי, אלי בלוך, אלימלך רייך, אליהו אסוס, 
בני יוזף, בנימין חסיד, איתמר זינגר, בצלאל שלמה, הלל צור, יאיר דרורי, נחמן טובול, ידידיה דבקרוב, יאיר קראיף, יואל רוט, יוני מזרחי, יונתן אדרה, מוטי מייבסקי, מוטי רבינה, 
מוטי צרור, מויה ליטוואק, מנחם קולדצקי, נחום הרמן, נחמן ניימן, נתן כהן, נתן רוזנבלט, יעקב פריימן, איתן דובקין, שרגא משה שפיצער, צבי לוי, קובי סטפנסקי, שולי רנד, 
שלמה גרמון, אבי גלן, אברהם קריטנברג, אהרון פלדהיים, דוד הררי, אלעזר דונט, חיים קליין, ישראל מנדל, מוטי היימליך, מתתיהו קורמן, מוטי ויזל, נכמן רייכר, עדי ממן, צביקה 
שטרן, קובי אלעזר, אבי חדד, מוטי ארגמן, אבי פרידמן, אברהם לביא, אהרון גינהוס, אוריאל סופר, אריאל ליבא, אוריאל אלתר, אפרים דוד, גרשון רוזנפלד, דודו ברי, יוסי 
אלוש, ישראל שוורץ, מוטי לוי, מוטי קליין, נוח פריד, דניאל ניסן, צבי מילר, שלומי סהר, שלומי זינגר, שלומי פדר, שמעון שטרן, שרגא יונגראיז, מילך קאהן, שמחה כהן, חנוך 
אליאל, קובי רוטנברג, חיים מורד, דוד אליה, מורדכי האשל, טל פלד, מתנאל יששכרוף, רמי מאושר, ירוחם עובד, גבי הורן, אמיתי שטרן, נתן ויגרטן, זלמן שטוב, שמחה אמזל, 
איתי שאוליין, רפי ברמן, מני שורק, דביר חכם, בנצי נורדמן, חיים סיאמאטיצקי, שלוימי הופנר, ביני ארלינגר, שי אנגל, מיכאל פינקל, ישראל מן,יהודה שור, בונים שפרינצלס, 
חיים פרגספיר יניב, שלמה רענן,שנאור זלמן, חיים ינובסקי, אבי נפוסי, אריאל לוי, איתי ביכלר, דרור קרניאל, שלוימי פרידמן, שלמה אסייג, שוקי סברדלוב, חיים שינקר, דודי 
נויזלץ, משה מלכין, חיים זיסמן, מאיר פוטרמילך, חיים נוילנדר, איסר גוטליב, מיכאל בן שמעון, בני וורדי, בצלאל בסר, חיים רוטנברג, יעקב דוייטש, ראובן ליבוביץ, עקיבא 
וולרשטיין, צור יצחק, שמואל מונק, שמעון לובן, שמחה כהן, חנוך אליאל, קובי רוטנברג, חיים מורד, דוד אליה, מורדכי האשל, טל פלד, מתנאל יששכרוף, רמי מאושר, ירוחם 
עובד, גבי הורן, אמיתי שטרן, מוטי רבינוביץ, אבי גלן, אברהם קריטנברג, אהרון פלדהיים, דוד הררי, אלעזר דונט, חיים קליין, ישראל מנדל, מוטי היימליך, מתתיהו קורמן, מוטי 
ויזל, משה  לנג, מוטי מייבסקי, מוטי רבינה, מוטי צרור, מויה ליטוואק, מנחם קולדצקי, נחום הרמן, נחמן ניימן, נתן כהן, נתן רוזנבלט, יעקב פריימן, איתן דובקין, אסף קמחי, 
חגי קלדרון, איתי לגזיאל, אבי סמקאי, מיכאל פלג, יענקי וינברג, נתי גפן, לייזי שטרנבוך, מנחם גפני, אילן עיזקסון, בן ציון מזרחי,  ישעיהו אמסלם, נתי קליין, זאבי גרינפלד, 
מאיר טאו, אלי רוברטס, חזקי כץ, יונה בירנצוויג, חיים סולביציק, גדליה וייס, יונתן אדלר, גדליה אופנהיימר, יוסף אורבך, איתמר אורנשטיין, סעדיה בן שושן, יעקב גוגנהיים, 
אלעד גודמן, עמנואל בן שבת, מישאל מויאל, שבתאי קאסוטו, שמשון גוטמן, ציון הירש, שרגא גיגי, שמעון הלברשטאם, יוסי קאסוטו, מישאל סויסה, אסף קמחי, חגי 
קלדרון, נח ויינגרטן, צבי הירשפלד, יששכר הורוביץ, עמינדב גבאי, ישי לופז, עילאי לוגסי, אלימלך זילבר, מרדכי אוחנה, אליהו טויטו, ברוך הירשפלד, שמוליק יונה, יעקב 
וינטרוב, זאב ארנפלד, נתן יוסיפון, נדב אלפסי, נעם שרהבני, דניאל אשכנזי, ירוחם נבון, יוסי גרין, אשר קפלן, יאיר אמסלם, אליהו קובי, מנחם קפלן, רפי  גליק, ראובן
עמנואל דדון, מנשה מרשיין, עזרא מרום, יחיאל בשארי, מוטי נוימן, ישעיהו אמסלם, נתי קליין, זאבי גרינפלד, ברוך זגדון, שי כהן, רובי איינשטיין, חיים אביטבול,  גולדשמיט
ביטון פעקר, ידיד פרדו, מלאכי ורצמן, יובל שושן, אלעד קוריץ, יוסף הרפז, בנימין יעקובי, יחזקאל שרגא זלץ, יצחק ברנט, משה לוי, רפאל ברודסקי, ראובן  יהודה
גולדבאום, שמואל הרשקוביץ, גלעד דויטש, יחזקאל כהנמן, ישעיהו דוידסון, דורון ארליך, דניאל אלבוים, דוד אייזנשטיין, עזריה נפתלי איסלריס, עוז טאוב, 
דרקסלר, גד בלומנפלד, יונתן בסר, שרגא יעבץ, יוחאי כספי, ניתאי סרגוסי, עובדיה מויאל, מישאל רביבו,  חיים  שפיצר, דוד רוזנטל, אורן מכבי, אלי בלוך, 
אלימלך רייך, אליהו אסוס, בני יוזף, בנימין חסיד, איתמר זינגר, בצלאל שלמה, הלל צור, יאיר דרורי, נחמן טובול, ידידיה דבקרוב, יאיר קראיף, דובי שפיצר אבינעם ראובן, יעקב 
דודסון,יצי שפיצר, מוישי פלדמן, יהודה נבון, שימי ויינפלד, ראובן שלום, נח רובינשטיין, דודי ועקנין, צבי ארנפלד, שמוליק לוי, ינון שרעבי, אלעזר כהן, ישראל ביטון, דוד 
הלוי, יעקב שלמה, יונה אפלבוים, עובדיה שמעונוב, איתן שיין, משה רובינשטיין, אבריימי אלבוים, אריה לייב גולדברג, אבי גוטליב, אבי כהן, אריה לייב סגל, אביאל דריי, 
אליהו לוינגר, אברהם לביא, שמואל אדלר, יעקב פריימן, ישראל אייזנשטיין, יעקב רוזנטל, יצחק גולדשמיט, יהונתן ישראלי, מיכאל משען, יניב אדרי, דוד טוכפלד, מוטי 
ארגמן, חזקי שחטר, שלומי פדרמן, מוישי שחור, יצחק פריד, חיים נתנזון, רפאל אברהם יענקוביץ, מויה ליטוואק, מנחם קולדצקי, נחום הרמן, נחמן ניימן, נתן כהן, נתן 
רוזנבלט, יעקב פריימן, איתן דובקין, שרגא משה שפיצער, צבי לוי, קובי סטפנסקי, שלמה גרמון, אבי גלן, אברהם קריטנברג, אהרון פלדהיים, דוד הררי, אלעזר דונט, חיים קליין, 

ארנפלד, זאב נינטרטרוב, וו רראואובןבן קיק,, גל
מרש מנשה דדדוןון,, משמששמשמי דלדללד גוגו
פרד ידדיד יייי

הרש ואאל הקמפיין

18,000,000
₪

שקל 1 = 3

מני שורק, דביר חכם, בנצי נורדמן, חיים סיאמאטיצקי, שלוימי הופנר, ביני ארלינגר, שי אנגל, מיכאל פינקל, ישראל מן,יהודה שור, בונים שפרינצלס, חיים פרגספיר יניב, שלמה 
רענן,שנאור זלמן, חיים ינובסקי, אבי נפוסי, אריאל לוי, דרור קרניאל, שלוימי פרידמן, שלמה אסייג, שוקי סברדלוב, חיים שינקר, דודי נויזלץ, משה מלכין, חיים זיסמן, מאיר 

13,823 ילדים מחכים לתרומה שלך. שומרים עליהם במסגרת.

הצטרפו אלינו
ותרמו עכשיו:

דוד אלבוים, ארליך, דניאל דורון דוידסון, כהנמן, ישעיהו דויטש, יחזקאל שקוביץ, גלעד
רביבו, מויאל, מישאל סרגוסי, עובדיה ניתאי כספי, יוחאי יעבץ, בסר, שרגא פלד, יונתן
בנימין חסיד, איתמר זינגר, בצלאל שלמה, הלל צור, יאיר דרורי, נחמן טובול, ידידיה דבקר

שמוליק ארנפלד, צבי ועקנין, דודי רובינשטיין, נח שלום, ראובן ויינפלד, שימי נבון, הודה
אב גולדברג, לייב אריה אלבוים, אבריימי רובינשטיין, משה ןין,, שישי אייתןתן שמעונוב, עובדיה
ישרא יהונתן גולדשמיט, רוזנטל, יצחק ןין, יעקב אייזנשנשטיטי פריימן, ישראל אדלר, יעקב ל
מויה ליטוואק, מנחם יענקוביץ, אברהם נתנזון, רפפאלאל פריד, חיים שחור, יצחק , מוישי
גרמון, אבי גלן, אברהם קריטנברג, א רוזנבלט, יעקב פריימן, איתן דובקין, שרגא משה שפיצער, צבי לוי, קובי סטפנסקי, שלמהה

הרש אלאל
בללוומנ

וזזףף, ב
יה דדממממן,
ע לפלפלפלפלפלפלבובובבבויים,,
שמואל אייאיא, בבלללבלבלב םהםםהם אאאאאאאאאלללללילילליליההההו
פדרמן, שששלולוממי חשחשחשחששחשחשחטרטרטטטר,, חזחזחזחזחזחזקקקקיקיקיקיי אאארגרגרגגגממןמןמןמןמןמןן,,,
דובקין, איתן פפריימן, יעיעקבקב רוזנבנבלטלט,

הקמפיין

18,000,018,000,000
₪

שקל 1 = 3

לאל פינקל, יישראל מן,יהודה  ביני ארלינגר, שי אנגל, מיכ דבדבדבייר חכם, בנצי נורדמן, חיים סיאמאטיצקי, שלוימי הההוופופנרנר,, קרקרק,, מני שו
ששלוימי פרידמן, שלמה אסייג, שוקי סבסברדלוב, חיים ש לוי, דרור קרניאלאלאל,, אראריאיאלל נינובובסקסקי, אבי נפוסי, ש,שש,שננאנאור זלמן, חיים  ערענןנן

כ“ח - כ“ט אייר תשע“ט
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120

3000

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע'   

אם כבר תכננתם להשקיע שקל וחצי ביום למשך שנה,

להכנס להגרלה על דירת שלושה חדרים וגם להיות

שותפים בהצלת חיים - תעשו את זה ברגע הנכון 

ותרוויחו כפול! בנוסף להגרלה על דירה והגרלות הבונוס 

כל מי שמצטרף עד ליום שלישי (א' סיוון 4.6) 

נכנס להגרלת בונוס נוספת חינם על פרסים שווים במיוחד!

4500

48

*5935
ca.1221.org.il

חמאס בירך על הפיגוע בירושלים
ארגון הטרור כינה את המחבל "שהיד גיבור", אך לא קיבל על עצמו אחריות ◆ הרשות הפלסטינית האשימו כי ישראל 
"ממשיכה לבצע הוצאות להורג" ◆ על רקע הפיגוע, המשטרה נמצאת בכוננות שיא באזור העיר העתיקה בירושלים

מ‡: מ. יו„
בחמאס הגיבו לפיגוע הדקירה שאירע הבוקר 
בירושלים ואמרו כי זו "התגובה ל'עסקת המאה' של 
יועצו  בישראל  ביקרו  שבו  בשבוע  טראמפ"  ממשל 
למזרח  והשליח  קושנר,  ג'ארד  טראמפ,  דונלד  של 
התיכון ג'ייסון גרינבלט. ארגון הטרור אמנם לא קיבל 

על עצמו אחריות לפיגוע, אך בהודעה שפרסם כתב 
שהמחבל הוא "שהיד גיבור".

בכוננות  נמצאת  המשטרה  הפיגוע,  רקע  על 
הבי־ לכוחות  בירושלים.  העתיקה  העיר  באזור  שיא 
פיגוע  לפני  קונקרטי  מודיעיני  מידע  היה  לא  טחון 
הדקירה. מפקד מחוז ירושלים במשטרה קיים הערב 

הערכת מצב לקראת ההיערכות לימים הקרובים.
הדין  לבית  קראה  מצדה  הפלסטינית  הרשות 
של  מותם  נסיבות  את  לחקור  הבינלאומי  הפלילי 
בירו־ הדקירה  בפיגוע  הפלסטינים"  הצעירים  "שני 
שלים ובהסתננות ליד בית לחם. ברמאללה אמרו כי 

ישראל "ממשיכה לבצע הוצאות להורג"

מחירי הדלק צפויים לרדת הלילה בחצות ב-14 אגורות 
לאחר עלייה ◆ ההוזלה נובעת מירידה במחירי הדלק

מ‡: יר‡ל לבי‡

אוקטן   95 בנזין  ליטר  יורדים:  הדלק  מחירי 
לליטר,  אגורות  ב-14  בחצות  שבת  במוצאי  ירד 
ויעמוד על 6.37 שקלים. התוספת בשירות מלא - 
21 אגורות לליטר. ממשרד האנרגיה והמים נמסר 

כי ההוזלה נובעת מירידה במחירי הדלק באגן הים 
התיכון

מחירי הדלק שוב יורדים: ליטר בנזין 95 אוקטן 
ירד במוצאי שבת בחצות ב-14 אגורות לליטר, ויע־
מוד על 6.37 שקלים בשירות עצמי. התוספת לליטר 

בשירות מלא תישאר 21 אגורות לליטר.

הבינ־ התחרותיות  מדד  פורסם  שעבר  שבוע 
לאומי, שבו צויין מחיר הדלק הגבוה כאחת הסיבות 

להידרדרות ישראל בדירוג.
ממשרד האנרגיה והמים נמסר כי ההוזלה נוב־
עת מירידה במחירי הדלק באגן הים התיכון, ובירידת 

שער הדולר.

