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פרנו // „ו„ פרי„

כך ו˜ם ממלה לל‡ 
ליברמן

אתנו.  שוב  והסקרים  בפתח  שוב  הבחירות 

כאילו הם לא הפכו ללעג ולקלס רק לפני חוד־

שיים עם תום מערכת הבחירות כאשר התברר 

כי מפלגתו של נפתלי בנט אשר קיבלה בכל הס־

קרים כ-6 מנדטים בממוצע, נותרה מחוץ לכנ־

סת ויחד עמה מפלגתו של פייגלין אשר קיבלה 

אף היא כמות דומה של מנדטים בסקרים.

בגוש הימין ניכרת התעוררות ברוכה. בנט 

- שהבין כי ישנו סיכוי שלא יעבור שוב את אחוז 

החסימה - פונה לקראת יצירת בריתות, שיחדיו 

לגוש  המסתמן,  כפי  פייגלין,  ואת  אותו  יובילו 

אחד שיציל את המנדטים של הימין, אשר ירדו 

לטמיון במהלך מערכת הבחירות האחרונה.

המהלך הזה צפוי להותיר את ליברמן ללא 

הבאות.  הבחירות  תום  לאחר  משמעותי  נכס 

יו"ר 'ישראל ביתנו' רמז מה היה האינטרס שלו 

לבחירות.  נוספת  פעם  ישראל  עם  בהולכת 

בראיון שהעניק אמר כי הוא מקווה מתי שהוא 

להגיע לכס ראש הממשלה, אולי אף לאחר מע־

רכת הבחירות הבאה. ליברמן אם כן, העריך כי 

הצעד שעשה יעביר לידיו כמות גדולה של מנ־

שלטון  על  לאיים  יוכל  שהוא  כזה  באופן  דטים 

לא.  ותו  בדמיונות  מדובר  הנראה  ככל  הליכוד. 

ופייגלין  בנט  של  משותפת  הליכה  כי  עוד  מה 

קואליציה  תהיה  שלנתניהו  לכך  להוביל  צפויה 

ללא הזדקקות למפלגתו של ליברמן.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

על כן ב‡י לב˜ ולחנן 
מלפניך 

ידועה התפילה שתיקן השל"ה הקדוש על 

האדם  על  הנה  כתב:  עליה  הצאצאים.  חינוך 

להתפלל ולבקש תמיד מהשי"ת על כל ענייניו, 

אמנם ביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע 

כשר עד עולם, ואגב כל צרכיהם וזיווגם, כי מה' 

זו  לתפילה  רצון  שעת  אומר  וליבי  הדבר,  יצא 

בערב ראש חודש סיון, הוא החודש שבו נתנה 

התורה ואז נקראים בנים לה' אלוקינו.

בכל  יתאספו  סיון,  חודש  ראש  ערב  היום 

וזע־ לתפילה  ואתר  אתר  בכל  ישראל  קהילות 

קה, כהוראת גדולי ישראל, ויאמרו את תפילת 

השל"ה.

נישא לבבנו אל קל בשמים. אולי יחוס עם 

עני ואביון, אולי ירחם.

// דיווחים בסוריה:„בר המערכ

תקיפה ישראלית בשדה 
התעופה T-4 הסמוך לחומס

 הרוג ושני חיילים פצועים ◆ מחסן תחמושת נפגע ונגרמו נזקים למבנים ולציוד 
במקום

מ‡: יר‡ל לבי‡
מד־ בסוריה  תקשורת  כל 
לשני)  ראשון  (בין  הלילה  ווחים 
חיל  ידי  על  שנורו  טילים  על 
לטענתם,  הישראלי,  האוויר 
 T4 האוויר  חיל  בסיס  לעבר 
הרו־ הידיעות  סוכנות  בחומס. 
נשמעו  כי  דווח  סית "ספוטניק" 
פיצוצים עזים בבסיס, בו יש גם 
וכי  איראניים,  לכוחות  נוכחות 

פרצה שריפה במקום.
רשמי  סורי  צבאי  גורם 
הודיע כי מערכות הנ"מ הסוריות 
"בלמו תוקפנות ישראלית והש־
מידו שני טילים" ששוגרו לעבר 
מזר־  T4 טיפור  התעופה  שדה 
מהטילים  כתוצאה  לחומס.  חית 
ישנו  בשדה  לפגוע  הצליחו  שכן 
בנו־ פצועים.  חיילים  ושני  הרוג 
סף, מחסן תחמושת נפגע ונגרמו 

נזקים למבנים ולציוד במקום.
אינטלי  המודיעין  בלוג 
והתקיפה  כי,  יתכן  מציין  טיימס 
חקי־ לנסיבות  קשורה  הלילה 
בערב  שלשום  הרקטות  ירי  רת 

או  הישראלי  החרמון  עבר  אל 
שנפרקו  אמל"ח  לתשתיות 
שבשליטת  המחסנים  תוך  אל 
מציין  עוד  בבסיס.  האיראניים 
הבלוג כי, בשבוע האחרון מטוס 
פרס  "קאשם  חברת  של  ה-747 
ושוב  שוב  פורק  נצפה  אייר" 
 T4 מטען בשדה התעופה הסורי
הסמוך לתדמור. לדבריו, הבסיס 
נוכחות  למעשה  חולק  הסורי 
תקיפה  ולכן  ורוסית  איראנית 
שכזו דורשת תיאום היות והרו־
המזרחי  בחלק  מתרכזים  סים 

של הבסיס.
פע־ מספר  היה   T4 בסיס 

פי  על  אשר  לתקיפה  יעד  מים 
ידי  על  בוצעה  זרים,  גורמים 
נהר־ התקיפות  באחת  ישראל. 
פי  ועל  איראניים  חיילים  גו 18 
מט־ ג'ורנל  סטריט  בוול  דיווח 
מערכת  להשמיד  הייתה  רתה 
שהע־ מתקדמת  אווירית  הגנה 
בירו משמרות המהפכה אל תוך 
הבסיס, זאת על מנת למנוע מהם 
ישרא־ מטוסים  על  להשתמש 
איימה  התקיפה  בעקבות  לים. 
נגד  בתקיפות  להגיב  איראן 
ישראל, איום שהתממש כחודש 
שיגרה  כשאיראן  מכן,  לאחר 

מספר טילים לעבר ישראל.
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המאבק מתחיל

בקרוב יתקיימו בחירות 
לראשות העבודה

יו''ר העבודה אבי גבאי הודיע כי יקדים את הבחירות 
לראשות המפלגה אך לא יתקיימו פריימריז נוספים 
◆  המהלך נועד להשאיר את גבאי ומקורבו טל רוסו 

בראשות הרשימה, גם אם לא ייבחר 
מ‡: ח. פרנ˜ל

הע־ מפלגת  יו''ר 
הודיע  גבאי  אבי  בודה 
מפלגת  לוועידת  יציע  כי 
בחי־ לקיים  העבודה 
המפלגה,  לראשות  רות 
פריימריז.  לקיים  לא  אך 
צריכה  גבאי  של  הצעתו 
הנהלת  אישור  את  לעבור 
לגבאי  יש  שם  המפלגה, 
לעלות  ולאחמ''כ  רוב, 
המפלגה,  בועידת  לדיון 
שתתכנס ככל הנראה בש־
בכיר  זאת  אם  הבא.  בוע 
שהמ־ העריך  במפלגה 
לאפשר  תוכל  לא  פלגה 
בחירות  לערוך  לעצמה 
הגירעון  בגלל  לראשות, 
התקציבי בה היא נמצאת, 
ותאלץ להסתפק בהצבעה 

בועידת המפלגה בלבד. 
בימים  כזכור, 

האחרונים נמצא אבי גבאי 
פוסקת  בלתי  במתקפה 
על  מפלגתו  חברי  מצד 
עם  ומתן  משא  שניהל  כך 
הליכוד לחבירה לממשלה. 
יחימוביץ  את  תקף  גבאי 
שהיה  שאמרה  כך  על 
להצעת  להיענות  צריך 
הליכוד בלא גדול והחלטי, 
ואמר "כי כל הפוליגרפים 
אלה  כולל  צפצפו,  בארץ 
לחשמל,  מחוברים  שלא 
את  אמרה  כשיחימוביץ 
כו־ כמו  שקלה,  היא  זה. 
על  לממשלה  לחבור  לנו, 
הד־ ערכי  על  להגן  מנת 
אמרה  בתגובה  מוקרטיה" 
יחימוביץ כי היא מפצירה 
כבודו  על  לשמור  בגבאי 
ולה־ המפלגה  כבוד  ועל 
להתחלק  לנסות  פסיק 
המשא  ניהול  של  באשמה 

ומתן עם עוד אנשים. 

לאור קריאת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א:

רבבות אלפי ישראל מתייצבים לימין ממלכת התורה והחסידות
יום רווי אורה הוא זה היום בהיכלי התורה והחסידות, כאשר מגבית ההתרמה ההמונית 'לעשות נחת רוח' של חסידי ביאלא פותח את שעריה. מאות חסידי ביאלא 
בכל מקומות מושבותיהם יפעלו באש קודש לאור בקשתו הטהורה של רועם הנאמן, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ויצאו ליומיים שכולם תורה במהלכם יגייסו בעז"ה 

בסיס נדבך להצלת מוסדות הקודש והאדרת קרן התורה והחסידות.

'חרי' בכ ‡מ
בכתר חצרות הקודש משובצת בת־
אדרתו  תחת  ביאלא  הקודש  חצר  פארה 
שליט"א.  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הטהורה 
הקו־ ארץ  רחבי  בכל  החסידות  מרכזי 
שמש,  בבית  ברק,  ובבני  בירושלים  דש, 
בחיפה  בצפת  באשדוד,  עילית,  בביתר 
פורחים  עמוס,  במעלה  ואף  גת  בקרית 
אברכים  של  עדרים  ומגדלים  ומלבלבים 
שנים  שלוש  לפני  שמו.  וחושבי  ה'  יראי 
להקים  פנימה  בקודש  ההחלטה  גמלה 
ישיבה לצעירים מצוינים, בשלוש השנים 
שחלפו קנתה הישיבה שם כאחת הישי־
בות המוצלחות בארץ הקודש עם למעלה 

ממאה תלמידים.
כעת, לקראת פתיחת הישיבה גדו־
כתפי  על  כבירות  הוצאות  השתרגו  לה, 
המוסדות ועל עולו הטהור של כ"ק מרן 
הגיר־ מלבד  זאת  שליט"א;  אדמו"ר 
'חלקת  מוסדות  בקופת  שהצטבר  עון 
יהושע', הקרויים על שם המייסד הקדוש 
זי"ע  יהושע'  ה'חלקת  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
קודש,  וקהילות  מדרש  בתי  הכוללים 
רשת כוללים למאות אברכים ובתי חינוך 

- ממלכת פאר נאדרת בקודש.
כ"ק  יצא  הגדולה  המגבית  לקראת 
מרן אדמו"ר שליט"א בצעד נדיר לבקש 
את הנאמנים לחצר הקודש להיות לעזר 
והק־ התורה  מוסדות  להצלת  ואחיסמך 
דושה, כאשר במכתב הקודש אשר כתב 

בכתב יד קדשו הוא פונה לקהל הקודש 
העסקנים  אל  בסיוע  להצטרף  בבקשה 
החשובים: "המתמסרים לעזור לי לבנות 

את בית ביאלא ת"ו".

ומיוחדת  נדירה  הקודש  ברכת 
מברך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א את כל 
המצטרפים לסייע למפעל הקדוש: "הוא 
אאמו"ר  לכ"ק  טובה  להכיר  הזדמנות 

בית  של  היסודות  שבנה  זצוקללה"ה 
ביאלא ואין לי ספק שתעשו לו בזה נחת 
חייב  ישאר  לא  הוא  ובוודאי  גדול  רוח 
ברוח־ מכם  ואחד  אחד  לכל  וישפיע 

ולברכה.  לטובה  ובכ"ע  ובגשמיות  ניות 
ואעתיר  בזה  גדולה  טובה  אכיר  אני  וגם 
בעד כל המסייעים בעדי שיזכו שימלאו 
ברוח־ ולברכה  לטובה  לבבכם  משאלות 

ניות ובגשמיות בכל ענייניכם לטובה".
ביאלא  חסידי  מאות  כאשר  היום, 
ישראל,  בית  המוני  דלתות  על  יתדפקו 
ייענו  הם  חסידות,  ומוקירי  תורה  אוהבי 
התכונה  היא  רבה  כאשר  פנים,  במאור 
חצר  אוהדי  כל  בקרב  אחדים  ימים  כבר 
נדבת  את  לתרום  המתכוננים  הקודש 
לבבם למען המפעל הקדוש ובכך להפוך 
שותפים לבניינה השלם של בית ביאלא 
ה'חלקת  אדמו"ר  מרן  כ"ק  קומם  אותו 
העולם  מלחמת  מעפרות  זי"ע  יהושע' 
ובנה אותו לתפארת למען יאיר על הפרט 

והכלל.

לתרומות 
לחץ 
כאן!
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המאבק מתחיל

בקרוב יתקיימו בחירות 
לראשות העבודה

יו''ר העבודה אבי גבאי הודיע כי יקדים את הבחירות 
לראשות המפלגה אך לא יתקיימו פריימריז נוספים 
◆  המהלך נועד להשאיר את גבאי ומקורבו טל רוסו 

בראשות הרשימה, גם אם לא ייבחר 
מ‡: ח. פרנ˜ל

הע־ מפלגת  יו''ר 
הודיע  גבאי  אבי  בודה 
מפלגת  לוועידת  יציע  כי 
בחי־ לקיים  העבודה 
המפלגה,  לראשות  רות 
פריימריז.  לקיים  לא  אך 
צריכה  גבאי  של  הצעתו 
הנהלת  אישור  את  לעבור 
לגבאי  יש  שם  המפלגה, 
לעלות  ולאחמ''כ  רוב, 
המפלגה,  בועידת  לדיון 
שתתכנס ככל הנראה בש־
בכיר  זאת  אם  הבא.  בוע 
שהמ־ העריך  במפלגה 
לאפשר  תוכל  לא  פלגה 
בחירות  לערוך  לעצמה 
הגירעון  בגלל  לראשות, 
התקציבי בה היא נמצאת, 
ותאלץ להסתפק בהצבעה 

בועידת המפלגה בלבד. 
בימים  כזכור, 

האחרונים נמצא אבי גבאי 
פוסקת  בלתי  במתקפה 
על  מפלגתו  חברי  מצד 
עם  ומתן  משא  שניהל  כך 
הליכוד לחבירה לממשלה. 
יחימוביץ  את  תקף  גבאי 
שהיה  שאמרה  כך  על 
להצעת  להיענות  צריך 
הליכוד בלא גדול והחלטי, 
ואמר "כי כל הפוליגרפים 
אלה  כולל  צפצפו,  בארץ 
לחשמל,  מחוברים  שלא 
את  אמרה  כשיחימוביץ 
כו־ כמו  שקלה,  היא  זה. 
על  לממשלה  לחבור  לנו, 
הד־ ערכי  על  להגן  מנת 
אמרה  בתגובה  מוקרטיה" 
יחימוביץ כי היא מפצירה 
כבודו  על  לשמור  בגבאי 
ולה־ המפלגה  כבוד  ועל 
להתחלק  לנסות  פסיק 
המשא  ניהול  של  באשמה 

ומתן עם עוד אנשים. 

לאור קריאת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א:

רבבות אלפי ישראל מתייצבים לימין ממלכת התורה והחסידות
יום רווי אורה הוא זה היום בהיכלי התורה והחסידות, כאשר מגבית ההתרמה ההמונית 'לעשות נחת רוח' של חסידי ביאלא פותח את שעריה. מאות חסידי ביאלא 
בכל מקומות מושבותיהם יפעלו באש קודש לאור בקשתו הטהורה של רועם הנאמן, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ויצאו ליומיים שכולם תורה במהלכם יגייסו בעז"ה 

בסיס נדבך להצלת מוסדות הקודש והאדרת קרן התורה והחסידות.

'חרי' בכ ‡מ
בכתר חצרות הקודש משובצת בת־
אדרתו  תחת  ביאלא  הקודש  חצר  פארה 
שליט"א.  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הטהורה 
הקו־ ארץ  רחבי  בכל  החסידות  מרכזי 
שמש,  בבית  ברק,  ובבני  בירושלים  דש, 
בחיפה  בצפת  באשדוד,  עילית,  בביתר 
פורחים  עמוס,  במעלה  ואף  גת  בקרית 
אברכים  של  עדרים  ומגדלים  ומלבלבים 
שנים  שלוש  לפני  שמו.  וחושבי  ה'  יראי 
להקים  פנימה  בקודש  ההחלטה  גמלה 
ישיבה לצעירים מצוינים, בשלוש השנים 
שחלפו קנתה הישיבה שם כאחת הישי־
בות המוצלחות בארץ הקודש עם למעלה 

ממאה תלמידים.
כעת, לקראת פתיחת הישיבה גדו־
כתפי  על  כבירות  הוצאות  השתרגו  לה, 
המוסדות ועל עולו הטהור של כ"ק מרן 
הגיר־ מלבד  זאת  שליט"א;  אדמו"ר 
'חלקת  מוסדות  בקופת  שהצטבר  עון 
יהושע', הקרויים על שם המייסד הקדוש 
זי"ע  יהושע'  ה'חלקת  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
קודש,  וקהילות  מדרש  בתי  הכוללים 
רשת כוללים למאות אברכים ובתי חינוך 

- ממלכת פאר נאדרת בקודש.
כ"ק  יצא  הגדולה  המגבית  לקראת 
מרן אדמו"ר שליט"א בצעד נדיר לבקש 
את הנאמנים לחצר הקודש להיות לעזר 
והק־ התורה  מוסדות  להצלת  ואחיסמך 
דושה, כאשר במכתב הקודש אשר כתב 

בכתב יד קדשו הוא פונה לקהל הקודש 
העסקנים  אל  בסיוע  להצטרף  בבקשה 
החשובים: "המתמסרים לעזור לי לבנות 

את בית ביאלא ת"ו".

ומיוחדת  נדירה  הקודש  ברכת 
מברך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א את כל 
המצטרפים לסייע למפעל הקדוש: "הוא 
אאמו"ר  לכ"ק  טובה  להכיר  הזדמנות 

בית  של  היסודות  שבנה  זצוקללה"ה 
ביאלא ואין לי ספק שתעשו לו בזה נחת 
חייב  ישאר  לא  הוא  ובוודאי  גדול  רוח 
ברוח־ מכם  ואחד  אחד  לכל  וישפיע 

ולברכה.  לטובה  ובכ"ע  ובגשמיות  ניות 
ואעתיר  בזה  גדולה  טובה  אכיר  אני  וגם 
בעד כל המסייעים בעדי שיזכו שימלאו 
ברוח־ ולברכה  לטובה  לבבכם  משאלות 

ניות ובגשמיות בכל ענייניכם לטובה".
ביאלא  חסידי  מאות  כאשר  היום, 
ישראל,  בית  המוני  דלתות  על  יתדפקו 
ייענו  הם  חסידות,  ומוקירי  תורה  אוהבי 
התכונה  היא  רבה  כאשר  פנים,  במאור 
חצר  אוהדי  כל  בקרב  אחדים  ימים  כבר 
נדבת  את  לתרום  המתכוננים  הקודש 
לבבם למען המפעל הקדוש ובכך להפוך 
שותפים לבניינה השלם של בית ביאלא 
ה'חלקת  אדמו"ר  מרן  כ"ק  קומם  אותו 
העולם  מלחמת  מעפרות  זי"ע  יהושע' 
ובנה אותו לתפארת למען יאיר על הפרט 

והכלל.

לתרומות 
לחץ 
כאן!
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הדפסהגרפיקהעימודעריכההקלדה 

לספר משלכם מא‘ ועד ת‘: 02-6-444-966
דוא“ל: s026444967@gmail.com • פקס:02-6-444-970

שירות
בספר
פנים
יפות!

הוצאה לאור

מבחן לנתניהו

הכנסת תבחר היום מבקר מדינה חדש
מלאת הכנסת תתכנס היום לבחור את מבקר המדינה החדש במקום יוסף 
שפירא המסיים את תפקידו ◆ למרות הצהרות חברי הקואליציה, בליכוד 

חוששים מההצבעה החשאית

מ‡: ח. פרנ˜ל
הכנסת,  פיזור  למרות 
לב־ ה-21  הכנסת  היום  תתכנס 
מבקר  את  חשאית  בהצבעה  חור 
השלטון  במפלגת  הבא.  המדינה 
כל  הצהרות  שלמרות  חוששים 
ח''כ  כולל  הקואליציה,  חברי 
של  במועמדו  יתמכו  כי  ליברמן 
מאחורי  אנגלמן,  מתניהו  נתניהו, 
דין  הכנסת  חברי  יעשו  הפרגוד 
הש־ מועמד  את  וייבחרו  לעצמם 
מחויבות  באין  רום,  גיורא  מאל, 

קואליציונית ממשית. 
לנושאי  בניגוד  כי  יצויין 
כמפכ''ל  אחרים  בכירים  משרה 
למנות  ניתן  להם  שב''ס,  וניצב 
מ''מ עד למינוי קבוע, מבקר המ־
יאוחר  לא  להתמנות  חייב  דינה 

לסיום  ה-90  מהיום  מחודשיים 
הקודם.  המבקר  כהונת  תקופת 
סומפולינס־ אביטל  הדין  עורכת 
קי, הממונה על ייצוג הכנסת בע־

וכ־ המפכ''ל  כי  הסבירה  רכאות 
הממשלה,  ידי  על  מתמנים  דומה 
לא  שהממשלה  בעיה  קיימת  ואז 
זכתה באימון הכנסת ובנוסף קיים 
חשש מבחירה משיקולי בחירות, 
מת־ זאת,  לעומת  המדינה  מבקר 
בהצבעה  הכנסת  חברי  ע''י  מנה 
מבחירה  חשש  אין  ולכן  חשאית 

מוטית בחירות. 
לכן  קודם  היה  אנגלמן 
פו־ ויו"ר  הטכניון  לנשיא  משנה 
ראשי  ועד  של  המנכ"לים  רום 
הציבו  מולו  האוניברסיטאות. 
סיעות השמאל והערבים את רום, 
הרלב''ד  יו"ר  במילואים,  אלוף 
התעופה  רשות  מנכ"ל  כן  ולפני 
איש  לעבר,  בניגוד  האזרחית. 
מהמועמדים לתפקיד אינו שופט.

טלטלה פוליטית:

נתניהו פיטר את השרים בנט ושקד
מיד לאחר ישיבת הממשלה אתמול, פיטר ראש הממשלה את שרי החינוך והמשפטים 
◆ הסיבה הרשמית: בנט ושקד לא קיבלו לגיטימציה ציבורית להמשיך לכהן בתפקידים 
רגישים ◆ באיחוד מפלגות הימין דורשים לקבל את התיקים עד להקמת ממשלה חדשה

מ‡: ח. פרנ˜ל
הפו־ במערכת  דל  רגע  אין 
על  נתניהו  זעם  אתמול  ליטית. 
החדש  הימין  חברי  של  הגעתם 
נפתלי בנט ואיילת שקד לישיבת 
את  ושלח  שהתקיימה,  הממשלה 
ברוורמן  צחי  הממשלה  מזכיר 
מפוטרים  הם  כי  להם  להודיע 
והמ־ החינוך  כשרי  מתפקידיהם 

שפטים. 
נתניהו  של  שצהעד  למרות 
ביריבות  בהתחשב  מתבקש  היה 
המרה השוררת בין האישים, הצ־
המער־ את  להפתיע  המהלך  ליח 
במפלגת  בכירים  הפוליטית.  כת 
נתניהו  מנסה  מה  תמהו  השלטון 
"במ־ השניים.  בפיטורי  להשיג 
קום לערער עוד יותר את החיבור 

הוא  מעורער,  ככה  שגם  ביניהם, 
הולך ודוחק אותם לחבור בחזרה 
נוס־ חיבורים  ולחפש  פוליטית 

פים". 
גורמים  זאת  לעומת 
נת־ כי  סבורים,  הדתית  בציונות 
מעמדם  את  לשלול  מבקש  ניהו 
הדתית  בציונות  השניים  של 
פרץ  רפי  הרב  להמלכת  ולגרום 
מעריכים  פרשנים  המגזר.  בקרב 
להם  יגרום  השניים  פיטורי  כי 
לחבור בכל מחיר למפלגות אח־
רות, כשהאופציות הן או מפלגת 
חבי־ או  פייגלין  משה  של  זהות 
היהודי.  הבית  עם  מחודשת  רה 
לנרדפים,  אותם  יהפוך  המהלך 
כבו־ לנתניהו  לחזור  שיכול  מה 
לת־ בהצהרותיהם  ואכן,  מרנג. 

נמנעו  פיטוריהם  לאחר  קשורת 
נתניהו  את  מלתקוף  ושקד  בנט 
קולות  את  אליהם  למשוך  ע''מ 

הימין. 
שמו־ לצוץ  החלו  כך  בתוך 
למחליפיהם.  בנוגע  שונות  עות 
כא־ דרשו  היהודי  הבית  בסיעת 
התיקים,  את  לידיהם  לקבל  מור 
ישאיר  שנתניהו  היא  ההנחה  אך 
הש־ אחד  בליכוד.  התיקים  את 
לענייני  הוא השר  הבולטים  מות 
שהעמדתו  אלקין  זאב  ירושלים 
הרוסי  לקול  תקרוץ  בתפקיד 
עליו נתניהו החליט להילחם בכל 
מחיר. בעקבות פיטורי בנט פוטר 
מאיר  הרב  הכנסת  חבר  סגנו  גם 
על  שעדכנו  נתניהו  אך  פרוש, 

המהלך התחייב למנותו מחדש.

משפטנים:

הדין הבינלאומי קובע: זכותה 
של ישראל לשלוט בירושלים
אף מדינה אחרת מעולם לא הייתה בעלת הריבונות החוקית בעיר, ולכן 

השתלטות ישראל על השטח ב-67 לא הפכה אותו ל“שטח כבוש“ 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בי־ למשפט  מומחים  בין 
יש־ משפטנים  בין  וגם  נלאומי, 
בדבר  מחלוקת  נטושה  ראלים, 
לאיחוד  ישראל  צעדי  חוקיות 
הבי־ המשפט  מבחינת  ירושלים 
נגד  העיקרית  הטענה  נלאומי. 
היא  ירושלים  איחוד  חוקיות 
היא ”שטח  המזרחית  שירושלים 
ישראל  ידי  על  שנכבש  כבוש“, 
ששת  במלחמת  ירדן  מידי  בכוח 
השימוש  לאיסור  בניגוד  הימים, 
הטריטו־ שלמותה  ”כנגד  בכוח 
המדינית  עצמאותה  או  ריאלית 
סעיף  לפי  כלשהי“,  מדינה  של 
בהתאם  האו“ם.  למגילת   (4)2
במ־ גם  הזה  האיסור  מצוין  לכך, 
רבית החלטות האו“ם, השוללות 
של  שלטונה  החלת  חוקיות  את 
ישראל על מזרח ירושלים, כאחד 
כך  לכך.  העיקריים  הנימוקים 
שמואל  עו“ד  ד“ר  ב'מידה'  כותב 
ירוש־ לענייני  מומחה  ברקוביץ 
לים והמקומות הקדושים, חוקר, 
ובמכוני  באוניברסיטאות  מרצה 
אלה  בנושאים  ומייעץ  מחקר, 

לממשלת ישראל.
המקו־ הדעה  לפי  לדבריו, 

בלת במשפט הבינלאומי, לא ניתן 
רק  אלא  כבוש“,  ”שטח  לספח 
כאשר המלחמה הסתיימה ונחתם 
המ־ עם  זה  בעניין  שלום  הסכם 
הקודמת  הריבונות  בעלת  דינה 
המדינה  כאשר  או  הנדון  בשטח 

הזאת חדלה להתקיים
ירו־ מזרח  כיבוש  לפיכך, 

בשנת  ירדן,  ידי  על  בכוח  שלים 
1948, היה בניגוד להחלטה הזאת 
בלתי  תוקפנות  מעשה  ובגדר 
חוקי, ולא העניק לירדן זכות כל־
לפ־ שפרט  הא-ראיה  שם.  שהי 
קיסטן שום מדינה, ובכלל זה: אף 
הכירה,  ערב,לא  ממדינות  אחת 

ירושלים  בסיפוח  רשמי,  באופן 
 1950 באפריל  לירדן  המזרחית 

ובחוקיות שלטונה של ירדן שם.
במילים אחרות: לפי המש־
פט הבינלאומי, כדי ששטח יחשב 
ל“שטח כבוש“ מידיה של מדינה 
להיות  האחרונה  על  קודמת, 
זה. לפיכך,  בשטח  החוקי  הריבון 
מאחר  הנ“ל,  המשפטנים  לדעת 
שירדן לא היתה בעלת הריבונות 
המזרחית,  בירושלים  החוקית 
של  שהשתלטותה  הרי  כאמור, 
ישראל על שטח זה, ביוני 1967, 
כבוש“,  ל“שטח  אותו  הפכה  לא 

ודיני הכיבוש אינם חלים שם.
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שירות
בספר
פנים
יפות!