ליברמן: 
אשקול לעמוד 

בראשות 
הממשלה 

הבאה
ליברמן מאשים: נתניהו ניהל משא 
ומתן מאחורי גבי ◆ על משה ליאון: 
ישראל ביתנו לא תמכה בו, עזרתי 

לו על סמך חברות אישית ◆ אסכים 
לשבת בממשלת נתניהו, הכול תלוי 

בקווי היסוד של הממשלה

מ‡: ח. פרנ˜ל
הכנסת,  לפיזור  שגרם  לאחר  ימים  שלושה 
התייצב אתמול ח''כ ליברמן אצל העיתונאית גב' 
ד. וייס והתייחס להאשמות שהטיח בו נתניהו על 
היותו מפיל ממשלות ימין. "מי שניהל מו''מ מזלזל 
ואגוצנטרי, זה הליכוד", האשים ליברמן, "במשך 
כל הזמן בו הליכוד ניהל איתנו את הדיונים, התב־
ררו עוד ועוד ניסיונות שלהם לעקוף אותי. אם זה 
ניהול המו''מ עם העבודה, אם זה ניסיונות לפרק 
את סיעתי ולגרום לחברי כנסת ממפלגתי לערוק 
ועוד דברים רבים. אנחנו היינו ענייניים ועקרוניים 

לאורך כל הדרך".
אמר  שליברמן  נתניהו  של  ההאשמה  על 
לנתניהו  ייתן  לא  כי  המפלגות  מראשי  לאחד 
מוחלט,  בשקר  "מדובר  השיב:  ממשלה,  להרכיב 
הדברים נאמרו ע''י השר ישראל כץ ותבענו אותו 
דיבה על כך." בהמשך התייחס ליברמן לטענות כי 
את  להריץ  כדי  החרדים  עם  דיל  סגר  בירושלים 
לאון   "משה  העיר,  לראשות  ליאון  משה  מועמדו 
לעזור  נכון  שיהיה  וחשבתי  שלי,  אישי  ידיד  הוא 

לו. לא סגרתי דיל עם אף אחד."
לראשות  נתניהו  על  ימליץ  האם  כשנשאל 
על  להתמודד  שישקול  ליברמן  אמר  הממשלה 
מנדטים,  מספיק  לו  יהיו  באם  הממשלה  ראשות 
אך לא פסל ישיבה תחת נתניהו. "הכול תלוי אם 
זו תהיה ממשלת ימין, או ממשלת הלכה חרדית"  

להצטרפות 
לחץ כאן

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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השליח האמריקני למזרח התיכון איחל החלמה 
מלאה לפצועי הפיגוע בירושלים

גרינבלט נמצא בישראל כחלק מהערכות לקראת פרסום "עסקת המאה"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
השליח האמריקני למזרח התיכון, ג'ייסון גרי־
לפציע־ שהוביל  בירושלים  לפיגוע  התייחס  נבלט, 
הדעת  על  מתקבל  לא  כי  וכתב  יהודים  שני  של  תם 
לתפילה  הליכתם  במהלך  כך  סתם  ייפגעו  שיהודים 
הזה,  "המצב  לדבריו,  היהודי.  לעם  קדוש  במקום 

כנגד  הפלסטינית  מההסתה  נובע  להיפסק,  שחייב 
ישראל".

הנשיא  חתן  עם  יחד  לישראל  הגיע  גרינבלט 
ב"עסקת  לדון  במטרה  קושנר  ג'רארד  האמריקני 
להת־ עשויה  ואשר  טראמפ  ממשל  שמוביל  המאה" 

פרסם בקרוב.  

צחי הנגבי: 
קורא 

לממשלת 
אחדות עם גנץ
מעולם לא פסלנו את גנץ אישית ◆ 
הליכוד בתגובה: הדברים נאמרו על 

דעתו האישית

מ‡ ח. פרנ˜ל
מצליח,  ר.  העיתונאית  עם  ראיון  במהלך 
יצא השר לשיתוף פעולה איזורי בהכרזה מפתי־
עה וטען כי רוה''מ לא שולל להקים ממשלת אח־
דות עם בני גנץ. במהלך הראיון קרא הנגבי לגנץ 
ש"יכול  משום  אישית  נתניהו  את  לתקוף  שלא 
אחדות".  ממשלת  נקים  הבחירות  שאחרי  להיות 
"מעולם לא פסלנו את גנץ אישית" הוסיף "אמרנו 

שהוא שמאל חלש אבל לא פסלנו ישיבה איתו.
גם רוה''מ אמר: אנחנו עושים ממשלת ימין 

ועל בסיסה נקרא לממשלה רחבה."
השר  של  דבריו  בתגובה:  נמסר  מהליכוד 
הממשלה  וראש  הליכוד  דעתו.  על  נאמרו  הנגבי 
רוצים להקים ממשלת ימין חזקה בהובלת ליכוד 

גדול ובהנהגת נתניהו, כפי שהעם בחר.

איראן: 
"נסכים לדבר 
אם הכללים 

הבינלאומיים 
יכובדו"

לדברי שר החוץ האיראני, ההחלטה 
על מו"מ צריכה להיעשות בדרגים 

הגבוהים ביותר

מ‡ ‡ברהם ויסמן
של  החוץ  שר 
ג'אווד  מוחמד  איראן, 
כי  אתמול  אמר  זריף, 
לדון  מסכימה  ארצו 
במטרה  ארה"ב  עם 

להסכם  להגיע 
על  ארה"ב  עם 
אולם  הגרעין, 
דורשת  איראן 
וושינגטון  כי 
בכללים  תעמוד 
כך  הבינלאומיים, 
לדבריו של זריף. 

אמר  זריף 
טהראן  כי  עוד 

למגשרים  זקוקה  אינה 
וושי־ עם  ומתן  במשא 
ההחלטה  אך  נגטון, 
צריכה  הדיאלוג  על 
הג־ ברמה  להיעשות 

בוהה ביותר.
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להצטרפות להגרלת דירה ברגע
ca.1221.org.il
*5935 

בחסות:

 1,600,000

אביו של המחבל מפיגוע 
הדקירה בשער שכם נעצר

מ‡: מ. יו„

אמש  עצרו  וצה"ל  שב"כ 
את אביו של המחבל שביצע את 

נעצר  הוא  בירושלים.  הפיגוע 
בכפר עבווין שבאזור אריאל, שם 
משפחתו.  ובני  המחבל  התגוררו 
חילו־ התרחשו  הכפר  באותו 

לוחמי  חיסלו  שבסופם  האש  פי 
בחו־ שביצע  המחבל  את  הימ"מ 
הפיגוע  את  האחרון  מארס  דש 

בצומת אריאל.

פייגלין: נפגשתי עם בנט
יו''ר מפלגת זהות מודה כי נפגש עם בנט, אך טוען: כלום לא סגור ◆ בתוך כך 

יו''ר מרצ קוראת לאיחוד עם העבודה

מ‡ ח. פרנ˜ל

בחירות  על  ההכרזה  עם 
לר־ הפוליטית  המערכת  החלה 
אפשרויות  עם  ולרעוש  חוש 
חדשים.  וחיבורים  לפיצולים 
פייגלין,  משה  זהות  מפלגת  יו''ר 
אחוז  את  עברה  לא  שמפלגתו 
הבית  יו''ר  עם  נועד  החסימה 
אפשרות  לבדוק  ע''מ  היהודי 
בהודעה  המפלגות.  בין  לאיחוד 
מפלגת  כי  כתב  פייגלין  שפרסם 
משותפת  ריצה  פוסלת  לא  זהות 
עם אף מפלגה, כל עוד עקרונות 
לחיבור  פנינו  יישמרו.  המפלגה 
את  הרואה  גורם  כל  עם  פוליטי 

עצמו חלק ממחנה החירות.
בפרטי  המעורים  גורמים 
מציינים  המפלגות  בין  המו''מ 
היא  פייגלין  דרישת  כרגע  כי 

ושקד,  בנט  לבין  בינו  פריימריז 
יסכימו  לא  שהם  להניח  וסביר 

לכך והאיחוד לא ייצא לפועל.
בן  איתמר  הצהיר  כך  בתוך 
לכנסת  תרוץ  מפלגתו  כי  גביר 
הבאה, אך לא במתכונת הנוכחית. 
ושיתוף  טכני  בלוק  בעד  "אנחנו 
עם  יחד  חשוב,  דבר  הוא  פעולה 
זאת את האמת אין להסתיר, קי־
בלנו הרבה פחות ממה שהבאנו".

המפה  של  השני  מהצד 
הכנסת  חברת  קוראת  הפוליטית 
מפלגת  עם  לאיחוד  זנדברג  תמר 
העבודה: לשמאל מגיעה מסגרת 
ומפ־ מרצ  יותר,  רחבה  פוליטית 

לגת העבודה צריכים להתאחד.

ברלין: עימות בין מפגינים פרו-
פלסטינים למפגינים ישראליים

שר הפנים של מדינת ברלין היה חלק ממשתפי ההפגנה הפרו-ישראלית

מ‡ ‡ברהם ויסמן

של  הפגנה  נערכה  אתמול 
בברלין,  פרו-פלסטינים  גורמים 
ההפג־ בישראל.  מהמאבק  כחלק 
הבינ־ ירושלים  ב"יום  נערכה  נה 
לאומי", עליו הכריזה איראן. בה־
השתתפו  הפרו-פלסטינית  פגנה 

מעט יותר מאלף בני אדם. 
קודמות,  לשנים  בניגוד 
נגדית  הפגנה  התקיימה  הפעם 
בכ־ פרו-ישראליים,  גורמים  של 
מות דומה לכמות המפגינים הפ־
רו-פלסטינים, אם כי קטנה יותר. 
גם  השתתף  הישראלית  בהפגנה 

ג'רמי  בגרמניה  ישראל  שגריר 
בגרמ־ ארה"ב  שגריר  יששכרוף, 
ניה ריצ'רד גרנל, שאף חבש כיפה 
היהודי.  העם  עם  הזדהות  לאות 

הפרו־ בהפגנה  השתתפו  כן  כמו 
גרמנים,  פוליטיקאים  ישראלית 
הפנים  שר  גייזל,  אנדראס  בהם 

של מדינת ברלין. 

ממשל טראמפ הודיע על ביטול 
הטבות מס להודו

טראמפ הסביר כי המהלך נובע מכך שהודו לא אפשרה לארה"ב גישה הוגנת 
וסבירה לעסקים במדינה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הודיע  האמריקני  הממשל 
מעמדה  את  ביטל  כי  אתמול 
המיוחד של הודו כמדינה מתפת־
חת במסגרתה זכתה מדינת הענק 
לשלל הטבות מס בייבוא מוצרים 

שונים לארה"ב. 

לפטור  הודו  זכתה  כה  עד 
מלא ממכס על כ-2,000 מוצרים 
ששיווקו סוחרים הודים לארה"ב.
"החלטתי שהודו לא סיפקה 
לארה"ב הבטחה שהיא תאפשר לה 
גישה הוגנת וסבירה לשוקיה", הס־
ביר הנשיא האמריקני דונלד טרא־

בהצהרה  להחלטה  הרקע  את  מפ 
מיוחדת שפרסם בנושא.

ההודי  המסחר  ממשרד 
נמסר כי המדינה הציעה לארה"ב 
דו- סחר  דיוני  במהלך  פתרונות 
צדדיים, וכי "לרוע המזל" הם לא 

התקבלו. 

הדלפות סנואדן: ישראל 
ביקשה מארה"ב מידע מודיעיני 

במהלך מלחמת לבנון השניה
לפי הדיווח, ארה"ב סירבה להעביר לישראל חלק מהמידע

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בבהילות  פנתה  ישראל 
לארה"ב בזמן מלחמת לבנון הש־
ניה, זאת במטרה לקבל מידע מו־
חיזבאללה  לבכירי  בנוגע  דיעיני 
החטופים  של  הימצאם  ומקום 
גולד־ אהוד  בלבנון  הישראליים 
הח־ באתר  כך  רגב.  ואלדד  ווסר 
האתר   .The Intercept דשות 
בדי־ במהלך  העובדות  את  גילה 
אדוארד  שהדליף  מסמכים  קת 
האן-אס-אי  עובד  סנואדן, 
מארה"ב  נמלט  אשר  האמריקני 

לרוסיה. 
דני  תא"ל  הידיעה,  לפי 
יחידה  מפקד  לשעבר  הררי, 
של  הישראלית  המקבילה   ,8200
המל־ במהלך  נפגש  אן.אס.אי, 
ונמ־  2006 ביולי  שפרצה  חמה 
הסוכנות  נציג  עם  ימים  שכה 34 
בתל  ארה"ב  בשגרירות  שישב 

אביב. הוא ביקש ממנו שוב ושוב 
מידע על בכירים בחיזבאללה, אך 
אוסר  האמריקני  החוק  כי  נענה 
לשמש  שעלול  מידע  העברת  על 
המסמך  לפי  להתנקשויות. 
האמריקני,  הנציג  למטה  שחיבר 
ששמו לא מצוין, ישראל "הייתה 
נואשת" לקבל את המידע. בסופו 
של דבר, הלחץ של ישראל הוביל 

לאפשר  האמריקני  הממשל  את 
 (DNI) לראש המודיעין הלאומי
לגבי  החלטה  בעצמו  לקבל  שלה 

איזה מידע למסור.
דרשה  ישראל  בנוסף, 
גם  מידע  מהאמריקנים  לקבל 
שכז־ החטופים,  לחיילים  בנוגע 
כור, חטיפתם הייתה זו שהובילה 

לפרוץ המלחמה. 

להצטרפות 
לחץ כאן

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי: 
"הפסיקו את הקשר עם ישראל"

בהודעת הסיכום של ועידת מנהיגי הארגון בסעודיה נאמר כי השלום במזרח התיכון לא יושג עד 
לנסיגה מוחלטת של ישראל מ"אדמת המדינה הפלסטינית הכבושה ובירתה מזרח ירושלים" ◆ הארגון 

הביע התנגדות לכל הצעה להסדר שלום שאינה עולה בקנה אחד עם זכויות הפלסטינים ◆ אולם, 
למרות זאת, תכנית השלום של ממשל טראמפ לא הוזכרה מפורשות

מ‡: מ. יו„

אסלאמי  פעולה  לשיתוף  הארגון 
את  להפסיק  בו  החברות  למדינות  קורא 
פעולה  כל  ולעצור  ישראל  עם  קשריהן 
בהודעת  עמה.  הקשרים  לנרמול  שנוגעת 
הסיכום של ועידת מנהיגי הארגון, נאמר כי 
השלום במזרח התיכון לא יושג עד לנסיגה 
מוחלטת של ישראל מ"אדמת המדינה הפ־
לסטינית הכבושה ובירתה מזרח ירושלים". 
התנגדות  בהודעה  הביע  גם  הארגון 
עולה  שאינה  שלום  להסדר  הצעה  לכל 
של  הלגיטימיות  הזכויות  עם  אחד  בקנה 

העם הפלסטיני, ולכל עמדה של גורמים בין 
ומפעל  הכיבוש  בהמשך  התומכת  לאומיים 
ההתנחלויות. עם זאת, בהודעה לא הוזכרה 
מפורשות תוכנית השלום של ממשל טרא־
בבחריין,  הכלכלית  הוועידה  לא  ואף  מפ 

שאמורה להיות יריית הפתיחה שלה.
מע־ ישראל  כי  בהודעה  נאמר  עוד 
בסכנה  באזור  והביטחון  השלום  את  מידה 
הסיכויים  על  ומאיימת  מעשיה,  באמצעות 
המ־ שתי  פתרון  בסיס  על  לשלום  להגיע 
דינות. הארגון גינה את המדינות שהעבירו 
ובראשן  לירושלים,  שלהן  השגרירויות  את 
ארצות הברית, ואף האיץ במדינות החברות 

בו להחרים אותן.
אל  עיסא  בן  חמד  בחריין,  מלך 
הוועידה  במסגרת  בנאומו  אמר  ח'ליפה, 
לסוגיה  וכולל  צודק  מפתרון  מנוס  שאין 
הפלסטינית שכולל את הקמתה של מדינה 
פלסטינית בגבולות שלפני ה-5 ביוני 1967. 
נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, אמר 
מצדו כי כל דיבור על צדק, ביטחון ושלום 
לא יהיה נכון בצל המשך הסוגיה הפלסטי־
את  שיגשים  צודק וכולל  פתרון  וללא  נית, 
ובראשן   - הפלסטיני  העם  של  השאיפות 
שבי־ העצמאית  מדינתו  את  להקים  הזכות 

רתה מזרח ירושלים.

בהתאם לחוקי האיחוד 
האירופי: איטליה 

תמנע מהגדלת הגרעון
גורמים בכירים באיחוד האירופי הביעו חשש מהגדלת 

הגרעון של איטליה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
התחייבה  איטליה  ממשלת 
האירו־ האיחוד  של  בתנאים  לעמוד 
הגדלת  אי  את  כוללים  אשר  פי, 
ההתחייבות  את  הממשלתי.  הגרעון 
לאנשי  ברומא  הממשלה  מסרה 

כב־ חששות  לאור  האירופי  האיחוד 
דים שהביעו גורמים בכירים באיחוד 
האירופי לנוכח הדומיננטיות של גו־
באיטליה  בממשלה  קיצוני  ימין  רמי 
שלא  האיטלקית  הממשלה  והבטחת 

להנהיג מדיניות של צנע כלכלי. 

בעקבות אישור מכרזי 
בניה: האיחוד האירופי 
נגד ישראל: "הבנייה 
בהתנחלויות ובמזרח 

ירושלים פוגעת בפתרון 
שתי המדינות"

משרד השיכון פרסם מכרזים לבניית יחידות דיור בפסגת 
זאב וברמות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
את  גינה  האירופי  האיחוד 
די־ לבניית  מכרזים  של  אישורם 
בהודעה  וברמות.  זאב  בפסגת  רות 
האירופי  האיחוד  שפרסם  החריפה 
נכתב כי "הבנייה בהתנחלויות, כולל 
במזרח ירושלים, פוגעת בפתרון שתי 
המדינות ומנוגדת לחוק הבינלאומי". 

עוד נכתב בהודעת האיחוד, כי "שתי 
הריאליסטי  הפתרון  הן  מדינות 
וקבוע  אמיתי  שלום  להשגת  היחיד 

בין ישראל לשכנותיה".
השי־ משרד  פרסם  לכן  קודם 

כון מכרזים לבניית 805 יחידות דיור 
בירוש־ ורמות  זאב  פסגת  בשכונות 

לים. 

יום ר
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פניה ללשכת עורכי הדין: להרחיק 
לצמיתות את עורכי הדין שהורשעו

ארגון 'עד כאן' הגיש תלונה לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין בישראל, 
במטרה להרחיק לצמיתות את עורכי הדין שהורשעו בביקור אסירים ביטחוניים 

והעברת מסרים עבורם תמורת תשלום. עו"ד צור פלק: "מעשיהם חצו כל 
נורמה אתית וחוקתית. מצפה מהלשכה להרחיקם לצמיתות".

מ‡: יר‡ל לבי‡

ארגון 'עד כאן' הגיש תלונה 
לועדת האתיקה של לשכת עורכי 
להרחיק  במטרה  בישראל  הדין 
עומר  הדין  עורכי  את  לצמיתות 
ומחמוד  גרייב  נדים  אסכאפי, 
אבו סנינה, אשר הורשעו בביקור 
הכלואים  וג'יהאד  חמאס  אסירי 
בניהם  מסרים  והעברת  בישראל 
במהלך  זאת  כל  תשלום,  תמורת 

עבודתם כעורכי דין.
הדין  עורכי  ללשכת  בפניה 
נכתב כי "עורכי הדין הנ"ל פעלו 
במשך תקופה ארוכה לסייע למ־
אסלאמי  וג'יהאד  חמאס  חבלי 
עבירות  על  בישראל  הכלואים 
ידיעות  בהעברת  ביטחוניות 
ואיגרות, וכל זאת בתשלום עבור 
'ביקור'.  וכל  מידע'  'הברחת  כל 

עורכי הדין הורשעו".

"מכתב  כי  נכתב  עוד 
האישון המתוקן בו הורשעו עולה 
אסירי  ביקרו  הדין  עורכי  כי: 
חמאס וג'יהאד אסלאמי, העבירו 
רעב  שביתות  לתיאום  איגרות 
ארגו־ מטעם  הוראות  והעברת 
 ₪  400-600 תמורת  הטרור  ני 
טיעון  בהסדר  הורשעו  לביקור. 
בלתי  להתאחדות  שירות  במתן 

מותרת".
של  עונשם  על  בערעור 
מעשיהם  תוארו  הדין  עורכי 
במ־ עבדו  במקצועם,  דין  "עורכי 
חוקתי  לשירות  קודס  'אל  שרד 
בי־ עבודתם  ובמסגרת  ומסחר', 
מארגוני  ביטחוניים  אסירים  קרו 
חמאס והג'יהאד האסלאמי בבתי 
העבירו  המשיבים  שונים.  כלא 
המשרד,  בתיווך  בביקוריהם, 
הביטחו־ האסירים  בין  איגרות 
הטרור  ארגוני  הנהגות  לבין  ניים 

ואסירים ביטחוניים אחרים".
"העברת  כי  נכתב  בנוסף, 
קידום  לשם  נועדה  האיגרות 
ארגו־ הנהגות  של  ענייניהן 
הנחיות  והעברת  הטרור  ני 
הביטחו־ לאסירים  מההנהגות 
ניים, וכן לטובת תיאום צעדים 
מחאה,  ופעילויות  ארגוניים 
כנגד  רעב,  שביתת  כדוגמת 
המשיבים  הסוהר.  בתי  שירות 
מטעם  כספית  תמורה  קיבלו 
לארגוני  הקשורים  גורמים 
 ₪  400-600 של  בסך  הטרור 
עבור כל ביקור. כתבי האישום 
של  עבירות  למשיבים  ייחסו 
בלתי  להתאחדות  שירות  מתן 

מותרת".
על עורכי הדין נגזרו חודשי 
קנסות,  ותשלום  שירות  עבודות 
מאסר  לחודשי  הוחמרו  אשר 

בפועל.

מזכ"ל חיזבאללה מאיים: "תקיפת 
איראן תבעיר את האזור כולו"
נסראללה הבטיח להילחם ב"עסקת המאה" של הממשל האמריקני

מ‡ ‡ברהם ויסמן

נס־ חסן  חיזבאללה  מנהיג 
ראללה איים במהלך נאום שנשא 
ביום שישי כי תקיפתה של איראן 
תביא  ישראל  או  ארה"ב  ידי  על 
לדבריו,  כולו.  האזור  להבערת 
המלחמה שתפרוץ בעקבות תקי־
ביותר  הגדולה  תהיה  איראן  פת 
האחרונות  בשנים  באזור  שראה 
האינטרסים  בכל  פגיעה  ותכלול 
במזרח  ארה"ב  של  הברית  ובנות 

התיכון.  
התייחס  חיזבאללה  מזכ"ל 

גם ל"עסקת המאה" שצפויה לה־
תפרסם בקרוב ואמר כי "חובתנו 
האמריקנית".  בעסקה  להילחם 

עמוקה  אמונה  לנו  "יש  לדבריו, 
נוכל  הזה,  האזור  עמי  שאנחנו, 

לעצור את 'פשע המאה'".

שריפה בקריית שמונה; דיירי 
הרחוב הסמוך פונו

שישה צוותי כיבוי כיבו שריפת קוצים שפרצה ביום שישי האחרון בפארק 
הזהב בקריית שמונה. הצוותים פעלו לכיבוי ומניעת התפשטות השריפה ומגנים 

על הבתים הסמוכים.

מ‡: מ. יו„

הס־ הרחובות  אחד  דיירי 
למקום  הסמוך  והמתנ"ס  מוכים 
פונו. ראש עיריית קריית שמונה 
בא־ אש  "פרצה  שטרן:  אביחי 

נמצא  האירוע  הזהב.  פארק  זור 
תחת שליטה. יחד עם זאת אנחנו 
הסמוך  באזור  מדיירים  מבקשים 
פא־ בלי  להתפנות.  האש  למוקד 
ניקה, לא להתקהל במקומות. אין 

סיבה לבהלה". 

אירעו  נוספות  שריפות 
ליד  בנעורה,  הארץ.  ברחבי  היום 
עפולה, פרצה שריפת חורש ויער 
כי־ צוותי  תשעה  הוזנקו  ולמקום 
וביישובי  הכרמל  בטירת  גם  בוי. 

עוטף עזה דלקו שריפות.

מולר עזב את תפקידו: "לא יכולנו 
לקבוע שטראמפ לא ביצע פשע"

התובע המיוחד בחקירת המעורבות הרוסית בבחירות לנשיאות ארה"ב הצהיר 
כי "לא ניתן היה להאשים את הנשיא במעורבות בפרשה ובשיבוש חקירה"

מ‡ פ. יוחנן

התובע  מולר,  רוברט 
המעורבות  לחקירת  המיוחד 
לנשיאות  בבחירות  הרוסית 
ארה"ב ב-2016, עזב את תפקידו 
"לא  כי  עיתונאים  במסיבת  וטען 
ארצות  שנשיא  לקבוע  יכולנו 
ביצע  לא  טראמפ  דונלד  הברית 
פשע". עם זאת, לדבריו, "לא ניתן 
במעו־ הנשיא  את  להאשים  היה 
רבות בפרשה ובשיבוש חקירה". 
המס־ על  מולר  חזר  בהצהרתו 
כי  והודיע  החקירה  מדוח  קנות 
לא ימסור עדות לקונגרס בנושא. 
בתגובה כתב טראמפ בטוויטר כי 
התיק   - השתנה  לא  דבר  "שום 

סגור".
שתי־ ששבר  מולר,  לדברי 
בחר  הוא  שנתיים,  אחרי  קה 
לתקשורת  ההצהרה  את  למסור 
והוא  נסגר  החקירה  ותיק  מאחר 
הפ־ בחקירת  תפקידו  את  סיים 
ניתן  "לא  כי  הוסיף  הוא  רשה. 
טרא־ את  להעמיד  לשקול  היה 

המשפט  מדיניות  בשל  לדין  מפ 
זאת,  עם  בנושא".  האמריקנית 
להתחיל  יכול  שהקונגרס  הבהיר 
ויק־ במידה  הדחה  בתהליכי 
מולר  כן,  כמו  כזאת.  החלטה  בל 
למעורבות  הטענה  את  שלל  לא 
"היא  כי  וקבע  בבחירות  רוסית 
האזרחים  כל  את  להדאיג  צריכה 

האמריקנים".

הדוח המצונזר של החקירה 
וממצאיו  שעבר  בחודש  פורסם 
ראש  את  פיטר  טראמפ  כי  העלו 
ה-FBI, ג'יימס קומי, לאחר שזה 
אינו  טראמפ  כי  להצהיר  סירב 

נמצא תחת חקירה. 
כחו־ לפני  שפורסם  בדוח, 
טראמפ  כי  צוין  אף  וחצי,  דש 
מתפקי־ מולר  את  להסיר  ביקש 
דו. כמו כן, בדוח נכתב כי הנשיא 
לשעבר  הדין  לעורך  התקשר 
מקגהאן,  דון  הלבן,  הבית  של 
והורה לו להכריז כי מולר נמצא 
להיות  ועליו   - עניינים  בניגוד 
לבקשתו  סירב  מקגהאן  מודח. 
מע־ הוא  כי  ואמר  טראמפ,  של 
להוציא  מאשר  להתפטר  דיף 
מקרה  עבור  גם  "טבח".  לפועל 
התנה־ זוהתה  "לא  כי  נכתב  זה, 

לות פלילית, וכי לא ניתן לקבוע 
הליכי  שיבוש  היווה  הדבר  כי 
משפט". מולר אף כתב בדוח כי 
ישנן 14 פרשות נוספות שהתגלו 
של  לטיפול  והועברו   - בחקירה 

072-337-1221תובעים פדרליים.
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מנכ"ל אל על באיגרת לעובדים: 
"עלינו להילחם על כל דולר"

על רקע הדוחות החלשים של אל על, המנכ"ל גונן אוסישקין כתב לעובדיו: 
"אין ספק שאנו נמצאים בנקודה משמעותית לעתידה של אל על"

מ‡ פ. יוחנן

מפרסמת  על  אל  חברת 
בתו־ וממשיכות  כספיים  דוחות 
סיכמה  החברה   חלשות.  צאות 
 2019 של  הראשון  הרבעון  את 
בהפסדיה,   25% של  הרחבה  עם 
שהצטברו ל-55 מיליון דולר. אל 
בהוצאות  חדה  עלייה  רשמה  על 
לה־ שהוביל  מה  שלה,  המימון 
בנוסף,  הרבעוני.  ההפסד  גדלת 
מתחילת  ירדה  החברה  מנית 

השנה ב-27 אחוזים.
במקביל, אל על הודיעה כי 
אי  לראשונה  ליפן  לטוס  תתחיל 
יחל  הקו  סדירות.  בטיסות  פעם 
באמצעות   2020 במארס  לפעול 
במטוסי  שבועיות  טיסות  שלוש 
משך  דרימליינר.   787 הבואינג 
כ–11  לטוקיו  הישירה  הטיסה 

ורבע שעות.
לו  יקרה  על  שאל  מי  "כל 
מה־ שבע-רצון  להיות  יכול  לא 
ששיגר  המסר  זה   - תוצאות" 
על  אל  מנכ"ל  האחרונים  בימים 
החברה  לעובדי  אוסישקין  גונן 
הכספיים  הדוחות  פרסום  עם 
הדו־  .2019 של  הראשון  לרבעון 
של  ירידה  על  מצביעים  חות 
של 55  הפסד  ועל  בהכנסות   7%
של  הפסד  לעומת  דולר,  מיליון 
הראשון  ברבעון  דולר  מיליון   44

בשנה קודמת.
להביא  ביקש  אוסישקין 
רבים  "דברים  העובדים  לידיעת 
שלא מקבלים עדיין ביטוי חיובי 
בדוחות": בין היתר הוא מנה את 
החלפת צי המטוסים וירידת הגיל 
ב-30%  המטוסים  של  הממוצע 
ממטוסי  ב-14  הצטיידות  לאחר 

 - על  אל  שהזמינה  הדרימליינר 
תפ־ התייעלות  היא  המשמעות 

עולית ותחזוקתית.
אנו  כי  ספק  "אין  לדבריו, 
נמצאים בנקודה משמעותית לע־
תידה של אל על. התחרות הגוב־
מימון  ועלויות  הדלק  מחירי  רת, 
בשלי־ אינם  החדשים  המטוסים 
שבי־ רבים  דברים  יש  אך  טתנו, 
לה־ נוכל  ודרכם  לעשות  כולתנו 

המסחריות  התוצאות  על  שפיע 
של החברה. רק אם נשכיל כולנו 
תחרותיות  של  אווירה  לייצר 
כל  על  ומלחמה  החברה  בתוך 
נצליח  אפשרית,  דרך  ובכל  דולר 
המשמעותי  השינוי  את  לעשות 
והחיוני כדי להבטיח שנעבור את 
תקופת המעבר, שבסיומה אל על 
תעלה על נתיב קבוע של רווחיות 

וללא תלות בגורמים חיצוניים".