הוצאה לאור

מבחן לנתניהו

הכנסת תבחר היום מבקר מדינה חדש
מלאת הכנסת תתכנס היום לבחור את מבקר המדינה החדש במקום יוסף 
שפירא המסיים את תפקידו ◆ למרות הצהרות חברי הקואליציה, בליכוד 

חוששים מההצבעה החשאית

מ‡: ח. פרנ˜ל
הכנסת,  פיזור  למרות 
לב־ ה-21  הכנסת  היום  תתכנס 
מבקר  את  חשאית  בהצבעה  חור 
השלטון  במפלגת  הבא.  המדינה 
כל  הצהרות  שלמרות  חוששים 
ח''כ  כולל  הקואליציה,  חברי 
של  במועמדו  יתמכו  כי  ליברמן 
מאחורי  אנגלמן,  מתניהו  נתניהו, 
דין  הכנסת  חברי  יעשו  הפרגוד 
הש־ מועמד  את  וייבחרו  לעצמם 
מחויבות  באין  רום,  גיורא  מאל, 

קואליציונית ממשית. 
לנושאי  בניגוד  כי  יצויין 
כמפכ''ל  אחרים  בכירים  משרה 
למנות  ניתן  להם  שב''ס,  וניצב 
מ''מ עד למינוי קבוע, מבקר המ־
יאוחר  לא  להתמנות  חייב  דינה 

לסיום  ה-90  מהיום  מחודשיים 
הקודם.  המבקר  כהונת  תקופת 
סומפולינס־ אביטל  הדין  עורכת 
קי, הממונה על ייצוג הכנסת בע־

וכ־ המפכ''ל  כי  הסבירה  רכאות 
הממשלה,  ידי  על  מתמנים  דומה 
לא  שהממשלה  בעיה  קיימת  ואז 
זכתה באימון הכנסת ובנוסף קיים 
חשש מבחירה משיקולי בחירות, 
מת־ זאת,  לעומת  המדינה  מבקר 
בהצבעה  הכנסת  חברי  ע''י  מנה 
מבחירה  חשש  אין  ולכן  חשאית 

מוטית בחירות. 
לכן  קודם  היה  אנגלמן 
פו־ ויו"ר  הטכניון  לנשיא  משנה 
ראשי  ועד  של  המנכ"לים  רום 
הציבו  מולו  האוניברסיטאות. 
סיעות השמאל והערבים את רום, 
הרלב''ד  יו"ר  במילואים,  אלוף 
התעופה  רשות  מנכ"ל  כן  ולפני 
איש  לעבר,  בניגוד  האזרחית. 
מהמועמדים לתפקיד אינו שופט.

טלטלה פוליטית:

נתניהו פיטר את השרים בנט ושקד
מיד לאחר ישיבת הממשלה אתמול, פיטר ראש הממשלה את שרי החינוך והמשפטים 
◆ הסיבה הרשמית: בנט ושקד לא קיבלו לגיטימציה ציבורית להמשיך לכהן בתפקידים 
רגישים ◆ באיחוד מפלגות הימין דורשים לקבל את התיקים עד להקמת ממשלה חדשה

מ‡: ח. פרנ˜ל
הפו־ במערכת  דל  רגע  אין 
על  נתניהו  זעם  אתמול  ליטית. 
החדש  הימין  חברי  של  הגעתם 
נפתלי בנט ואיילת שקד לישיבת 
את  ושלח  שהתקיימה,  הממשלה 
ברוורמן  צחי  הממשלה  מזכיר 
מפוטרים  הם  כי  להם  להודיע 
והמ־ החינוך  כשרי  מתפקידיהם 

שפטים. 
נתניהו  של  שצהעד  למרות 
ביריבות  בהתחשב  מתבקש  היה 
המרה השוררת בין האישים, הצ־
המער־ את  להפתיע  המהלך  ליח 
במפלגת  בכירים  הפוליטית.  כת 
נתניהו  מנסה  מה  תמהו  השלטון 
"במ־ השניים.  בפיטורי  להשיג 
קום לערער עוד יותר את החיבור 

הוא  מעורער,  ככה  שגם  ביניהם, 
הולך ודוחק אותם לחבור בחזרה 
נוס־ חיבורים  ולחפש  פוליטית 

פים". 
גורמים  זאת  לעומת 
נת־ כי  סבורים,  הדתית  בציונות 
מעמדם  את  לשלול  מבקש  ניהו 
הדתית  בציונות  השניים  של 
פרץ  רפי  הרב  להמלכת  ולגרום 
מעריכים  פרשנים  המגזר.  בקרב 
להם  יגרום  השניים  פיטורי  כי 
לחבור בכל מחיר למפלגות אח־
רות, כשהאופציות הן או מפלגת 
חבי־ או  פייגלין  משה  של  זהות 
היהודי.  הבית  עם  מחודשת  רה 
לנרדפים,  אותם  יהפוך  המהלך 
כבו־ לנתניהו  לחזור  שיכול  מה 
לת־ בהצהרותיהם  ואכן,  מרנג. 

נמנעו  פיטוריהם  לאחר  קשורת 
נתניהו  את  מלתקוף  ושקד  בנט 
קולות  את  אליהם  למשוך  ע''מ 

הימין. 
שמו־ לצוץ  החלו  כך  בתוך 
למחליפיהם.  בנוגע  שונות  עות 
כא־ דרשו  היהודי  הבית  בסיעת 
התיקים,  את  לידיהם  לקבל  מור 
ישאיר  שנתניהו  היא  ההנחה  אך 
הש־ אחד  בליכוד.  התיקים  את 
לענייני  הוא השר  הבולטים  מות 
שהעמדתו  אלקין  זאב  ירושלים 
הרוסי  לקול  תקרוץ  בתפקיד 
עליו נתניהו החליט להילחם בכל 
מחיר. בעקבות פיטורי בנט פוטר 
מאיר  הרב  הכנסת  חבר  סגנו  גם 
על  שעדכנו  נתניהו  אך  פרוש, 

המהלך התחייב למנותו מחדש.

משפטנים:

הדין הבינלאומי קובע: זכותה 
של ישראל לשלוט בירושלים
אף מדינה אחרת מעולם לא הייתה בעלת הריבונות החוקית בעיר, ולכן 

השתלטות ישראל על השטח ב-67 לא הפכה אותו ל“שטח כבוש“ 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בי־ למשפט  מומחים  בין 
יש־ משפטנים  בין  וגם  נלאומי, 
בדבר  מחלוקת  נטושה  ראלים, 
לאיחוד  ישראל  צעדי  חוקיות 
הבי־ המשפט  מבחינת  ירושלים 
נגד  העיקרית  הטענה  נלאומי. 
היא  ירושלים  איחוד  חוקיות 
היא ”שטח  המזרחית  שירושלים 
ישראל  ידי  על  שנכבש  כבוש“, 
ששת  במלחמת  ירדן  מידי  בכוח 
השימוש  לאיסור  בניגוד  הימים, 
הטריטו־ שלמותה  ”כנגד  בכוח 
המדינית  עצמאותה  או  ריאלית 
סעיף  לפי  כלשהי“,  מדינה  של 
בהתאם  האו“ם.  למגילת   (4)2
במ־ גם  הזה  האיסור  מצוין  לכך, 
רבית החלטות האו“ם, השוללות 
של  שלטונה  החלת  חוקיות  את 
ישראל על מזרח ירושלים, כאחד 
כך  לכך.  העיקריים  הנימוקים 
שמואל  עו“ד  ד“ר  ב'מידה'  כותב 
ירוש־ לענייני  מומחה  ברקוביץ 
לים והמקומות הקדושים, חוקר, 
ובמכוני  באוניברסיטאות  מרצה 
אלה  בנושאים  ומייעץ  מחקר, 

לממשלת ישראל.
המקו־ הדעה  לפי  לדבריו, 

בלת במשפט הבינלאומי, לא ניתן 
רק  אלא  כבוש“,  ”שטח  לספח 
כאשר המלחמה הסתיימה ונחתם 
המ־ עם  זה  בעניין  שלום  הסכם 
הקודמת  הריבונות  בעלת  דינה 
המדינה  כאשר  או  הנדון  בשטח 

הזאת חדלה להתקיים
ירו־ מזרח  כיבוש  לפיכך, 
בשנת  ירדן,  ידי  על  בכוח  שלים 
1948, היה בניגוד להחלטה הזאת 
בלתי  תוקפנות  מעשה  ובגדר 
חוקי, ולא העניק לירדן זכות כל־
לפ־ שפרט  הא-ראיה  שם.  שהי 
קיסטן שום מדינה, ובכלל זה: אף 
הכירה,  ערב,לא  ממדינות  אחת 

ירושלים  בסיפוח  רשמי,  באופן 
 1950 באפריל  לירדן  המזרחית 

ובחוקיות שלטונה של ירדן שם.
במילים אחרות: לפי המש־
פט הבינלאומי, כדי ששטח יחשב 
ל“שטח כבוש“ מידיה של מדינה 
להיות  האחרונה  על  קודמת, 
זה. לפיכך,  בשטח  החוקי  הריבון 
מאחר  הנ“ל,  המשפטנים  לדעת 
שירדן לא היתה בעלת הריבונות 
המזרחית,  בירושלים  החוקית 
של  שהשתלטותה  הרי  כאמור, 
ישראל על שטח זה, ביוני 1967, 
כבוש“,  ל“שטח  אותו  הפכה  לא 

ודיני הכיבוש אינם חלים שם.
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נמחקו חובות של מאות מיליוני 
שקלים לעיריות

משרד הפנים אישר לכ-115 רשויות מקומיות למחוק חובות ארנונה של עסקים 
ואזרחים בהיקף של יותר מ-800 מיליון ש"ח ◆ שיאנית המחיקות: בני ברק

מ‡ ח. פרנ˜ל
לאחרונה אישר משרד הפ־
הארנונה  מחיר  העלאת  את  נים 
ב2.58% ובכך תושלם עלייה של 
8% בחמש השנים האחרונות. אך 
בעוד העלאת המחירים מכעיסה 
הפנים  משרד  כי  התברר  רבים, 
חובות  למחוק  לעיריות  מאשר 
בהיקפים  ועסקים  אזרחים  של 
וזאת  שקלים,  מיליוני  מאות  של 
בסתירה מוחלטת למצבם הכלכ־
לי של הרשויות. במענה לבקשת 
התנו־ שהגישה  של  מידע  חופש 
עה לחופש המידע למשרד הפנים 
בשנים  כי  המשרד  מסר  בנושא, 
לכ-115  אישר  הוא   2015-2017
חובות  למחוק  מקומיות  רשויות 
שקל.  מיליון   887 של  בהיקף 

יותר ממחצית מהסכום, כ-466.3 
מיליון שקל, מחקו חמש עיריות 
בלבד - בני-ברק (190.2 מיליון), 
בת ים (118.1 מיליון), קריית גת 
מיליון)   52.9) לוד  מיליון),   68.3)
ואור-יהודה (36.8 מיליון). יצויין 
הפנים,  משרד  לנהלי  בהתאם  כי 
לגבות  מצליחה  שאינה  רשות 
משלוש  יותר  במשך  ארנונה  חוב 

על  לממונה  לפנות  יכולה  שנים, 
המחוז בבקשה למחוק את החוב 
ניתן  שלא  כחוב  שהוכרז  לאחר 
אפ־ פיקוח  בהיעדר  אך  לגבייה. 
קטיבי מוחקות הרשויות סכומים 
שהצהירו,  ממה  בהרבה  גדולים 
ענק  תקציבי  מקבלות  הן  בעוד 
לשרוד  שיוכלו  ע''מ  מהממשלה 

כלכלית.

ניר ברקת: "ליברמן הריץ את 
ליאון משום שסירבתי למנות 

את מקורביו"
בעוד ליברמן טוען כי הריץ את ליאון לראשות עיריית י-ם משיקולי חברות 

בלבד, טוען ח''כ ברקת כי ליברמן הריצו משיקולי נקמה בלבד ◆ ליברמן 
בתגובה: "סיפורי עלי ביבי"

מ‡: ח. פרנ˜ל
ברקת  ניר  הכנסת  חבר 
כראש  מכבר  לא  עד  ששימש 
אמש  אמר  ירושלים  עיריית 
ליבסקינד  קלמן  לעיתונאים 
ליב־  2013  – ב  כי  ליברמן  ואסף 
החרדים  עם  אחת  יד  עשה  רמן 
מולו  לאון  משה  את  להריץ  ע''מ 
לי־ לבקשת  שסירב  משום  וזאת 
לתפקי־ מקורביו  למינוי  ברמן 
לטענתו  בעירייה.  בכירים  דים 
מקורבו  את  שימנה  ליברמן  רצה 
מוריה,  בחברת  מפקח  לתפקיד 
ירושלים,  עיריית  של  בת  חברת 
אך הוא סירב כיוון שהמועמד לא 
עמד בדרישות המקצועיות. ח''כ 
''בתקו־ כי  בתגובה  מסר  ליברמן 
שלא  נוטים  אנשים  בחירות  פת 
בסיפורי  מדובר  בנתונים,  לדייק 
עלי ביבי ואת התשובה ניתן בק־
השלטון  לאיכות  מהתנועה  לפי" 
ח''כ  של  לדבריו  בתגובה  נמסר 

נכונות  שהטענות  ככל  כי  ברקת: 
מאוד  חמורה  בפרשה  מדובר 
הר־ וטוהר  פוליטית  סחיטה  של 
העיר  לראשות  מועמד  של  צתו 
קשה  כן  כמו  בישראל,  הגדולה 
להבין מדוע מועמד לתפקיד שר 
את  אמר  לא  ישראל  בממשלת 

הדברים עד כה". 
בתוך כך אמר אתמול ראש 

כי  ליאון  משה  ירושלים  עיריית 
הטוב,  חברו  אמנם  הוא  ליברמן 
אך יש ביניהם הרבה אי הסכמות 
דת ומדינה.  בכל הקשור לנושאי 
ההתנה־ עם  בנוח  לא  "הרגשתי 
גות שלו. לא התעסקתי עם חוק 
אני  זה.  עם  מתעסק  ולא  הגיוס 
אומר  מה  היום  עד  יודע  לא  גם 

החוק״.

מחר יהיה האות הזה:

לראשונה בעולם הספר: מאות מחברי 
ספרים יתכנסו מחר ל'יום היוצר התורני' 

שייערך ע"י מכון 'נקודה' בבני ברק
 במרכז היום; פאנלים ומושבים מרתקים שייערכו עם גדולי המכונים, ראשי "עוז 

והדר" "מכון ירושלים" "מוסד הרב קוק" ו"מכון המאור" *'יום היוצר התורני' 
ייפתח מחר יום ג' בשעה 19:00, במרכז הפיס "משואות" בעיר התורה בני ברק *

מ‡: מ. מון
מאות  לראשונה:  יקרה  זה  מחר 
מחברי ועורכי ספרים, יוצרים תורניים 
לראשונה  יתכנסו  הארץ,  רחבי  מכל 
הזדמ־ של  ליום  אחת  גג  קורת  תחת 
שייערך  המעמד  עבורם.  אמיתית  נות 
ירושלים  ברחוב  משואות  פיס  במרכז 
גדולי  בדברי  ייפתח  ברק,  בני  בעיר   1
שיכון  של  רבה  ע"י  שיועברו  ישראל 
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הרבים ולהגדיל תורה ולהאדירה, 
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לה שתיערך ב"יום היוצר התורני" צוב־
רת תאוצה כאשר גל הפניות של אלפי 
עורכים, מחברים, יוצרים ומחדשים לא 
של  שיא  למספר  ומביא  לרגע,  פוסק 
לה־ כה  עד  נרשמים  מ-3000  למעלה 
בשווי  שירות  חבילת  על  הנדירה  גרלה 
יום  של  בעיצומו  שתתקיים   ₪  18,000
היוצר התורני, מחווה מבית מכון נקודה 
כאות הערכה והוקרה למחברי הספרים 

הזוכה   . ישראל  ארץ  ברחבי  התורניים 
המגוון  מתוך  לספרו  שנדרש  מה  יבחר 
השרות  את  ויקבל  'נקודה',  של  האדיר 
המקצועי החל מיום הזכייה עד שנתיים 

שלאחמ"כ.
מפיקה  התורני  היוצר  יום  את 
בטוב טעם חברת "יעדים" בניהולו של 
מציינים  המכון  בהנהלת  מרגליות.  דוד 
בישו־ עומדים  אנו  "ב"ה  כי  בסיפוק 
היוצר.  יום  פתיחת  טרם  האחרונה  רת 
המרתקים  תכניו  על  היום  של  קיומו 
מסוגה  וראשונית  נדירה  הזדמנות  הוא 
נוצר  וכי  יום,  כל  עצמה  על  חוזרת  לא 
באופן  התחום  את  לקדם  רגע גדול  פה 

משמעותי ולהגדיל תורה ולהאדירה".

להשתתפות 
לחץ 
כאן!
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נס: 

חלק ממשחק חולץ מקנה הנשימה של פעוט כבן שנה
בזכות הפעילות המהירה ניצלו חייו ומצבו מוגדר טוב

מ‡: יר‡ל לבי‡
הכ־ ולפתע  במשחק  ששיחק  פעוט 
ממשחק  נחנק  הוא  מכך  כתוצאה  לפיו,  ניסו 
נווה  בשכונת  מטפלת  אצל  שהותו  כדי  תוך 

יעקב. חובשים באיחוד הצלה סניף ירושלים 
שהוזעקו אליו הצילו את חייו.

יוסי פולישוק ראש צוות איחוד הצלה 
בנווה יעקב סיפר: "יחד עם חובשים ביחידת 

למקום  הגענו  הצלה  איחוד  של  האופנועים 
איחוד  במוקד  הקריאה  מקבלת  כדקה  בתוך 
משחק  של  שחלק  בפעוט  ונתקלנו  הצלה 
פעולות  ביצענו  הנשימה.  בקנה  לו  נתקע 

של  החלק  את  להוציא  והצלחנו  חייו  להצלת 
הפעילות  בזכות  הנשימה.  מקנה  המשחק 

המהירה הצלנו את חייו ומצבו מוגדר טוב".
איחוד  של  והסברה  דוברות  באגף 

הצלה קוראים וממליצים להפיק לקחים ולא 
שע־ במשחקים  לשחק  לפעוטות  לאפשר 
של  רציפה  השגחה  ללא  לחנק  לגרום  לולים 

מבוגרים.

היום: אסיפת 
מחאה של נהגי 

דן, על רקע מקרי 
אלימות נגד נהגים
ההסתדרות לא תעמוד מנגד ותפעל 

בנחישות כדי לבער את נגע האלימות 
נגד נהגי התחבורה הציבורית, מסר יו"ר 

איגוד עובדי התחבורה

מ‡: יר‡ל לבי‡
עובדי  איגוד 
בהסתדרות  התחבורה 
וועד עובדי חברת הת־
חבורה הציבורית "דן", 
בבוקר  היום  יקיימו 
על  מחאה,  אסיפת 
אלימות  אירוע  רקע 
לפני  שהתרחש  קשה 
בפתח  ימים  מספר 
הותקף  שבו  תקווה, 
נהג החברה, בן 64, ע"י 
אדם שעלה לאוטובוס. 
לתופ־ בהמשך  זאת, 
ומתרחבת  הולכת  עה 
נגד  אלימות  מקרי  של 

נהגים.
המחאה  אסיפת 
תתקיים,  הנהגים  של 
הנהלת  עם  בתיאום 
 9:30 השעות  בין  דן, 

בת־ בבוקר,  ל-11:30 
בפתח  המרכזית  חנה 
הזה  בזמן  תקווה. 
תפעיל  לא  חברת "דן" 
מה־ שיוצאות  נסיעות 

עיר.
יו"ר איגוד עובדי 
אדרי,  אבי  התחבורה, 
לא  "ההסתדרות  מסר: 
ותפעל  מנגד  תעמוד 
לבער  כדי  בנחישות 
האלימות  נגע  את 
התחבורה  נהגי  נגד 
בת־ כבר  הציבורית. 
אקיים  הקרובה  קופה 
יזמים  עם  התייעצויות 
מיגון  בנושא  בשוק, 
ההסתדרות  הנהגים. 
החזיתות  בכל  תפעל 
על  לשמור  מנת  על 
ביטחונם של נהגי הת־

חבורה הציבורית".

mailto:A052761900@gmail.com
mailto:http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala?subject=
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מבקשי ויזה לארה"ב יידרשו 
לספק פרטיהם 

המהלך, שמטרתו "לחזק את הביטחון הלאומי", צפוי להשפיע על 15 מיליון בני אדם בשנה

מ‡ פ. יוחנן
תדרוש  הברית  ארצות 
כניסה  אשרת  בקשת  ממגישי 
חשבונות  פרטי  לספק  למדינה 
כתובות  החברתיות,  ברשתות 
 - קודמים  טלפון  ומספרי  דוא"ל 
האמרי־ החוץ  משרד  הודיע  כך 
מסינון  כחלק  נעשה  המהלך  קני. 
מהגרים  של  פוטנציאלית  כניסה 
ממשל  של  למדינה,  ומבקרים 
החדשות  ההנחיות  טראמפ. 
מיליון   15 על  להשפיע  צפויות 

מבקשי אשרות.
חלים  החדשים  החוקים 
הגירה  אשרות  מבקשי  כל  על 
הגירה.  למטרות  שאינן  ואשרות 
הדבר  כי  העריכו  החוץ  במשרד 
מבקשי  אלף   710 על  ישפיע 
מיליון   14 ועוד  הגירה,  אשרות 

בהן  הנוספות,  האשרות  מבקשי 
להיכנס  שמבקשים  אדם  לבני 
עס־ למטרות  הברית  לארצות 

קים או חינוך.
אשרות  מבקשי  עתה,  עד 
משת־ פרטי  לספק  התבקשו 
החברתיות,  ברשתות  משים 
דוא"ל ומספרי טלפון ישנים רק 
חקירה  נעשתה  שבהם  במקרים 
שביקרו  אנשים  כמו  מעמיקה, 
באזורים שנשלטים בידי ארגוני 
בני  אלף  הערכה, 65  לפי  טרור. 

אדם "נפלו" בקטגוריה זו.
נמצא  לאומי  "ביטחון 
שלנו  העדיפויות  סדר  בראש 
מבקשי  (בעניין)  החלטה  בעת 
לאר־ ומהגר  נוסע  וכל  אשרות, 
מקיף",  ניפוי  עובר  הברית  צות 
החוץ.  משרד  בהודעת  נכתב 
למצוא  העת  כל  פועלים  "אנו 
הניפוי  תהליכי  לשיפור  מנגנון 
שלנו כדי להגן על אזרחי ארצות 
הברית, תוך תמיכה בנסיעה לגי־

טימית לארצות הברית".

קברים יהודים חּוללו בגרמניה
הקברים המחוללים התגלו ע"י שומר בית הקברות

מ‡: יר‡ל לבי‡

הקברים  חילול   – ברלין 

ברחוב  היהודי  הקברות  בבית 

הת־ בוָוייֶסנֶזה  באום  הרברט 

בסביבות  רביעי,  ביום  גלה 

עובד  ידי  על   ,12:00 השעה 
בית הקברות.

שלוש  עקרו  אלמונים 
”שדה  שקרוי  במתחם  מצבות 
העיגון  מנקודות  הכבוד“ 

שלהן, והפילו אותן.

האחרון  חמישי  ביום  גם 
בדשא,  מונחות  המציבות  היו 
ומושח־ ניזוקות  עדיין  כשהן 
הקרו־ בימים  קל.  באופן  תות 
ולסדר  להעמיד  אמורים  בים, 

אותן שוב במצבן הראוי.

חונך אחד והצלנו דור שלם
הילד של השכנים מחכה לעזרה שלך | מאות סיפורי הצלחה והצלת חיים | 
צוות של 3496 חונכים וחונכות ב- 56 סניפים בכל רחבי הארץ | 610 שקל 

עלות חודשית לליוי ילד | לפעמים חונך זה כל הסיפור | עזרו לנו לתמוך בילד!

מ‡: מ. מון
את  מכיר  מאתנו  אחד  כל 

הילדים האלו.
שמסתובבים  טובים  ילדים 
או  הכנסת,  בבית  בשכונה,  לבד 
וסיוע  תומכת  יד  שצריכים  כאלו 
את  יאמרו  תמיד  לא  הם  לימודי. 
זה, אבל אנחנו יודעים שהם חייבים 

עזרה. 
יד  של  החונכים  פרוייקט 
בקשה  בעקבות  התחיל  אליעזר 
חונך  לבנה  שביקשה  אלמנה  של 
לי  חשוב  "זה  המזון.  סל  במקום   –
במקרר!"  אוכל  מאשר  יותר  הרבה 

- אמרה.
אנו ביד אליעזר עוזרים כלכ־
לית למשפחות שנאלצות להתמודד 

עם קשיים.
היא  התמודדות  לפעמים 
חולי  של  קשה  תקופה  נקודתית, 
ילד  של  ספציפי  מקרה  במשפחה, 
במצוקה ולאחריו הכל יחזור להיות 
ההתמו־ לפעמים  אך  שהיה.  כפי 

דדות נמשכת שנים: ילד פגוע, ֵאם 
מתק־ משפחות  או  מתפקדת,  לא 
טובות  למשפחות  ילדים  או  שות, 
שרק חייבים סיוע ותמיכה אישית. 

המקרים  אלפי  ממאות 
כי  יודעים  אנו  היום  עד  שליווינו 
יכולה  שכזה  קושי  של  כזו  תקופה 
שנים  לאורך  הילד  על  להשפיע 

והנזק הוא בלתי הפיך.
מהניסיון שלנו, החונך הוא זה 
שישמור על הנער במסגרת. אומנם 
חונך הוא רק לשלוש-ארבע פעמים 
שנותן  הוא  הזה  המעט  אך  בשבוע, 
להמשיך  והכלים  הכוח  את  להם 
אוזן  בלימודים,  קל  עידוד  הלאה. 
והצלנו  צורך.  לכל  וזמינות  קשבת 

את הילד.
היום  עד  החונכים  פרויקט 
חו־  38,179 מעל  באמצעות  סייע 
כה  ועד  חניכים.  ל43,823  נכים 
לימוד  שעות  כ 5,345,291-  נלמדו 
ההבדל  היא  כזו  שעה  כל  ותמיכה. 
בין סיפור הצלחה לילד להידרדרות 

ח"ו.
 , סיוון  חודש  ראש  בערב 
ישראל  עם  כל  שבו  המיוחד  הזמן 
על  ומתחנן  התורה  לקבלת  מתכונן 
גורליות  שעות   36 במשך  ילדיו. 
אלו נתגייס להציל את אותם ילדים, 
להיכנס  גם  ורוצים  בחוץ  שממתינים 

לפרוייקט ולזכות בעתיד טוב יותר. 
 ₪ מליון   18 הוא  לגיוס  היעד 

כאשר כל שקל = 3 ש"ח!
גרשון  רבי  הגאון  רה"י  מרן 
אדלשטיין שליט"א הבטיח במפורש: 
"שכל מי שיקבל על עצמו לסייע בה־
חזקת חונך מידה כנגד מידה -  הקב"ה 
נחת  מהם  שירווה  שלו  לילדים  ידאג 

וילכו תמיד בדרך הישר".

*2811

מהיום: 

מבצע לתשלום חובות אלפי נהגים 
שהשביתו רכבם

על פי נתוני משרד התחבורה, בשבע השנים האחרונות נרשמו כ-300 אלף כלי רכב, שלא 
שולמו עבורם אגרת רישוי שנתית לרכב, כמתחייב מתקנות התעבורה

מ‡: יר‡ל לבי‡
רכב  לבעלי  טובה  בשורה 
רכבם  הורדת  על  הצהירו  שלא 
פתח  התחבורה  משרד  מהכביש. 
חו־ לביטול  נרחב  ארצי  במבצע 
בות של אלפי בעלי רכב שהורידו 
ולא  מהכביש  רכבם  כלי  את 
בתקנות  כמתחייב  כך  על  דיווחו 
התעבורה, לאגף הרישוי במשרד 

התחבורה.
חובה  חלה  החוק,  פי  על 
על בעל רכב המבקש להוריד את 
התיישנות,  עקב  מהכביש  רכבו 
פירוק או כל סיבה אחרת, להגיש 
למשרד התחבורה בקשה לביטול 
בוטל  שלא  רכב  הרכב.  כלי  של 
כדין במשרד הרישוי נחשב לרכב 
בתשלום  מחויב  ובעליו  פעיל, 

אגרת רישוי לרכב מדי שנה.
הז־ להעניק  נועד  המבצע 
את  שהשביתו  לנהגים  דמנות 
השנים  בשבע  בפועל  רכבם 
על  דיווחו  לא  אולם  האחרונות, 
וצברו  התחבורה  למשרד  כך 

חובות רבים. במבצע משתתפים 
התקשוב,  אגף  החשבות,  אגף 
השירות  אגף  התנועה,  מנהל 
והלשכה המשפטית במשרד הת־

חבורה.
התח־ משרד  נתוני  פי  על 
האחרונות  השנים  בשבע  בורה, 
רכב,  כלי  אלף  כ-300  נרשמו 
שלא שולמו עבורם אגרת רישוי 
שנתית לרכב, כמתחייב מתקנות 
רי־ באגרות  מדובר  התעבורה. 
שבין  בתקופה  שולמו  שלא  שוי 
בדצמבר   31 ועד   2012 ביוני   1

.2018
בעל רכב יהיה זכאי לביטול 
באמצעות  שיצהיר  לאחר  החוב, 
שימוש  נעשה  לא  כי  דין  עורך 
ברכב, בתקופה שבגינה לא שול־
מה אגרת הרישוי. אזרח שהצהיר 
כי לא השתמש ברכב מיום שפג 
תוקפו של הרישיון האחרון, יבו־
להחזיר  יהיה  ניתן  ולא  רכבו  טל 
את הרכב לכביש לאחר הביטול.

יאמת  התחבורה  משרד 

הרכב  הורדת  על  ההצהרות  את 
ישראל  משטרת  מול  מהכביש 
ויתברר  במידה  נוספים.  וגורמים 
בניגוד  ברכב  שימוש  נעשה  כי 
למשרד  שהועברה  להצהרה 
התחבורה, בעל הרכב יהיה צפוי 

לעונשים הקבועים בחוק.
במ־ הנהגים:  לב  לתשומת 
משורת  לפנים  המבצע,  סגרת 
הנוסע  רכב  בעל  כל  יוכל  הדין, 
עליו  ששולמה  מבלי  ברכבו, 
השנים  בשבע  רישוי,  אגרת 
ללא  חובו  את  לשלם  האחרונות, 
במהלך  הצמדה,  וללא  ריבית 
עד  הקרובים,  החודשים  ארבעת 

לתחילת חודש אוקטובר.
להסדיר  ניתן  החוב  את 
של  האינטרנט  אתר  באמצעות 
השי־ עמדות  התחבורה,  משרד 
("הרישיומט")  האוטומטיות  רות 
פארם  הסופר  בסניפי  המוצבות 
בס־ נוספים,  מרכזיים  ובמקומות 
הטל־ ובמוקד  ישראל  דואר  ניפי 
פוני של משרד התחבורה 5678*.

פיצול בסיעת הליכוד ובסיעת רע"ם-בל"ד
הוועדה המסדרת אישרה את בקשות הפיצול בסיעת הליכוד ובסיעת רע"ם-בל"ד

מ‡: ח. פרנ˜ל
בדיון שנערך אתמול (יום א') 
של  בראשותו  המסדרת,  בוועדה 
הוחלט  מהליכוד,  כץ  אופיר  ח''כ 
לאשר את בקשת ח"כ אלי בן דהן 
ולהקים  הליכוד  מסיעת  להתפלג 
סיעה עצמאית, סיעת אח"י-ארץ, 
חברה, יהדות. יצוין כי בקשתו של 
ח"כ אלי בן דהן הינה בהתאם לה־
הליכוד  מפלגות  בין  שנחתם  סכם 
ואח"י ערב הבחירות לכנסת ה-21, 
לפי ההסכם ח"כ בן דהן יוכל לה־

בהסכמת  הליכוד  מסיעת  תפלג 
חבר  המשמעות,  עת.  בכל  הליכוד 
הכנסת בן דהן יוכל לחזור להתמו־
דד במסגרת מפלגת הבית היהודי 
ח''כ  כזכור  מפלגות.  מימון  ולקבל 
ה-28  במקום  שריון  קיבל  דהן  בן 
בליכוד כחלק מההסכם בין נתניהו 
למפלגות איחוד הימין. ע''מ שלא 
הוכ־ לא  משפטיות,  בעיות  לעורר 
אלא  הליכוד  לרשימת  דהן  בן  נס 

צורף עם סיעתו. 
הב־ את  אישרה  גם  הוועדה 

קשה המשותפת של סיעת רע"ם-
סיעות  לשתי  להתפצל  בל"ד 
רשימת   – רע"ם  סיעת  עצמאיות. 
חברים  יהיה  בה  הערבי  האיחוד 
אל־ עבד  וח"כ  עבאס  מנסור  ח"כ 
בל"ד  וסיעת  יחיא.  חאג'  חכים 
בה  דמוקרטית  לאומית  ברית   –
יהיו חברים ח"כ אמטאנס שחאדה 
המשמ־ כאמור,  יזבק.  היבה  וח"כ 
היא  הפיצולים  של  העיקרית  עות 
כדי להרוויח את כספי מימין המ־

פלגות.

לתרומות 
לחץ כאן!
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מבקשי ויזה לארה"ב יידרשו 
לספק פרטיהם 

המהלך, שמטרתו "לחזק את הביטחון הלאומי", צפוי להשפיע על 15 מיליון בני אדם בשנה

מ‡ פ. יוחנן
תדרוש  הברית  ארצות 
כניסה  אשרת  בקשת  ממגישי 
חשבונות  פרטי  לספק  למדינה 
כתובות  החברתיות,  ברשתות 
 - קודמים  טלפון  ומספרי  דוא"ל 
האמרי־ החוץ  משרד  הודיע  כך 
מסינון  כחלק  נעשה  המהלך  קני. 
מהגרים  של  פוטנציאלית  כניסה 
ממשל  של  למדינה,  ומבקרים 
החדשות  ההנחיות  טראמפ. 
מיליון   15 על  להשפיע  צפויות 

מבקשי אשרות.
חלים  החדשים  החוקים 
הגירה  אשרות  מבקשי  כל  על 
הגירה.  למטרות  שאינן  ואשרות 
הדבר  כי  העריכו  החוץ  במשרד 
מבקשי  אלף   710 על  ישפיע 
מיליון   14 ועוד  הגירה,  אשרות 

בהן  הנוספות,  האשרות  מבקשי 
להיכנס  שמבקשים  אדם  לבני 
עס־ למטרות  הברית  לארצות 

קים או חינוך.
אשרות  מבקשי  עתה,  עד 
משת־ פרטי  לספק  התבקשו 
החברתיות,  ברשתות  משים 
דוא"ל ומספרי טלפון ישנים רק 
חקירה  נעשתה  שבהם  במקרים 
שביקרו  אנשים  כמו  מעמיקה, 
באזורים שנשלטים בידי ארגוני 
בני  אלף  הערכה, 65  לפי  טרור. 

אדם "נפלו" בקטגוריה זו.
נמצא  לאומי  "ביטחון 
שלנו  העדיפויות  סדר  בראש 
מבקשי  (בעניין)  החלטה  בעת 
לאר־ ומהגר  נוסע  וכל  אשרות, 
מקיף",  ניפוי  עובר  הברית  צות 
החוץ.  משרד  בהודעת  נכתב 
למצוא  העת  כל  פועלים  "אנו 
הניפוי  תהליכי  לשיפור  מנגנון 
שלנו כדי להגן על אזרחי ארצות 
הברית, תוך תמיכה בנסיעה לגי־

טימית לארצות הברית".

קברים יהודים חּוללו בגרמניה
הקברים המחוללים התגלו ע"י שומר בית הקברות

מ‡: יר‡ל לבי‡

הקברים  חילול   – ברלין 

ברחוב  היהודי  הקברות  בבית 

הת־ בוָוייֶסנֶזה  באום  הרברט 

בסביבות  רביעי,  ביום  גלה 

עובד  ידי  על   ,12:00 השעה 
בית הקברות.

שלוש  עקרו  אלמונים 
”שדה  שקרוי  במתחם  מצבות 
העיגון  מנקודות  הכבוד“ 

שלהן, והפילו אותן.

האחרון  חמישי  ביום  גם 
בדשא,  מונחות  המציבות  היו 
ומושח־ ניזוקות  עדיין  כשהן 
הקרו־ בימים  קל.  באופן  תות 
ולסדר  להעמיד  אמורים  בים, 

אותן שוב במצבן הראוי.

חונך אחד והצלנו דור שלם
הילד של השכנים מחכה לעזרה שלך | מאות סיפורי הצלחה והצלת חיים | 
צוות של 3496 חונכים וחונכות ב- 56 סניפים בכל רחבי הארץ | 610 שקל 

עלות חודשית לליוי ילד | לפעמים חונך זה כל הסיפור | עזרו לנו לתמוך בילד!

מ‡: מ. מון
את  מכיר  מאתנו  אחד  כל 

הילדים האלו.
שמסתובבים  טובים  ילדים 
או  הכנסת,  בבית  בשכונה,  לבד 
וסיוע  תומכת  יד  שצריכים  כאלו 
את  יאמרו  תמיד  לא  הם  לימודי. 
זה, אבל אנחנו יודעים שהם חייבים 

עזרה. 
יד  של  החונכים  פרוייקט 
בקשה  בעקבות  התחיל  אליעזר 
חונך  לבנה  שביקשה  אלמנה  של 
לי  חשוב  "זה  המזון.  סל  במקום   –
במקרר!"  אוכל  מאשר  יותר  הרבה 

- אמרה.
אנו ביד אליעזר עוזרים כלכ־
לית למשפחות שנאלצות להתמודד 

עם קשיים.
היא  התמודדות  לפעמים 
חולי  של  קשה  תקופה  נקודתית, 
ילד  של  ספציפי  מקרה  במשפחה, 
במצוקה ולאחריו הכל יחזור להיות 
ההתמו־ לפעמים  אך  שהיה.  כפי 

דדות נמשכת שנים: ילד פגוע, ֵאם 
מתק־ משפחות  או  מתפקדת,  לא 
טובות  למשפחות  ילדים  או  שות, 
שרק חייבים סיוע ותמיכה אישית. 

המקרים  אלפי  ממאות 
כי  יודעים  אנו  היום  עד  שליווינו 
יכולה  שכזה  קושי  של  כזו  תקופה 
שנים  לאורך  הילד  על  להשפיע 

והנזק הוא בלתי הפיך.
מהניסיון שלנו, החונך הוא זה 
שישמור על הנער במסגרת. אומנם 
חונך הוא רק לשלוש-ארבע פעמים 
שנותן  הוא  הזה  המעט  אך  בשבוע, 
להמשיך  והכלים  הכוח  את  להם 
אוזן  בלימודים,  קל  עידוד  הלאה. 
והצלנו  צורך.  לכל  וזמינות  קשבת 

את הילד.
היום  עד  החונכים  פרויקט 
חו־  38,179 מעל  באמצעות  סייע 
כה  ועד  חניכים.  ל43,823  נכים 
לימוד  שעות  כ 5,345,291-  נלמדו 
ההבדל  היא  כזו  שעה  כל  ותמיכה. 
בין סיפור הצלחה לילד להידרדרות 

ח"ו.
 , סיוון  חודש  ראש  בערב 
ישראל  עם  כל  שבו  המיוחד  הזמן 
על  ומתחנן  התורה  לקבלת  מתכונן 
גורליות  שעות   36 במשך  ילדיו. 
אלו נתגייס להציל את אותם ילדים, 
להיכנס  גם  ורוצים  בחוץ  שממתינים 

לפרוייקט ולזכות בעתיד טוב יותר. 
 ₪ מליון   18 הוא  לגיוס  היעד 

כאשר כל שקל = 3 ש"ח!
גרשון  רבי  הגאון  רה"י  מרן 
אדלשטיין שליט"א הבטיח במפורש: 
"שכל מי שיקבל על עצמו לסייע בה־
חזקת חונך מידה כנגד מידה -  הקב"ה 
נחת  מהם  שירווה  שלו  לילדים  ידאג 

וילכו תמיד בדרך הישר".

*2811

מהיום: 

מבצע לתשלום חובות אלפי נהגים 
שהשביתו רכבם

על פי נתוני משרד התחבורה, בשבע השנים האחרונות נרשמו כ-300 אלף כלי רכב, שלא 
שולמו עבורם אגרת רישוי שנתית לרכב, כמתחייב מתקנות התעבורה

מ‡: יר‡ל לבי‡
רכב  לבעלי  טובה  בשורה 
רכבם  הורדת  על  הצהירו  שלא 
פתח  התחבורה  משרד  מהכביש. 
חו־ לביטול  נרחב  ארצי  במבצע 
בות של אלפי בעלי רכב שהורידו 
ולא  מהכביש  רכבם  כלי  את 
בתקנות  כמתחייב  כך  על  דיווחו 
התעבורה, לאגף הרישוי במשרד 

התחבורה.
חובה  חלה  החוק,  פי  על 
על בעל רכב המבקש להוריד את 
התיישנות,  עקב  מהכביש  רכבו 
פירוק או כל סיבה אחרת, להגיש 
למשרד התחבורה בקשה לביטול 
בוטל  שלא  רכב  הרכב.  כלי  של 
כדין במשרד הרישוי נחשב לרכב 
בתשלום  מחויב  ובעליו  פעיל, 

אגרת רישוי לרכב מדי שנה.
הז־ להעניק  נועד  המבצע 
את  שהשביתו  לנהגים  דמנות 
השנים  בשבע  בפועל  רכבם 
על  דיווחו  לא  אולם  האחרונות, 
וצברו  התחבורה  למשרד  כך 

חובות רבים. במבצע משתתפים 
התקשוב,  אגף  החשבות,  אגף 
השירות  אגף  התנועה,  מנהל 
והלשכה המשפטית במשרד הת־

חבורה.
התח־ משרד  נתוני  פי  על 
האחרונות  השנים  בשבע  בורה, 
רכב,  כלי  אלף  כ-300  נרשמו 
שלא שולמו עבורם אגרת רישוי 
שנתית לרכב, כמתחייב מתקנות 
רי־ באגרות  מדובר  התעבורה. 
שבין  בתקופה  שולמו  שלא  שוי 
בדצמבר   31 ועד   2012 ביוני   1

.2018
בעל רכב יהיה זכאי לביטול 
באמצעות  שיצהיר  לאחר  החוב, 
שימוש  נעשה  לא  כי  דין  עורך 
ברכב, בתקופה שבגינה לא שול־
מה אגרת הרישוי. אזרח שהצהיר 
כי לא השתמש ברכב מיום שפג 
תוקפו של הרישיון האחרון, יבו־
להחזיר  יהיה  ניתן  ולא  רכבו  טל 
את הרכב לכביש לאחר הביטול.

יאמת  התחבורה  משרד 

הרכב  הורדת  על  ההצהרות  את 
ישראל  משטרת  מול  מהכביש 
ויתברר  במידה  נוספים.  וגורמים 
בניגוד  ברכב  שימוש  נעשה  כי 
למשרד  שהועברה  להצהרה 
התחבורה, בעל הרכב יהיה צפוי 

לעונשים הקבועים בחוק.
במ־ הנהגים:  לב  לתשומת 
משורת  לפנים  המבצע,  סגרת 
הנוסע  רכב  בעל  כל  יוכל  הדין, 
עליו  ששולמה  מבלי  ברכבו, 
השנים  בשבע  רישוי,  אגרת 
ללא  חובו  את  לשלם  האחרונות, 
במהלך  הצמדה,  וללא  ריבית 
עד  הקרובים,  החודשים  ארבעת 

לתחילת חודש אוקטובר.
להסדיר  ניתן  החוב  את 
של  האינטרנט  אתר  באמצעות 
השי־ עמדות  התחבורה,  משרד 
("הרישיומט")  האוטומטיות  רות 
פארם  הסופר  בסניפי  המוצבות 
בס־ נוספים,  מרכזיים  ובמקומות 
הטל־ ובמוקד  ישראל  דואר  ניפי 
פוני של משרד התחבורה 5678*.

פיצול בסיעת הליכוד ובסיעת רע"ם-בל"ד
הוועדה המסדרת אישרה את בקשות הפיצול בסיעת הליכוד ובסיעת רע"ם-בל"ד

מ‡: ח. פרנ˜ל
בדיון שנערך אתמול (יום א') 
של  בראשותו  המסדרת,  בוועדה 
הוחלט  מהליכוד,  כץ  אופיר  ח''כ 
לאשר את בקשת ח"כ אלי בן דהן 
ולהקים  הליכוד  מסיעת  להתפלג 
סיעה עצמאית, סיעת אח"י-ארץ, 
חברה, יהדות. יצוין כי בקשתו של 
ח"כ אלי בן דהן הינה בהתאם לה־
הליכוד  מפלגות  בין  שנחתם  סכם 
ואח"י ערב הבחירות לכנסת ה-21, 
לפי ההסכם ח"כ בן דהן יוכל לה־

בהסכמת  הליכוד  מסיעת  תפלג 
חבר  המשמעות,  עת.  בכל  הליכוד 
הכנסת בן דהן יוכל לחזור להתמו־
דד במסגרת מפלגת הבית היהודי 
ח''כ  כזכור  מפלגות.  מימון  ולקבל 
ה-28  במקום  שריון  קיבל  דהן  בן 
בליכוד כחלק מההסכם בין נתניהו 
למפלגות איחוד הימין. ע''מ שלא 
הוכ־ לא  משפטיות,  בעיות  לעורר 
אלא  הליכוד  לרשימת  דהן  בן  נס 

צורף עם סיעתו. 
הב־ את  אישרה  גם  הוועדה 

קשה המשותפת של סיעת רע"ם-
סיעות  לשתי  להתפצל  בל"ד 
רשימת   – רע"ם  סיעת  עצמאיות. 
חברים  יהיה  בה  הערבי  האיחוד 
אל־ עבד  וח"כ  עבאס  מנסור  ח"כ 
בל"ד  וסיעת  יחיא.  חאג'  חכים 
בה  דמוקרטית  לאומית  ברית   –
יהיו חברים ח"כ אמטאנס שחאדה 
המשמ־ כאמור,  יזבק.  היבה  וח"כ 
היא  הפיצולים  של  העיקרית  עות 
כדי להרוויח את כספי מימין המ־

פלגות.

לתרומות 
לחץ כאן!

https://www.charidy.com/chonchim?utm_source=sh&utm_medium=banner&utm_campaign=Matchig&utm_content=story
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לאחר עיכוב ממושך

שר האוצר חתם על הצו לייקור 
מוצרי החלב שבפיקוח

כחלון הוסיף: "ציפיתי מבית המשפט כי בענין זה יעמוד לצד השכבות החלשות 
שהולכות להיפגע מהמהלך שמולם עומד מונופול ענק ורב השפעה במשק"

מ‡: יר‡ל לבי‡
חתם  כחלון  האוצר  שר 
החלב  מוצרי  לייקור  הצו  על 
ליועמ"ש  כתב  הוא  שבפיקוח. 
"מפאת  כי  מנדלבליט  אביחי 
הע־ המשפט  בית  של  כבודו 
פסקי  לקיים  החובה  ובשל  ליון 
לא  המשפט  שבית  ומאחר  דין, 
הותיר לי ברירה, אני נאלץ לח־
תום תחת מחאה על צו הפיקוח 

בהתאם לפסק הדין שניתן".
לו  הודיע  מנדלבליט 

עמדתו  על  להגן  יוכל  לא  כי 
הגישה  שתנובה  אחרי  בבג"ץ, 
המשפט  בית  לביזיון  בקשה 
במשך  קיים  לא  שכחלון  מאחר 
חודשיים וחצי את הכרעת בית 
את  להעלות  העליון  המשפט 

המחירים".
ביקש  חתימתו  למרות 
שר האוצר להבהיר כי "עמדתי 
היתה ונותרה שבנסיבות העניין 
מחיר  את  להעלות  מקום  אין 
החלב בהתחשב בהשלכות שיש 

והפגיעה  המחיה  יוקר  על  לכך 
בציבור בדגש על השכבות הח־
בבסיס  עמדה  זו  עמדה  לשות. 
התנגדותי לחתימה על צו הפי־
קוח בעניין מחירי החלב. לצע־
רי הרב, עמדתי זו לא התקבלה.
ציפיתי  הוסיף,  כחלון 
זה  בעניין  כי  המשפט  מבית 
החלשות  השכבות  לצד  יעמוד 
מהמהלך  להיפגע  שהולכות 
שמולם עומד מונופול ענק ורב 

השפעה במשק".

הרצליה: העירייה שיפצה את 
החוף הנפרד בשבת

לקראת ימי הקיץ פעלה עיריית הרצליה לבניית ושיפוץ המעבר לחילונים בחוף 
הנפרד בעיר בעיצומה של השבת האחרונה ◆ עיריית הרצליה: "מצרים על כך"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הדתי  הציבור  בקרב  זעם 
ימי  לקראת  בהרצליה:  והחרדי 
הקיץ פעלה עיריית הרצליה לב־
ניית ושיפוץ המעבר בחוף הנפרד 
בעיר – לא פחות ולא יותר מאשר 

בעיצומה של השבת האחרונה.
חבר מועצת העיר החרדי, 
"המשך  מסר:  צדיקוב,  אלעד 
והזילות  קוו  הסטטוס  כרסום 
לאחר  הציבורי:  במרחב  בשבת 
של־ רעננה  הרצליה  שעיריית 
טים חדשים בעיצומה של שבת 
שעברה, במהלך השבת הנוכחית 
פעלה העירייה להמשיך ולבנות 
את המעבר החדש בחוף הנפרד 

(לחילונים) בעיצומה של שבת.
ת"א  כשעיריית  זה  "ככה 
גשר  בבניית  השבת  את  דורסת 
והציבור שותק, המשך הרשויות 
את  לעצמן  ומרשות  למדות 

המשך חילול השבת ההמוני.

המועצה  חבר 
ועק־ משה  מש"ס, 
נין, מסר: "ביקשתי 
מהעירייה  הבהרות 
הנושא  בנושא, 
לק־ ויישמו  ייבדק 
אין  לעתיד.  חים 
שום סיבה לעיריית 
לבצע  הרצליה 
בשבת  עבודות 
בחוף  שלא  ובטח 
שאמור  הנפרד 
הציבור  את  לשמש 
נע־ בעיר,  התורני 
פגישה  לאחר  דכן 

עם הנהלת העיר".
ת  י י ר י ע מ
נמסר  הרצליה 

על  פעלה  "העירייה  בתגובה: 
החוף  את  במועד  לפתוח  מנת 
הציבור,  כלל  לרווחת  הנפרד, 
בטעות  החילוני.  והן  החרדי  הן 

קטנות  עבודות  מספר  בוצעו 
פוע־ ידי  על  משמעותיות,  ולא 
לים שאינם יהודים, ואנו מצרים 

על כך".

בית שמש:

בשל שריפה פונו ספרי תורה 
מבית כנסת

בשל החום הכבד, שריפות גדולות בבית שמש

מ‡: יר‡ל לבי‡
בש־ פעלו  כיבוי  צוותי 
בשכונה  שפרצה  חורש  ריפת 
ב׳,  שמש  בית  ברמת  החרדית 
לוחמי האש פעלו נמרצות לב־
התפ־ ומניעת  השריפה  לימת 
מטוסי  ארבעה  בסיוע  שטותה. 
מספר  ״אלעד״.  מטייסת  כיבוי 

בתים ובית כנסת פונו.
קו הבתים הראשון ברחוב 
רשב״ג פונה וביניהם בית כנסת 
פונו  שבתוכו  התורה  וספרי 

מחשש לשריפה.
ברמת  לשריפה  במקביל 
פעלו  האש  לוחמי  שמש,  בית 
הרצוג  ברחוב  נוסף  במוקד 
למושב  הסמוך  שמש  בבית 
במקום  צוותים  שמונה  זנוח, 
התפש־ מנעו  מטוסים  בסיוע 
טות השריפה לכיוון היער הס־

במושב  הלולים  קו  ולכיוון  מוך 
זנוח.

הכיבוי  פעולות  במהלך 
התקבל  הכיבוי,  מטוסי  ידי  על 
שה־ מטוס  על  במשטרה  דיווח 

לאחר  לשריפה.  בסמוך  תרסק 
במ־ מדובר  כי  התברר  בדיקה 
טוס כיבוי של הטייסת שהנמיך 
הש־ לכיבוי  לסייע  בכדי  גובה 

ריפה ולטייסים שלום.

סוף לפקקים בב"ב? 

נפתח נתיב תחבורה שלישי 
ברחוב הרב כהנמן

בשורה של ממש לפתרון מצוקת התחבורה בעיר בני ברק, מתבצעת בימים 
האחרונים בכניסה וביציאה מהעיר

מ‡: יר‡ל לבי‡
מאומצת  פעילות  לאחר 
בחודשים האחרונים נפתח בסוף 
תחבורה  נתיב  האחרון  השבוע 
בבני  כהנמן  הרב  ברח׳  שלישי 
ברק זאת על מנת לאפשר זרימה 

של תנועה ביציאה מהעיר.
לתנועה  נפתח  הכביש 
שלושה  פני  על  רוחבי  באופן 
שאמור  מה  מקבילים  מסלולים 
הרב  העומס  לבעיית  מענה  לתת 
וב־ תדיר  באופן  ברחוב  שהיתה 

עיקר בערבי שבתות וחגים.
אברהם  הרב  מקיים  בכך 
הב־ את  העיר  ראש  רובינשטיין, 
טחתו במערכת הבחירות לציבור 
תושבי העיר לעשות הכל על מנת 
לפתור את בעיות התעבורה הק־
שות של העיר בני ברק הנחשבת 
לאחת הערים הצפופות בישראל.
כהנמן  הרב  רחוב  כידוע 
העמוסים  מהרחובות  אחד  הינו 
כנתיב  המשמש  בעיר  ביותר 
לכיוון  מהעיר  וכניסה  יציאה 
הפך  האחרונות  ובשנים   4 כביש 
לצוואר בקבוק עמוס במיוחד מה 
וביציאה  בכניסה  לפקקים  שגרם 

מהעיר.
זיידמן,  חנוך  הרב  לדברי 
ופיתוח,  תשתיות  אגף  מנהל 
והאוטו־ הרכבים  עומס  תשתיות 
במיוחד  גדול  זה  ברחוב  בוסים 
ועל כן עלה הצורך לאפשר נתיב 
שינויים  לעשות  וכן  נוסף  נסיעה 
במערכת הרמזורים בכדי לאפשר 

תנועה רציפה.
בעיריית בני ברק מסבירים 
בעבודה  היתה  הנתיב  פתיחת  כי 

רבים  גורמים  מול  אל  מאומצת 
בשל מכשולים רבים שהיה צורך 

לפנותם.
את  ישלה  לא  אחד  ״שאף 
הבעיות  כל  ייפתרו  שבכך  עצמו 
אולם אין ספק כי מדובר בצעד״ 
על  להקל  שנועדו  משמעותי 
עומסי  את  ולמנוע  העיר  תושבי 
לבני  וביציאה  בכניסה  התנועה 
ברק", אומרים בעיריית בני ברק.

*2811
11 יום שני כ"ט אייר תשע"ט 03/06/2019

*2811

גם באיראן "חגגו" 
את יום ירושלים

אזרחי הרפובליקה האסלאמית ציינו את "יום ירושלים הבינלאומי" בשלטים 
בהם נכתב "מוות לישראל" ו"מוות לארה"ב"

מ‡ פ. יוחנן
באיראן ציינו בסוף השבוע 
את "יום אלקודס" – יום ירושלים 
ההתנג־ את  שמסמל  הבינלאומי, 
הישרא־ ולשליטה  לישראל  דות 

לית בירושלים.
סימ־ חזי   13 חדשות  כתב 
אלקו־ "יום  את  כי  דיווח  נטוב 
של  שלוחותיה  גם  מציינות  דס" 
חיזבאללה,  ארגון  כמו  איראן, 
כמו  בעולם,  שונים  במקומות 
עיראק, סוריה ולבנון. הטלוויזיה 
כמעט  כי  דיווחה  האיראנית 
בכל  התקיימו  צעדות   1,000

רחבי הרפובליקה האיסלאמית.
שלטים  הניפו  המפגינים 
שונים שקוראים בין היתר "מוות 

לישראל" ו"מוות לאמריקה", וכן 
הפלס־ הבירה  היא  "ירושלים 
בירת  בטהראן  הנצחית".  טינית 
המ־ העצרת  נערכה  שם  איראן, 
שורפים  מפגינים  תועדו  רכזית, 
בובות בדמותם של ראש ממשלת 

ישראל בנימין נתניהו ונשיא אר־
צות הברית דונלד טראמפ.

השתתפו  בטהראן  בעצרת 
האיראני,  הנשיא  גם  היתר  בין 
מוחמד  החוץ  ושר  רוחאני,  חסן 

ג'וואד זריף.

דיווח: צפון קוריאה 
הרגה את השליח

המדינה הקיצונית הוציאה להורג את השליח מטעמה לשיחות עם ארה"ב 
והאשימה אותו בריגול

מ‡ פ. יוחנן
בקו־ בדרום  תקשורת  כלי 
הצ־ קוריאה  כי  מדווחים  ריאה 
פונית הוציאה להורג את השליח 
מטעמה לשיחות הגרעין עם אר־

צות הברית.
צ'ול,  היוק  קים  השליח, 
כחודשיים  לפני  להורג  הוצא 
לאחר  בפיונגיאנג  תעופה  בשדה 
כישלון  עקב   - בריגול  שהואשם 
מנהיג  בין  שהתקיימה  הפסגה 
צפון קוריאה, קים ג'ונג און ונשיא 

ארה"ב דונלד טראמפ.
האשים  במדינה  המשטר 
שלטענתו  כיון  בריגול  צ'ול  את 
"לא דיווח כראוי על המשא ומתן 

ולא העביר באופן נכון את כוונו־
תיה של ארה"ב".