תאונה קטלנית סמוך לחברון: 

גבר בן 40 נהרג; ארבעה נפצעו
חמישה בני אדם נפגעו בתאונת דרכים בין משאית לרכב בכביש 60, בסמוך 
לבית חגי שבדרום הר חברון ◆ בתום פעולות החייאה נקבע מותו של הגבר, 

ופינה שלוש פצועות נוספות לבית החולים סורוקה ◆ פצוע נוסף הועבר על ידי 
הסהר האדום לשטח הרשות הפלסטינית

מ‡: מ. יו„

וארבעה  נהרג   40 בן  גבר 
בתאונת  נפצעו  נוספים  אדם  בני 
בכ־ לרכב  משאית  בין  דרכים 
חגי  בית  לצומת  בסמוך  ביש 60, 
רפואי  צוות  חברון.  הר  שבדרום 

בניסיונות  החל  למקום  שהגיע 
את  קבע  בסופם  אך  החייאה, 

מותו של ההרוג.
נוספים,  פצועים  שלושה 
בהם צעירה כבת 25 באורח קשה, 
נערה בת 17 ונערה בת 11 במצב 
סורוקה  החולים  לבית  פונו  קל, 

באורח  נוסף  פצוע  שבע.  בבאר 
האדום  הסהר  ידי  על  פונה  קשה 

לשטח הרשות הפלסטינית.
למקום  שהגיעו  שוטרים 
התנועה.  את  הכווינו  התאונה 
פתחו  התנועה  בוחני  במקביל, 

בחקירת נסיבות התאונה.

הג'יהאד האסלאמי טוען: 

"הטלנו מטען על טנק צה"ל 
בגבול עזה באמצעות רחפן"

הארגון פרסם תיעוד שצולם ככל הנראה בסבב ההסלמה האחרון, בו נראה 
רחפן מטיל מטען נפץ על טנק צה"ל בגבול רצועת עזה ◆ בסיום הסרטון שיגרו 

בג'יהאד מסר לישראל: "המבצרים שלכם אינם עמידים בפנינו"

מ‡: מ. יו„

האסלאמי  הג'יהאד  ארגון 
תי־ האחרון  חמישי  ביום  פרסם 
עוד של רחפן שהטיל מטען נפץ 

בגבול  צה"ל  טנק  על 
בסיום  עזה.  רצועת 
בער־ נכתב  הסרטון 
"המ־ ובעברית:  בית 
אינם  שלכם  בצרים 
הת־ בפנינו".  עמידים 

ככל  התרחשה  קרית 
ההסל־ בסבב  הנראה 
בתחילת  האחרון  מה 

החודש.

החודש  יותר  מוקדם 
הזהיר חבר הלשכה המדינית של 
אל- חאלד  האסלאמי,  הג'יהאד 
מני־ מהפעלת  ישראל  את  בטש, 
שהושגו  הבנות  ביישום  פולציות 
לדבריו,  והאו"ם.  מצרים  בחסות 

"אם ישראל לא תיישם את ההב־
נות המצריות, לג'יהאד יש יכולת 
להכריח  שמסוגלת  התנגדות 
על  לשמור  אותן,  ליישם  אותם 
השיבה  תהלוכות  על  ולהגן  העם 
שיימשכו עד להשגת מטרותינו".
שעות  מ-48  פחות 
הפסקת  שהוכרזה  לאחר 
ההסלמה  בסבב  האש 
הארגון,  מנהיג  האחרון, 
כי  איים  נחאלה,  זיאד 
במהלך  מלחמה  תפרוץ 
כי  אמר  נחאלה  הקיץ. 
הוא  בעזה  שקרה  "מה 
לקראת  חיה  באש  תמרון 

מערכה גדולה".

גופת אלמוני נמשתה אל חוף 
הים בחיפה

ימאי זיהה גופה צפה בעומק המים בחוף עתלית והזעיק את אנשי השיטור הימי 
שמשו אותה מן המים ◆ זהותו לא ידועה

מ‡: מ. יו„

מה־ נמשתה  אלמוני  גופת 
מים סמוך לחוף עתלית שבחיפה. 
ימי הוזעקו למקום  צוותי שיטור 
בשעות  עוד  דיווח  שימאי  לאחר 
הלילה על גופה שצפה במים במ־

רחק רב מהחוף.
ידועה  לא  זו,  לשעה  נכון 
זהותו של הטובע והמשטרה הע־

לרפואה  למכון  גופתו  את  בירה 
משפטית באבו כביר במטרה לג־
לות פרטית נוספים. לפי בדיקות 
ולאור  המשטרה  של  ראשוניות 
נמ־ בו  המתקדם  הריקבון  מצב 
מדובר  הנראה  כפי  הגופה,  צאת 
מאחת  לאזורנו  שנסחפה  בגופה 

המדינות השכנות.
בסוף השבוע טבע גבר כבן 
אביב  בתל  ירושלים  בחוף   50

ופונה לבית החולים במצב אנוש. 
מה־ קטלן,  רואי  מד"א  פרמדיק 
סיפר:  למקום,  שהגיעו  ראשונים 
"כשהגענו למקום ראינו על החוף 
מחוסר  מהמים  שנמשה  גבר 
נשימה.  וללא  דופק  ללא  הכרה, 
וביצ־ רפואי  טיפול  לו  הענקנו 
בשטח  החייאה  פעולות  בו  ענו 
במצב  החולים  לבית  שפונה  עד 

קריטי".

חשש כבד לחיי הנעדר החרדי 
משה אילוביץ 

פניה נרגשת לציבור לסייע בחיפושים ◆ היה שוהה רוב שעותיו במירון בציון הרשב"י

מ‡: יר‡ל לבי‡

שנע־ מהיום  חלפו  יום   13
כאילו  במירון  אילוביץ  משה  לם 
בלעה  אותו האדמה - המשפחה 
את  להפיץ  מהציבור  מבקשת 
תמונתו ולסייע בחיפושים בשטח 

ביום א הקרוב

לישראל  הכלבנים  יחידת 
יכ"ל סורקת את היערות יחד עם 
קרוב  כבר  ומתנדבים  המשטרה 

לשבועיים, ועדיין אין קצה חוט.
אח־ פוש  מתכננת  יכ"ל 
א'  היום  אילוביץ  את  לאתר  רון 
החפ"ק:  נקודת  בבוקר.  משעה 6 
וחנות  מירון  מרקט  סופר  בין 

ג'רבע ניסים בע"מ במירון.
כל מי שמעוניין לסייע מת־
בשעה 6.00  לחפ"ק  להגיע  בקש 
בבוקר יום א. צריכים רכבי שטח 
לעובי  להיכנס  שמוכנים  ואנשים 

הסבך ביער.
נוספים  לפרטים 

.0544876709

http://bit.ly/2HIGRQr-telechofesh
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נהג אוטובוס הותקף באכזריות; 
התוקף נעצר

המשטרה עצרה צעיר שהיכה את הנהג ללא כל סיבה נראית לעין ◆ החשוד 
אותר בזכות תיעוד סלולרי ◆ הנהג אושפז

מ‡: מ. יו„
פתח  תושב   ,31 בן  גבר 
בצו־ שעבר  בשבוע  תקף  תקווה, 
של  בקווי  אוטובוס  נהג  קשה  רה 
סיבה  כל  ללא   ,64 בן  דן,  חברת 
התרחש  המקרה  לעין.  נראית 
בשעה שלוש וחצי בבוקר, ברחוב 
אורלוב בפתח תקווה. הנהג עדיין 
כשהוא  חולים  בבית  מאושפז 

סובל מחבלות קשות.  

במהלך הנסיעה פנה התוקף 
לקללו  והחל  האוטובוס  נהג  אל 
כל  ללא  בעבודה,  לו  ולהפריע 
סיבה מובנת. הנהג המשיך בנסי־
באחת  כשעצר  אבל  כרגיל,  עתו 
תאו  אל  התוקף  הגיע  התחנות 
באכזריות,  אותו  להכות  והחל 
אין  אחד מהנוסעים  כשלאף  זאת 

הסבר הגיוני לתקיפה.
את  עצרה  ישראל  משטרת 

בסופו  שנעצר  בתקיפה,  החשוד 
שצילמה  צעירה  בזכות  דבר  של 
הסלולארי  במכשיר  המקרה  את 
השוט־ בין  הופצה  תמונתו  שלה. 
רים באזור, ולאחר סריקות רבות 
החשד  פי  על  ונעצר.  אותר  הוא 
בעת  בגילופין  שרוי  היה  הוא 
התקיפה. בהמשך הוא הובא בפני 
שופט בבית משפט השלום בפתח 

תקווה.  

הויתור של חברת חשמל על החוב 
המצרי, פוגע באינטרס הציבורי 

הויתור של חברת חשמל על החוב המצרי, פוגע באינטרס הציבורי ויתכן שמהווה הפרה 
של חובת הזהירות של הדירקטורים בחברה, כמו גם הפרת הוראות דין אחרות.

מ‡: יר‡ל לבי‡

הבית"  "שומרי  עמותת 
גרפינקל,  מתן  עוה"ד  באמצעות 
הדירקטו־ וחברי  יו"ר  אל  פנתה 
וביקשה  החשמל  חברת  של  ריון 
הדירקטוריון  עמדת  את  לקבל 
הארי  החלק  על  הויתור  לגבי 
לטובתה  שנפסק  המצרי  מהחוב 
 1.76 בסך  בינלאומית  בבוררות 
הדחייה  על  וכן  דולר  מיליארד 
התשלו־ בפריסת  שנים   8.5 של 

מים ליתרת החוב.
הבית",  "שומרי  לתפיסת 
המדינה,  לאזרחי  יזיק  ההסדר 
חברת  של  שבויים  צרכנים  שהם 

בי־ לידי  שיבוא  מכיוון  החשמל, 
טוי בייקור חשבונות החשמל.

עמותת  יו"ר  ספיר,  יוני 
הבוררות  "פסק  הבית":  "שומרי 
מי־  1.76 של  מצרי  חוב  שקבע 
ליארד דולר לאזרחי ישראל בא־
מצעות חברת החשמל, גרר הצה־
שהודיע  א-סיסי  של  מיידית  רה 
שמצרים לא תחתום על אף חוזה 
עם ישראל עד שלא יימחק החוב 
את  כלל  פוסלים  לא  אנחנו  הזה. 
החוב  על  שהויתור  האפשרות 
יצחק  בפני  לסלול  כדי  נועד 
הדרך  את  אנרג'י  ונובל  תשובה 
עסקה  מצרים,  עם  גז  לעסקת 
שעד כה נראה היה שלא תצא אל 

זאת  שבכל  מסתמן  אבל  הפועל, 
הקפיצה בשעתו את שערי מניות 
החברות המעורבות, והיא תמשיך 
לכס־ רבים  כספים  עוד  להכניס 
פות של תשובה ונובל. האינטרס 
שוב  ישראל  אזרחי  של  הציבורי 
הגז  טייקוני  ע"י  גסה  ברגל  נדרס 
והאזרחים שוב משלמים את המ־
חיר של שמירת האינטרס הכלכ־
לי של יצחק תשובה ושל חברות 
זרות, דווקא בידי ממשלת ישראל 
על  תגן  שזו  במקום  ושלוחותיה, 
את  לקבל  ממתינים  אנו  אזרחיה. 
את  נשקול  הדירקטוריון.  עמדת 
של  מלא  למיצוי  צעדינו  המשך 

זכויותיו של הציבור הישראלי."

המשבר באוסטריה: הנשיא 
מינה קאנצלרית חדשה

לאחר שסבסטיאן קורץ הודח מתפקידו, מינה הנשיא את בריג'יט בירלין 
לתפקיד הקאנצלרית ◆ בירלין תכהן בתפקיד עד לבחירות הצפויות בספטמבר

מ‡ פ. יוחנן

אלכסנדר  אוסטריה  נשיא 
ואן דר בלן, הודיע כי בחר למנות 
את נשיאת בית המשפט החוקתי, 
קא־ לתפקיד  בירלין,  בריג'יט 
בראש  תעמוד  בירלין  נצלרית. 
לבחירות  עד  מעבר  ממשלת 
הצפויות  במדינה,  המוקדמות 

מו־ בירלין  בספטמבר.  להיערך 
שבתחילת  לאחר  לתפקיד  נתה 
בווינה  בפרלמנט  עברה  השבוע 
אוס־ בקאנצלר  אמון  אי  הצבעת 

טריה סבסטיאן קורץ.
בפ־ הרוב  את  איבד  קורץ 
הימין  שמנהיג  לאחר  רלמנט 
לקואליציה  ושותפו  הקיצוני 
הס־ שטראכה  כריסטיאן  האנס 

הרוסי",  "השוחד  בפרשת  תבך 
סגן  מתפקיד  להתפטר  ונאלץ 
כאשר  החלה  הפרשה  הקאנצלר. 
בו   ,2017 משנת  סרטון  פורסם 
באיביזה,  בווילה  שטראכה  נראה 
מבטיח חוזים ממשלתיים לאישה 
אולי־ של  לאחיינית  שהתחזתה 
גרך רוסי, בתמורה למאות אלפי 

אירו.