הש־ עם  יחד  כי  דווח  עוד 

ארבעה  עוד  להורג  הוצאו  ליח 
מנהלים במשרד החוץ בפיונגיאנג 

שהואשמו בהאשמות דומות.

נחשף:

 ישראל ביקשה מארה"ב 
מידע מודיעיני 

במלחמת לבנון השנייה
בין מיליוני המסמכים שגנב אדוארד סנודן נמצא גם אחד המצביע על כך 

שצה"ל ביקש שוב ושוב סיוע מודיעיני מארה"ב על בכירי חיזבאללה

מ‡ פ. יוחנן
הש־ לבנון  מלחמת  במהלך 
ושוב  שוב  ביקשה  ישראל  נייה 
סיוע מודיעיני מארצות הברית, 
בחיזבא־ בכירים  על  בעיקר 
כך   – לחסל  התכוונה  אותם  ללה 
האן. של  סודי  מסמך  חושף 
הלאומית  הסוכנות  אס.אי, 
הברית.  ארצות  של  לביטחון 
הח־ באתר  התפרסם  המסמך 
והוא   ,The Intercept דשות 
שגנב  המסמכים  ממיליוני  חלק 
לפני שנים אדוארד סנודן, עובד 
ובסי. באן.אס.אי  לשעבר  קבלן 
בא־ בארה"ב  המבוקש  אי.איי, 
שמת ריגול לאחר שגנב קבצים 
ביותר  סודיים  מידע  פרטי  עם 
וכלי  לעיתונאים  אותם  והעביר 
הברי־ הגרדיאן  בהם  תקשורת, 
טי. מאז הימלטותו ב-2013, הוא 

מצא מקלט במוסקבה.
דני  תא"ל  הידיעה,  לפי 

 ,8200 יחידת  מפקד  אז  הררי, 
של  הישראלית  המקבילה 
המל־ במהלך  נפגש  אן.אס.אי, 
ונמ־  2006 ביולי  שפרצה  חמה 
שכה 34 ימים עם נציג הסוכנות 
בתל  ארה"ב  בשגרירות  שישב 
אביב. הוא ביקש ממנו שוב ושוב 
בחיזבאללה,  בכירים  על  מידע 
האמריקני  החוק  כי  נענה  אך 
שעלול  מידע  העברת  על  אוסר 

לשמש להתנקשויות. 

המסמך  לפי 
הנציג  למטה  שחיבר 
לא  ששמו  האמריקני, 
"הייתה  ישראל  מצוין, 
את  לקבל  נואשת" 
של  בסופו  המידע. 
יש־ של  הלחץ  דבר, 
ראל הוביל את הממשל 
לאפ־ האמריקני 
המודיעין  לראש  שר 
לקבל  שלה  הלאומי 
בעצמו החלטה לגבי איזה מידע 

למסור.
ישראל  הכתבה,  לפי   
"חיילים  על  מידע  גם  ביקשה 
הייתה  הכוונה  כאשר  חטופים", 
ואלדד  גולדווסר  לאהוד  כנראה 
למל־ הביאה  שחטיפתם  רגב, 

ארד.  רון  לנווט  גם  ואולי  חמה, 
לקבל  ישראל  רצתה  בנוסף, 
איראן  מעורבות  על  גם  מידע 

בחטיפות ומידע "כלל עולמי".

מחלצים מחפשים 8 מטפסים 
שנעדרים בהימלאיה

צוות חילוץ ומסוקים יצאו לחפש 7 מטפסי הרים שנעדרים אחרי שיצאו למסע 
בהימלאיה ◆ ככל הנראה הם נפגעו ממפולת שלגים 

מ‡ פ. יוחנן
צוות חילוץ יצא לחפש אחר 
והמ־ מטפסים  שבעה  של  קבוצה 
דריך שלהם שנעדרים בצד ההודי 
של ההימלאיה. שני פקידי ממשל 
הם  הנראה  ככל  כי  אמרו  בהודו 

נפגעו ממפולת שלגים גדולה.
ארבעה  כוללת  הקבוצה   
בריטים, שני אמריקנים, אוסטרלי 
ומדריך מקומי. הם חלק מקבוצה 
גדולה יותר של 12 מטפסים. הק־
שבו־ כשלושה  לפני  יצאה  בוצה 
השני בגובהו  ההר  על  עות לטפס 

נאנדה  הלאומי  בפארק  בהודו, 
דווי. הפארק שוכן במדינת המחוז 
אוטראקהאנד שבצפון הודו וההר 
מתנשא לגובה של 7,817 מטרים.

שהקבוצה  מסרו  הרשויות 
הב־ למחנה  לשוב  אמורה  הייתה 
ארבעה  רק  אך  שבוע,  לפני  סיס 
שארג־ החברה  חזרו.  מהמטפסים 
נה את מסע הטיפוס המתינה כמה 
ימים נוספים כדי לראות אם הנע־
הודיעה  שלשום  ורק  יגיעו,  דרים 

לרשויות על היעדרותם.
 מוקדם יותר יצאה משלחת 

הנעד־ אחר  לחפש  הודית  חילוץ 
יידרשו  כי  אמר  רשמי  גורם  רים. 
למשלחת כמה ימים עד שתצליח 
נראו  שבו  האחרון  למקום  להגיע 
המטפסים. אמש הצטרפו מסוקים 

לחיפושים.
לקראת  נעלמו  המטפסים   
קטל־ שהייתה  הטיפוס  עונת  סוף 
נית במיוחד השנה. לפחות תשעה 
השנה  מתחילת  נהרגו  אדם  בני 
האוורסט,  הר  של  הנפאלי  בצד 
ביותר  הקטלנית  הטיפוס  בעונת 

מאז שנת 2015.
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גם באיראן "חגגו" 
את יום ירושלים

אזרחי הרפובליקה האסלאמית ציינו את "יום ירושלים הבינלאומי" בשלטים 
בהם נכתב "מוות לישראל" ו"מוות לארה"ב"

מ‡ פ. יוחנן
באיראן ציינו בסוף השבוע 
את "יום אלקודס" – יום ירושלים 
ההתנג־ את  שמסמל  הבינלאומי, 
הישרא־ ולשליטה  לישראל  דות 

לית בירושלים.
סימ־ חזי   13 חדשות  כתב 
אלקו־ "יום  את  כי  דיווח  נטוב 
של  שלוחותיה  גם  מציינות  דס" 
חיזבאללה,  ארגון  כמו  איראן, 
כמו  בעולם,  שונים  במקומות 
עיראק, סוריה ולבנון. הטלוויזיה 
כמעט  כי  דיווחה  האיראנית 
בכל  התקיימו  צעדות   1,000

רחבי הרפובליקה האיסלאמית.
שלטים  הניפו  המפגינים 
שונים שקוראים בין היתר "מוות 

לישראל" ו"מוות לאמריקה", וכן 
הפלס־ הבירה  היא  "ירושלים 
בירת  בטהראן  הנצחית".  טינית 
המ־ העצרת  נערכה  שם  איראן, 
שורפים  מפגינים  תועדו  רכזית, 
בובות בדמותם של ראש ממשלת 

ישראל בנימין נתניהו ונשיא אר־
צות הברית דונלד טראמפ.

השתתפו  בטהראן  בעצרת 
האיראני,  הנשיא  גם  היתר  בין 
מוחמד  החוץ  ושר  רוחאני,  חסן 

ג'וואד זריף.

דיווח: צפון קוריאה 
הרגה את השליח

המדינה הקיצונית הוציאה להורג את השליח מטעמה לשיחות עם ארה"ב 
והאשימה אותו בריגול

מ‡ פ. יוחנן
בקו־ בדרום  תקשורת  כלי 
הצ־ קוריאה  כי  מדווחים  ריאה 
פונית הוציאה להורג את השליח 
מטעמה לשיחות הגרעין עם אר־

צות הברית.
צ'ול,  היוק  קים  השליח, 
כחודשיים  לפני  להורג  הוצא 
לאחר  בפיונגיאנג  תעופה  בשדה 
כישלון  עקב   - בריגול  שהואשם 
מנהיג  בין  שהתקיימה  הפסגה 
צפון קוריאה, קים ג'ונג און ונשיא 

ארה"ב דונלד טראמפ.
האשים  במדינה  המשטר 
שלטענתו  כיון  בריגול  צ'ול  את 
"לא דיווח כראוי על המשא ומתן 

ולא העביר באופן נכון את כוונו־
תיה של ארה"ב".

הש־ עם  יחד  כי  דווח  עוד 

ארבעה  עוד  להורג  הוצאו  ליח 
מנהלים במשרד החוץ בפיונגיאנג 

שהואשמו בהאשמות דומות.

נחשף:

 ישראל ביקשה מארה"ב 
מידע מודיעיני 

במלחמת לבנון השנייה
בין מיליוני המסמכים שגנב אדוארד סנודן נמצא גם אחד המצביע על כך 

שצה"ל ביקש שוב ושוב סיוע מודיעיני מארה"ב על בכירי חיזבאללה

מ‡ פ. יוחנן
הש־ לבנון  מלחמת  במהלך 
ושוב  שוב  ביקשה  ישראל  נייה 
סיוע מודיעיני מארצות הברית, 
בחיזבא־ בכירים  על  בעיקר 
כך   – לחסל  התכוונה  אותם  ללה 
האן. של  סודי  מסמך  חושף 
הלאומית  הסוכנות  אס.אי, 
הברית.  ארצות  של  לביטחון 
הח־ באתר  התפרסם  המסמך 
והוא   ,The Intercept דשות 
שגנב  המסמכים  ממיליוני  חלק 
לפני שנים אדוארד סנודן, עובד 
ובסי. באן.אס.אי  לשעבר  קבלן 
בא־ בארה"ב  המבוקש  אי.איי, 
שמת ריגול לאחר שגנב קבצים 
ביותר  סודיים  מידע  פרטי  עם 
וכלי  לעיתונאים  אותם  והעביר 
הברי־ הגרדיאן  בהם  תקשורת, 
טי. מאז הימלטותו ב-2013, הוא 

מצא מקלט במוסקבה.
דני  תא"ל  הידיעה,  לפי 

 ,8200 יחידת  מפקד  אז  הררי, 
של  הישראלית  המקבילה 
המל־ במהלך  נפגש  אן.אס.אי, 
ונמ־  2006 ביולי  שפרצה  חמה 
שכה 34 ימים עם נציג הסוכנות 
בתל  ארה"ב  בשגרירות  שישב 
אביב. הוא ביקש ממנו שוב ושוב 
בחיזבאללה,  בכירים  על  מידע 
האמריקני  החוק  כי  נענה  אך 
שעלול  מידע  העברת  על  אוסר 

לשמש להתנקשויות. 

המסמך  לפי 
הנציג  למטה  שחיבר 
לא  ששמו  האמריקני, 
"הייתה  ישראל  מצוין, 
את  לקבל  נואשת" 
של  בסופו  המידע. 
יש־ של  הלחץ  דבר, 
ראל הוביל את הממשל 
לאפ־ האמריקני 
המודיעין  לראש  שר 
לקבל  שלה  הלאומי 
בעצמו החלטה לגבי איזה מידע 

למסור.
ישראל  הכתבה,  לפי   
"חיילים  על  מידע  גם  ביקשה 
הייתה  הכוונה  כאשר  חטופים", 
ואלדד  גולדווסר  לאהוד  כנראה 
למל־ הביאה  שחטיפתם  רגב, 

ארד.  רון  לנווט  גם  ואולי  חמה, 
לקבל  ישראל  רצתה  בנוסף, 
איראן  מעורבות  על  גם  מידע 

בחטיפות ומידע "כלל עולמי".

מחלצים מחפשים 8 מטפסים 
שנעדרים בהימלאיה

צוות חילוץ ומסוקים יצאו לחפש 7 מטפסי הרים שנעדרים אחרי שיצאו למסע 
בהימלאיה ◆ ככל הנראה הם נפגעו ממפולת שלגים 

מ‡ פ. יוחנן
צוות חילוץ יצא לחפש אחר 
והמ־ מטפסים  שבעה  של  קבוצה 
דריך שלהם שנעדרים בצד ההודי 
של ההימלאיה. שני פקידי ממשל 
הם  הנראה  ככל  כי  אמרו  בהודו 

נפגעו ממפולת שלגים גדולה.
ארבעה  כוללת  הקבוצה   
בריטים, שני אמריקנים, אוסטרלי 
ומדריך מקומי. הם חלק מקבוצה 
גדולה יותר של 12 מטפסים. הק־
שבו־ כשלושה  לפני  יצאה  בוצה 
השני בגובהו  ההר  על  עות לטפס 

נאנדה  הלאומי  בפארק  בהודו, 
דווי. הפארק שוכן במדינת המחוז 
אוטראקהאנד שבצפון הודו וההר 
מתנשא לגובה של 7,817 מטרים.

שהקבוצה  מסרו  הרשויות 
הב־ למחנה  לשוב  אמורה  הייתה 
ארבעה  רק  אך  שבוע,  לפני  סיס 
שארג־ החברה  חזרו.  מהמטפסים 
נה את מסע הטיפוס המתינה כמה 
ימים נוספים כדי לראות אם הנע־
הודיעה  שלשום  ורק  יגיעו,  דרים 

לרשויות על היעדרותם.
 מוקדם יותר יצאה משלחת 

הנעד־ אחר  לחפש  הודית  חילוץ 
יידרשו  כי  אמר  רשמי  גורם  רים. 
למשלחת כמה ימים עד שתצליח 
נראו  שבו  האחרון  למקום  להגיע 
המטפסים. אמש הצטרפו מסוקים 

לחיפושים.
לקראת  נעלמו  המטפסים   
קטל־ שהייתה  הטיפוס  עונת  סוף 
נית במיוחד השנה. לפחות תשעה 
השנה  מתחילת  נהרגו  אדם  בני 
האוורסט,  הר  של  הנפאלי  בצד 
ביותר  הקטלנית  הטיפוס  בעונת 

מאז שנת 2015.
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בגלל המהגרים: 

ארה"ב תטיל סנקציות 
על מקסיקו

טראמפ מאשים את מקסיקו באחריות לגל ההגירה מהמדינה הדרום אמריקנית 
לארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
צפוי  האמריקני  הממשל 
מק־ על  סנקציות  בקרוב  להטיל 
להתבצע  צפוי  המהלך  סיקו. 
המסיבית  ההגירה  על  כעונש 
הסנקציות  לארה"ב.  ממקסיקו 
והם  הקרוב,  ליוני  ב-10  יוטלו 
חמישה  של  בסך  מסים  יכללו 

כל  על  הראשון  בשלב  אחוזים 
מוצר שייובא ממקסיקו לארה"ב. 
האמריק־ יוסיפו  הבא  בשלב 
בכל  אחוזים  חמישה  של  מס  נים 
את  תמנע  לא  מקסיקו  בו  חודש 
עד  לארה"ב  משטחה  ההגירה 
שהמס הכולל שיוטל על מוצרים 
ממקסיקו לארה"ב יעמוד על סך 

של 25%. 
דונלד  האמריקני  הנשיא 
מקסיקו  את  מאשים  טראמפ 
של  הגירה  המאפשרת  במדיניות 
מבקשי עבודה לארה"ב, זאת בכך 
שהשלטונות במקסיקו לא עושים 

דבר כדי לשמור על הגבולות. 

בגלל הסנקציות האמריקניות: 

פקיסטן צפויה לבטל את 
רכישת הנפט מאיראן

בעקבות הסנקציות, פקיסטן שוקלת לבטל מיזם הנדסי גדול שיאפשר הזרמה 
בקלות של נפט איראני לפקיסטן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
פקיסטן דורשת לבטל מיזם 
על  להקל  שנועד  גדול,  הנדסי 
למדינה  איראני  נפט  של  מעבר 
תק־ בכלי  דיווחים  לפי  הערבית. 
מעוניינת  פקיסטן  בעולם,  שורת 
גדול  מפרויקט  ידיה  את  למשוך 

משדות  צינורות  הקמת  שכלל 
הזיקוק  בתי  ועד  באיראן  הנפט 
אמורים  היו  הצינורות  בפקיסטן. 
הודו,  של  אדמתה  מעל  לעבור 
הפקיסטני  למשק  להזרים  ובכך 
צורך  וללא  בקלות  מאיראן,  נפט 

בספינות משא.

הפקי־ האנרגיה  שר  לדברי 
פקיסטן  חאן,  איוב  עומאר  סטני 
מעוניינת לבטל את העסקה ואת 
רכישות הנפט מאיראן בשל הס־
שעשויות  האמריקניות  נקציות 
להיות מוטלות עליה אם תמשיך 

בסחר עם איראן. 

072-337-1221
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סין בהכרה נדירה באירועי 
טיאננמן: "פעלנו נכון"

שר ההגנה הסיני הגן על התנהלות השלטון בעת דיכוי המפגינים האלים 
בבייג'ינג ביוני 1989, במהלכו נהרגו מאות אזרחים

מ‡ פ. יוחנן
המ־ דיכוי  על  הגנה  סין 
טיאננמן  בכיכר  האלים  פגינים 
בהכרה  שנה,   30 לפני  בבייג'ינג 
פומבית נדירה באירוע, וטענה כי 

מדיניותה הייתה נכונה.
השנה  יום  לפני  יומיים   
ה-30 לאירועים אמר שר ההגנה 
הסיני ווי פנגה כי זו הייתה "הח־
את  לדכא  ומוצדקת"  נכונה  לטה 
ההפגנות, וציין את היציבות בסין 
מטיאננמן  מודאגים  "כולם  מאז. 
בכנס  ווי  אמר  שנה",   30 אחרי 

בסינגפור.
תחת  מאז,  שעברו  "בשנים 
סין  הקומוניסטית,  המפלגה 
חו־ אתם  רבים.  שינויים  עברה 
שבים שהממשלה טעתה בטיפול 
לגבי  מסקנה  הייתה  באירועים? 

הייתה  הממשלה  הזה,  האירוע 
המהומות",  את  לעצור  נחושה 
בקהל  שאדם  אחרי  ווי  השיב 
לנושא.  להתייחס  ממנו  ביקש 
מאז  שההתפתחויות  אמר  הוא 
השל־ פעל  שבה  שהדרך  הוכיחו 

טון הייתה מוצדקת.
מצד  באירועים  הכרה   
נדירה  היא  בסין  ממשל  פקידי 
בתקיפות  מצונזר  בנושא  והדיון 
בתוך סין. לקראת ציון יום השנה, 
מזהירות  הרשויות  שנה,  מדי 
ועיתונאים  דין  עורכי  פעילים, 

מפני עיסוק בנושא.
אחרי   ,1989 ביוני  ב-4 
שבעה שבועות של מחאות סטו־
שחיתות  נגד  ועובדים  דנטים 
דמוקרטיות,  רפורמות  שדרשו 
את  והרגו  רדפו  וטנקים  חיילים 

המפגינים ואת הצופים ברחובות 
המובילים לכיכר טיאננמן. מאות, 
ואולי יותר מאלף בני אדם נהרגו, 
המדויק  ההרוגים  מספר  כי  אם 

עדיין לא ידוע.
טענה  הסינית  הממשלה   
האזרחים  מניין  כי  הטבח  אחרי 
 200 בין  נע  במהומות  שנהרגו 
הצלב  ארגון  אדם.  בני  ל-300 
קרוב  כי  הודיע  בסין  האדום 
בשנים  גם  נרצחו.  ל-2,700 
הסכ־ הושגה  לא  הטבח  שלאחר 
רוב  אך  הקורבנות,  מניין  על  מה 
של  לזה  דומים  היו  הדיווחים 
מערי־ במערב  האדום.  הצלב 
כים כי יותר מ-10,000 בני אדם 
בין  שהתרחשו  במהומות  נהרגו 
אותה  של  ביוני  ל-4  באפריל   15

השנה.
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בגלל המהגרים: 

ארה"ב תטיל סנקציות 
על מקסיקו

טראמפ מאשים את מקסיקו באחריות לגל ההגירה מהמדינה הדרום אמריקנית 
לארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
צפוי  האמריקני  הממשל 
מק־ על  סנקציות  בקרוב  להטיל 
להתבצע  צפוי  המהלך  סיקו. 
המסיבית  ההגירה  על  כעונש 
הסנקציות  לארה"ב.  ממקסיקו 
והם  הקרוב,  ליוני  ב-10  יוטלו 
חמישה  של  בסך  מסים  יכללו 

כל  על  הראשון  בשלב  אחוזים 
מוצר שייובא ממקסיקו לארה"ב. 
האמריק־ יוסיפו  הבא  בשלב 
בכל  אחוזים  חמישה  של  מס  נים 
את  תמנע  לא  מקסיקו  בו  חודש 
עד  לארה"ב  משטחה  ההגירה 
שהמס הכולל שיוטל על מוצרים 
ממקסיקו לארה"ב יעמוד על סך 

של 25%. 
דונלד  האמריקני  הנשיא 
מקסיקו  את  מאשים  טראמפ 
של  הגירה  המאפשרת  במדיניות 
מבקשי עבודה לארה"ב, זאת בכך 
שהשלטונות במקסיקו לא עושים 

דבר כדי לשמור על הגבולות. 

בגלל הסנקציות האמריקניות: 

פקיסטן צפויה לבטל את 
רכישת הנפט מאיראן

בעקבות הסנקציות, פקיסטן שוקלת לבטל מיזם הנדסי גדול שיאפשר הזרמה 
בקלות של נפט איראני לפקיסטן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
פקיסטן דורשת לבטל מיזם 
על  להקל  שנועד  גדול,  הנדסי 
למדינה  איראני  נפט  של  מעבר 
תק־ בכלי  דיווחים  לפי  הערבית. 
מעוניינת  פקיסטן  בעולם,  שורת 
גדול  מפרויקט  ידיה  את  למשוך 

משדות  צינורות  הקמת  שכלל 
הזיקוק  בתי  ועד  באיראן  הנפט 
אמורים  היו  הצינורות  בפקיסטן. 
הודו,  של  אדמתה  מעל  לעבור 
הפקיסטני  למשק  להזרים  ובכך 
צורך  וללא  בקלות  מאיראן,  נפט 

בספינות משא.

הפקי־ האנרגיה  שר  לדברי 
פקיסטן  חאן,  איוב  עומאר  סטני 
מעוניינת לבטל את העסקה ואת 
רכישות הנפט מאיראן בשל הס־
שעשויות  האמריקניות  נקציות 
להיות מוטלות עליה אם תמשיך 

בסחר עם איראן. 

072-337-1221

 100
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סין בהכרה נדירה באירועי 
טיאננמן: "פעלנו נכון"

שר ההגנה הסיני הגן על התנהלות השלטון בעת דיכוי המפגינים האלים 
בבייג'ינג ביוני 1989, במהלכו נהרגו מאות אזרחים

מ‡ פ. יוחנן
המ־ דיכוי  על  הגנה  סין 
טיאננמן  בכיכר  האלים  פגינים 
בהכרה  שנה,   30 לפני  בבייג'ינג 
פומבית נדירה באירוע, וטענה כי 

מדיניותה הייתה נכונה.
השנה  יום  לפני  יומיים   
ה-30 לאירועים אמר שר ההגנה 
הסיני ווי פנגה כי זו הייתה "הח־
את  לדכא  ומוצדקת"  נכונה  לטה 
ההפגנות, וציין את היציבות בסין 
מטיאננמן  מודאגים  "כולם  מאז. 
בכנס  ווי  אמר  שנה",   30 אחרי 

בסינגפור.
תחת  מאז,  שעברו  "בשנים 
סין  הקומוניסטית,  המפלגה 
חו־ אתם  רבים.  שינויים  עברה 
שבים שהממשלה טעתה בטיפול 
לגבי  מסקנה  הייתה  באירועים? 

הייתה  הממשלה  הזה,  האירוע 
המהומות",  את  לעצור  נחושה 
בקהל  שאדם  אחרי  ווי  השיב 
לנושא.  להתייחס  ממנו  ביקש 
מאז  שההתפתחויות  אמר  הוא 
השל־ פעל  שבה  שהדרך  הוכיחו 

טון הייתה מוצדקת.
מצד  באירועים  הכרה   
נדירה  היא  בסין  ממשל  פקידי 
בתקיפות  מצונזר  בנושא  והדיון 
בתוך סין. לקראת ציון יום השנה, 
מזהירות  הרשויות  שנה,  מדי 
ועיתונאים  דין  עורכי  פעילים, 

מפני עיסוק בנושא.
אחרי   ,1989 ביוני  ב-4 
שבעה שבועות של מחאות סטו־
שחיתות  נגד  ועובדים  דנטים 
דמוקרטיות,  רפורמות  שדרשו 
את  והרגו  רדפו  וטנקים  חיילים 

המפגינים ואת הצופים ברחובות 
המובילים לכיכר טיאננמן. מאות, 
ואולי יותר מאלף בני אדם נהרגו, 
המדויק  ההרוגים  מספר  כי  אם 

עדיין לא ידוע.
טענה  הסינית  הממשלה   
האזרחים  מניין  כי  הטבח  אחרי 
 200 בין  נע  במהומות  שנהרגו 
הצלב  ארגון  אדם.  בני  ל-300 
קרוב  כי  הודיע  בסין  האדום 
בשנים  גם  נרצחו.  ל-2,700 
הסכ־ הושגה  לא  הטבח  שלאחר 
רוב  אך  הקורבנות,  מניין  על  מה 
של  לזה  דומים  היו  הדיווחים 
מערי־ במערב  האדום.  הצלב 
כים כי יותר מ-10,000 בני אדם 
בין  שהתרחשו  במהומות  נהרגו 
אותה  של  ביוני  ל-4  באפריל   15

השנה.

mailto:http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala?subject=
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רוסיה: פיצוץ ענק במפעל 
תחמושת

עשרות נפצעו בפיצוץ במפעל תחמושת ◆ דיווח על שני נעדרים

מ‡ פ. יוחנן
בפי־ נפצעו  אדם  בני   38
לייצור  "קריסטל"  במפעל  צוץ 
לשימוש  נפץ  וחומרי  תחמושת 
דזרזינסק  בעיר  וצבא  אזרחי 
הודעת  פי  על  כך   - שברוסיה 
המפעל  במדינה.  החירום  רשות 
ממוקם במרחק של כ-400 קילו־
מטרים ממזרח למוסקבה, ועל פי 
הדיווחים הדי הפיצוץ גרמו לנזק 

רב בסביבתו.
סגן  קרסנוב,  דימיטרי 
הת־ לכלי  אמר  באזור,  המושל 
אדם  בני  שני  כי  ברוסיה  קשורת 
זאת,  עם  הפיצוץ.  מאז  נעדרים 
זמן קצר לאחר מכן חזר בו מהד־
ברים ואמר שהמידע שמסר אינו 
מאושר ואמינותו טרם התבררה.
הג־ לאחד  נחשב  המפעל, 
נשק  המייצרים  ברוסיה  דולים 

והן  האזרחי  לשוק  הן  ותחמושת 
תק־ כלי  לפי  צבאיים.  לצרכים 
הפיצוץ  עוצמת  במדינה  שורת 
רב  ועשן  במיוחד  חזקה  הייתה 

היתמר מעל לאזור.
מהדיווחים,  כמה  פי  על 

ואש  חלק  נהרס  מהבניין  קטע 
חומרי  נשמרו  בו  במתקן  פרצה 
פצצות  כולל  והתחמושת,  הנפץ 
אוויר. בנוסף לכך, הפיצוץ הוביל 
להרס זגוגיות ב-200 בנייני מגו־

רים בקרבת המפעל.

אושרו מיליוני שקלים לשיקום 
היישובים שנפגעו בשריפות

התקציב מיועד לתת מענה ראשוני לרשויות שנפגעו מגל השרפות ◆ שר 
הפנים: "הנזק הוא עצום. יש לאפשר לתושבים לחזור לשגרה מהר ככל 

האפשר"

מ‡ ח. פרנ˜ל
שפקד  השריפות  גל  לאחר 
אשר  שעבר  בשבוע  הארץ  את 
מבוא  היישוב  את  כליל  החריב 
בקיבוץ  קשות  ופגע  מודיעים 
רבים  תושבים  והותיר  אראל 
הממשלה  אישרה  גג,  קורת  ללא 
מיליון   4.5 של  לתקצוב  תכנית 
המ־ לרשויות  שיועברו  שקלים 
פגעי  עם  להתמודדות  קומיות 
וקי־ מודיעים  במבוא  השריפות 

בוץ הראל. 
התכנית תיתן מענה ראשו־
נאלצו  אשר  לרשויות  ומיידי  ני 
כלכליות  הוצאות  עם  להתמודד 
ול־ התושבים  פינוי  של  רבות 
בתיהם  אשר  התושבים  שהות 
הסיוע  המשך  שאלת  ניזוקו. 
רשות  ע''י  הקרוב  בחודש  תיבחן 
החרום הלאומית. ראש הממשלה 
ההחלטה  על  אמר  נתניהו  בנימין 
כי: "לפני כשבוע חווינו שריפות 
חלקים  שרפו  והן  מאוד,  קשות 
וקי־ מודיעים  מבוא  של  ניכרים 
רב,  לנזק  הביאו  הן  הראל.  בוץ 
מש־ לעשרות  טוטאלי  לאובדן 

אנחנו  הלב,  את  קורע  זה  פחות. 
לתושבים  מיידי  סיוע  מעבירים 
 4.5 של  בהיקף  נשרפו  שבתיהם 

מיליון שקלים". 
שר הפנים, הרב אריה דרעי 
הישובים  בשני  "ביקרתי  ציין: 
וראיתי את הנזק העצום שנגרם. 
המקומיות  לרשויות  כח  יישר 
שפעלו במהרה לסיוע מיידי לפי־
נוי ושיכון התושבים, עד למציאת 

פתרון קבע. על הממשלה לסייע 
לרשויות המקומיות כדי לאפשר 
האפ־ במהירות  לחזור  לתושבים 
למרות  חייהם,  לשגרת  שרית 
הנזק העצום שנגרם. הנחיתי את 
לבחון  להמשיך  המשרד  מנכ"ל 
והצרכים  ההוצאות  את  העת  כל 
לספק  מנת  על  הרשויות  של 

מענה כפי שידרש".