עיריית ת"א מגבשת תוכנית 
למעבר כלי רכב להנעה חשמלית
העירייה בודקת אפשרויות שונות, ביניהן איסור כניסת כלי רכב מזהמים 

והקמת מטענים חשמליים לאוטובוסים

מ‡ פ. יוחנן
מגבשת  תל-אביב  עיריית 
אסטרטגית  תוכנית  אלה  בימים 
לה־ במטרה  חשמלית,  לתחבורה 
עביר מגוון כלי רכב להנעה חש־
מלית ולהפחית את זיהום האוויר 
ב"גלובס".  פורסם  כך  והרעש. 
הביקוש  כי  מעריכים  בעירייה 
הודות  יגדל  חשמליות  למכוניות 
ושיפור  הסוללות  מחיר  לירידת 
החשמ־ המכוניות  של  הטווח 
ראשונית,  בתוכנית  מדובר  ליות. 
שעדיין לא תוקצבה, אבל בטווח 
דרמ־ השפעה  לה  תהיה  הארוך 

טית על התחבורה בתל-אביב.
במסמך  ההצעות  אחת 
היא  תל-אביב  עיריית  שגיבשה 
רכב  כלי  של  כניסה  על  לאסור 

מזהמים לתל-אביב בשנת 2025. 
כאשר  בהדרגה,  יבוצע  המהלך 
התח־  ,2021 עד  הראשון,  בשלב 
בורה החשמלית תזכה לתמריצים 
 2025 עד   2022 בשנים  כספיים. 
העירייה תשים דגש על חישמול 
נוספת  עדות  גדולים.  רכב  ציי 
לכך שהתוכנית נמצאת רק בשלב 
ראשוני אפשר למצוא בכך שאין 

בה הגדרה למושג "רכב מזהם".
בודקת  תל-אביב  עיריית 
במהירות  להטעין  ניתן  כיצד 
וב־ הקצה  בתחנות  אוטובוסים, 
תבוצע  הטעינה  בעיר.  מסופים 
בעזרת  או  ישיר  זרם  באמצעות 
להטענת  התוכנית  על.  קבלי 
חשמל  באמצעות  אוטובוסים 
עם  בשיתוף-פעולה  תבוצע 

הממשלה ותכלול גם רכבים שמ־
סיעים תלמידים

להנעה  מוניות  של  המעבר 
תמרי־ בעזרת  יתרחש  חשמלית 
יקרה,  שזה  עד  ממשלתיים.  צים 
בתחום.  ניסוי  מתכננים  בעירייה 
שמשווקת  קרסו,  הרכב  יבואנית 
זכתה  וניסאן,  רנו  המותגים  את 
האנר־ משרד  של  קורא"  ב"קול 
גיה והיא תוביל בתל-אביב ניסוי 
מוניות   30 עד   20 ישתתפו  שבו 
יוק־ הניסוי,  במסגרת  חשמליות. 
מהירות,  טעינה  עמדות  שתי  מו 
בהספק של 50-150 קוט"ש ו-14 
כ-22   22 של  בהספק  רגילות, 
יוכ־ מהירות  עמדות  קוט"ש. 
שניים  פי  מהר  סוללה  לטעון  לו 

ויותר מעמדות איטיות.
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אישום: מחבל מעזה חדר לישראל 
כשברשותו קטאר ורימון יד 

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב עזה שחתך את גדר הגבול בין ישראל לרצועת עזה 
באמצעות הקאטר שהיה ברשותו 

מ‡: יר‡ל לבי‡

הגי־ (פלילי)  דרום  מחוז  פרקליטות 
אישום  כתב  בב"ש  המחוזי  לביהמ"ש  שה 
נגד תושב עזה, מחמד שמאס בן 37, אשר 
בין  הגבול  גדר  את  חתך   14.5.19 ביום 
הקאטר  באמצעות  עזה  לרצועת  ישראל 
כדין,  שלא  לישראל  ונכנס  ברשותו  שהיה 

כשהוא מצוייד ברימון יד. 
עצרו  למקום  שהגיעו  צה"ל  חיילי 

אותו ונטרלו את רימון היד.
בכתב  המפורטות  העובדות  לפי 
 13.5.19 ביום  החליט  הנאשם  האישום, 
עזה  רצועת  ישראל  גבול  את  לחצות 

ולהיכנס לישראל שלא כדין.
במספרים  הצטייד  הנאשם  כך  לשם 

לחיתוך הגדר (קאטר) ורימון יד, כדי שאם 
ייתפס על ידי חיילי צה"ל, ייעצר ולא יוח־

זר לרצועת עזה.
ביצוע  לנאשם  מייחס  האישום  כתב 
עבירות של הסתננות מזויינת והיזק בזדון.

את  לעצור  מבקשת  הפרקליטות 
המשפטיים  ההליכים  תום  עד  הנאשם 

נגדו.

היערכות שיא ב'מכון נקודה':

במרכז 'יום 
היוצר התורני': 

פאנלים מרתקים 
ומעשירים עתירי 
גילויים ותובנות 
על עולם הספר

המעמד ייפתח בדבר גדולי ישראל אשר נמסר במיוחד ליום 
הגדול *בין המושבים שייערכו; פאנל עם גדולי המכונים, 

ראשי "עוז והדר" "מכון ירושלים" "מוסד הרב קוק" ו"מכון 
המאור" *'יום היוצר התורני' ייפתח ביום ג' הקרוב בשעה 

19:00, במרכז הפיס "משואות" בעיר התורה בני ברק *

חרי בכ :‡מ

יקרה  זה  הקרוב  שלישי  ביום 
ועורכי  מחברי  מאות  לראשונה: 
ספרים, יוצרים תורניים מכל רחבי 
תחת  לראשונה  יתכנסו  הארץ, 
הזדמנות  של  ליום  אחת  גג  קורת 
שייערך  המעמד  עבורם.  אמיתית 
בני  בעיר  משואות  פיס  במרכז 
ישראל  גדולי  בדברי  ייפתח  ברק, 
ה'  שיכון  של  רבה  ע"י  שיועברו 
יפתח  לאחמ"כ  זילברברג.  הגרמ"ב 
רבה  היוצר  יום  יו"ר  היום  סדר  את 
של קהילת איילת השחר במודיעין 

הגר"ח קושלבסקי.
המושבים  ייערכו  לאחמ"כ 
המרצה  של  בהנחייתו  המרתקים 
גולדווסר,  ישראל  הרב  המפורסם 
הגדולים,  ההו"ל  מכוני  ראשי  עם 
ממלכות  את  למנות  ניתן  ביניהם 
קוק,  הרב  מוסד  והדר,  עוז  התורה 
ועוד,  המאור  מכון  ירושלים,  מכון 
הגדו־ הספרים  שיווק  רשתות  וכן 
"אור  ספרי  כרשת  והמובילות  לות 
ישמיע  לכן  קודם  ועוד.  החיים" 
הס־ של  סודם  על  מרתקים  דברים 
היהודית  בתודעה  שנצרבו  פרים 
הגרי"ש  בב"ב  חסדא  ביהכנ"ס  רב 
שוורץ. משא מרתק על ההיסטוריה 
וההת־ הספר  עולם  של  היהודית 
של  רבה  ישמיע  סביבו  רחשויות 
וייס  הגרי"י  אחיעזר  נווה  שכונת 

שליט"א. 
מבקרים  'נקודה'  מכון  ראשי 
גדולי  ורבנן  מרנן  אצל  אלו  בימים 
וראשי  רבנים  אדמו"רים  ישראל, 
את  להעביר  המבקשים  ישיבות 

ברכתם והדרכתם האישית ליוצרים 
התורניים, אנשי הספר אשר צפויים 
הר־ גדולי  היוצר.  ביום  חלק  ליטול 
הח־ את  בדבריהם  מחדדים  בנים 
החידושים  בהעלאת  הרבה  שיבות 
הן  ספר,  עלי  התורניות  והיצירות 
זוכה  אשר  בעצמו  המחדש  עבור 
ע"י  שאת  ביתר  ולחדש  להעמיק 
לז־ בכדי  והן  הדברים,  חקיקת 
תורה  ולהגדיל  הרבים  את  כות 

ולהאדירה, 
ההגרלה  בשורת  כך  בתוך 
היוצר  ב"יום  שתיערך  הגדולה 
גל  כאשר  תאוצה  צוברת  התורני" 
הפניות של אלפי עורכים, מחברים, 
לרגע,  פוסק  לא  ומחדשים  יוצרים 
למעלה  של  שיא  למספר  ומביא 
להגרלה  כה  עד  נרשמים  מ-3000 
בשווי  שירות  חבילת  על  הנדירה 
של  בעיצומו  שתתקיים   ₪  18,000
מבית  מחווה  התורני,  היוצר  יום 
והוקרה  הערכה  כאות  נקודה  מכון 
ברחבי  התורניים  הספרים  למחברי 
ארץ ישראל . הזוכה יבחר מה שנד־
רש לספרו מתוך המגוון האדיר של 
המק־ השרות  את  ויקבל  'נקודה', 
צועי החל מיום הזכייה עד שנתיים 

שלאחמ"כ. 
את יום היוצר התורני מפיקה 
בטוב טעם חברת "יעדים" בניהולו 
המכון  בהנהלת  מרגליות.  דוד  של 
מציינים בסיפוק כי "קיומו של יום 
היוצר על תכניו המרתקים הוא הז־
דמנות נדירה שלא חוזרת על עצמה 
כל יום, וכי נוצר פה רגע גדול לקדם 
את התחום באופן משמעותי ולהג־

דיל תורה ולהאדירה".

להצטרפות לחץ כאן

mailto:A0583210148@gmail.com
mailto:A052761900@gmail.com
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המוסד רקח את פרשת השחיתות באוסטריה"
לטענת בכיר לשעבר בביון הגרמני, המוסד הישראלי ארגן את השערוריה הפוליטית שהביאה לפרישת קנצלר אוסטריה

מ‡ פ. יוחנן 
המוסד הישראלי הוא שארגן את השערוריה 
הפוליטית באוסטריה, שהביאה לפרישתם של קנ־
 FPO צלר אוסטריה סבסטיאן קורץ ומנהיג מפלגת
לשעבר  בכיר  טוען  כך  שטראכה,  כריסטיאן  הנס 
בשירותי הביון של גרמניה. שטראכה הואשם בכך 
להשקיע  הבטיח  חיובי  תקשורתי  סיקור  שתמורת 

כספים בעיתון מקומי.
על חלקו, כביכול, של המוסד הישראלי כותב 
שהיה  ומי  גרמני  דיפלומט  לשעבר  אדם,  רודולף 
סגן ראש הביון הפדרלי של גרמניה, במאמר במגזין 
שעומדים  שמי  אפשרות  שולל  אדם   .CICERO
או  רוסיה  ארה"ב,  הן  באוסטריה  הפרשה  מאחורי 
היחי־ המדינה  "ולפיכך  אחרות,  אירופיות  מדינות 
דה שיש בידיה משאבים אנושיים ויכולות טכניות 
גם מניע ברור, היא יש־ לה  לבצע מבצע כזה, ויש 
בלו־ גרמניה  בשגרירויות  ששירת  הכותב,  ראל". 
רבות  יהודיות  קהילות  כי  מסביר  ובמוסקבה,  נדון 
אנטישמיים  רגשות  מעליית  חוששות  באירופה 
את  גם  לסכן  העלולות  תופעות  השואה,  והכחשת 

מדינת ישראל.

המפ־ ניוז",  "ספוטניק  הרוסי  החדשות  אתר 
רסם את הידיעה, מציין כי רודולף אדם עצמו הוא 
"אנטישמי עמוק" שמזלזל בזוועות הנאצים "ועל כן 

ישראל היתה חייבת להגיב".
בשני  בפרסום  החלה  שטראכה  פרשת 

באיביזה  נפגש  הוא  לפיהם  בגרמניה  עיתונים 
אשה  עם  גודנוס  יוהן  עוזרו  עם  יחד  ב-2016 
בעלת אזרחות לטבית, ולה הם הציעו את העס־
קה של סיקור תקשורתי חיובי תמורת השקעה 

בעיתון.

הפגנה ביפו: "סגירת שדרות י-ם - כאוס 
תחבורתי; עסקים נפגעים"

בעוד שבועיים צפויות שדרות ירושלים ביפו להחסם, ובהמשך להפוך למדרחוב ◆ עשרות תושבים מחו בדרישה כי 
נתיב אחד לפחות יישאר פתוח

מ‡ פ. יוחנן
תושבי יפו במאבק נגד סגירת שדרות ירוש־
לים לתחבורה: עשרות תושבים ובעלי עסקים ביפו 
הפגינו במחאה על סגירת השדרה לתנועת כלי רכב 
והפיכתה למדרחוב - שצפויה להתרחש ב-10 ביוני 
במסגרת פרויקט הרכבת הקלה. עיריית תל אביב: 
"קו הרכבת יחבר את יפו למטרופולין כולו, יעודד 

תיירים ומבקרים להגיע בקלות ובמהירות".
תיצור  הנתיבים  חסימת  המפגינים,  לטענת 
הם  חייהם.  באיכות  קשות  ותפגע  תחבורתי  כאוס 
כדי  פתוח  יישאר  אחד  נתיב  לפחות  כי  דורשים 
להקל על עומסי התנועה הקיימים כבר כיום באזור.
כי  חולדאי  העיר  מראש  פוחדים  "אנשים 
לתושבים ובעלי העסקים ביפו אין כוח", אמר עוזי 
רוצה  בשדרה. "אני  העסקים  מבעלי  אחד  שמואל, 
ראשי  עורק  לסגור  מסוגל  יהיה  הוא  אם  לראות 

בחלק אחר של תל אביב.
"ראש העיר לא נתן לנו רכבת תחתית. יש כאן 
250 עסקים ותושבים, שלוקח להם כיום שעה וחצי 
לצאת מיפו, וזו נסיעה של חמש דקות".שמואל, שה־
עסק שלו נמצא בצד של השדרה שנסגר לפני שבוע, 

ציין את החשש מפני ההשלכות הכלכליות של התו־
כניות העירוניות: "לעסקים בצד הסגור יש ירידה של 
70% בהכנסות, ובצד שעוד לא נסגר ירידה של 40%. 

אנחנו נמצאים בימים קשים מאוד כאן". 
של שדרות  שבוע חלף מאז שצידה המערבי 
וב־ יפו  ותושבי  רכב,  כלי  לתנועת  נחסם  ירושלים 
סגירת  את  למנוע  במאבק  ממשיכים  העסקים  עלי 
ההיסטורית  השדרה  סגירת  אורכה.  לכל  השדרה 
לתנועה היא חלק משינוי תחבורתי כולל ביפו, הנ־
עשה במסגרת בניית הקו האדום של הרכבת הקלה.
בעוד כשלוש שנים, עם סיום העבודות, תהפוך 

השדרה הוותיקה למדרחוב אשר במרכזו תנוע הרכ־
בת הקלה, ועליו ייבנה גם שביל אופניים. תנועת כלי 

רכב פרטיים ותחבורה ציבורית תיאסר כליל.
לרחו־ האוטובוסים  מסלולי  הועברו  באחרונה 
בות מקבילים לשדרה, למשל ברחובות יפת ושלבים 
שעליהם נבנה נתיב תחבורה ציבורית כחלק מהניסיון 
העי־ מפעילה  העסקים,  ובעלי  התושבים  על  להקל 
בשם  חינמית  שאטלים  מערכת  נת"ע  בשיתוף  רייה 
למקום  ממקום  להגיע  להם  לסייע  שאמור  "יפואית" 
לשדרה.  הסמוכות  האוטובוסים  בתחנות  ולהורידם 

אולם מאז פקקי תנועה כבדים נרשמים באזור.

ישראל

עישון הורג 
אדם אחד 

בעולם בכל 4 
שניות

כך עולה לרגל ציון היום הבינלאומי 
לקידום המאבק בעישון ◆ בכל יום 

מתים בישראל 22 בני אדם ממחלות 
הקשורות בעישון

מ‡ פ. יוחנן
כ-165,000 ילדים מתחת לגיל חמש מתים בר־
חבי העולם בעקבות זיהומים בדרכי הנשימה התחתו־
נות כתוצאה מחשיפה לעישון פסיבי. כך עולה מנתוני 

ארגון הבריאות העולמי. 
מארגון הבריאות העולמי נמסר, כי אלו שחיים 
הח־ של  הבריאותיות  מההשלכות  לסבול  ממשיכים 
להתפתחות  מוגבר  בסיכון  ונמצאים  בילדות  שיפה 
בבגרות.  כרונית)  חסימתית  ריאות  (מחלת   COPD
מיליון  משמונה  יותר  הורג  העישון  לשנת 2019,  נכון 
בני־ מיליון  ובנוסף  העולם  ברחבי  בשנה  בני-אדם 
אדם שאינם מעשנים שמתים כתוצאה מעישון פסיבי. 
בכל  בעולם  אחד  אדם  הורג  שעישון  היא  המשמעות 

ארבע שניות. 
מנתוני קואליציית ארגוני הסרטן בעולם עולה, 
קשורים  בעולם  מסרטן  המוות  מקרי  מכל   20% כי 
לעישון והוא מהווה את הגורם העיקרי לסרטן הריאות 
בקרב מעשנים ואחראי על יותר משני שלישים ממקרי 

המוות מסרטן הריאות ברחבי העולם. 
יום  בכל  כי  עולה,  הבריאות  משרד  מנתוני 
מתים בישראל 22 בני אדם ממחלות הקשורות בעי־
ריאות  מחלת  הגרון,  סרטן  ריאות,  סרטן  כמו:  שון 
מוחי  שבץ  לב,  התקפי   ,COPD כרונית  חסימתית 
ומוות פתאומי. בסך-הכל, בכל שנה מתים בישראל 
פסיבי,  מעישון  כ-800  מהם  מעישון,  איש  כ-8,000 
שהם 22 ישראלים שמתים בכל יום ממחלות הקשו־

רות בעישון. 

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf
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ליראה את השם
ַער  שַׁ ְמאֹד,  ֲחׁשּוָבה  ה  ִמדָּ ְלכּות  ַהמַּ ת  דַּ ִממִּ עוֹד 
ה  ד ְוַהּנוָֹרא. ְוִהנֵּ ְכבָּ ּה, ְוִהיא ְלִיְרָאה ֶאת ה' ַהנִּ ָהֲעבוָֹדה ֻכלָּ
ֲהֵרי  ּה ַהִחצוִֹנים שֶׁ ֵנס בָּ ֵגם ּוְלִהכָּ ֶנת ְמאֹד ִלפָּ ְרָאה ְמֻסכֶּ ַהיִּ
ם,  יִהנֹּ ִמגֵּ אוֹ  יָתה  ַהמִּ ִמן  אוֹ  ּסּוִרים  ַהיִּ ִמן  ָיֵרא  הּוא  ִאם 
ֻעּלוֹת ֵאּלּו ִמן ַהִחצוִֹנים,  ל פְּ כָּ ֲהֵרי זוֹ ִיְרַאת ַהִחצוִֹנים, שֶׁ
ְחשֹׁב  יַּ שֶׁ ְוהּוא  ה'.  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִרית  ָהִעקָּ ְרָאה  ַהיִּ ָאְמָנם 

ָבִרים: שְׁלֹשָׁה דְּ בִּ

ל ִנְמָצא ל ַעל כָּ תוֹ שֶׁל יוֵֹצר ַהכֹּ ֻדלָּ ָהֶאָחד - ִלְהיוֹת גְּ

ִמן  ס,  ָהַאנָּ ִמן  ב,  ַהדֹּ ִמן  ָהֲאִרי,  ִמן  ָיֵרא  ָהָאָדם  ַוֲהֵרי 
ים, ְוָלֶמה לֹא  לּוִחים ְקַטנִּ ֶלת, ְוֵאּלּו ֵהם שְׁ ָהֵאׁש, ִמן ה ַמפֹּ
תוֹ,  ֻדלָּ ִמגְּ ָניו  פָּ ַעל  ֲחדוֹ  פַּ ְוִיְהֶיה  דוֹל  ַהגָּ ֶלְך  ַהמֶּ ִמן  ִייָרא 
ֶזה ַוֲהֵרי  ְבֶזה ְלָאדוֹן ַרב כָּ ְויֹאַמר ֵהיַאְך ֶיֱחָטא ָהָאָדם ַהנִּ
סוֵֹבל  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ְוִאּלּו  יֹאְכֵלהּו,  ב  דֹּ ָהָיה  ִאּלּו 

תוֹ. ֲחדוֹ ּוְגֻדלָּ ֵני ֶזה לֹא ִייָרא ִמפַּ ֶעְלּבוֹן, ִמפְּ

צוֶֹפה  שֶׁהּוא  ִמיד  תָּ ָחתוֹ  גָּ ַהשְׁ ה  ְיַדמֶּ ֲאשֶׁר  כַּ  - ִני  ַהשֵּׁ
יט ּבוֹ ּוַמבִּ

ְלָפָניו, ְוָהָאָדם  ְהיוֹתוֹ  ָתִמיד בִּ ַוֲהֵרי ָהֶעֶבד ָיֵרא ֵמַרּבוֹ 
ִייָרא  ָרָכיו,  דְּ ל  כָּ ַעל  ְפקּוָחה  ְוֵעינוֹ  ַהּבוֵֹרא  ִלְפֵני  ִמיד  תָּ

ל ִמְצוָֹתיו. ְוִיְפַחד ֵהיַאְך ִיְרֶאנּו ְמַבטֵּ

שָׁמוֹת ל ַהנְּ י - ֱהיוֹתוֹ שֶֹׁרׁש כָּ ִלישִׁ ַהשְּׁ

ֵהיָכלוֹ,  ּפוֵֹגם  ְוַהחוֵֹטא  ְסִפירוָֹתיו,  בִּ ָרׁשוֹת  ֻמשְׁ ן  ְוֻכלָּ
ֲעָשׂיו  ֶלְך ְמֻלְכָלְך ִממַּ ה לֹא ִייָרא ֵהיַאְך ִיְהֶיה ֵהיַכל ַהמֶּ ְוָלמָּ

ָהָרִעים.

ִכיָנה  שְׁ ּדוִֹחים  ֵהם  ַמֲעָשׂיו  ַגם  פְּ שֶׁ ִיְרֶאה   - ָהְרִביִעי 
ִמְלַמְעָלה

ְלַהְפִריד  את  ַהזֹּ דוָֹלה  ַהגְּ ָהָרָעה  ִיְגרֹם  ֵהיַאְך  ְוִייָרא 
ִהיא ַכּיוֵֹצא ָבֶזה ִהיא  ְרָאה שֶׁ ה, ְוַהיִּ ְלכָּ ֶלְך ִמן ַהמַּ ֵחשֶׁק ַהמֶּ
ֵבק  את ְוהּוא דָּ ה ַהזֹּ דָּ ּקּון ַהמִּ ֶרת ָהָאָדם ֶאל תִּ ִיְרָאה ַהְמַישֶּׁ

ּה. בָּ

לעשות שהשכינה תדבק בו על 
ידי ההתנהגות עם אשתו

ח ָהָאָדם ְלַעְצמוֹ ַלֲעשׂוֹת  ה ָצִריְך ִלקַּ עוֹד ְזִהירּות ַהְרבֵּ
ה  ְוִהנֵּ ּנּו,  ִממֶּ ֵרד  ִתפָּ ְולֹא  ִעּמוֹ  ֵבָקה  דְּ ִכיָנה  שְׁ ְהֶיה  שֶׁתִּ
ִכיָנה  ֵאין ִעּמוֹ שְׁ יָטא שֶּׁ שִׁ א ָנשָׂא ִאשָּׁה פְּ לֹּ עוֹד שֶׁ ָהָאָדם בְּ
ֵקָבה, ְוָהָאָדם עוֵֹמד  ד ַהנְּ ִכיָנה ָלָאָדם ִמצַּ ר שְׁ י ִעקַּ ָלל כִּ כְּ
ִהיא נוֶֹטֶלת  ִמית שֶׁ שְׁ ְחּתוָֹנה גַּ ֵקבוֹת, ְנֵקָבה תַּ י ַהנְּ ין שְׁתֵּ בֵּ
ָעָליו  ָהעוֶֹמֶדת  ִכיָנה  ְוַהשְּׁ ְועוָֹנה,  סּות  כְּ שְֵׁאר  ּנּו  ִממֶּ
ִעְנַין  כְּ ִריתוֹ  בְּ ְלֵאשֶׁת  ן  ְוִיתֵּ ְוַיְחזֹר  ן  תֵּ יִּ שֶׁ ם  ֻכלָּ בְּ ְלָבְרכוֹ 
ָאה  א ִעילָּ ֵקבוֹת, ִאימָּ י ַהנְּ ין שְׁתֵּ ְפֶאֶרת שֶׁהּוא עוֵֹמד בֵּ ַהתִּ
ּנּו שְֵׁאר  ל ִממֶּ ָאה ְלַקבֵּ תָּ א תַּ ֶרְך, ְוִאימָּ ל ַהצֹּ יַע לוֹ כָּ פִּ ְלַהשְׁ
ֵאָליו  ָתבֹא  ּנוָֹדע.ְולֹא  כַּ ַרֲחִמים  ין  דִּ ֶחֶסד  ְועוָֹנה,  סּות  כְּ

ה ֶאל ְמִציאּות ָהֶעְליוֹן. ִכיָנה ִאם לֹא ְיֻדמֶּ שְׁ

לֹשָׁה  ּתוֹ ְלַאַחת ִמשְּׁ ה ִלְפָעִמים ָהָאָדם ּפוֵֹרׁש ֵמִאשְׁ ְוִהנֵּ
ִסּבוֹת:

ה. •  ָהא' - ִלְהיוָֹתּה ִנדָּ

ְיֵמי  ל  כָּ ּה  נָּ ִממֶּ ּובוֵֹדל  ּתוָֹרה  בַּ עוֵֹסק  שֶׁהּוא   - ַהב'    •
ַהחֹל.

ֶרְך ְוׁשוֵֹמר ַעְצמוֹ ִמן ַהֵחְטא. דֶּ •  ַהג' - שֶׁהּוא הוֵֹלְך בַּ

ְוֵאיָנּה  ִעּמוֹ  ּוְקׁשּוָרה  ֵבָקה  דְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ ֵאּלּו  ים  ּוִבְזַמנִּ
א ְלעוָֹלם  א ִיְהֶיה ֶנֱעָזב ְוִנְפָרד, ֶאלָּ לֹּ ֵדי שֶׁ ַחת אוֹתוֹ, כְּ ַמנַּ
ֶגת לוֹ, ָצִריְך  וֶּ ִכיָנה ִמְזדַּ ָאָדם שֵָׁלם ָזָכר ּוְנֵקָבה, ַוֲהֵרי שְׁ
יוֵֹצא  ְהיוֹתוֹ  בִּ ּנּו  ִממֶּ ִכיָנה  שְׁ ֵרד  ִתפָּ א  לֹּ שֶׁ ֵהר  ִלזָּ ָאָדם 
ֶרְך ְוֶלֱאחֹז  ת ַהדֶּ ִפלַּ ל תְּ לֵּ ר ְלִהְתפַּ ֶרְך, ְוִיְהֶיה ָזִריז ְוִנְשׂכַּ ַלדֶּ
ֶרְך,  ַהדֶּ ִמיַרת  שְׁ ִהיא  שֶׁ ִכיָנה  שְׁ זוֹ  ה  ִסבָּ בְּ שֶׁ ּתוָֹרה,  בַּ
ּתוָֹרה.  ְהיוֹתוֹ ָזִהיר ִמן ַהֵחְטא ְועוֵֹסק בַּ עוֶֹמֶדת לוֹ ָתִמיד בִּ
וֵֹמר  שֶׁשּׁ כְּ לוֹ  עוֶֹמֶדת  ִכיָנה  שְׁ ה  ִנדָּ ּתוֹ  ִאשְׁ ְהיוֹת  בִּ ְוֵכן 
ת אוֹ  ֵליל שַׁבָּ ֵליל ָטֳהָרָתּה אוֹ בְּ ְך בְּ ָראּוי. ַאַחר כָּ ה כָּ דָּ ַהנִּ
הּוא.  ִמְצָוה  ִעיַלת  בְּ ְזַמן  ֵמֶהן  ֶאָחד  ל  כָּ ֶרְך,  ַהדֶּ ִמן  בֹאוֹ  בְּ
ל ְנשָׁמוֹת ְקדוֹׁשוֹת,  ַחת ְלַמְעָלה ְלַקבֵּ ִמיד ִנְפתַּ ִכיָנה תָּ ּושְׁ
ִעּמוֹ,  ָתִמיד  ִכיָנה  שְׁ ּוָבֶזה  אָֹתּה  ִלְפקֹד  ָראּוי  ּתוֹ  ִאשְׁ ם  גַּ
ִקיָדה  ַהפְּ מ"ט.).  ף  (דַּ ֵראשִׁית  בְּ ָפָרשַׁת  בְּ ַהר  זֹּ בַּ ֵרׁש  פֵּ ן  כֵּ
ְמקוָֹמּה,  ִכיָנה בִּ ַהשְּׁ ְזַמן שֶׁ ְוָקא בִּ ְהֶיה דַּ ּתוֹ ָצִריְך שֶׁתִּ ְלִאשְׁ
ָצַרת  ְזַמן  בִּ ָאְמָנם  ְזרוֹעוֹת.  י  שְׁתֵּ ין  בֵּ ִהיא  שֶׁ כְּ ַהְינּו  דְּ
ְוֵכן  ָאסּור.  ְזרוֹעוֹת,  י  שְׁתֵּ ין  בֵּ ִכיָנה  ַהשְּׁ ֵאין  שֶּׁ ּבּור  ַהצִּ

ּקּון ס"ט). ֵראשִׁית (תִּ ָרשַׁת בְּ ּקּוִנים פָּ תִּ ְרׁשּו בַּ פֵּ

לתקן המדות כלם ולקבל על 
מצות

ּנּו  ִממֶּ ֵרד  ִתפָּ א  לֹּ ְושֶׁ ֶלְך  ַהמֶּ ת  בַּ ִעם  ג  וֵּ ְלִהְזדַּ ָהרוֶֹצה 
ּוִטים  ָכל ִמיֵני ִקשּׁ ַקשֵׁט ַעְצמוֹ בְּ יְּ ה שֶׁ ִחלָּ ְלעוָֹלם ָצִריְך תְּ
ם.  לָּ כֻּ רוֹת  ְזכָּ ַהנִּ ּדוֹת  ַהמִּ ּקּוֵני  תִּ ְוֵהם  ָנִאים  ּוַמְלּבּושִׁים 
ְהיוֹתוֹ  ָלּה ָעָליו בִּ ן ְלַקבְּ ִתּקּוֶניָה ְיַכוֵּ ן ַעְצמוֹ בְּ קֵּ ְוַאַחר שֶׁתִּ
חּוד  ַהיִּ ַנת  וָּ כַּ סוֹד  בְּ ִמְצוֹת  עֹל  ְונוֹשֵׂא  ּתוָֹרה  בַּ עוֵֹסק 
ְוֶזה  ּנּו.  ִממֶּ ּפוֶֹרשֶׁת  ְוֵאיָנּה  לוֹ  ִנשֵּׂאת  ִהיא  ד  ּוִמיַּ ִמיד,  תָּ
ׁש ַעְצמוֹ, ְוַאַחר שֶׁהּוא ָטהוֹר ְוָקדוֹׁש  ַטֵהר ִויַקדֵּ יְּ ְתַנאי שֶׁ בִּ
ָבִרים  סּות ְועוָֹנה שֵֶׁהם שְׁלֹשָׁה דְּ ם ָלּה שְֵׁאר כְּ ן ְלַקיֵּ ְיַכוֵּ

ּתוֹ: ב ָהָאָדם ְלִאשְׁ ַחיָּ שֶׁ

ִמין  ַהיָּ ִמן  שֶַׁפע  ַמֲעָשׂיו  ְבָכל  ָלּה  יַע  פִּ ְלַהשְׁ  - ָהַאַחת 
- ְמזוָֹנּה .