"על נפש צאצאינו" - סגולת 
היום: תפילת השל"ה

ער"ח סיון, נהגו ישראל להתפלל את 'תפילת השל"ה' – סגולה בדוקה להצלחה 
בחינוך הילדים לתורה ויר"ש 

מ‡: יר‡ל לבי‡
 – סיון  חודש  ראש  ערב 
לישראל,  תורה  ניתנה  בו  חודש 
לעם,  והפכנו  התקדשנו  בו  זמן 
בו קודשנו במצוות ותורה. חודש 
מיוחד זה, ידעו חכמינו, הוא זמן 
מסוגל לתפילה על הבנים, לבקש 
על יראתם, אהבתם וחובתם. לא 
מתוקף  חובה  אלא  עול,  שהיא 
המ־ מלכי  מלך  של  בניו  היותנו, 
ולימוד  המצוות  קיום  לא  לכים. 
ואילוצים,  קושי  מתוך  התורה 
הפני־ ויראתו  אהבתו  מתוך  אלא 

מית, לא החיצונית.
באופן  ואימהות  אבות 
מתפללים  ויומיומי  תמידי 
וייתן  דרכם  יצליח  שהקב"ה 
ויראי  ה'  אוהבי  ובנות  בנים  להם 
אלוקים, נדמה, כי כעת במציאות 
יותר  קורץ  שהרחוב  העכשווית, 
נוצץ,  הגדול  והעולם  פעם,  מאי 
התפילה  אחד,  לכל  ונגיש  קרוב 
נצרכת בכל רגע, בכל דקה. אינך 
ואיפה  נמצא  הפיתוי  היכן  יודע 
הטהור  הילד  את  יתפוש  הוא 
עליו  להגן  משתדל  שאתה  שלך, 
כל-כך. זה יכול להיות אצל חבר, 
כשע־ וסתם  השכונתית  במכולת 
לה על אוטובוס…הכול נמצא בכל 

מקום, כאן, שם ועכשיו.
סיון,  חודש  ראש  בערב 
ממש ימים ספורים, לפני זמן מתן 
מיוחדת,  תפילה  ישנה  תורתנו, 
זה  ביום  הקדוש.  השל"ה  שחיבר 
רבבות עמך בית ישראל, נוסעים 
לטבריה שם נמצא ציונו של צדיק 
ולה־ לבקש  להתפלל,  זה,  קדוש 

תחנן.

ישעיהו  רבי   – השל"ה 
דין  בית  אב  היה  הורביץ,  הלוי 
מפ־ לארץ  עלה  הוא  באירופה. 
ירוש־ הקהילות  כרב  וכיהן  ראג, 

ספרים  וחיבר  וטבריה  צפת  לים, 
הוא  שבהם,  המפורסם  רבים. 
ומראשי  הברית-  לוחות  שני 
השל"ה.  שמו,  קיצור  תיבותיהם, 
על  התפילה  מובאת  זה  בספר 
ידי  על  חוברה  שכנראה,  הבנים, 
מפרמישלאן,  סופר  שבתאי  רבי 
בספר  לדורות  כצוואה  ונכתבה 

זה.
הקדוש,  השל"ה  תפילת 
מבקשת על הבנים והבנות, מעצם 
וגם  והגשמתו  זה  בעולם  ייעודם 
ברו־ גדולים,  הקטנים-  בפרטים 

בניהם  על  וגם  ובגשמיות,  חניות 
בתפילה  ובעצם  בניהם.  ובני 
על  גם  אנו  מבקשים  זו,  מיוחדת 
שנש־ ולבקש  לדעת,  עצמינו! 
זה,  בעולם  את ייעודינו  אנו,  לים 
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ובקשה  התפלה  חובת  עלינו  חל 
כי  צרכינו,  בכל  יתברך  להשם 
בכל  כן  על  יתברך,  מאתו  הכול 
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נתנה  שבו  החודש  הוא  סיון, 
לה'  בנים  נקראים  ואז  התורה, 
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ותמיד  וז"ל:  ד')  אות  האותיות 
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וכן  עולם  עד  זרעו  וזרע  זרע  על 
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ובכל נפשו.
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בזמן מסוגל זה,
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הממשלה  לראש  בראיון  המליץ 

הוא  עמה  מיי,  תרזה  הבריטית 

צפוי להיפגש במהלך היום, לש־

את  ה'ברקזיט'  על  לשיחות  לוח 

האדם שהוביל את הקמפיין לע־

את האיחוד  של בריטניה  זיבתה 

- נייג'ל פארג'.

כינוס דמוקרטי בקליפורניה 
מאשים את ישראל בהפצת 

שנאת האיסלאם 
הדיון המדובר צפוי לעלות בכינוס של המפלגה הדמוקרטית בסן פרנסיסקו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמריק־ החדשות  רשת 
מסמך  השיגה  ניוז"  "פוקס  נית 
הדמוקר־ המפלגה  של  מכינוס 
שבמדינת  פרנסיסקו  בסן  טית 

ישראל  מוצגת  בו  קליפורניה 
אנטי-איס־ המעודדת  כמדינה 
מא־ בכך  העולם.  ברחבי  לאם 
את  במקום  הדמוקרטים  שימים 
ישראל באחריות לשנאת גזענים 
דומות  שאינן  לקבוצות  לבנים 

המוס־ האוכלוסייה  בהן  להן, 
היהודית  והאוכלוסייה  למית 
גור־ אותם  שלטענת  מה  עצמה, 
מים הוביל בסופו של דבר לטבח 
בבית  היהודים  המתפללים  של 

הכנסת בפיטסבורג.

איראן בירכה על פיזור 
הקואליציה בישראל: "תבוסה 

לטראמפ ונתניהו"
לדברי בכיר איראני, המהלך מעיד על עתידה של "עסקת המאה"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בכיר בממשל האיראני כינה 
בישראל  הקואליציה  פיזור  את 
לבחירות  המחודשת  וההליכה 
הממשלה  לראש  אישי  כ"כישלון 

דונלד  הנשיא  ולפטרונו  נתניהו 
טראמפ". 

המועצה  מזכיר  של  לדבריו 
"הכיש־ באיראן,  לאומי  לביטחון 
בישראל  הממשלה  הקמת  של  לון 

ולנותן  לנתניהו  גדולה  תבוסה  זו 
אמר  עוד  טראמפ".  שלו  החסות 
הבכיר האיראני כי הדבר מעיד על 
להם  שצפויה  הגדולה  "התבוסה 
ביישום עסקת המאה המקוללת".

סין רומזת: 'המתיחות הכלכלית 
עלולה להוביל לעימות צבאי'

שר ההגנה של סין אמר כי ארצו מותירה את הדלת פתוחה אם ארה"ב מעוניינת 
לדון רק בעקרונות מסחריים 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הסבלנות:  את  מאבדת  סין 
לנוכח מלחמת הסחר המתמשכת 
בין ארה"ב לסין, במסגרתה הטי־
לו שתי כלכלות הענק סנקציות זו 
סין  של  ההגנה  שר  מזהיר  זו,  על 
כי המתיחות בין המדינות עלולה 

להגיע עד כדי עימות צבאי. 
על  לדבר  רוצים  הם  "אם 
פתו־ הדלת  את  נשאיר  מסחר, 
חה", אמר השר ווי פנג. "אבל אם 
עד  נילחם   - להילחם  רוצים  הם 
וגם  אנחנו  "גם  לדבריו,  הסוף". 

או  שעימות  מבינים  האמריקנים 
הצ־ לשני  אסון  תהיה  מלחמה 
דדים. הסכמנו על צעדים לייצוב 

של  מצב  מעדיפים  ואנו  האזור, 
למ־ הסיכון  אבל  ופיתוח,  שלום 

לחמה עדיין קיים".

דו"ח מגלה: 

הודו כבר איננה הכלכלה בעלת 
הצמיחה המובילה בעולם

סין הציגה צמיחה גבוהה יותר מהודו בחודשים האחרונים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
התואר  את  איבדה  הודו 
הכל־ הצמיחה  בעלת  ה"מדינה 
בעולם",  ביותר  המהירה  כלית 
האחרו־ בשנים  זכתה  לו  תואר 
נות. דו"ח מיוחד שהונפק בימים 
הצמי־ נתוני  כי  מגלה  האחרונים 

חה של הכלכלה ההודית היו מא־
האחרונה  בתקופה  למדי  כזבים 
וכי שלושת החודשים הראשונים 
צמי־ בעלי  היו   2019 שנת  של 
המשק  עבור  במיוחד  איטית  חה 

ההודי. 
של  הכלכלה  הדו"ח,  לפי 

הודו צמחה בחודשים האחרונים 
ב-5.8%, שהוא שיעור איטי יותר 
שנרשמה   6.4% של  מהצמיחה 
איטי  וכן  תקופה,  באותה  בסין 
יותר מצמיחה של-6.6% ברבעון 
הקודם שניפקה הכלכלה ההודית 

עצמה. 

נעצרה תושבת הצפון שיצאה 
לסוריה והצטרפה לארגון טרור
לצורך יציאתה לסוריה גנבה הצעירה כספים ממשפחתה, עמם רכשה כרטיס 

טיסה ◆ אחרי שחזרה ארצה - נעצרה

מ‡: מ. יו„
עצרו  והמשטרה  השב"כ 
רסמי  רנוה  את  כחודש  לפני 
מחמד שנאוי, צעירה כבת 22 תו־
שבת הכפר מכר שבצפון, בחשד 
והצ־ לסוריה  כדין  שלא  שיצאה 
האיסלאמי  הטרור  לארגון  טרפה 

הקיצוני ג'בהת אל נוצרה.
עם  לחקירה  נעצרה  שנאוי 
ששהתה  לאחר  לישראל  חזרתה 
לארגון  וחברה  בסוריה  כשנה 
עלה  בשב"כ  בחקירתה  הטרור. 
אזרח  עם  קשר  יצרה  שנאוי  כי 
לסוריה  להגיע  לה  שהציע  סורי, 
הטרור  ארגון  לשורות  ולהצטרף 
ג'בהת אל נוצרה. שנאוי הסכימה 
להצעה זו מתוך רצון למות "מות 

קדושים".
בשב"כ  בחקירה  עלה  עוד 
גנבה  לסוריה  יציאתה  לצורך  כי 
עמם  ממשפחתה,  כספים  שנאוי 
הגי־ שנאוי  טיסה.  כרטיס  רכשה 
עה לתורכיה במרץ 18 וחצתה את 
באמצעות  סוריה  לשטח  הגבול 

תיעוד מזוייף.

שינאוי חברה לאנשי ארגון 
ג'בהת אל נוצרה בסוריה ושהתה 
בכלא  למעצרה  עד  במחיצתם 
ארגון  פעילי  ידי  על  אידליב 
ביקשה  שחרורה  לאחר  הטרור. 
בשורות  ולפעול  להמשיך  שנאוי 
את  עזבה  היא  אך  הטרור,  ארגון 
הוחזרה  ומשם  לתורכיה  סוריה 

לישראל.
ממצאי חקירתה של שינאוי 
מלמדים על השקפה אידאולוגית 
בארגון  תמיכה  לרבות  קיצונית, 
עמוקה  ושנאה  דעא"ש  הטרור 
הגי־ האחרון  שישי  ליהודים. 
כתב  צפון  מחוז  פרקליטות  שה 

אישום חמור נגד שינאוי.
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בישראל  הקואליציה  פיזור  את 
לבחירות  המחודשת  וההליכה 
הממשלה  לראש  אישי  כ"כישלון 

דונלד  הנשיא  ולפטרונו  נתניהו 
טראמפ". 

המועצה  מזכיר  של  לדבריו 
"הכיש־ באיראן,  לאומי  לביטחון 
בישראל  הממשלה  הקמת  של  לון 

ולנותן  לנתניהו  גדולה  תבוסה  זו 
אמר  עוד  טראמפ".  שלו  החסות 
הבכיר האיראני כי הדבר מעיד על 
להם  שצפויה  הגדולה  "התבוסה 
ביישום עסקת המאה המקוללת".

סין רומזת: 'המתיחות הכלכלית 
עלולה להוביל לעימות צבאי'

שר ההגנה של סין אמר כי ארצו מותירה את הדלת פתוחה אם ארה"ב מעוניינת 
לדון רק בעקרונות מסחריים 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הסבלנות:  את  מאבדת  סין 
לנוכח מלחמת הסחר המתמשכת 
בין ארה"ב לסין, במסגרתה הטי־
לו שתי כלכלות הענק סנקציות זו 
סין  של  ההגנה  שר  מזהיר  זו,  על 
כי המתיחות בין המדינות עלולה 

להגיע עד כדי עימות צבאי. 
על  לדבר  רוצים  הם  "אם 
פתו־ הדלת  את  נשאיר  מסחר, 
חה", אמר השר ווי פנג. "אבל אם 
עד  נילחם   - להילחם  רוצים  הם 
וגם  אנחנו  "גם  לדבריו,  הסוף". 

או  שעימות  מבינים  האמריקנים 
הצ־ לשני  אסון  תהיה  מלחמה 
דדים. הסכמנו על צעדים לייצוב 

של  מצב  מעדיפים  ואנו  האזור, 
למ־ הסיכון  אבל  ופיתוח,  שלום 

לחמה עדיין קיים".

דו"ח מגלה: 

הודו כבר איננה הכלכלה בעלת 
הצמיחה המובילה בעולם

סין הציגה צמיחה גבוהה יותר מהודו בחודשים האחרונים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
התואר  את  איבדה  הודו 
הכל־ הצמיחה  בעלת  ה"מדינה 
בעולם",  ביותר  המהירה  כלית 
האחרו־ בשנים  זכתה  לו  תואר 
נות. דו"ח מיוחד שהונפק בימים 
הצמי־ נתוני  כי  מגלה  האחרונים 

חה של הכלכלה ההודית היו מא־
האחרונה  בתקופה  למדי  כזבים 
וכי שלושת החודשים הראשונים 
צמי־ בעלי  היו   2019 שנת  של 
המשק  עבור  במיוחד  איטית  חה 

ההודי. 
של  הכלכלה  הדו"ח,  לפי 

הודו צמחה בחודשים האחרונים 
ב-5.8%, שהוא שיעור איטי יותר 
שנרשמה   6.4% של  מהצמיחה 
איטי  וכן  תקופה,  באותה  בסין 
יותר מצמיחה של-6.6% ברבעון 
הקודם שניפקה הכלכלה ההודית 

עצמה. 

נעצרה תושבת הצפון שיצאה 
לסוריה והצטרפה לארגון טרור
לצורך יציאתה לסוריה גנבה הצעירה כספים ממשפחתה, עמם רכשה כרטיס 

טיסה ◆ אחרי שחזרה ארצה - נעצרה

מ‡: מ. יו„
עצרו  והמשטרה  השב"כ 
רסמי  רנוה  את  כחודש  לפני 
מחמד שנאוי, צעירה כבת 22 תו־
שבת הכפר מכר שבצפון, בחשד 
והצ־ לסוריה  כדין  שלא  שיצאה 
האיסלאמי  הטרור  לארגון  טרפה 

הקיצוני ג'בהת אל נוצרה.
עם  לחקירה  נעצרה  שנאוי 
ששהתה  לאחר  לישראל  חזרתה 
לארגון  וחברה  בסוריה  כשנה 
עלה  בשב"כ  בחקירתה  הטרור. 
אזרח  עם  קשר  יצרה  שנאוי  כי 
לסוריה  להגיע  לה  שהציע  סורי, 
הטרור  ארגון  לשורות  ולהצטרף 
ג'בהת אל נוצרה. שנאוי הסכימה 
להצעה זו מתוך רצון למות "מות 

קדושים".
בשב"כ  בחקירה  עלה  עוד 
גנבה  לסוריה  יציאתה  לצורך  כי 
עמם  ממשפחתה,  כספים  שנאוי 
הגי־ שנאוי  טיסה.  כרטיס  רכשה 
עה לתורכיה במרץ 18 וחצתה את 
באמצעות  סוריה  לשטח  הגבול 

תיעוד מזוייף.

שינאוי חברה לאנשי ארגון 
ג'בהת אל נוצרה בסוריה ושהתה 
בכלא  למעצרה  עד  במחיצתם 
ארגון  פעילי  ידי  על  אידליב 
ביקשה  שחרורה  לאחר  הטרור. 
בשורות  ולפעול  להמשיך  שנאוי 
את  עזבה  היא  אך  הטרור,  ארגון 
הוחזרה  ומשם  לתורכיה  סוריה 

לישראל.
ממצאי חקירתה של שינאוי 
מלמדים על השקפה אידאולוגית 
בארגון  תמיכה  לרבות  קיצונית, 
עמוקה  ושנאה  דעא"ש  הטרור 
הגי־ האחרון  שישי  ליהודים. 
כתב  צפון  מחוז  פרקליטות  שה 

אישום חמור נגד שינאוי.
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בתגובה לתחקיר הפיגוע בצומת אריאל: 

"לא להציב גדודים 
מוחלשים ביו"ש" 

ארגון אחים לנשק הגיב לתחקיר הפיגוע בצומת אריאל 
◆ "הכשרתו של גדוד התותחנים המעורב - אינה 

מתאימה לגזרת איו"ש" אמרו בארגון

מ‡: מ. יו„
הפיגוע  "לאחר 
טענות  צפו  הקשה 
בדבר יכולתו של הכח 
לתת  במקום  שהיה 
הטרור  לאתגרי  מענה 
בגזרה מעין זו. הכשר־
תו המבצעית של גדוד 
המעורב  התותחנים 
מוח־ לגדודים  בדומה 
שהוצבו  אחרים  לשים 
יו"ש  בגזרת  לאחרונה 
אינה  קרקל,  כמו 
הל־ לאופי  מתאימה 
חימה בגזרה זו ונוגדת 
צה"ל  הצהרות  את 
שהגדודים המוחלשים 
צריכים להיות מוצבים 
בהגנת גבולות שלום", 

אומרים בארגון.
הזכי־ בנוסף 

את  לנשק  באחים  רו 
האר־ שפרסם  הדו"ח 
אשר  לאחרונה  גון 
בדבר  מחדלים  חשף 

והתנהלותם  כישורתם 
המעו־ הגדודים  של 
איו"ש.  בשטחי  רבים 
חושף  שלנו  "הדו"ח 
המדאיג  מהמצב  טפח 
הקיים כאשר הגדודים 
מוצבים  המוחלשים 
שמחים  אנחנו  בגזרה. 
התחקיר  שמסקנת 
את  תומכת  צה"ל  של 
שלנו  הדו"ח  מסקנות 
שינ־ צה"ל  ומהצהרת 
לשיפור  פעולות  קטו 
הלוחמים  כשירות 
גדו־ יוצבו  לא  כלומר 
מוכשרים  שאינם  דים 
בא־ כאלו  למשימות 

זור".
הזה  "הניסוי 
מצפים  ואנו  נכשל 
מנת  על  יפעל  שצה"ל 
הביטחון  את  להשיב 
המודאגים  לתושבים 
שהוצגו  מהנתונים 
ובתחקיר  בדו"ח 
גדו־ יציב  ולא  צה"ל, 
ביו"ש.  מוחלשים  דים 
אנו שבים ומשתתפים 
המשפחות  בצער 
יקיריהם,  את  שאיבדו 
לפ־ החלמה  מאחלים 
לש־ ומתפללים  צוע 
באשר  החיילים  לום 

הם".

בעקבות פגיעת הרקטה בחרמון:

 כבל של רכבל נפגע באתר החרמון 
במצלמות אתר החרמון נקלט רגע הפגיעה של הרקטה שנורתה מסוריה בשבת ◆ לפי דיווח סורי לפחות 

עשרה נהרגו בתקיפת צה"ל, כולל שבעה לוחמים זרים

מ‡: מ. יו„
מסוריה  השבת  במהלך  הירי  לאחר 
החרמון  אתר  אתמול  פרסם  ישראל,  לעבר 
אתר  של  האבטחה  ממצלמות  התיעוד  את 
החרמון בו רואים את פגיעת הרקטה באתר, 
כאשר כבל של רכבל שאינו פעיל בקיץ במ־
הממשלה  ראש  מרסיס.  נפגע  העליון  פלס 
ושר הביטחון בנימין נתניהו הגיב  לירי לגולן 
ביט־ התייעצויות  אתמול  "קיימתי  כי  ואמר 
חוניות בעקבות הירי לגולן, בהן הנחיתי את 
צה"ל על פעולה תקיפה. איננו מוכנים לסבול 
ירי לשטחנו ואנו מגיבים בעוצמה רבה כנגד 
כל תוקפנות נגדנו. זו מדיניות עקבית אותה 
ביטחון  למען  לעשות  נמשיך  וכך  מוביל  אני 

ישראל".
כי  דיווח  הסורי  האדם  זכויות  ארגון 
ידי  על  בתגובה  הלילה  שבוצעה  בתקיפה 
צה"ל נהרגו עשרה בני אדם, מתוכם שלושה 
לוחמים  אחרים  שבעה  בעוד  בלבד,  סורים 
יעדים של צבא סוריה סמוך לקונטרה, ביניהן זרים. דובר צה"ל אישר הבוקר כי תקף מספר 

תצ־ עמדות  מספר  ארטילריה,  סוללות  שתי 

סוללת  וכן  הגולן  רמת  בחזית  ומודיעין  פית 
 .SA-2 הגנה אווירית מסוג

השיגור  באירוע  צה"ל  דובר  פי  על 
לכיוון הגולן לא היו נפגעים, אך זוהתה נפי־
לה אחת בשטחנו. בתחילת השנה, שוגר טיל 
לאזור צפון רמת הגולן שיורט על ידי לוחמי 
"כיפת ברזל". המבקרים ואנשי ההנהלה זיהו 
את היירוט שהתבצע באזור האתר. הירי המ־
בעק־ ישראל  לעבר  תגובה  כירי  נראה  דובר 
בות תקיפה קודמת בסוריה, ולא בטילי נ"מ. 
המקרה הנ"ל הוא שיגור של ירי תלול מסלול 
לצפון רמת הגולן, שיצא משטח סוריה ויורט 

על ידי סוללת כיפת ברזל שמוצבת בצפון.
בנימין  הביטחון  ושר  הממשלה  ראש 
אתמול  "קיימתי  לגולן:  לירי  הגיב   נתניהו 
התייעצויות ביטחוניות בעקבות הירי לגולן, 
בהן הנחיתי את צה"ל על פעולה תקיפה. אי־
מגיבים  ואנו  לשטחנו  ירי  לסבול  מוכנים  ננו 
זו  נגדנו.  תוקפנות  כל  כנגד  רבה  בעוצמה 
מדיניות עקבית אותה אני מוביל וכך נמשיך 

לעשות למען ביטחון ישראל".

שיפור במצבו של הפצוע הקשה מהפיגוע 
בירושלים

גבריאל לביא המאושפז בבית החולים שערי צדק ביחידה לטיפול נמרץ, החל לנשום בכוחות עצמו ◆ 
לביא, אב לארבעה ילדים, נדקר על ידי מחבל בעיר העתיקה

מ‡: מ. יו„
אתמול  דיווח  צדק  שערי  החולים  בית 
על שיפור נוסף במצבו של הפצוע קשה בפי־
גוע בירושלים בשישי האחרון. החל משעות 
עצמו  בכוחות  נושם  לביא  גבריאל  הבוקר, 

בעודו מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ.
לאחר הפיגוע שהתרחש בעיר העתיקה 
גדול,  נס  לנו  אשתו: "היה  אמרה  בירושלים, 
בחלק  פעמים  הרבה  אותו  דקר  המחבל  כי 
הגוף העליון, בפנים ובראש וגם בעמוד הש־
הרבה  איבד  "גבריאל  כי  סיפרה  עוד  דרה". 
בטן.  ניתוח  עבר  הוא  דם.  מנות  וקיבל 6  דם 
המצב שלו קשה, אבל הרופאים אופטימיים".
הוסיפה  חצות",  מכולל  חזר  "בעלי 
התורה  לימוד  שבזכות  מאמינה  "ואני  לביא, 
שלו נזכה לערוך לו מסיבת הודיה". לביא גם 
לר־ "להתפלל  הרחב  לציבור  בבקשה  פנתה 

פואת גבריאל בן אינס".
אירע  העתיקה  בעיר  המשולב  הפיגוע 
לביא  את  דקר  המחבל  שישי.  יום  בבוקר 
לאחר  אנוש.  באופן  אותו  ופצע  שכם  בשער 

מכן, המשיך המחבל בריצה לכיוון רחוב דוד, 
לרובע  להימלט  שהצליח   ,16 בן  נער  ודקר 
כוחות  ראשוני.  טיפול  קיבל  שם  היהודי, 

מג"ב שהגיעו למקום, חיסלו את המחבל.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
רפ‡ל ‡בילום בן מרים, ‡יטה 
„ו„ בן עליה, מו‡ל בן ‡סר 

חנה, ‡ור‡ל בן י˜טרינה, ‚י‡ בן 
סימה, ר‡ובן יוסף בן חנה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com
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בעקבות בלוני תבערה: שריפות 
ביער כיסופים  

במקום פרצו שתי שריפות לאחר שפלסטינים שיגרו בלוני תבערה מעזה ◆ 
צוותים של קק"ל ושל צה"ל פעלו כדי לכבות את השריפות

מ‡: מ. יו„
את־ פרצו  שריפות  שתי 
עזה  בעוטף  כיסופים  ביער  מול 
כתוצאה מבלוני תבערה ששוגרו 
מרצועת עזה. צוותים של קק"ל 
ושל צה"ל פעלו כדי לכבות את 

השריפות.
המ־ לבית  הוגשו  אתמול 
כתבי  בירושלים  המחוזי  שפט 

 28 בן  חמדן,  עמאר  נגד  אישום 
תושב עיסוואיה בירושלים, ונגד 
גבר נוסף - בן 30 תושב סילוואן, 
בגין הצתה בימי גל החום. על פי 
האישום, חמדן הצית ב־24 במאי 
לאוניברסיטה  סמוך  עשבייה 
העברית בהר הצופים ובית החו־
ואילו  הצופים.  הר  הדסה  לים 
הנאשם השני ביקש מבנו בן ה־5 
לתחנת  סמוך  עשבייה  להצית 

קודם  יום  בסילוואן,  המשטרה 
לכן.

כשהתק־ האישום,  פי  על 
העשבייה,  את  להצית  הילד  שה 
עזבו  והשניים  אביו,  לו  סייע 
את המקום. בשל השריפה פונה 
ונג־ ממבקרים  דוד  עיר  מתחם 
הפרקליטות  לתשתיות.  נזק  רם 
תום  עד  אותם  לעצור  מבקשת 

ההליכים.

072-337-1221
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צוותים של קק"ל ושל צה"ל פעלו כדי לכבות את השריפות

מ‡: מ. יו„
את־ פרצו  שריפות  שתי 
עזה  בעוטף  כיסופים  ביער  מול 
כתוצאה מבלוני תבערה ששוגרו 
מרצועת עזה. צוותים של קק"ל 
ושל צה"ל פעלו כדי לכבות את 

השריפות.
המ־ לבית  הוגשו  אתמול 
כתבי  בירושלים  המחוזי  שפט 

 28 בן  חמדן,  עמאר  נגד  אישום 
תושב עיסוואיה בירושלים, ונגד 
גבר נוסף - בן 30 תושב סילוואן, 
בגין הצתה בימי גל החום. על פי 
האישום, חמדן הצית ב־24 במאי 
לאוניברסיטה  סמוך  עשבייה 
העברית בהר הצופים ובית החו־
ואילו  הצופים.  הר  הדסה  לים 
הנאשם השני ביקש מבנו בן ה־5 
לתחנת  סמוך  עשבייה  להצית 

קודם  יום  בסילוואן,  המשטרה 
לכן.

כשהתק־ האישום,  פי  על 
העשבייה,  את  להצית  הילד  שה 
עזבו  והשניים  אביו,  לו  סייע 
את המקום. בשל השריפה פונה 
ונג־ ממבקרים  דוד  עיר  מתחם 
הפרקליטות  לתשתיות.  נזק  רם 
תום  עד  אותם  לעצור  מבקשת 

ההליכים.
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כתגובה לירי לחרמון:

 חיל האוויר תקף בסוריה
לאחר הירי לחרמון, מטוסי ומסוקי קרב של צה"ל תקפו מטרות צבאיות של 

צבא אסד ◆ גורם צבאי סורי: שלושה מחיילינו נהרגו במתקפה

מ‡: מ. יו„
במוצאי  תקף  האוויר  חיל 
של  צבאיים  יעדים  כמה  שבת 
בתגובה  בסוריה,  אסד  משטר 
הח־ לעבר  הרקטות  שתי  לירי 
היעדים  בין  בערב.  אתמול  רמון 
סוללות  שתי  נמנו  שהותקפו 
תצפית  עמדות  כמה  ארטילריה, 
וסו־ הגולן  רמת  בחזית  ומודיעין 
 .SA-2 ללת הגנה אווירית מסוג
התקיפה  במהלך  כי  נמסר  עוד 
הופעלה מערכת ההגנה האווירית 
אך  סורי,  נ"מ  ירי  נגד  צה"ל  של 

לא זוהו נפילות בשטח ישראל.
כי  ציין  סורי  צבאי  מקור 
ממזרח  צה"ל,  מתקיפות  באחת 
לקוניטרה, נהרגו שלושה חיילים 
נפ־ נוספים  שבעה  ועוד  סורים 

אחר  למעקב  הסורי  המרכז  צעו. 
אופוזיציה  ארגון  אדם,  זכויות 
דיווח  בבריטניה,  מושבו  שמקום 
בתקיפות  נהרגו   10 לפחות  כי 
סו־ שלושה  לפחות  בהם  הלילה, 

רים.
כי  ציינו  בצה"ל  כך,  בתוך 
אמש  ששוגרו  מהרקטות  אחת 
בשטח  אותרה  החרמון  לעבר 
ישראל, והדגישו כי "צה"ל רואה 
במשטר הסורי אחראי לכל פעו־
סוריה  משטח  ישראל  נגד  לה 
ויפעל באופן תקיף נגד כל פעולה 

משטחה".
הידיעות  בסוכנות 
סאנא,  סוריה,  של  הממלכתית 
לקו־ ממזרח  התקיפה  כי  צוין 
 ,04:10 בשעה  התרחשה  ניטרה 
למטרת  שנגרם  נזק  על  דווח  וכן 

דיווח  יותר  מוקדם  התקיפה. 
למעקב  הסורי  המעקב  מרכז 
אחר זכויות אדם מסר כי "ישראל 
לחיז־ השייך  כוחות  ריכוז  תקפה 
באללה ולאיראן בפרברי דמשק".
אישר  מכן,  לאחר  קצר  זמן 
משרד ההגנה הסורי כי "הותקפו 
לדמשק".  מערב  מדרום  בסיסים 
טענו  סוריים  אופוזיציה  בארגוני 
כי מטרת התקיפה הייתה מחסני 
נשק, בין היתר באתר אל-כיסווה, 
שלפי דיווחים זרים הותקף בעבר 
ישראל.  על-ידי  פעמים  כמה 
הידי־ סוכנות  דיווחה  לכן  קודם 
עות הממלכתית של סוריה סאנא 
כי מערכות ההגנה האווירית ייר־
טו והפילו "כמה מטרות עוינות" 
שהגיעו משטח רמת הגולן לעבר 

דרום מערב דמשק.

הערב יחול יומא דהילולא 
הי"ט להסתלקותו של כ"ק מרן 
האדמו"ר אהרן יחיאל לייפער 
מנאדבורנא זצוקללה"ה מצפת

בצהרים ערב ראש חודש סיון יום המסוגל לחינוך הילדים תתקיים תפילת רבים 
על ציונו הקדוש אשר טמון בירכתי בית העלמין העתיק בסמוך לציון רבי פנחס 

בן יאיר בראשות בניו האדמו"רים שליט"א וקהל רב לישועת הכלל והפרט. 

ובערב ליל ר"ח סיון יערכו 
את שולחנם בבית מדרשם 

בא־ מנאדבורנה  האדמו"ר 
השלחן  את  יערוך  שליט"א  ניא 
על  שנקרא  מדרשו  בבית  הטהור 

שמו של רבינו בעיה"ק ירשלים
ערבית  תפלת   21 דוד  ר"ח 

בשעה 8.30 
האדמו"ר מנאדבורנא צפת 
ברחוב  מדרשו  בבית  שליט"א 

כ"ה בעיר הקודש צפת. 
מנאדבורנא  האדמו"ר 
חיפה שליט"א בבית מדרשו בר־

חוב מיכאל בחיפה.
מקאליש  האדמו"ר 
ברחוב  מדרשו  בבית  שליט"א  
בית  ג'  ברמה  הנביאה  דבורה 

שמש. 
מהנהגותיו  מעט  יזכירו  בו 
ומסי־ אצילות  מלאות  הקדושות 
רות נפשו מתוך אהבה לכל אחד 

מבני ישראל.
אייר  בי"ב  נולד  זי"ע  רבינו 
נאדבורנא  בעיר  תער"ב  שנת 
דוד  ר'  הרה"ק  לאביו  שבגליציה 
הי"ד בן הרה"ק ר' ישכר בער זי"ע
תפארת  עטרת  רבה"ק  בן 

ישראל מהר"מ מנדבורנא זי"ע
אחרי שניצל מגיא ההריגה 
חלק  איבד  בה  האיומה  בשואה 
גדול מבני משפחתו קומם מחדש 

בית  את  וקבע  הקודש  חצר  את 
ועד  ת"ו,  צפת  בעיה"ק  מדרשו 
תלפיות  לתל  ביתו  הפך  מהרה 

ורבים נושעו מברכותיו.
שנה  חמישים  ובמשך 
תורה  שם  הפיץ  (תש"י-תש"ס) 
מעוון,  השיב  ורבים  וחסידות, 
להשי"ת,  אהבה  מתוך  וקירבם 
בנ"י  באו  שבו  ביום  למרום  עלה 

למדבר סיני ויחן שם ישראל נגד 
אחד  כאיש  חז"ל  ואמרו  ההר, 

ובלב אחד,
רבינו  של  מדתו  היתה  זאת 
זי"ע כל ימי חייו להרבות אחדות 

ואהבה ושלום אצל בנ"י.
וימליץ  עלינו  יגן  זכותו      

טוב בעדינו

דיווח: 

ארה''ב דרשה מבכירים בלבנון לטפל במפעל הטילים של חיזבאללה
ארה"ב הבהירה ללבנון שלא תוכל למנוע מישראל לפעול נגד הטילים

מ‡: מ. יו„
היוצא  חיאת"  "אל  העיתון 
הסבר  אתמול  פרסם  בלונדון  לאור 
נס־ חסן  של  האיומים  להחרפת 
השבוע  בסוף  ישראל  כלפי  ראללה 
מזכ"ל  הפרסום,  פי  על  האחרון: 
שעוזר  משום  זאת  עשה  חיזבאללה 
לענייני  האמריקני  המדינה  מזכיר 
סאטרפי־ דיוויד  התיכון,  המזרח 
בלבנון  האחרון  בביקורו  הציג  לד, 
טילים  אתרי  של  ומפות  תמונות 
השייכים לארגון בפני הנשיא מישל 

אל- סעד  הממשלה  ראש  עאון, 
חרירי ויו"ר הפרלמנט נביה ברי.

המשלחת  הפרסום,  פי  על 
סאטר־ את  שליוותה  האמריקנית 
הלבנונים  מהבכירים  ביקשה  פילד 
לבחון דרכים "לטפל" בסוגיה. הוא 
להת־ יכולה  לא  שוושינגטון  הוסיף 
שבידיה,  והמפות  מהתמונות  עלם 
את  לרסן  תוכל  לא  ש"ארה"ב  וגם 
ישראל מלעשות פעולה כלשהי עם 

הטילים האלה".
על פי מקור לבנוני, נסראללה 
קיבל מסר מגורמים בכירים במדינה 

המדויקים  הטילים  אתרי  שלפיהם 
מסו־ הועברו  אשר  חיזבאללה,  של 
לעיני  וגלויים  כעת  מוכרים  ריה, 
ארה"ב  כאמור  וכי  הישראלים, 
מידע  לבנונים  לבכירים  העבירה 

בנושא זה.
שנשא  בנאום  שישי,  ביום 
נסרא־ טען  אל-קודס",  "יום  לרגל 
ללה כי ארה"ב מנצלת את הדיונים 
ביניהן  הימי  הגבול  על  ישראל  מול 
המ־ הטילים  נושא  את  לפתוח  כדי 
דויקים. "כן, אנחנו מודים שיש לנו 
לכל  מגיעים  אשר  מדויקים  טילים 

והטילים  בישראל,  שלנו  המטרות 
האלה יכולים לשנות את פני האזור 
ואת המשוואה", אמר. "על כל תקי־
טילים  של  יעד  נגד  ישראל  של  פה 
חיזבאללה  בלבנון,  שלנו  מדויקים 

יגיב באופן מיידי וחזק מאוד".
עם זאת, הוא הכחיש שבלבנון 
יש מפעלים לייצור טילים מדויקים. 
וביק־ אלינו  פנו  גורמים  מיני  "כל 
אתרים  מיני  כל  ונהרוס  שנפנה  שו 
איימו  ואף  מדויקים,  טילים  לייצור 
אני  אם  אותם.  עצרתי  אבל  עלינו. 
אומר שאין אז אין. אם היו - הייתי 

מראה לכם עכשיו".
המ־ הטילים  מפעלי  סוגיית 
על  פומבי  באופן  נחשפה  דויקים 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  ידי 
האחרון.  בספטמבר  באו"ם  בנאומו 
לחיזבא־ מורה  איראן  "בלבנון, 
לטובת  סודיים  אתרים  לבנות  ללה 
לפגוע  שיכולים  מדויקים  טילים 
מטרים  של  בדיוק  ישראל  בעומק 
שבהן  מפות  והציג  אמר  בודדים", 
"חיז־ לכאורה.  המפעלים  מסומנים 
באללה מנצל חפים מפשע בביירות 
כמגנים אישיים. הם הציבו שלושה 

בתי מלאכה לשדרוג טילים ליד נמל 
התעופה של בירת לבנון".

נתניהו הציג למנהיגים תמונה 
ואמר:  בביירות  התעופה  נמל  של 
"הנה מפעל הטילים הראשון בשכו־
נת עוזאי. לא רחוק משם - מסלולי 
נמצא  השני  המפעל  התעופה.  נמל 
שני  של  במרחק  לאצטדיון,  מתחת 
נמצא  והשלישי  מהנמל,  בלוקים 
לחיז־ שלי  המסר  לו.  סמוך  ממש 
באללה: ישראל יודעת מה ואיפה 
אתם עושים - ולא תיתן לכם לה־

תחמק מזה".
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סקר ישראל היום:

גוש הימין ללא ליברמן לא 
משיג רוב להקמת ממשלה

סקר 'ישראל היום' שפורסם הבוקר (ב) מציג נתונים בעייתים לנתניהו ◆ הליכוד 
מתחזק במנדט, אך גוש הימין ללא ליברמן יורד ל-59 מנדטים בלבד

מ‡: ח. פרנ˜ל
שמתפרסם  מנדטים  סקר 
מע־ היום  בישראל  (שני)  הבוקר 
לעומת  מנדטים   8 לליברמן  ניק 
מתחזק  הליכוד  כיום.  לו  שיש   5
עוברים  ושקד  ובנט  ל36  במנדט 
משקלול  החסימה.  אחוז  את 
יתקשה  שנצניהו  נראה  הסקר 
כנסת  חברי   61 של  רוב  להשיג 
להקמת ממשלה ללא ליברמן. אך 
להקים  יוכל  לא  השמאל  גוש  גם 

הצהיר  וחיברמן  היום  ממשלה 
לראשות  גנץ  בני  ימליץ  שלא 

הממשלה.
יהיו  אלו  אם  לעכשיו,  נכון 
מי  לראות  קשה  האמת,  תוצאות 
לרא־ המתמודדים  מהמועמדים 
להרכיב  יצליח  הממשלה  שות 
נתניהו  יצליח  אם  גם  קואליציה. 
מנדטים  לשאוב  דבר  של  בסופו 
לה־ ייאלץ  הוא  עדיין  מליברמן, 
ובנט,  שקד  עם  קואליציה  רכיב 

מהממשלה.  אתמול  פיטר  אותם 
שא־ הדבר היחיד  במצב הנוכחי, 
פשר לומר בבטחה זה ששום דבר 
לא בטוח. בהמשך הסקר הליכוד 
עם 36, כחול לבן נחלשת במנדט 
ליברמן   ,11 עם  הערבים  ל34, 
נחל־ וש"ס  יהדו"ת  ל8,  מתחזק 
את  עובר  בנט  ל7,  אחת  כל  שות 
העבודה   ,4 עם  החסימה  אחוז 
ואיחוד מפלגות הימין יורדות ל4 

כל אחת ומרצ נשארת עם 4.

הגה"ח ר' יוסף ויסברג ז"ל
אתמול בבוקר (א') הלך לעולמו הגה"ח ר' יוסף דוד ויסברג זצ"ל 

בחודש  נולד  ז"ל  המנוח 
רבי  הגאון  לאביו  תר"ץ  כסליו 
מח־ זצ"ל  ויסברג  צבי  אלימלך 
שובי חסידי צאנז, בהגיע לפרקו 
נישא לבתו הבכירה של כ"ק מרן 
יצחק  יעקב  ר'  הרה"ק  האדמו"ר 

מלעלוב ירושלים זצוק"ל.
שיעור  כמגיד  שימש  הוא 
מק־ לחברים  בשנים  עשרות 
מחפשים  כולם  כאשר  שיבים 
במתק  ולשמוע  בקרבתו  לשהות 
חכמתו,  דברי  את  שפתותיו 
בי־ תפילה  כבעל  שימש  כמו"כ 
הגדול  חותנו  בצל  הנוראים  מים 

זצ"ל.
היותו  הוא  מיוחד  פרק 
מרן  חותנו  של  וסודו  אמונו  איש 
מלעלוב  יצחק  יעקב  רבי  הרה"ק 
התמסר  שאיליו  זיע"א  ירושלים 
יחסר  לא  למען  ונפשו  גופו  בכל 
כל ברוחנית ובגשמיות, ולאחמ"כ 
אצל בנו הרה"ק מוהרשנ"נ זיע"א 
בח־ לימודו  קבע   וכמו"כ 
ברותא מידי יום ביום עם אחיינו 
מלעלוב־ אדמו"ר  כ"ק  להבל"ח 

ירושלים שליט"א.
ר'  הידוע  העסקן  הוא  בנו 
מועצת  חבר  הי"ו,  ויסברג  חיים 

העיר ביתר עילית לשעבר. 
בגיל  טובה  בשיבה  נפטר 

הצה־ בשעות  יצאה  הלויתו   ,85
רים מביתו ברחוב יואל דרך בית 

המדרש לעלוב ירושלים בשכונת 
בית ישראל להר המנוחות.

סטארקיסט מרכיבה לכם 
תפריט לחג השבועות

חג השבועות בפתח והתכונה לקראת ארוחת החג החלבית בעיצומה. בחג 
השבועות הזה, טונה סטארקיסט מזמינה אתכם לבשל ולאפות עם מבחר מוצרי 
הטונה האיכותיים. טונה סטארקיסט אינה מכילה חומר משמר ועשירה בחלבון 
מלא ואיכותי, כך שתוכלו לכבד את שולחן החג במאכלי חלב בריאים, מזינים, 

טעימים ויצירתיים שיקצרו מחמאות מכולם

שבלולי קרפ במילוי גבינת 
שמנת, טונה מעושנת ועירית

טונה  באדיבות  מתכון 
סטארקיסט 

סיוון  טל  צילום:  קרדיט 
ציפורין 

מצרכים: 
לקרפים:
4 ביצים 

  ¼ כוס מים 
1 כוס קמח

 1 כוס חלב 
 ½   כפית מלח

1 כף חמאה מומסת + מעט 
חמאה  לשימון המחבת 

למלית:
סטאר־ טונה  של  קופסה   1

קיסט בשמן זית כתית מעולה
250 גר’ גבינת שמנת 

עירית קצוצה לפי הטעם 

אופן ההכנה: 
קרפים: 

החומרים  כל   את  טורפים 
בקערה עד שנוצרת בלילה חלקה 

ללא גושים
 ומכניסים למקרר לשעה 

משמנים מחבת טפלון  בח־
מאה

מהב־ מצקת  חצי  יוצקים 
לילה 

כדי  המחבת  את  ומסובבים 
בשכ־ כולה  את  תכסה  שהבלילה 

בה אחידה ודקה
 מטגנים עד הופעת בועות  

והופכים לצד השני ל-10 שניות
היטב   מערבבים  מלית:   

בקערה את כל חומרי המלית
 הרכבת המנה: מורחים כל  
מהמ־ אחידה  בשכבה  קרפ  עלה 

לית ומגלגלים
 פורסים את גלילי הקרפים 

לרוחבם לשבלולים (כמו סושי)
 ומסדרים בצלחת הגשה.

לכל  מאחלת  סטארקיסט 
בית ישראל חג שבועות שמח!

https://www.charidy.com/chonchim?utm_source=sh&utm_medium=banner&utm_campaign=Matchig&utm_content=story
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סקר ישראל היום:

גוש הימין ללא ליברמן לא 
משיג רוב להקמת ממשלה

סקר 'ישראל היום' שפורסם הבוקר (ב) מציג נתונים בעייתים לנתניהו ◆ הליכוד 
מתחזק במנדט, אך גוש הימין ללא ליברמן יורד ל-59 מנדטים בלבד

מ‡: ח. פרנ˜ל
שמתפרסם  מנדטים  סקר 
מע־ היום  בישראל  (שני)  הבוקר 
לעומת  מנדטים   8 לליברמן  ניק 
מתחזק  הליכוד  כיום.  לו  שיש   5
עוברים  ושקד  ובנט  ל36  במנדט 
משקלול  החסימה.  אחוז  את 
יתקשה  שנצניהו  נראה  הסקר 
כנסת  חברי   61 של  רוב  להשיג 
להקמת ממשלה ללא ליברמן. אך 
להקים  יוכל  לא  השמאל  גוש  גם 

הצהיר  וחיברמן  היום  ממשלה 
לראשות  גנץ  בני  ימליץ  שלא 

הממשלה.
יהיו  אלו  אם  לעכשיו,  נכון 
מי  לראות  קשה  האמת,  תוצאות 
לרא־ המתמודדים  מהמועמדים 
להרכיב  יצליח  הממשלה  שות 
נתניהו  יצליח  אם  גם  קואליציה. 
מנדטים  לשאוב  דבר  של  בסופו 
לה־ ייאלץ  הוא  עדיין  מליברמן, 
ובנט,  שקד  עם  קואליציה  רכיב 

מהממשלה.  אתמול  פיטר  אותם 
שא־ הדבר היחיד  במצב הנוכחי, 
פשר לומר בבטחה זה ששום דבר 
לא בטוח. בהמשך הסקר הליכוד 
עם 36, כחול לבן נחלשת במנדט 
ליברמן   ,11 עם  הערבים  ל34, 
נחל־ וש"ס  יהדו"ת  ל8,  מתחזק 
את  עובר  בנט  ל7,  אחת  כל  שות 
העבודה   ,4 עם  החסימה  אחוז 
ואיחוד מפלגות הימין יורדות ל4 

כל אחת ומרצ נשארת עם 4.

הגה"ח ר' יוסף ויסברג ז"ל
אתמול בבוקר (א') הלך לעולמו הגה"ח ר' יוסף דוד ויסברג זצ"ל 

בחודש  נולד  ז"ל  המנוח 
רבי  הגאון  לאביו  תר"ץ  כסליו 
מח־ זצ"ל  ויסברג  צבי  אלימלך 
שובי חסידי צאנז, בהגיע לפרקו 
נישא לבתו הבכירה של כ"ק מרן 
יצחק  יעקב  ר'  הרה"ק  האדמו"ר 

מלעלוב ירושלים זצוק"ל.
שיעור  כמגיד  שימש  הוא 
מק־ לחברים  בשנים  עשרות 
מחפשים  כולם  כאשר  שיבים 
במתק  ולשמוע  בקרבתו  לשהות 
חכמתו,  דברי  את  שפתותיו 
בי־ תפילה  כבעל  שימש  כמו"כ 
הגדול  חותנו  בצל  הנוראים  מים 

זצ"ל.
היותו  הוא  מיוחד  פרק 
מרן  חותנו  של  וסודו  אמונו  איש 
מלעלוב  יצחק  יעקב  רבי  הרה"ק 
התמסר  שאיליו  זיע"א  ירושלים 
יחסר  לא  למען  ונפשו  גופו  בכל 
כל ברוחנית ובגשמיות, ולאחמ"כ 
אצל בנו הרה"ק מוהרשנ"נ זיע"א 
בח־ לימודו  קבע   וכמו"כ 
ברותא מידי יום ביום עם אחיינו 
מלעלוב־ אדמו"ר  כ"ק  להבל"ח 

ירושלים שליט"א.
ר'  הידוע  העסקן  הוא  בנו 
מועצת  חבר  הי"ו,  ויסברג  חיים 

העיר ביתר עילית לשעבר. 
בגיל  טובה  בשיבה  נפטר 

הצה־ בשעות  יצאה  הלויתו   ,85
רים מביתו ברחוב יואל דרך בית 

המדרש לעלוב ירושלים בשכונת 
בית ישראל להר המנוחות.

סטארקיסט מרכיבה לכם 
תפריט לחג השבועות

חג השבועות בפתח והתכונה לקראת ארוחת החג החלבית בעיצומה. בחג 
השבועות הזה, טונה סטארקיסט מזמינה אתכם לבשל ולאפות עם מבחר מוצרי 
הטונה האיכותיים. טונה סטארקיסט אינה מכילה חומר משמר ועשירה בחלבון 
מלא ואיכותי, כך שתוכלו לכבד את שולחן החג במאכלי חלב בריאים, מזינים, 

טעימים ויצירתיים שיקצרו מחמאות מכולם

שבלולי קרפ במילוי גבינת 
שמנת, טונה מעושנת ועירית

טונה  באדיבות  מתכון 
סטארקיסט 

סיוון  טל  צילום:  קרדיט 
ציפורין 

מצרכים: 
לקרפים:
4 ביצים 

  ¼ כוס מים 
1 כוס קמח

 1 כוס חלב 
 ½   כפית מלח

1 כף חמאה מומסת + מעט 
חמאה  לשימון המחבת 

למלית:
סטאר־ טונה  של  קופסה   1

קיסט בשמן זית כתית מעולה
250 גר’ גבינת שמנת 

עירית קצוצה לפי הטעם 

אופן ההכנה: 
קרפים: 

החומרים  כל   את  טורפים 
בקערה עד שנוצרת בלילה חלקה 

ללא גושים
 ומכניסים למקרר לשעה 

משמנים מחבת טפלון  בח־
מאה

מהב־ מצקת  חצי  יוצקים 
לילה 

כדי  המחבת  את  ומסובבים 
בשכ־ כולה  את  תכסה  שהבלילה 

בה אחידה ודקה
 מטגנים עד הופעת בועות  

והופכים לצד השני ל-10 שניות
היטב   מערבבים  מלית:   

בקערה את כל חומרי המלית
 הרכבת המנה: מורחים כל  
מהמ־ אחידה  בשכבה  קרפ  עלה 

לית ומגלגלים
 פורסים את גלילי הקרפים 

לרוחבם לשבלולים (כמו סושי)
 ומסדרים בצלחת הגשה.

לכל  מאחלת  סטארקיסט 
בית ישראל חג שבועות שמח!

https://www.charidy.com/chonchim?utm_source=sh&utm_medium=banner&utm_campaign=Matchig&utm_content=story


יום שני כ"ט אייר תשע"ט 2003/06/2019

מבקר המדינה מתריע:

 בעיות אבטחה קשות בעוטף ירושלים
בדו"ח מיוחד מתריע מבקר המדינה על כשלים ביישום נוהלי האבטחה והבידוק במעברים 
◆ כמו כן הוא מתריע על ההכשרה הנדרשת למאבטחים ומפקדיהם ◆ בדו"ח נכתב כי דרך 

אחת הפרצות נכנס המחבל שרצח את הנערה אנסבכר הי"ד לפני מספר חודשים 

מ‡: מ. יו„
מתריע  המדינה  מבקר 
בנוגע  משמעותיים  ליקויים  על 
והבי־ האבטחה  בנוהלי  לעמידה 
להכשרה  ובנוגע  הביטחוני  דוק 
ולכשירות  למפקדים  הנדרשת 
בעוטף  במעברים  המאבטחים 
בדו"ח  כך,  על  נוסף  ירושלים. 
מת־ אתמול,  שהתפרסם  מיוחד 
ריע השופט בדימוס יוסף שפירא 
במ־ פרצות  של  קיומן  המשך  כי 
כשול אשר מאפשרות כניסה של 
ושומרון  יהודה  משטחי  שב"חים 
תו־ ביטחון  את  מסכן  לירושלים 

שבי ישראל.
סיום  עד  כי  נכתב  בדו"ח 
נו־  ,2018 בנובמבר  הביקורת, 
תוואי  לאורך  פרצות  שתי  תרו 
ירושלים.  עוטף  בגזרת  המכשול 
כי  כתב  שפירא  בדימוס  השופט 
כניסה  מאפשרות  אלה  פרצות 
מיהודה  לירושלים  שב"חים  של 
הפיגוע  את  הזכיר  הוא  ושומרון. 
שבו  השנה,  בפברואר  הרצחני 
דרך  לבירה  חדר  מחברון  מחבל 
עין  ביער  ורצח  הפרצות  אחת 
יעל את אורי אנסבכר ז"ל, בת 19 

מהיישוב תקוע.
סביב  המכשול  הקמת 
פעילות  למנוע  נועדה  ירושלים 
חבלנית עוינת והסתננות לתחומי 
 3873 ממשלה  בהחלטת  ישראל. 
"ממשלת  כי  נקבע   2005 מיולי 
בהשלמה  חשיבות  רואה  ישראל 
באזור  הביטחון  גדר  של  מיידית 
רמת  את  לשפר  כדי  ירושלים, 
יש־ תושבי  של  האישי  הביטחון 
עוטף  אזור  ותושבי  בכלל,  ראל 

ירושלים בפרט".
המכשול  תוואי  של  אורכו 
 145 הוא  ירושלים  עוטף  בגזרת 
היישובים  את  מקיף  והוא  ק"מ 
ובית  החדשה  גבעון  זאב,  גבעת 
הש־ את  מצפון-מערב,  חורון 

זאב  ופסגת  יעקב  נווה  כונות 
עציון  גוש  יישובי  ואת  ממזרח; 

וביתר עילית מדרום.
המש־ כי  עולה  מהביקורת 

טרה ממשיכה להתנגד לקבל את 
הטיפול  בתחום  שב"כ  הנחיות 
הביטחוני בעוברים במעברים בין 

יהודה ושומרון לירושלים.
עד  כי  כתב  המדינה  מבקר 
כל  נסגרו  טרם  הביקורת  תום 
אף  ירושלים  בעוטף  הפרצות 
לכך  אישר  הביטחוני  שהקבינט 
ומקורות  תוכנית   2016 ביוני 
כי  הוסיף  המבקר  תקציביים. 
והתממשותו  הקיים  הסיכון  נוכח 
משרד  על  לפני,  אנסבכר  ברצח 
הביטחון, המשטרה וצה"ל לוודא 
המיטבי  הביטחוני  המענה  שניתן 
מקיומן  הנובע  הסיכון  לצמצום 

של פרצות אלה.
בהחלטה  כי  כתב  המבקר 
אח־ יהיה  ששב"כ  נקבע  ב/43 
בתחום  המקצועית  להנחיה  ראי 
אדם  בבידוק  הביטחוני  הטיפול 
פרט   - המעברים  בכלל  וכבודתו 
לה־ אחראי  שצה"ל  למעברים 
במעבר  כי  נקבע  עוד  פעלתם. 
עברה  לתפעולו  שהאחריות 
יהיה  שב"כ  אחר,  לגוף  מצה"ל 
בו.  המקצועית  להנחיה  אחראי 
כמו כן נקבע כי על השב"כ למלא 
בתחום  מנחה  כגוף  תפקידיו  את 
בכל  בנוסע  הביטחוני  הטיפול 
המו־ המבצעית,  להפעלה  הנוגע 
הפי־ אדם,  בכוח  הטיפול  דיעין, 

קוח והבקרה ועוד.
כך  על  גם  מתריע  המבקר 
וניכר  מתמשך  מחסור  שקיים 
במאבטחים במעברי עוטף ירוש־
ובפעי־ בביטחון  פוגע  אשר  לים 
לדברי  במעברים.  השוטפת  לות 
המא־ זה,  מחסור  בשל  המבקר, 
אינם  ירושלים  בעוטף  בטחים 
הכשרה  ריענון  בימי  משתתפים 
דבר  המשטרה,  בנוהל  כנדרש 

הפוגע בכשירותם המבצעית.
בתגובה:  נמסר  מצה"ל 
כבר  שעלו  הליקויים  "מרבית 
עבו־ בתהליך  נמצאים  או  טופלו 
דה. המענה לליקויים ניתן כחלק 
מעבודת מטה נרחבת, במסגרתה 
גזרת  של  מחדש  ארגון  התבצע 

״בנימין״,  המרחבית  החטיבה 
בכדי לשפר את המענה המבצעי 
בגזרת עוטף ירושלים וכדי לייעל 
את התיאום ושיתוף הפעולה בין 
מעבודת  כחלק  הביטחון.  גורמי 
מטה זו, השתנו גבולות הגזרה בין 
החטיבות המרחביות, כדי שיוכלו 

להתמקד ולהתמחות במרחב זה.
בשי־ צה"ל  זאת,  "בעקבות 
ומ־ שב"כ  ישראל,  משטרת  תוף 
שרד הביטחון העמיקו את שיתוף 
בהע־ המתבטא  ביניהם,  הפעולה 
רכות מצב משותפות, שיתוף ידע 
בין הגורמים, תרגילים, פעילויות 

מבצעיות וחמ"ל משותף.
התפר,  למעברי  "בנוגע 
המופיעים  הלקחים  כלל  יושמו 
נרחבת  מתוכנית  כחלק  בדו״ח. 
ושו־ ביהודה  המעברים  לשדרוג 
מרון, שודרגו גם שלושה מעברים 
בגזרת עוטף ירושלים. באמצעות 
אמ־ הטמעת  המעברים,  הרחבת 
צעים טכנולוגיים, אמצעי שיקוף, 
הקמת  הבידוק,  מסלולי  הרחבת 
והוספת  ביומטריים  מעברים 
נעשה  המעבר  בידוק,  עמדות 
הפלסטיניים  עבור  ומהיר  יעיל 
בהם  העוברים  הרבים  והתיירים 
מידי יום. כמו כן, כחלק משיתוף 
ישראל,  משטרת  עם  הפעולה 
המשטרה  של  המעברים  לוחמי 
הצבאית עוברים גם הכשרה ע״י 
משטרת ישראל בכדי לוודא שה־

נהלים אחידים בין הגופים".
 