ְלטּו ָבּה  א ִישְׁ לֹּ בּוָרה. שֶׁ ד ַהגְּ ה - ְלַכּסוֹת ָעֶליָה ִמצַּ ִניָּ ַהשְּׁ
גוֹן  ֵעֶסק ִמְצוָֹתיו, כְּ א ִיְהֶיה ַצד ֵיֶצר ָהַרע בְּ לֹּ ַהִחצוִֹנים שֶׁ
ֶצר  יֵּ שֶׁ ְוַכּיוֵֹצא,  ה  ֻדמֶּ ַהמְּ בוֹד  ַהכָּ ּוְלִתְקַות  ַהּגּוף  ַלֲהָנַאת 
ִהיא  ֵני שֶׁ ּנּו ִמפְּ אוָֹתּה ִמְצָוה ְוִהיא ּבוַֹרַחת ִממֶּ ָהַרע ָמצּוי בְּ
ִמיד  תָּ יָרּה  ּוְלַהְסתִּ ָהֶעְרָוה  ְלַכּסוֹת  ָצִריְך  ן  כֵּ ִאם  ֶעְרָו"ה, 
ִלי ֵחֶלק  ַמִים בְּ ל ַמֲעָשׂיו ְלשֵׁם שָׁ יַצד, כָּ ּה. כֵּ א ִישְׁלֹט בָּ לֹּ שֶׁ
ֲעָדּה  דוִֹלים בַּ ים גְּ ין ְוִציִצית ֵהם ְמִגנִּ ִפלִּ ְלֵיֶצר ָהָרע. ְוֵכן תְּ

ֶהם. ּה, ְוִיְהֶיה ָרִגיל בָּ ְלטּו ַהִחצוִֹנים בָּ א ִישְׁ לֹּ שֶׁ

ְקִריַאת  עוַֹנת  בְּ ְפֶאֶרת  ַהתִּ ִעם  ְלַיֲחָדּה   - י  ִלישִׁ ַהשְּׁ
ְלָכל  עוָֹנה  ע  ְקבַּ יִּ ּוְכשֶׁ ַלּתוָֹרה,  ים  ִעתִּ ְקִביעּות  בִּ שְַׁמע, 
ת ֶמֶלְך, ְוֵיׁש ֶרֶמז ָלֶזה  ִכיָנה בַּ הּו עוַֹנת ַהשְּׁ זֶּ ן שֶׁ ָבר, ְיַכוֵּ דָּ

ּקּוִנים:  תִּ בַּ

כ"ח לחודש 

מרנן ורבנן גדולי התורה ומאורי החסידות שליט"א במכתב מיוחד למען מגבית 
'תנו לבבכם':

"ידוע לכל כי מקום קדוש 
זה הוא קרן אורה לכל דורש 

ומבקש ד', וביותר כולנו 
מחויבים לסייע לו בהיותו נושא 

את משא דורנו בכל עת וזמן"
בכל רחבי העולם היהודי נרשמת התעוררות אדירה בכל לב ונפש להצלחת המגבית

חרי בכ :‡מ
במכתב עוז מיוחד המתפר־
סם היום יום ראשון לסדר 'ונשאו 
מרנן  פונים  המשכן',  יריעות  את 
הח־ ומאורי  התורה  גדולי  ורבנן 
סידות שליט"א בקריאה מיוחדת 
בגי־ השם  לעזרת  לבוא  ד',  לעם 
של  הגדול  לעמלו  לסייע  בורים 
שליט"א  מויזניץ  האדמו"ר  מרן 
לכונן את בניין בית ויזניץ לתפא־
רה, בית שכל כולו קודש ליראה, 
כבוד  ולמען  ולחסידות  לתורה 
שמו ית' חינוך הדורות לה' ולתו־
להם  סביב  אש  חומת  ובניין  רתו 

מפני פגעי התקופה. 
כותבים  המיוחד  במכתב 
"בהיות  שליט"א:  ורבנן  מרנן 
תל  לעדתו  נאמן  רועה  אשר 
ה"ה  אליו,  פונים  שהכל  תלפיות 
כקש"ת אדמו"ר מויזניץ שליט"א 
לבבו  מנהמת  אלו  בימים  פונה 
בהקמת  קדשו  בעבודת  לסייעו 
הג־ המדרש  בית  לד'  קדוש  בית 
ויזניץ  בקרית  ויזניץ  דחסידי  דול 

בבני ברק"
ורבנן  מרנן  ומוסיפים 
"וידוע  נאמנה:  בעדות  שליט"א 
קרן  הוא  זה  קדוש  מקום  כי  לכל 
ותלמידי  לחסידי  רק  לא  אורה 
ומ־ דורש  כל  אם  כי  ויזניץ  בית 
והת־ חמימות  של  בדרך  ד'  בקש 
לשאוב  ויזכה  שמה  יבוא  להבות 
אדמו"רי  בדרך  חים,  מים  מבאר 
ממשיך  הוא  אשר  ויזניץ  בית 

ברמה"
כותבים  למעשה  ובהוראה 

ורב־ מרנן 
שליט"א:  נן 
ע"כ  "אשר 
בזה  פונים  אנו 
כל  אחב"י  אל 
ד'  כבוד  אשר 
יקר  ותפארתו 
יראה  בעיניו, 
נאמנה  לסייעו 
ודמים  בממון 
מסת  כפי  כ"א 
יכולתו ובוודאי 
ונש־ גדול  דבר 
להיות  הוא  גב 
במקום  שותף 
אשר  זה  קדוש 
רבבות  ריבי 
יש־ תפילות 
כמים  שם  פכו 
זכויות  וכמה 
בדבר  נעלות 
וביותר  זה. 

בהיותו  לו  לסייע  מחויבים  כולנו 
עת  בכל  דורנו  משא  את  נושא 

וזמן"
רבו־ מסיימים  מכתבם  את 
נאמנה  בברכה  שליט"א  תינו 
בית  בבניין  ישראל  של  לישועתן 
השותפים  כל  "ובוודאי  הבחירה: 
מקדש  בית  זה  גדול  בית  בבנין 
השכינה  להשראת  יזכו  מעט, 
בביתם ובאהלם ולשפע רב, ויחי־
שו את בנין הבית הגדול והקדוש 
ויכונן  יבנה  אשר  תפארתנו  בית 

במהרה בימינו אכי"ר".
מעטרות  המכתב  את 
התו־ גדולי  ורבנן  מרנן  חתימת 
התורה  שר  מרן  והחסידות;  רה 
קנייבסקי  חיים  רבי  האדיר  הגאן 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א, 
ראש  מרן  שליט"א,  מבעלזא 
ירח־ רבי  האדיר  הגאון  הישיבה 
מיאל גרשון אדלשטיין שליט"א, 
מרן הגאון האדיר רבי שלום כהן 
כ"ק  התורה,  חכמי  מועצת  נשיא 
מטשערנאביל  האדמו"ר  מרן 
שמ־ רבי  הגאון  ומרן  שליט"א 
מועצת  חבר  שליט"א  בעדני  עון 

חכמי התורה.
העו־ רחבי  בכל  כך,  בתוך 
התעוררות  נרשמת  היהודי  לם 
אדירה בכל לב ונפש, לקחת חלק 
בעמלו של מרן האדמו"ר מויזניץ 
במגבית  חלק  להיות  שליט"א, 
הכו־ תחת  העומדת  ישראל  כלל 
תרת 'תנו לבבכם', ליתן לב ונפש 
את  ולכונן  הדורות  בניין  למען 
קודש  שכולו  הזה  הגדול  הבית 

לחינוך ולמשמר הדורות.
במכתבו המיוחד בו נשמעת 
ישראל,  של  ליבם  לבבו  תחינת 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  כתב 
יש־ בית  כל  "אחיי  כי:  בכתי"ק 
שמו,  וחושבי  השי"ת  יראי  ראל 
אליכם  אבוא  ונפש  לב  מתחינת 
להשלים  עזרתכם,  את  לבקש 
ולכונן  הקדושים  אבותיי  עמל 
לא  ויזניץ.  בית  בנין  את  יחדיו 
אני  כבודי  ולא  עושה  אני  למעני 
לתורה,  ליראה,  אם  כי  דורש, 
ית',  שמו  כבוד  ולמען  לחסידות 
ובנין  לד' ולתורתו  הדורות  חינוך 
פגעי  מפני  להם  סביב  אש  חומת 
ונשמתי  וברוחי  בנפשי  התקופה, 

הדבר ואשרי מי שיסייע לי בזה"
את מכתבו הנרגש, חתם מרן 
נדי־ בהבטחה  שליט"א  האדמו"ר 
רה שחרט בכת"י: "מעומקא דלי־
בעזהשי"ת,  טובה  לכם  אכיר  בא, 
דורותיכם,  ובעד  בעדכם  ואעתיר 
שיזכו ללכת בדרך השי"ת ותורתו, 
מנסיונות  וינצלו  הדעת,  בהרחבת 
הדור ומכל דבר רע, טוב וחסד כל 
ימי חייכם למלא אוצרותיכם שפע 

רב, אכי"ר."
ההתרמה  כינוסי  בסדרת 
בכל רחבי העולם היהודי, נרתמו 
ויזניץ  בית  ואוהדי  חסידי  רבבות 
אל  לקרבה  ישראל,  אלפי  ועימם 
ולהיות  אותה  לעשות  המלאכה 
לב  לתת  השלישי  ליום  נכונים 
בבניין  אהבה,  ולהשיב  ונפש 
חומת אש סביב, זכות נצח לשעה 

ולדורות.

אל אחב"י בכל מקומות מושבותיהם 
בהיות אשר רועה נאמן לעדתו תל תלפיות שהכל פונים אליו, ה"ה כקש"ת אדמו"ר מויזניץ 
שליט"א פונה בימים אלו מנהמת לבבו לסייעו בעבודת קדשו בהקמת בית קדוש לה' בית 

המדרש הגדול דחסידי ויזניץ בקרית ויזניץ בבני ברק

וידוע לכל כי מקום קדוש זה הוא קרן אורה לכל דורש ומבקש ה' בדרך של חמימות והתלהבות 
יבוא שמה ויזכה לשאוב מבאר מים חיים, בדרך אדמור"י בית ויזניץ אשר הוא ממשיך ברמה

אשר ע"כ פונים אנו בזה אל אחב"י כל אשר כבוד ה' ותפארתו יקר בעיניו, יראה לסייעו 
נאמנה בממון ודמים כ"א כפי מסת יכולתו ובוודאי דבר גדול ונשגב הוא להיות שותף במקום 
קדוש זה אשר ריבי רבבות תפילות ישפכו שם כמים וכמה זכויות נעלות בדבר זה. וביותר 

כולנו מחויבים לסייעו בהיותו נושא את משא דורנו בכל עת וזמן

ובוודאי כל השותפים בבנין בית גדול זה בית מקדש מעט, יזכו להשראת השכינה בביתם 
ובאהלם ולשפע רב, ויחישו את בנין הבית הגדול והקדוש בית תפארתנו אשר יבנה ויכונן 

במהרה בימינו אכי"ר.

בס"ד

שמעון בעדני מנחם נחום בהרה"צ מוה"ר 
משולם זוסיא זצוקללה"ה

שלום כהן גרשון אדלשטיין הק' ישכר דב רוקח חיים קנייבסקי
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ארה"ב: רוסיה מבצעת ניסויים 
גרעיניים בחשאי

במערכת הביטחון האמריקנית טוענים שמוסקבה עורכת ניסויים גרעיניים בעצימות נמוכה ◆ בכיר 
רוסי: "הצהרה חסרת אחריות"

מ‡ פ. יוחנן

מב־ שרוסיה  מעריכה  הברית  ארצות 
שהיא  אף  גרעיניים,  ניסויים  בחשאי  צעת 
חתומה על אמנה בינלאומית האוסרת עליה 
לעשות זאת ואף שהיא אישררה אותה. לפי 
בעצי־ גרעיניים  בניסויים  מדובר  ההערכות 
וושי־ שבה  הראשונה  הפעם  זו  נמוכה.  מות 
נגטון מאשימה את מוסקבה בהפרת האמנה.
ההג־ משרד  של  הביון  סוכנות  מנהל 
בכנס  אמר  אשלי,  פ'  רוברט  האמריקני,  נה 
מערי־ ארה"ב  כי  בוושינגטון  הדסון  במכון 
ני־ מבצעת  שרוסיה  להניח"  ש"סביר  כה 
המודיעין  מקהילת  אנליסטים  כאלה.  סויים 

סט־ "וול  העיתון  עם  ששוחחו  האמריקנית 
שזו  וטענו  הדברים  את  חיזקו  ג'ורנל"  ריט 
אמריקניות  מודיעין  בסוכנויות  גם  ההערכה 

אחרות.
ג'ורנל",  סטריט  ב"וול  הדיווח  לפי 
האנליסטים מעריכים כי רוסיה מבצעת את 
מבודד  ארכיפלג  זמלייה,  בנובאיה  הניסויים 
באוקיינוס הארקטי, וכי מטרת הניסויים היא 

לייצר נשק גרעיני חדש.
מבצעת  רוסיה  אם  האמריקנים,  לפי 
בהפרה  שמדובר  הרי  האלה  הניסויים  את 
של אמנה שאושרה באו"ם ב-1996 ואוסרת 
ניסויים  לבצע  עליה  החתומות  המדינות  על 
אשררה  רוסיה  שהוא.  היקף  בכל  גרעיניים 

הידיעות  בסוכנות  בשנת 2000.  האמנה  את 
רויטרס ציינו כי שמונה מדינות בעלות טכ־
נולוגיה גרעינית, בהן ישראל, איראן, מצרים 

וארה"ב, טרם אשררו אותה.
על  הגיבה  טרם  רוסיה  ממשלת 
של  ההגנה  ועדת  יו"ר  אבל  אשלי,  דברי 
ולדימיר  הרוסי,  בפרלמנט  התחתון  הבית 
הרוסית  הידיעות  לסוכנות  אמר  שמאנוב, 
להנ־ היה  יכול  לא  שאשלי  "אינטרפקס" 

פיק הצהרה יותר חסרת אחריות. "ניסויים 
אמר  בחשאי",  לבצע  אפשר  אי  גרעיניים 
שמאנוב. "הצהרות כאלה חושפות שרמתו 
מידרדרת  בארה"ב  הצבא  של  המקצועית 

באופן שיטתי".

שיאי טורנדו בארה"ב
עשרות סופות טורנדו היכו במערב התיכון בשבועיים האחרונים ◆ לפחות 7 נהרגו, 130 פצועים 

באוהיו ואינדיאנה

מ‡ פ. יוחנן
אר־ יחסית,  שקטות  שנים  כמה  אחרי 
צות הברית מתמודדת בשבועיים האחרונים 
עם גל של עשרות סופות טורנדו הרסניות – 
תוצאה של מפגש במערב בין אוויר חם ולח 
שבא מדרום-מזרח ואוויר קר מהרי הרוקיז. 
אין  ארה"ב,  של  הלאומי  החיזוי  שירות  לפי 
המשוגע  האוויר  במזג  קרב  לשינוי  סימנים 

הזה.
שיא  ארה"ב  שברה  האחרונים  בימים 
דווחו  שבהם  רצופים  ימים   12  – היסטורי 
למרכז החיזוי הלאומי לפחות שמונה סופות 
טורנדו ביום. השיא הקודם עמד על 11 יום, 

ונקבע ב-7 ביוני 1980.
ארה"ב  של  הלאומי  החיזוי  שירות 
על  דיווחים   934 השנה  תחילת  מאז  קיבל 
סופות טורנדו, כשהממוצע השנתי עומד על 

הגיעו  האלה  מהדיווחים  מ-500  יותר   .743
להניח  אמנם  סביר  האחרונים.  הימים  ב-30 
שמספר סופות הטורנדו האמיתי נמוך יותר, 

משום שבחלק מהמקרים עדי ראייה שונים 
כך  גם  אולם  הסופה,  אותה  על  מדווחים 

מדובר במספר חריג.