או חייגו ל: 053-3194968

03-742-742-7
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אחרי עוד רבעון מוצלח: האם היצוא הישראלי 
יעמוד ביעד השאפתני שהוצג לו?

ברבעון הראשון של 2019 הסתכם היצוא הישראלי בכ- 28 מיליארד דולר, עלייה דולרית של כ-3% לעומת הרבעון 
המקביל אשתקד ◆ שר הכלכלה אופטימי: חציית רף ה-120 מיליארד דולר בשנה הבאה – יעד ריאלי

היצוא  גדל  האחרונות  שבשנים  לאחר 
חדש,  שיא  נקבע   2018 ובשנת  מהיר  בקצב 
כי  מראים   2019 של  הראשון  הרבעון  נתוני 
החז־ לביצועים  בהשוואה  אף  ממשיך,  היצוא 
קים שהציג בתקופה המקבילה אשתקד, אם כי 
ראשוני  מסיכום  עולה  כך   - יותר  מתון  בקצב 
והתע־ הכלכלה  ומשרד  היצוא  מכון  שערכו 

שייה.  
סך יצוא הסחורות והשירותים מישראל 
הסתכם ברבעון הראשון של השנה בכ-28 מי־
ליארד דולר – גידול דולרי של כ-3% בהשוואה 
לרבעון הראשון של 2018. נזכיר כי שנת 2018 
בסיכומה  הישראלי,  ביצוא  שיא  שנת  נחשבת 
וחצה  כ-7%  של  דולרי  בשיעור  היצוא  גדל 
את רף ה-110 מיליארד דולר. הגידול שנרשם 
היתר,  בין  הושפע,  של 2018  הראשון  ברבעון 
מהשפעות הקצה של הגידול הנאה ביצוא שנ־

רשם במחצית השנייה של 2018.
בהתאם למגמה בשנים האחרונות, הע־
המואצת  הצמיחה  המשך  בזכות  נרשמה  לייה 
ביצוא סקטור השירותים - אשר גדל בשיעור 
דולרי של כ-6% להיקף של כ-12.5 מיליארד 
דולר.  עלייה זו נבעה בעיקר מגידול חד שנ־
שירותי  יצוא  ההזנק.  חברות  יצוא  לזכות  זקף 
לרבעון  בהשוואה  גדלו  ומו"פ  תוכנה  מחשוב, 
המקביל אשתקד, אך בשיעורים מתונים יותר. 
עליות יפות התקבלו ביצוא שירותי התיירות 
והתחבורה, זאת בהמשך למגמה החיובית בש־

נים הקודמות. 
שינוי  ללא  נותר  הסחורות  סקטור 
בכ-16  (הסתכם  השנה  של  הראשון  ברבעון 

הושפע  זה  בסקטור  היצוא  דולר).  מיליארד 
בשיעור  ירד  אשר  היהלומים  מיצוא  לשלילה 
מיליארד  כ-1.5  של  (להיקף  כ-25%  של  חד 
ירידה  רשם  החקלאי  היצוא  גם  כאשר  דולר), 
משמעותית בהשוואה לרבעון המקביל אשת־
קד (ירידה של כ-20% להיקף של כ-390 מי־
ליון דולר). לעומת זאת היצוא התעשייתי גדל 
בשיעור של כ-5% להיקף של כ-14 מיליארד 
דולר –בעיקר בזכות גידול חד ביצוא הכימיק־

לים ותזקיקי הנפט. 
מניתוח נתוני יצוא הסחורות  ע"פ אזו־
רים גיאוגרפיים עולה כי  ברבעון הראשון של 
השנה חל גידול חד של כ-30% ביצוא לאיחוד 
מי־  5.6 כ-  של  להיקף  טיפס  אשר  האירופי, 
זה  גידול  היצוא).  מסך  (כ-43%  דולר  ליארד 
מוסבר בעיקר בזכות העלייה החדה שנרשמה 
זאת  לעומת  לאסיה  היצוא  לבריטניה.   ביצוא 
כ-30%,  של  דומה  בשיעור  חדה  ירידה  רשם 
שנת  במהלך  שהתקבלה  חדה  עליה  לאחר 
של  הראשון  ברבעון  לאסיה  היצוא  סך   .2018
2019 הסתכם בכ-2.1 מיליארד דולר (כ-16% 
עיקר  את  מסביר  לסין  היצוא  היצוא).  מסך 
כי  להדגיש  חשוב  אך  ליבשת,  ביצוא  הירידה 
בהשוואה  וכי  חד  בשיעור  גדל   2018 במהלך 
מתקבלת  קודמות  בשנים  מקבילות  לתקופות 
שמר  לארה"ב  היצוא  היצוא.  בהיקפי  עלייה 
דולר  מיליארד  כ-2.8  של  ברמה  יציבות  על 
מש־ שינוי  ללא  ונותר  היצוא)  מסך  (כ-22% 
המקבילה  בתקופה  להיקפו  בהשוואה  מעותי 

אשתקד. 
במכון היצוא מעריכים כי השנה תמשך 

מגמת הצמיחה ביצוא השירותים, אם כי בש־
בשנים  שנרשמו  מאלו  יותר  מתונים  עורים 
קודמות. יצוא הסחורות צפוי לצמוח גם הוא 
בשיעור מתון וייהנה מהמומנטום החיובי הצ־
פוי בעקבות כניסתו של פס היצור של אינטל  
הבאים.  הרבעונים  במהלך  מוגברת  לתפוקה 
התחזית  זה,   בשלב  השתנתה,  לא  זאת  לאור 
היצוא  היקף  פיה  על  המכון  של  המקורית  
מישראל בשנת 2019 יגדל בשיעור דולרי של 
כ-5% -  לסך כולל של כ-116 מיליארד דולר. 
הכנסת  חבר  והתעשייה,  הכלכלה  שר 
לח־ ליעד  לעצמה  שמה  "הממשלה  כהן:  אלי 
צות את רף ה-120 מיליארד דולר ייצוא לשנת 
2020 וכבר בשנת 2018 היצוא הישראלי שבר 
מיליארד   110 בלמעלה  והסתכם  חדש  שיא 
של  המשותפת  לפעילות  הודות  זאת  דולר, 
היצואנים, מכון היצוא ומשרד הכלכלה.  ליצוא 

הישראלי חשיבות גדולה לכלכלת ישראל, הוא 
קטר הצמיחה של המשק הישראלי ומקור מר־
וחברתי.  כלכלי  ושגשוג  יציבה  לתעסוקה  כזי 
היש־ התעשייה  של  החנית  חוד  הם  היצואנים 
ראלית ומהגורמים המובילים בצמיחת המשק. 
מורכבים  אתגרים  מציבה  הבינלאומית  הזירה 
וקשים בפני היצואנים הישראליים, ואני שמח 
שתכניות הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה 
בהתמודדותם  אלו  ליצואנים  לסייע  מצליחות 

בשווקים הבינלאומיים" 
אנו   " היצוא:  מכון  מנכ"ל  אריאלי,  גדי 
גאים בנתונים המעידים על המשך המגמה של 
לי־ לסייע  ימשיך  היצוא  מכון  ביצוא.  עליה 

שירותים  של  רחב  במגוון  הישראלים  צואנים 
למקסם  מנת  על  עסקיות  הזדמנויות  ופיתוח 
כלכלת  ולטובת  בהם  הטמון  הפוטנציאל  את 

ישראל".

ת"א: רוכב אופניים 
נהרג בתאונה 

הרוכב, בשנות ה-40 לחייו, נפצע 
קשה לאחר שהתנגש ברכב ◆ 

בביה"ח נקבע מותו

מ‡: מ. יו„
אופניים  רוכב 
לאחר  נהרג   40 כבן 
במוצ"ש  שנפגע 
עם  דרכים  בתאונת 
תל  ברחוב  מכונית 
אביב.  בתל  גיבורים 
שהגיע  רפואי  צוות 
אותו  פינה  לזירה 
לבית החולים איכילוב 
בהכרה,  קשה,  במצב 
עם חבלת ראש. לפנות 
מאמצי  בתום  בוקר, 
מת  הוא  הרופאים, 

מפצעיו.
רא־ מחקירה 
ככל  כי  עולה  שונית 
היה  מדובר  הנראה 

אך  עצמית,  בתאונה 
עדיין  התנועה  בוחני 
נסיבות  את  בודקים 

המקרה.
נוסף  באירוע 
באותם  שהתרחש 
בני  שני  נפצעו  שעות 
שני  בתאונה  אדם 
בכביש 4613  רכב  כלי 
ברקת.  לצומת  סמוך 
ופרמדיקים  חובשים 
רפואי  טיפול  העניקו 
החולים  לבית  ופינו 
השומר  בתל  שיבא 
במצב   25 כבת  צעירה 
חבלות  עם  בינוני, 
נוסף  ופצוע  בגפיים, 

במצב קל.

https://www.charidy.com/chonchim?utm_source=sh&utm_medium=banner&utm_campaign=Matchig&utm_content=story
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אחרי עוד רבעון מוצלח: האם היצוא הישראלי 
יעמוד ביעד השאפתני שהוצג לו?

ברבעון הראשון של 2019 הסתכם היצוא הישראלי בכ- 28 מיליארד דולר, עלייה דולרית של כ-3% לעומת הרבעון 
המקביל אשתקד ◆ שר הכלכלה אופטימי: חציית רף ה-120 מיליארד דולר בשנה הבאה – יעד ריאלי

היצוא  גדל  האחרונות  שבשנים  לאחר 
חדש,  שיא  נקבע   2018 ובשנת  מהיר  בקצב 
כי  מראים   2019 של  הראשון  הרבעון  נתוני 
החז־ לביצועים  בהשוואה  אף  ממשיך,  היצוא 
קים שהציג בתקופה המקבילה אשתקד, אם כי 
ראשוני  מסיכום  עולה  כך   - יותר  מתון  בקצב 
והתע־ הכלכלה  ומשרד  היצוא  מכון  שערכו 

שייה.  
סך יצוא הסחורות והשירותים מישראל 
הסתכם ברבעון הראשון של השנה בכ-28 מי־
ליארד דולר – גידול דולרי של כ-3% בהשוואה 
לרבעון הראשון של 2018. נזכיר כי שנת 2018 
בסיכומה  הישראלי,  ביצוא  שיא  שנת  נחשבת 
וחצה  כ-7%  של  דולרי  בשיעור  היצוא  גדל 
את רף ה-110 מיליארד דולר. הגידול שנרשם 
היתר,  בין  הושפע,  של 2018  הראשון  ברבעון 
מהשפעות הקצה של הגידול הנאה ביצוא שנ־

רשם במחצית השנייה של 2018.
בהתאם למגמה בשנים האחרונות, הע־
המואצת  הצמיחה  המשך  בזכות  נרשמה  לייה 
ביצוא סקטור השירותים - אשר גדל בשיעור 
דולרי של כ-6% להיקף של כ-12.5 מיליארד 
דולר.  עלייה זו נבעה בעיקר מגידול חד שנ־
שירותי  יצוא  ההזנק.  חברות  יצוא  לזכות  זקף 
לרבעון  בהשוואה  גדלו  ומו"פ  תוכנה  מחשוב, 
המקביל אשתקד, אך בשיעורים מתונים יותר. 
עליות יפות התקבלו ביצוא שירותי התיירות 
והתחבורה, זאת בהמשך למגמה החיובית בש־

נים הקודמות. 
שינוי  ללא  נותר  הסחורות  סקטור 
בכ-16  (הסתכם  השנה  של  הראשון  ברבעון 

הושפע  זה  בסקטור  היצוא  דולר).  מיליארד 
בשיעור  ירד  אשר  היהלומים  מיצוא  לשלילה 
מיליארד  כ-1.5  של  (להיקף  כ-25%  של  חד 
ירידה  רשם  החקלאי  היצוא  גם  כאשר  דולר), 
משמעותית בהשוואה לרבעון המקביל אשת־
קד (ירידה של כ-20% להיקף של כ-390 מי־
ליון דולר). לעומת זאת היצוא התעשייתי גדל 
בשיעור של כ-5% להיקף של כ-14 מיליארד 
דולר –בעיקר בזכות גידול חד ביצוא הכימיק־

לים ותזקיקי הנפט. 
מניתוח נתוני יצוא הסחורות  ע"פ אזו־
רים גיאוגרפיים עולה כי  ברבעון הראשון של 
השנה חל גידול חד של כ-30% ביצוא לאיחוד 
מי־  5.6 כ-  של  להיקף  טיפס  אשר  האירופי, 
זה  גידול  היצוא).  מסך  (כ-43%  דולר  ליארד 
מוסבר בעיקר בזכות העלייה החדה שנרשמה 
זאת  לעומת  לאסיה  היצוא  לבריטניה.   ביצוא 
כ-30%,  של  דומה  בשיעור  חדה  ירידה  רשם 
שנת  במהלך  שהתקבלה  חדה  עליה  לאחר 
של  הראשון  ברבעון  לאסיה  היצוא  סך   .2018
2019 הסתכם בכ-2.1 מיליארד דולר (כ-16% 
עיקר  את  מסביר  לסין  היצוא  היצוא).  מסך 
כי  להדגיש  חשוב  אך  ליבשת,  ביצוא  הירידה 
בהשוואה  וכי  חד  בשיעור  גדל   2018 במהלך 
מתקבלת  קודמות  בשנים  מקבילות  לתקופות 
שמר  לארה"ב  היצוא  היצוא.  בהיקפי  עלייה 
דולר  מיליארד  כ-2.8  של  ברמה  יציבות  על 
מש־ שינוי  ללא  ונותר  היצוא)  מסך  (כ-22% 

המקבילה  בתקופה  להיקפו  בהשוואה  מעותי 
אשתקד. 

במכון היצוא מעריכים כי השנה תמשך 

מגמת הצמיחה ביצוא השירותים, אם כי בש־
בשנים  שנרשמו  מאלו  יותר  מתונים  עורים 
קודמות. יצוא הסחורות צפוי לצמוח גם הוא 
בשיעור מתון וייהנה מהמומנטום החיובי הצ־
פוי בעקבות כניסתו של פס היצור של אינטל  
הבאים.  הרבעונים  במהלך  מוגברת  לתפוקה 
התחזית  זה,   בשלב  השתנתה,  לא  זאת  לאור 
היצוא  היקף  פיה  על  המכון  של  המקורית  
מישראל בשנת 2019 יגדל בשיעור דולרי של 
כ-5% -  לסך כולל של כ-116 מיליארד דולר. 
הכנסת  חבר  והתעשייה,  הכלכלה  שר 
לח־ ליעד  לעצמה  שמה  "הממשלה  כהן:  אלי 
צות את רף ה-120 מיליארד דולר ייצוא לשנת 
2020 וכבר בשנת 2018 היצוא הישראלי שבר 
מיליארד   110 בלמעלה  והסתכם  חדש  שיא 
של  המשותפת  לפעילות  הודות  זאת  דולר, 
היצואנים, מכון היצוא ומשרד הכלכלה.  ליצוא 

הישראלי חשיבות גדולה לכלכלת ישראל, הוא 
קטר הצמיחה של המשק הישראלי ומקור מר־
וחברתי.  כלכלי  ושגשוג  יציבה  לתעסוקה  כזי 
היש־ התעשייה  של  החנית  חוד  הם  היצואנים 
ראלית ומהגורמים המובילים בצמיחת המשק. 
מורכבים  אתגרים  מציבה  הבינלאומית  הזירה 
וקשים בפני היצואנים הישראליים, ואני שמח 
שתכניות הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה 
בהתמודדותם  אלו  ליצואנים  לסייע  מצליחות 

בשווקים הבינלאומיים" 
אנו   " היצוא:  מכון  מנכ"ל  אריאלי,  גדי 
גאים בנתונים המעידים על המשך המגמה של 
לי־ לסייע  ימשיך  היצוא  מכון  ביצוא.  עליה 
שירותים  של  רחב  במגוון  הישראלים  צואנים 
למקסם  מנת  על  עסקיות  הזדמנויות  ופיתוח 
כלכלת  ולטובת  בהם  הטמון  הפוטנציאל  את 

ישראל".

ת"א: רוכב אופניים 
נהרג בתאונה 

הרוכב, בשנות ה-40 לחייו, נפצע 
קשה לאחר שהתנגש ברכב ◆ 

בביה"ח נקבע מותו

מ‡: מ. יו„
אופניים  רוכב 
לאחר  נהרג   40 כבן 
במוצ"ש  שנפגע 
עם  דרכים  בתאונת 
תל  ברחוב  מכונית 
אביב.  בתל  גיבורים 
שהגיע  רפואי  צוות 
אותו  פינה  לזירה 
לבית החולים איכילוב 
בהכרה,  קשה,  במצב 
עם חבלת ראש. לפנות 
מאמצי  בתום  בוקר, 
מת  הוא  הרופאים, 

מפצעיו.
רא־ מחקירה 
ככל  כי  עולה  שונית 
היה  מדובר  הנראה 

אך  עצמית,  בתאונה 
עדיין  התנועה  בוחני 
נסיבות  את  בודקים 

המקרה.
נוסף  באירוע 
באותם  שהתרחש 
בני  שני  נפצעו  שעות 
שני  בתאונה  אדם 
בכביש 4613  רכב  כלי 
ברקת.  לצומת  סמוך 
ופרמדיקים  חובשים 
רפואי  טיפול  העניקו 
החולים  לבית  ופינו 
השומר  בתל  שיבא 
במצב   25 כבת  צעירה 
חבלות  עם  בינוני, 
נוסף  ופצוע  בגפיים, 

במצב קל.
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עושים אקו סיסטם: 
היוצרים הירושלמים באו 

לסיור באזור המרכז
מה עצמאים צריכים? אקו-סיסטם איכותי שיתאים לצמיחה של עסקים קטנים, 

כך למדו היוצרים החרדים משתתפי המחזור הראשון של ביז-אפ – החממה 
לעיצוב ומדיה, ביום סיור שערכו בגוגל, אלמנטור ובמשרד הפרסום החרדי גל 

אורן.

הכש־ של  שנה  חצי  אחרי 
רה עסקית, כלים מעשיים, מיט־
יצאו  מרתקות,  והרצאות  אפים 
משתתפי חממת ביז-אפ לשטח, 
החב־ את  מקרוב  להכיר  כדי 
המ־ בתעשיית  המובילות  רות 
ובעולם.  בישראל  והעיצוב  דיה 
במתחם  בביקור  התחיל  הסיור 
גוגל בתל-אביב, עם הרצאה על 
חשיבותן של קהילות מקצועיות 
עצמאיים  ליזמים  תרומתן  ועל 

גם בתחומי המדיה והעיצוב.
במשרדי  ביקרו  בהמשך 
על  שהוקמה  חברה  אלמנטור, 
קלי־ אריאל  חרדים  היזמים  ידי 
קשטיין ויוני לוקסנבורג, ומספ־
קת מערכת לעיצוב אתרי וורד־
פרס. מנכ"ל אלמנטור שוחח עם 
עיצוב,  על  יזמות,  על  היוצרים 
על תחום הפרסום ועל הממשק 
שבין התחומים בעידן הדיגיטל.

במשרד  הסתיים  הסיור 
הפרסום החרדי הגדול, גל אורן. 
והמקצועי  המעשי  הידע  את 
שרכשו כיוצרים בתחומי המדיה 
במחלקות  פגשו  הם  והעיצוב, 
במהלך  המשרד.  של  השונות 
עם  מרתק  דיון  התעורר  הסיור 

אסטרטגיה,  על  המשרד  בכירי 
נבכי  מדיה,  רכש  קריאייטיב, 
של  ומקומם  הפרסום,  עולם 
יוצרים עצמאיים אל מול משרדי 

הפרסום הגדולים.
פועלת  ביז-אפ  חממת 
בירושלים,  ביזמקס  במתחם 
קרן  גלובל,  אחים  קרן  בשיתוף 
ירוש־ לפיתוח  הרשות  קמ"ח, 
לים וג'וינט תבת, במטרה להפוך 
המדיה  מתחומי  חרדים  יוצרים 
טובים  לעצמאיים  והעיצוב 
המח־ מסיים  אלה  בימים  יותר. 
זור הראשון את פעילותו, ונערך 
ופתי־ המיונים  לקראת  הרישום 

חת המחזור השני.

תכ־ מנהל  דינוביץ  אליהו 
להיות  יכול  "אתה  ביז-אפ:  נית 
אמן  או  מוכשר,  קראייטיב  איש 
גדול בתחום שלך, אבל תתקשה 
להתנהל  תדע  ולא  לקוחות  מול 
נות־ אנחנו  בביז-אפ  כעצמאי. 
והליווי  הכלים  כל  את  להם  נים 
המק־ להכשרה  שמעבר  האישי 
צועית בתחום שלהם. אצלנו הם 
טובים  עצמאיים  להיות  הופכים 

יותר"

הנוסף  למחזור  להרשמה 
לחץ כאן
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מפללים לנח מהˆ‡ˆ‡ים? 
הלהיט הח„ ל יע˜ב 

 יהו„ה „ס˜ל ומ˜הל
'מלכו': 'לר‡ו בנים'!

באיחוד מפלגות הימין שוקלים 
להיפרד מעוצמה יהודית 

סמוטריץ על איילת שקד: "היא נטשה ופילגה, מדוע שתהיה מקום ראשון?"

מ‡: ח. פרנ˜ל
במפל־ קשים  דעות  חילוקי 
גת איחוד הימין בין הבית והיהודי 
עוצמה  לבין  הלאומי  והאיחוד 
גביר  בן  שאיתמר  לאחר  יהודית. 
כי  אמר  יהודית  עוצמה  ממפלגת 
ממה  פחות  הרבה  קיבלה  מפלגתו 
הר־ יו''ר  של  בסביבתו  שהביאה, 
כי  טוענים  פרץ,  רפי  הרב  שימה, 
מפילוח נתוני ההצבעה שברשותם 
הצבתו של בן גביר במקום החמי־
משום  קולות  להם  הביאה  לא  שי 
שבסופו של דבר מצביעי בן גביר 

הצביעו לזהות של משה פייגלין. 
עוד נמסר, כי בניגוד לסמו־
טריץ, הרב פרץ שוקל בחיוב קיום 
כדי  למפלגה  פנימיות  בחירות 
חבריה  ומיקום  זהות  את  לקבוע 
ולא להשאיר את המצב כפי שהיה 

בבחירות האחרונות. 
סיעת  יו"ר  הגיב  כך  בתוך 
האפשרות  על  הלאומי  האיחוד 
תצטרף  שקד  לשעבר  שהשרה 
למפלגה ותעמוד בראשה ואמר כי 
"איילת שקד נטשה ופילגה – מדוע 

של  מקורביה   . בראש?"  שתעמוד 
שקד מסרו כי כרגע כל האופציות 
על השולחן כולל ריצה חוזרת עם 
נפתלי בנט, במסגרת מפלגת הימין 

החדש, כשהיא בראש המפלגה. 

 המשרד להגנת הסביבה:

 חוף בת-ים הוא הנקי בישראל
חלה הידרדרות במצב ניקיון חופי ישראל, ורק 32% נמצאו נקיים מאוד 

מ‡: יר‡ל לבי‡
עונת  פתיחת  לקראת 
להגנת  במשרד  ביצעו  הרחצה 
בחופי  ניקיון  בדיקת  הסביבה 

ישראל.
ב-  הבדיקה,  ממצאי  ע"פ 
עולה  הארץ,  ברחבי  חופים   66
כי אחד מהחופים הנקיים ביותר 
מה־ בת-ים,  חוף  הוא  בישראל 
כי  יצוין  לציון.  ראשון  ועד  עיר 
הגבוה  לציון  זכו  בת-ים  חופי 
בשתי  גם  מאוד"  "נקי  ביותר, 
הבדיקות שנערכו במהלך חודש 

מרץ.
עוד עולה מהמדד כי חלה 
חופי  ניקיון  במצב  הידרדרות 
נקיים  נמצאו  ורק 32%  ישראל, 

מאוד. מדובר בירידה חדה לעו־
מת הנתון בחודש שעבר שעמד 
מאוד.  נקיים  חופים   41% על 
נפתחה  בארץ  הרחצה  עונת 
המתרחצים  ולרשות  החודש 
רחצה  חופי   8 עומדים  בת-ים 
נפרד  חוף  גם  בהם  מוסדרים, 
לציבור שומרי המסורת. במהלך 
חופי  את  פוקדים  הרחצה  עונת 
מהעיר  מבקרים  כמיליון  העיר 

ומחוצה לה.
יודפת  העירייה,  מנכ"לית 
ממצאי  על  בירכה  אפק-ארזי, 
הם  כי  ואמרה  נקי"  "חוף  מדד 
העירו־ ההשקעה  את  מבטאים 
נית הרבה בפיתוח חופי הים וב־
שמירה על ניקיונם למען ציבור 

הרוחצים.

של  חוף  רצועת  ים  לבת 
לשבחים  זוכה  אשר  ק"מ   2.4
של  החופים  אגף  ולפרסים. 
ניקיון  מבצעי  מבצע  העירייה 
ובעי־ השנה  כל  במהלך  יזומים 
קר לקראת פתיחת עונה הרחצה 
הרשמית. בנוסף בבת ים הוקמה 
"סיירת מרחב", פרוייקט ייחודי 
של עיריית בת ים אשר זכה לה־
הפרויקט  במסגרת  רבה.  צלחה 
חו־ במהלך  נוער  בני  מועסקים 

המגיעים  כסיירים,  הקיץ  פשת 
מבצעים   הם  שם  הים,  לחופי 
מחלקים  קלה,  אשפה  איסוף 
שקיות אשפה ומאפרות למתר־
בנושא  הסברה  ומקיימים  חצים 
הניקיון  על  השמירה  חשיבות 

של חופי הים.
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פרק י - להתחבר עם הספירות לפי הזמן
ה ּוְגדוָֹלה  ף יא.) ֵעָצה ַרבָּ ֵראשִׁית (דַּ ָפָרשַׁת בְּ ְמעוֹן בְּ י שִׁ ֵרׁש ַרבִּ פֵּ

ּה, ְולֹא  ְקֻדשָּׁה ָהֶעְליוָֹנה ְוִיְתַנֵהג בָּ ר ָהָאָדם בִּ ִמן ַהּתוָֹרה ֵהיַאְך ִיְתַקשֵּׁ

ְלִהְתַנֵהג  ֶזה  בָּ ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ִדיר,  תָּ ָהֶעְליוֹנוֹת  ִפירוֹת  ַהסְּ ִמן  ֵרד  ִיפָּ

ּה  בָּ ר  ּוְלִהְתַקשֵּׁ ׁשוֶֹלֶטת  ְסִפיָרה  ֵאיזוֹ  ָלַדַעת  לוַֹמר  רוֶֹצה  ַמן,  ַהזְּ ִפי  כְּ

וֶֹלֶטת. ה ַהשּׁ דָּ ְתַיֵחס ֶאל ַהמִּ ּקּון ַהמִּ ְוַלֲעשׂוֹת ַהתִּ

בלילה יתקשר עם המלכות
ִליָטה  תוֹ, ַוֲהֵרי ַהשְּׁ ִכיַבת ָהָאָדם ַעל ִמטָּ ְיָלה ֵעת שְׁ ְוִהְתִחיל ֵמַהלַּ

ֵעין ִמיָתה  ָנה ִהיא כְּ ְלכּות, ְוהּוא הוֵֹלְך ִלישֹׁן, ַהשֵּׁ ת ַהמַּ ִהיא ַלְיָלה ִמדַּ

סוֹד  בְּ ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ים  ְוַיְקדִּ ן  ְיַתקֵּ ַיֲעֶשׂה,  ַמה  ְלָטא,  שָׁ ְדמוָֹתא  ְוִאיָלָנא 

ָתּה, ְוָלֶזה ֵיֵלְך ַעל  ְבִחיַנת ְקֻדשָּׁ ְלכּות בִּ ת ַהמַּ ַהְינּו סוֹד ִמדַּ ֻדשָּׁה דְּ ַהקְּ

ֲחצוֹת ַלְיָלה  ב. ָקם בַּ ֵלָמה בכונת ַהלֵּ ַמִים שְׁ ל עֹל ַמְלכּות שָׁ תוֹ ִויַקבֵּ ִמטָּ

ִויָבֵרְך,  ָשׂרוֹ  ִמבְּ ָרָעה  ְוַיֲעִביר  ֲעֵליֶהם  וֶֹלֶטת  ַהשּׁ ה  ִלפָּ ֵמַהקְּ ָיָדיו  ִיּטוֹל 

כב):  ו,  ֵלי  (ִמשְׁ ָעֶליָה  ֶנֱאַמר  ֶזה  ְוַעל  ַהּתוָֹרה,  ֵעֶסק  בְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ ן  ִויַתקֵּ

 . ְתִשׂיֶחָך"  ִהיא  "ַוֲהִקיצוָֹת  ַהִחצוִֹנים  ִמן  ָעֶליָך"  שְׁמֹר  תִּ ָך  ְכבְּ שָׁ "בְּ

ִכיָנה  ָמתוֹ ְבַגן ֵעֶדן ִעם ַהשְּׁ יוַֹקן ִנשְׁ ה דְּ ּה, ְוִיְתַעלֶּ ר ִעּמוֹ ְוהּוא ִעמָּ ְוִתְתַקשֵּׁ

ַע  ֲעשֵׁ ם הּוא ְלִהשְׁתַּ ְפֶאֶרת ָיבֹא שָׁם גַּ יִקים, ְוַהתִּ דִּ ְכֶנֶסת שָׁם ִעם ַהצַּ ַהנִּ

ׁש  יִבים ְלקוֹלוֹ. ֲהֵרי ַממָּ ם ַמְקשִׁ לָּ כֻּ ֶחְבָרָתם, שֶׁ בְּ יִקים ְוִעּמוֹ  דִּ ִעם ַהצַּ

סוֹד  ים ָהֶעְליוִֹנים ְוִנְקשָׁר בְּ ָנה ֶאל סוֹד ַהַחיִּ יָתה ְוַהשֵּׁ ּה ֵמַהמִּ ָנַסע ִעמָּ

ַגן ֵעֶדן ַעל  ְתנוֵֹצץ בְּ ְפֶאֶרת ַהמִּ ן ֵעֶדן ְוִהְתִחיל ְלִהְתנוֵֹצץ ָעָליו אוֹר ַהתִּ גַּ

ף קל:). רּוָמה (דַּ ָפָרשַׁת תְּ ֵרׁש בְּ יִקים, ְוֵכן פֵּ דִּ ַהצַּ

הכלולים  האבות  שלשת  מדות  עם  יתקשר  בשחר 
בתפארת

ֵנס ְלֵבית  ן ָלבֹא ִלכָּ ם כֵּ ַחר, ִהְתִחיל הּוא גַּ ים ְוָעָלה ַעּמּוד ַהשָּׁ כִּ ִהשְׁ

ֶנֶסת אוֵֹמר "ַוֲאִני  ית ַהכְּ ֶפַתח בֵּ שְׁלֹשָׁה ָאבוֹת. בְּ ֶנֶסת, ְוָקשַׁר ַעְצמוֹ בִּ ַהכְּ

ְפֶאֶרת  סוֹד ַהתִּ ים ה, ח) ְוכּו', ְוכוֵֹלל ַעְצמוֹ בְּ ִהלִּ ָך ָאבוֹא" (תְּ רֹב ַחְסדְּ בְּ

ְפֶאֶרת, ְוִנְכָנס ִלְכֶנֶסת ַמְלכּות. בּוָרה תִּ לּול ֶחֶסד גְּ ָאָדם כָּ

שְׁלֹשָׁה ָאבוֹת: סּוק בִּ פָּ ן בַּ ּוְמַכוֵּ

א ַאְבָרָהם, ָך" - דָּ רֹב ַחְסדְּ •  "בְּ

ְטֵריּה  ִמסִּ דְּ ִיְצָחק,  א  דָּ  - ָך"  ָקְדשְׁ ֵהיַכל  ֶאל  ֲחֶוה  "ֶאשְׁתַּ   •

ְוָאז  ֶניָה,  ִמפָּ ִנְדֶחה  ִלְהיוֹת  ין  ַהדִּ ת  ִמדַּ ֶנֶגד  קוָֹמתוֹ  ף  ִלְכפֹּ ֲחָוָיה  תַּ ִהשְׁ

ָעֶליָה  ִמְלַמְעָלה  ָהַרֲחִמים  שֶַׁפע  ְך  ֻיְמשַׁ י  כִּ ָניו  ִמפָּ ִנְדֵחית  ָעה  ַהשָּׁ

ָקּה. ְלַמתְּ

ֵראשִׁית כח, יז). יּה (בְּ ְכִתיב בֵּ א ַיֲעקֹב, דִּ ִיְרָאֶתָך" - דָּ •  "בְּ

ַמֲחשָָׁבה  י  כִּ ּוַמֲעֶשׂה,  ּבּור  דִּ ַמְחשָָׁבה  בְּ ָבֶהם  ַעְצמוֹ  ַלל  כָּ ַוֲהֵרי 

ְלֵבית  יָאה  ַהבִּ ֲעֶשׂה  ְוַהמַּ סּוק,  הּוא ַהפָּ ּבּור  ַהדִּ ָנה,  וָּ ַהכַּ ִהיא  ַכְרנּו  זָּ שֶׁ

ַתֲחָוָיתוֹ ֶנֶגד ֵהיָכלוֹ. ֶנֶסת ְוִהשְׁ ַהכְּ

המדות שמתקשר בהם במשך היום
ִפיָלה  תְּ נוֵֹבַע  ְמקוֹר  יו  פִּ ֶנֶסת,  ַהכְּ ֵבית  בְּ עוֵֹמד  ִפיָלה  תְּ קֶֹדם 

ן  ֶנֶסת, ּוְמַתקֵּ ית ַהכְּ ֵאר שֶׁהּוא בֵּ בְּ ח בַּ ֵאר ִנְפתָּ ְוִיחּוד ְיסוֹד , ְמקוֹר ַהבְּ

סוֹד ַהּתוָֹרה,  תוֹ. יוֵֹצא ִמשָּׁם, עוֶֹלה בְּ ְתִפלָּ ָנתוֹ בִּ וָּ ָכל ְיכֶֹלת כַּ ִכיָנה בְּ שְׁ

שְַׁעת  ַעד  ַהיוֹם  ל  כָּ ּה  ִעמָּ ּוִמְתַנֵהג  יוֹם,  ת  ִמדַּ סוֹד  בְּ ּה  בָּ ר  ּוִמְתַקשֵּׁ

תוֹ,  ְתִפלָּ בִּ ֶחֶסד  בַּ ִנְקשָׁר  ֶקר  בֹּ בַּ ֲהֵרי  שֶׁ בּוָרה.  גְּ בַּ ר  ְתַקשֵּׁ שֶׁמִּ ְנָחה,  ַהמִּ

ת יוֹם  ִמדַּ ְגבּוָרה . ְוָכל ֶזה בְּ ֵעֶסק ַהּתוָֹרה, ּוָבֶעֶרב בַּ ְפֶאֶרת בְּ תִּ ּוַבּיוֹם בַּ

ַצד  בְּ ָעָשׂה  שֶׁ ֶדֶרְך  כְּ בּוָרה,  ַהגְּ סוֹד  בְּ ְלַיֵחד  ֶנֶסת  ַהכְּ ְלֵבית  א  בָּ שֶׁהּוא 

ַהֶחֶסד.

ִעם  ֶחֶסד  ּגוֵֹמל  שֶׁ ְסעּוָדתוֹ,  בִּ ִעּמוֹ  ִכיָנה  ַהשְּׁ קוֹשֵׁר  ָלֶזה  ֶזה  ּוֵבין 

ה לד, ג) "יוֵֹדַע  ְקָרא ַרבָּ ֵקן (ַויִּ ל ַהזָּ ָהָיה אוֵֹמר ִהלֵּ מוֹ שֶׁ את, כְּ ה ַהזֹּ ָהֲעִניָּ

ְסעּוָדתוֹ ִלְגמֹל  ָנתוֹ בִּ וָּ ֵלי יב, י), ְוזוֹ ִתְהֶיה כַּ ֶהְמּתוֹ" (ִמשְׁ יק ֶנֶפׁש בְּ ַצדִּ

זוֹן. ֵהָמה ּוְלָקשְָׁרה ְבסוֹד ַהמָּ ֶחֶסד ְלֶנֶפׁש בְּ

ָלֶעֶרב  ין  ִהְמתִּ בּוָרה,  גְּ בַּ ְוִנְקשָׁר  ְנָחה  ַהמִּ ִלשְַׁעת  ָעָלה  שֶׁ ְוַאַחר 

ְיָלה קוֹשֵׁר  ת ַהלַּ ְתִחלַּ ּה בִּ ְלכּות, ַוֲהֵרי הּוא ִעמָּ ְפֶאֶרת ֶאל ַהמַּ ְוָיַרד ַהתִּ

ֶרת ְלַמְעָלה, ְוקוֹשֵׁר  ְזכֶּ ָנה ַהנִּ וָּ ֶנֶסת ִעם ַהכַּ ָבּה ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהכְּ ַעְצמוֹ 

א ְלֵבית ְמלוֹנוֹ. ְפֶאֶרת בָּ ה - תִּ ַעְצמוֹ ְלַמטָּ

סוֹד  בְּ ְלַבד,  ְלכּות  מַּ בַּ ׁש  ַממָּ ַעְצמוֹ  ְיַיֵחד  ֶנֶסת  ַהכְּ ית  ִמבֵּ ָיָצא 

ִפיָרה,  קּוַפת ַהסְּ קּוָפתוֹ ַבּיוֹם ִעם תְּ ַמִים, ְוֶזהּו תְּ ַלת עֹל ַמְלכּות שָׁ ַקבָּ

וֵֹלט. אוֹר ַהשּׁ ֵבק בָּ ּוְלעוָֹלם דָּ

קוֹמוֹת  ִממְּ ץ  ְמֻקבָּ ָאר  ְוַהשְּׁ ֵראשִׁית,  בְּ ָפָרשַׁת  בְּ ָרּה  ִעקָּ זוֹ  ֵעָצה 

ֻדשָּׁה  קְּ בַּ ִמיד  תָּ ָהָאָדם  ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ּכוֶֹלֶלת  ֵעָצה  ְוִהיא  ַהר.  ֵמַהזֹּ ים  ַרבִּ

ִכיָנה ֵמַעל רֹאׁשוֹ: ְולֹא ֶיְחַסר ִעּטּור ַהשְּׁ

ל ֶנְעָלם. ם ְוִנשְַׁלם שֶַׁבח ְלֵאל יוֵֹדַע כָּ תָּ

כ"ט - (ל') לחודש
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פרק י - להתחבר עם הספירות לפי הזמן
ה ּוְגדוָֹלה  ף יא.) ֵעָצה ַרבָּ ֵראשִׁית (דַּ ָפָרשַׁת בְּ ְמעוֹן בְּ י שִׁ ֵרׁש ַרבִּ פֵּ

ּה, ְולֹא  ְקֻדשָּׁה ָהֶעְליוָֹנה ְוִיְתַנֵהג בָּ ר ָהָאָדם בִּ ִמן ַהּתוָֹרה ֵהיַאְך ִיְתַקשֵּׁ

ְלִהְתַנֵהג  ֶזה  בָּ ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ִדיר,  תָּ ָהֶעְליוֹנוֹת  ִפירוֹת  ַהסְּ ִמן  ֵרד  ִיפָּ

ּה  בָּ ר  ּוְלִהְתַקשֵּׁ ׁשוֶֹלֶטת  ְסִפיָרה  ֵאיזוֹ  ָלַדַעת  לוַֹמר  רוֶֹצה  ַמן,  ַהזְּ ִפי  כְּ

וֶֹלֶטת. ה ַהשּׁ דָּ ְתַיֵחס ֶאל ַהמִּ ּקּון ַהמִּ ְוַלֲעשׂוֹת ַהתִּ

בלילה יתקשר עם המלכות
ִליָטה  תוֹ, ַוֲהֵרי ַהשְּׁ ִכיַבת ָהָאָדם ַעל ִמטָּ ְיָלה ֵעת שְׁ ְוִהְתִחיל ֵמַהלַּ

ֵעין ִמיָתה  ָנה ִהיא כְּ ְלכּות, ְוהּוא הוֵֹלְך ִלישֹׁן, ַהשֵּׁ ת ַהמַּ ִהיא ַלְיָלה ִמדַּ

סוֹד  בְּ ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ים  ְוַיְקדִּ ן  ְיַתקֵּ ַיֲעֶשׂה,  ַמה  ְלָטא,  שָׁ ְדמוָֹתא  ְוִאיָלָנא 

ָתּה, ְוָלֶזה ֵיֵלְך ַעל  ְבִחיַנת ְקֻדשָּׁ ְלכּות בִּ ת ַהמַּ ַהְינּו סוֹד ִמדַּ ֻדשָּׁה דְּ ַהקְּ

ֲחצוֹת ַלְיָלה  ב. ָקם בַּ ֵלָמה בכונת ַהלֵּ ַמִים שְׁ ל עֹל ַמְלכּות שָׁ תוֹ ִויַקבֵּ ִמטָּ

ִויָבֵרְך,  ָשׂרוֹ  ִמבְּ ָרָעה  ְוַיֲעִביר  ֲעֵליֶהם  וֶֹלֶטת  ַהשּׁ ה  ִלפָּ ֵמַהקְּ ָיָדיו  ִיּטוֹל 

כב):  ו,  ֵלי  (ִמשְׁ ָעֶליָה  ֶנֱאַמר  ֶזה  ְוַעל  ַהּתוָֹרה,  ֵעֶסק  בְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ ן  ִויַתקֵּ

 . ְתִשׂיֶחָך"  ִהיא  "ַוֲהִקיצוָֹת  ַהִחצוִֹנים  ִמן  ָעֶליָך"  שְׁמֹר  תִּ ָך  ְכבְּ שָׁ "בְּ

ִכיָנה  ָמתוֹ ְבַגן ֵעֶדן ִעם ַהשְּׁ יוַֹקן ִנשְׁ ה דְּ ּה, ְוִיְתַעלֶּ ר ִעּמוֹ ְוהּוא ִעמָּ ְוִתְתַקשֵּׁ

ַע  ֲעשֵׁ ם הּוא ְלִהשְׁתַּ ְפֶאֶרת ָיבֹא שָׁם גַּ יִקים, ְוַהתִּ דִּ ְכֶנֶסת שָׁם ִעם ַהצַּ ַהנִּ

ׁש  יִבים ְלקוֹלוֹ. ֲהֵרי ַממָּ ם ַמְקשִׁ לָּ כֻּ ֶחְבָרָתם, שֶׁ בְּ יִקים ְוִעּמוֹ  דִּ ִעם ַהצַּ

סוֹד  ים ָהֶעְליוִֹנים ְוִנְקשָׁר בְּ ָנה ֶאל סוֹד ַהַחיִּ יָתה ְוַהשֵּׁ ּה ֵמַהמִּ ָנַסע ִעמָּ

ַגן ֵעֶדן ַעל  ְתנוֵֹצץ בְּ ְפֶאֶרת ַהמִּ ן ֵעֶדן ְוִהְתִחיל ְלִהְתנוֵֹצץ ָעָליו אוֹר ַהתִּ גַּ

ף קל:). רּוָמה (דַּ ָפָרשַׁת תְּ ֵרׁש בְּ יִקים, ְוֵכן פֵּ דִּ ַהצַּ

הכלולים  האבות  שלשת  מדות  עם  יתקשר  בשחר 
בתפארת

ֵנס ְלֵבית  ן ָלבֹא ִלכָּ ם כֵּ ַחר, ִהְתִחיל הּוא גַּ ים ְוָעָלה ַעּמּוד ַהשָּׁ כִּ ִהשְׁ

ֶנֶסת אוֵֹמר "ַוֲאִני  ית ַהכְּ ֶפַתח בֵּ שְׁלֹשָׁה ָאבוֹת. בְּ ֶנֶסת, ְוָקשַׁר ַעְצמוֹ בִּ ַהכְּ

ְפֶאֶרת  סוֹד ַהתִּ ים ה, ח) ְוכּו', ְוכוֵֹלל ַעְצמוֹ בְּ ִהלִּ ָך ָאבוֹא" (תְּ רֹב ַחְסדְּ בְּ

ְפֶאֶרת, ְוִנְכָנס ִלְכֶנֶסת ַמְלכּות. בּוָרה תִּ לּול ֶחֶסד גְּ ָאָדם כָּ

שְׁלֹשָׁה ָאבוֹת: סּוק בִּ פָּ ן בַּ ּוְמַכוֵּ

א ַאְבָרָהם, ָך" - דָּ רֹב ַחְסדְּ •  "בְּ

ְטֵריּה  ִמסִּ דְּ ִיְצָחק,  א  דָּ  - ָך"  ָקְדשְׁ ֵהיַכל  ֶאל  ֲחֶוה  "ֶאשְׁתַּ   •

ְוָאז  ֶניָה,  ִמפָּ ִנְדֶחה  ִלְהיוֹת  ין  ַהדִּ ת  ִמדַּ ֶנֶגד  קוָֹמתוֹ  ף  ִלְכפֹּ ֲחָוָיה  תַּ ִהשְׁ

ָעֶליָה  ִמְלַמְעָלה  ָהַרֲחִמים  שֶַׁפע  ְך  ֻיְמשַׁ י  כִּ ָניו  ִמפָּ ִנְדֵחית  ָעה  ַהשָּׁ

ָקּה. ְלַמתְּ

ֵראשִׁית כח, יז). יּה (בְּ ְכִתיב בֵּ א ַיֲעקֹב, דִּ ִיְרָאֶתָך" - דָּ •  "בְּ

ַמֲחשָָׁבה  י  כִּ ּוַמֲעֶשׂה,  ּבּור  דִּ ַמְחשָָׁבה  בְּ ָבֶהם  ַעְצמוֹ  ַלל  כָּ ַוֲהֵרי 

ְלֵבית  יָאה  ַהבִּ ֲעֶשׂה  ְוַהמַּ סּוק,  ַהפָּ הּוא  ּבּור  ַהדִּ ָנה,  וָּ ַהכַּ ִהיא  ַכְרנּו  זָּ שֶׁ

ַתֲחָוָיתוֹ ֶנֶגד ֵהיָכלוֹ. ֶנֶסת ְוִהשְׁ ַהכְּ

המדות שמתקשר בהם במשך היום
ִפיָלה  תְּ נוֵֹבַע  ְמקוֹר  יו  פִּ ֶנֶסת,  ַהכְּ ֵבית  בְּ עוֵֹמד  ִפיָלה  תְּ קֶֹדם 

ן  ֶנֶסת, ּוְמַתקֵּ ית ַהכְּ ֵאר שֶׁהּוא בֵּ בְּ ח בַּ ֵאר ִנְפתָּ ְוִיחּוד ְיסוֹד , ְמקוֹר ַהבְּ

סוֹד ַהּתוָֹרה,  תוֹ. יוֵֹצא ִמשָּׁם, עוֶֹלה בְּ ְתִפלָּ ָנתוֹ בִּ וָּ ָכל ְיכֶֹלת כַּ ִכיָנה בְּ שְׁ

שְַׁעת  ַעד  ַהיוֹם  ל  כָּ ּה  ִעמָּ ּוִמְתַנֵהג  יוֹם,  ת  ִמדַּ סוֹד  בְּ ּה  בָּ ר  ּוִמְתַקשֵּׁ

תוֹ,  ְתִפלָּ בִּ ֶחֶסד  בַּ ִנְקשָׁר  ֶקר  בֹּ בַּ ֲהֵרי  שֶׁ בּוָרה.  גְּ בַּ ר  ְתַקשֵּׁ שֶׁמִּ ְנָחה,  ַהמִּ

ת יוֹם  ִמדַּ ְגבּוָרה . ְוָכל ֶזה בְּ ֵעֶסק ַהּתוָֹרה, ּוָבֶעֶרב בַּ ְפֶאֶרת בְּ תִּ ּוַבּיוֹם בַּ

ַצד  בְּ ָעָשׂה  שֶׁ ֶדֶרְך  כְּ בּוָרה,  ַהגְּ סוֹד  בְּ ְלַיֵחד  ֶנֶסת  ַהכְּ ְלֵבית  א  בָּ שֶׁהּוא 

ַהֶחֶסד.

ִעם  ֶחֶסד  ּגוֵֹמל  שֶׁ ְסעּוָדתוֹ,  בִּ ִעּמוֹ  ִכיָנה  ַהשְּׁ קוֹשֵׁר  ָלֶזה  ֶזה  ּוֵבין 

ה לד, ג) "יוֵֹדַע  ְקָרא ַרבָּ ֵקן (ַויִּ ל ַהזָּ ָהָיה אוֵֹמר ִהלֵּ מוֹ שֶׁ את, כְּ ה ַהזֹּ ָהֲעִניָּ

ְסעּוָדתוֹ ִלְגמֹל  ָנתוֹ בִּ וָּ ֵלי יב, י), ְוזוֹ ִתְהֶיה כַּ ֶהְמּתוֹ" (ִמשְׁ יק ֶנֶפׁש בְּ ַצדִּ

זוֹן. ֵהָמה ּוְלָקשְָׁרה ְבסוֹד ַהמָּ ֶחֶסד ְלֶנֶפׁש בְּ

ָלֶעֶרב  ין  ִהְמתִּ בּוָרה,  גְּ בַּ ְוִנְקשָׁר  ְנָחה  ַהמִּ ִלשְַׁעת  ָעָלה  שֶׁ ְוַאַחר 

ְיָלה קוֹשֵׁר  ת ַהלַּ ְתִחלַּ ּה בִּ ְלכּות, ַוֲהֵרי הּוא ִעמָּ ְפֶאֶרת ֶאל ַהמַּ ְוָיַרד ַהתִּ

ֶרת ְלַמְעָלה, ְוקוֹשֵׁר  ְזכֶּ ָנה ַהנִּ וָּ ֶנֶסת ִעם ַהכַּ ָבּה ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהכְּ ַעְצמוֹ 

א ְלֵבית ְמלוֹנוֹ. ְפֶאֶרת בָּ ה - תִּ ַעְצמוֹ ְלַמטָּ

סוֹד  בְּ ְלַבד,  ְלכּות  מַּ בַּ ׁש  ַממָּ ַעְצמוֹ  ְיַיֵחד  ֶנֶסת  ַהכְּ ית  ִמבֵּ ָיָצא 

ִפיָרה,  קּוַפת ַהסְּ קּוָפתוֹ ַבּיוֹם ִעם תְּ ַמִים, ְוֶזהּו תְּ ַלת עֹל ַמְלכּות שָׁ ַקבָּ

וֵֹלט. אוֹר ַהשּׁ ֵבק בָּ ּוְלעוָֹלם דָּ

קוֹמוֹת  ִממְּ ץ  ְמֻקבָּ ָאר  ְוַהשְּׁ ֵראשִׁית,  בְּ ָפָרשַׁת  בְּ ָרּה  ִעקָּ זוֹ  ֵעָצה 

ֻדשָּׁה  קְּ בַּ ִמיד  תָּ ָהָאָדם  ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ּכוֶֹלֶלת  ֵעָצה  ְוִהיא  ַהר.  ֵמַהזֹּ ים  ַרבִּ

ִכיָנה ֵמַעל רֹאׁשוֹ: ְולֹא ֶיְחַסר ִעּטּור ַהשְּׁ

ל ֶנְעָלם. ם ְוִנשְַׁלם שֶַׁבח ְלֵאל יוֵֹדַע כָּ תָּ

כ"ט - (ל') 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:
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לחברה בתחום הבניה מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
למענה ללקוחות בכתב, ועבודה משרדית שקטה. 

שעות גמישות, שכר 3,800 ש"ח. 
קריירה 072-22-222-62

* לסוכנות ביטוח שקטה בירושלים פקיד/ה לע־
בודה משרדית מול מבוטחים, שכר 7,500 ש"ח. * 
לחברה בבני ברק מזכיר/ת חברה, לאדמיניסט־

רציה שוטפת, שכר 7,500 ש"ח. * דרוש מחסנאי 
למחסן בבני ברק, משרה קבועה. שכר גלובלי 

8,000 ש"ח. קריירה 072-22-222-62
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היום: קבלת קהל לייעוץ רפואי 
בשיתוף 'מכבי שירותי בריאות' 

עם ארגון 'פרי חיים'
יו"ר ארגון פרי חיים הרה"ג משה שלזינגר יגיע היום למרכז הרפואי של 'מכבי' במרכז 

קסם במודיעין עלית, לקבלת קהל לייעוץ רפואי-הלכתי לזוגות מעוכבי ילדים

בריאות'  שירותי  'מכבי 
הפעילויות  בהרחבת  ממשיכה 
ומ־ בקהילה,  הבריאות  לקידום 
עם  נוסף  פעולה  שיתוף  קיימת 
ארגון 'פרי חיים'. במסגרתו, עורך 
שליט"א  שלזינגר  משה  הרה''ג 
קבלת  חיים',  'פרי  ארגון  נשיא 
במו־ רפואי-הלכתי  לייעוץ  קהל 
מעוכבי  זוגות  עבור  עלית,  דיעין 
בת־ כרוך  אינו  הייעוץ  ילדים. 
קופות  כל  לחברי  ומיועד  שלום, 

החולים.
בנשיאות  חיים'  'פרי  ארגון 
הרב משה שלזינגר שליט"א פועל 
למש־ בסיוע  שנה,  מ-30  למעלה 
פחות שלא זכו לפרי בטן, מסייע 
הרופאים  טובי  אצל  בהשתדלות 
הל־ פיקוח  תוך  ובעולם,  בארץ 
במעבדות  הנעשה  על  הדוק  כתי 
הרפואיות עבור אותם מטופלים. 
מכבי  בין  הסדר  הושג  לאחרונה, 
לבין ארגון 'פרי חיים'. ע"פ ההס־

כם הייחודי, יזכו חברי מכבי שה־
עבור  להחזרים  בארגון,  סתייעו 
בבתי  הלכתית  השגחה  הוצאות 

החולים ובמעבדות הרפואיות.
הבריאות  חטיבת  ראש 
במכבי פרופ' נחמן אש, מציין כי 
במכבי שירותי בריאות מתקיימת 
הגנטיקה  בתחום  ענפה  פעילות 
והפוריות, ואומר כי: "שיתוף הפ־
שלזינגר,  הרב  בין  המבורך  עולה 
חיים'  'פרי  ארגון  בראש  העומד 
שרותי  מכבי  ומומחי  רופאי  לבין 
מע־ רבות,  שנים  נמשך  בריאות, 
משמעותית  ותמיכה  תרומה  ניק 
לה־ ופועל  ולמשפחות,  לזוגות 
הניתנות  למחלות  פתרונות  באת 
למניעה במעבר תורשתי לילדים. 
פועלו של הרב שלזינגר ראוי לכל 

שבח".
נשים  רפואת  תחום  ראש 
"בפגי־ סגל:  יעקב  ד"ר  במכבי, 
נחשפתי  שלזינגר,  הרב  עם  שתי 

בתחום,  רב  ניסיון  בעל  לאדם 
קשרים  רבה,  ברגישות  המקיים, 
ומומחים  רופאים  עם  רצופים 
בעלי שם בתחום רפואת הנשים, 
למש־ שניתן  ככל  לעזור  מנת  על 

פחות".
של  השיווק  מנהל  לדברי 
משה  הרב  החרדי,  למגזר  מכבי 
שלזינגר: " מכבי פועלת בכל רי־
מלא  בתיאום  החרדי  המגזר  כוזי 
השי־ שכל  מנת  על  רבנים,  עם 
ומונגשים  מותאמים  יהיו  רותים 
שיתוף  את  הובלנו  לכן  לציבור. 

הפעולה עם ארגון 'פרי חיים'". 
היום  תתקיים  הקבל  קבלת 
'מכבי'  של  הרפואי  במרכז  (שני), 
אבני  רח'  קסם,  המסחרי  במרכז 
נזר 46, מודיעין עלית,בין השעות 
ולק־ להירשם  יש   .19:00-22:30
בטלפון 02-500-1501,  תור  בוע 

שלוחה 2. 
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רובח

רפבבורומומוויעןרמו
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רובח

יורמרעטניףזיעבנומורמערטניףסיעט

ברסבורבמירון
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רובח

ירופביםוומומבנסיעטענב

12 שעות אחרונות

הצטרפו אלינו ותרמו עכשיו:

פרוייקט חונכים - ’יד אליעזר‘

מצילים את
יעדהדור הבא

הקמפיין

18,000,000
₪

שקל 1 = 3
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