בימים הקרובים יפורסמו מכרזי הקו 
הירוק והקו הסגול של נת"ע

שש קבוצות בינלאומיות עברו את תנאי הסף למכרז של המערכות והקרונות ◆ העבודות על הקו הסגול 
והקו הירוק כבר החלו

מ‡ פ. יוחנן
שניגשו  הבינלאומיות  הקבוצות  שש 
להליך המיון המוקדם של מכרזי הקו הירוק 
את  בהצלחה  עברו  נת"ע  של  הסגול  והקו 
תנאי הסף ויקבלו בימים הקרובים את מס־

מכי המכרז.
המ־ בתולדות  הגדול  במכרז  מדובר 
 – שקל  מיליארד  כ-15  של  בהיקף   – דינה 
שכולל את התכנון, הביצוע והתחזוקה של 
שני  של  והקרונות  הרכבתיות  המערכות 
הקווים. שני הקווים תוקצבו ע"י ממשלת 
המת־ בין  שקל.  מיליארד  בכ-30  ישראל 
הרכבות  בענף  מובילות  חברות   – מודדות 
מרחבי העולם בשיתופי פעולה עם חברות 
וב־ האזרחית  ההנדסה  בתחום  ישראליות 

תחום המימון.

עבודות התשתית להקמת הקווים כבר 
ארלוזו־ ברחוב  הסגול  הקו  בתוואי   – החלו 
רוב בתל אביב ובתוואי הקו הירוק בשדרות 
לקו  יצטרפו  הקווים  שני  בחולון.  ירושלים 
הזמ־ לוחות  לפי  מתקדם  שביצועו  האדום 
באוקטובר  המתוכננת  הפעלתו  לקראת  נים 

 .2021
"נת"ע ממשיכה בתנופה להקמת רשת 

אביב",  תל  במטרופולין  ההמונים  הסעת 
אמר מנכ"ל נת"ע יהודה בר-און. "קווי הר־
כבת הקלה ישרתו למעלה מחצי מיליון תו־
שבים מדי יום. במקביל אנחנו מקדמים את 

תכנון שלושת קווי המטרו". 
וראשון  חולון  בין  יקשר  הירוק  הקו 
לציון לבין מרכז תל אביב, אוניברסיטת תל 
אביב, אזור התעשיה והעסקים במערב הר־
צליה ואזור העסקים בקריית עתידים. אורכו 
של הקו כ-39 ק"מ (מתוכם 4 תת-קרקעיים) 

ויהיו בו 62 תחנות. 
הקו הסגול יקשר בין קריית אונו ויהוד 
למרכז תל אביב, דרך אוניברסיטת בר-אילן, 
בית החולים שיבא, ושוק הכרמל. אורך הקו 
יכלול 45  והוא  הקרקע,  במפלס  ק"מ  כ-29 

תחנות. 

רבבות הגיעו 
ממוצ"ש לקבר 
שמואל הנביא 
לרגל ההילולא

לא תתאפשר הגעה לאתר או למקומות הסמוכים לו 
בכלי רכב פרטיים

מ‡: יר‡ל לבי‡

שני  ליום  ועד  השבת  מצאת 
בערב נוהרים רבבות לתפילה בקבר 
שמואל הנביא - נבי סמואל שבכני־
סה בירושלים לרגל יומא דהילולא.

לא תתאפשר הגעה לאתר או 
רכב  בכלי  לו  הסמוכים  למקומות 

פרטיים.
תתאפשר  להילולה  ההגעה 
ומ־ סדירים  שירות  קווי  באמצעות 

ערך שאטלים משכונת רמות.
משטרת  נמסר:  מהמשטרה 
המובילים  בצירים  תתמקד  ישראל 
ותתוגבר  סמואל  נבי  קבר  למתחם 
על  לשמירה  השוטרים  נוכחות 
ההילולה,  משתתפי  של  ביטחונם 
והסדרת  הציבורי  הסדר  שמירת 
על  להקל  במטרה  וזאת  התנועה 

ולמנוע  להילולה  שמגיע  הציבור 
עומסי תנועה בכניסה לאתר.

תתאפשר  להילולה  ההגעה 
סדירים  שירות  קווי  באמצעות 
מו־  2  – מ  שיצאו  בלבד,  והיסעים 
האוטובוסים  מסוף  חניון  קדים: 
ברמות (רח' מירסקי). חניון בצומת 

מינץ – רמות.
את  יסיע  ההיסעים  מערך 
למתחם  הכניסה  עד  המתפללים 
לאתר  הגעה  תתאפשר  לא  האתר. 
או למקומות הסמוכים לו בכלי רכב 
 - תנועה  הסדרי  פירוט  פרטיים. 
במהלך ימי ההילולה החל ממוצ"ש 
 :3.6.19 ב'  ליום  ועד   ,1.6.19 ה- 
כביש 436 בין שכונת רמות לגבעת 
זאב ישמש לתנועת מערך ההיסעים 
וקווי השירות ל - 2 הכיוונים - לר־

כבי הסעות ותושבי האזור.

אלפים בתפילה בקבר 
יוסף הצדיק

לרגל ספירת 'יסוד שביסוד' נהרו בליל שישי אלפי איש 
לתפילה בקבר יוסף הצדיק בשכם. בליווי ואבטחת 

כוחות הביטחון

מ‡: יר‡ל לבי‡
שביסוד  היסוד  יום  לרגל 
ליל  בלילה  נכנסו  העומר  בספירת 
על  לתפילה  יהודים  כ3,000  שישי 

קבר של יוסף הצדיק בעיר שכם.
בעשרות  הגיעו  ההמונים 
אוטובוסים מכל רחבי הארץ לאורך 

הכני־ כי  נמסר  מצה"ל  הלילה.  כל 
סה התקיימה ללא אירועים חריגים 

והתפרעויות ערביות.
ספירת  הקבלה  תורת  פי  על 
עם  מזוהה  הספירות  מעשר  היסוד 
זה  ביום  כך  ובעקבות  הצדיק  יוסף 
הג־ הכניסה  שנה  מידי  מתקיימת 

דולה.
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במעמד אצל שר התורה: הוקם בד"צ מיוחד 
לטובת הכהנים

לאחר שנים של עוגמת נפש עבור מאות אלפי כהנים: במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי הוקם בד"צ 
"ממלכת כהנים" לפיקוח בבתי החולים בראשות גדולי הפוסקים משבט הכהונה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הגר"ח קניבס־ התורה  שר  מרן  של  במעונו 
קי ובברכת מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין 
כה־ "ממלכת  בד"צ  הוקם  כהן,  שלום  חכם  ומרן 
נים" לפיקוח על ענייני טהרת כהנים בבתי החו־
נפש  ועוגמת  צער  של  ארוכות  שנים  לאחר  לים 

עבור מאות אלפי כהנים ברחבי הארץ.
חברי  בהשתתפותם  כיבדו  המעמד  את 
הגאון  הכהונה:  משבט  הפוסקים  גדולי  הבד"צ, 
הכללי  הוראה  בית  ראש  קוק  הכהן  ציון  בן  רבי 

קהת  שמאי  רבי  הגאון  ירושלים, 
"מחזיקי  בד"צ  חבר  גראס  הכהן 
אב־ רבי  הגאון  בעלזא",   – הדת 
רהם יצחק הכהן רובין חבר בד"צ 
"שארית ישראל", הגאון רבי חיים 
בבד"צ  הפוסק  הרב  כהן  יהודה 
'העדה החרדית', הגאון רבי יעקב 
רבני  מזקני  שבדרון  הכהן  חנוך 
זבדיה  רבי  והגאון  סטולין  קרלין 

כהן ראב"ד תל אביב.
הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, 
כנס  את  פתח  הבד"צ,  מראשי 
לכה־ "יש  מרן:  של  בביתו  היסוד 
נים צער גדול, כל פעם שצריכים 

להגיע לבתי החולים בגלל בעיות של טומאת כה־
נים. לצערנו, למרות ההתקדמות בכל התחומים, 
וגם  מסודר,  לא  כלל  העניין  החולים  בתי  ברוב 
הכהנים  כביכול,  מסודר  שהעניין  החולים  בבתי 
נאלצים להמתין שעות ארוכות". הרב קוק הביא 
טב־ את  שטיהר  רשב"י  אודות  הגמרא  דברי  את 
ריה להקל על צער הכהנים. "הצער דאז הוא כאין 
חולים.  בבתי  כיום  הכהנים  צער  לעומת  וכאפס 
גם הכמות של אז היא כאין וכאפס לעומת כמות 

הכהנים כיום".

הגרב"צ הדגיש כי אמר כי אצל מרן יש דין 
המכ־ אלפי  בין  "אפילו  הכהנים.  לענייני  קדימה 
רשב"ם,  ברחוב  הגדול  הבית  אל  המגיעים  תבים 
מרן מקדים להשיב על שאלות הכהנים לפני כולם 
שלמרות  אנו  בטוחים  כן,  אם  'וקדשתו'.  מדין 
'קדימה'  תינתן  הכל,  וטרדות  בלימוד  ה'חובות' 

לענייני הבד"צ של הכהנים".
חברי הבד"צ הגישו למרן את מגילת היסוד. 
מרן  הגיב  כהן",  לא  אני  פה,  חתומים  "כהנים 
מכתר   – תורה  כתר  "גדול  בענוותנותו.  הגר"ח 
כהונה", נענו הרבנים. מרן איחל ברכה 
למגי־ חתימתו  את  וצירף  והצלחה 
מרן  גם  הצטרפו  בהמשך  היסוד.  לת 
אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש 
ומרן הגר"ש כהן, נשיא מועצת חכמי 

התורה.
לאחר מכן נערך מעמד מרטיט 
בו ששת חברי הבד"צ, כולם פוסקים, 
משבט  מפורסמים  ורבנים  דיינים 
כה־ בברכת  מרן  את  בירכו  הכהונה, 
מרן  פני  על  נראתה  רוח  קורת  נים. 
שהוסיף ברכתו בעל פה: "שלא תצ־
בשביל  רק  חולים,  לבתי  לבוא  טרכו 

לידות ושמחות".

ראש ישיבת חברון: מצווה להביא את אברכי ש"ס אידן לכל ישיבה
אברכי 'ש"ס אידן 'הדהימו את בחורי קפלן בירושלים שנבחנו על הש"ס בעל פה בשליטה מופלאה

'חרי' בכ :‡מ
'דעת  ישיבת  חוותה  סופרים,  קנאת  מעמד 
עת  בירושלים,  החדשה)  (קפלן  בירושלים  אהרן' 
כמה  עד  לתלמידיהם  להראות  רצו  הישיבה  ראשי 
ואיך  בהתמדה,  התורה  לימוד  חשקת  להשיג  אפשר 

כל בחור יכול לשלוט בש"ס כולו אפילו בדורנו אנו.
אברהם  רבי  הגאון  את  הזמינו  הישיבה  ראשי 
אייזן אב"ד פוזנא, מייסד רשת הכוללים ש"ס אידן, 
בש"ס  העצומה  ובבקיאותם  ביגיעתם  המפורסמים 
תלמוד בבלי הלומדים וחוזרים על הש"ס מידי שנה 

בשנה בעיון ובבקיאות.

אברכי  עם  לבוא  בטובו  הואיל  אייזן  הגר"א 
הכולל לישיבה וראשי הישיבה הגאון רבי ניסן קפלן 
והגאון רבי רפאל שמואלביץ  בחנו בפומבי את האב־

רכים עם שאלות קשות ומסובכות בכל הש"ס.
היוד־ אברכים  ושתיים  ארבעים  שעות  במשך 
עים ש"ס עונים בדייקנות על כל שאלה בלי גמגום, 
כשסביבם עומדים צפופים בחורי הישיבה ומתקשים 

להאמין למראה עיניהם.
על  ששמע  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש 
הבחינה התבטא: "אשרי עין ראתה זאת - שמחים הם 
העיניים החזותיות של תופעה זו כמו ש"ס אידן. ברוך 

דורנו שזכה לש"ס אידן וכאלו אברכים". הגר"נ קפלן 
אף ציטט כי הגר"ד כהן ראש ישיבת חברון וחבר מו־
לכל  מצווה  "זו  כשהכריז:  התבטא  התור  גדולי  עצת 
ישיבה להביא קבוצה של האברכים גאוני הש"ס אידן 
כדי שכל בחור יכול לראות ממקור ראשון שהוא יכול 

להיות גם ש"ס איד".
הבחינה "לבחורים  לאחר  התבטא  קפלן  הגר"נ 
שלנו היתה הזדמנות לראות 42 ש"סים חיים בפעולה 

הם שולטים בש"ס".
כידוע, במהלך כל שנה משלים כל אברך רשת 
גמרא  דפי  הפחות 13,555  לכל  אידן,  ש"ס  הכוללים 

עם כל רש"י ותוספות, בעל פה. זה היה הפעם השבע 
עשרה שנבחנו האברכים הגאונים על כל הש"ס כולו 
והבחינה  בכתב  הבחינות  מלבד  שנים,  עשר  בתוך 
שר  אידן  ש"ס  של  ונשיא  התורה  שר  אצל  השנתית 

התורה הגר"ח קנייבסקי.
לאחר  התפעלותם  את  הביעו  הישיבה  ראשי 
הגר"א  הכוללים  לראש  מכתב  כתבו  ואף  המעמד 
את  ולהפתיע  ללמד  שבאו  חשבו  כי  באמרם  אייזן 
הבחורים אך עד מהרה הם עצמם הופתעו מהמחזה 
אשר כזה לא ראו מעולם, ואילו לא ראו זאת במו עי־

ניהם לא היו מאמינים. 

ראש העיר 
הבטיח להכניס 
את היד לכיס 

כדי לפתור את 
מצוקת הישיבה

ראש עיריית ראשון לציון מר רז 
קינסטליך ביקר בישיבת 'כנסת מאיר' 
כשהוא מלווה בראש הישיבה, על מנת 
לסייע בהתקדמות בניית מבנה הישיבה 

החדש שמוקם בימים אלו

מ‡: יר‡ל לבי‡
ראשון  העיר  ראש 
לציון מר רז קינסטליך הגיע 
בישיבת  ממושך  לביקור 
צוות  עם  ביחד  מאיר  כנסת 
העיר,  ראש  ועוזר  לשכתו, 
ואדריכלים ועל מנת לפתור 
הנוראה  המקום  מצוקת  את 

שהישיבה סובלת ממנה.
ראש  פניו  את  קבלו 
ברוור־ שמעון  הרב  הישיבה 
הישיבה  ומנהל  שליט"א  מן 

הרב שרגא אלפר.
ראש העיר אמר בסוף 
היד  את  יכניס  שהוא  הסיור 
את  לפתור  מנת  על  לכיס 
המצוקה לחלוטין שהישיבה 
בחורים  עוד  לקבל  תוכל 
דלתותיה  על  שמתדפקים 
להשיב  נאלצת  והישיבה 

פניהם ריקם.
ראש  בסיור  השתתפו 
ובכירי  לשכתו  צוות  העיר 

העיריה.
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רובח

פביעחבביפיבומבורמו
ˆיúום: úומי טריכטר



יום ראשון כ"ח אייר תשע"ט 2202/06/2019

רובח

רמנמנחםרנוחבןונכיונימחרמירוןירבפיבמוויזנירמו
ˆיúום: úומי טריכטר
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רובח

ימזווערמוונכזיעימזוועעומרבירוי
ˆיúום: úומי טריכטר
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רובח

יםזירבזיעמזוויעעומרבירוי
ˆיúום: úומי טריכטר



25 יום ראשון כ"ח אייר תשע"ט 02/06/2019

רובח

בוועוחסייוויזניבטסיס
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רובח

ויומונטריסבוררןפרמירובחיםנמח
וביפרויוםי


