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הלילה בחצות הגרלת הביניים!
הגרלות בונוס חינם למזדרזים להצטרף ל'דירה ברגע' 
של איחוד הצלה - דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב

ביוזמת מכון 'נקודה': היום בב"ב 
הכינוס הגדול למאות יוצרי ומחברי 
ספרים במסגרת "יום היוצר התורני"

רבבות ישראל מתלכדים יחדיו היום 
לתת לב ונפש למגבית "תנו לבבכם" 

למען מוסדות ויזניץ

היום: השקת 
פרויקט הבריאות 
של 'מכבי' בבית 

ההחלמה 'טלזסטון'

הערב מעמד הכנסת 
ס"ת בחצה"ק סערט 

ויזניץ בחיפה

הכנסת הכריעה: מתניהו אנגלמן מבקר המדינה הבא ◆   אנגלמן נבחר ברוב של 67 מול 48 
מתנגדים וזכה במינוי שנחשב לניצחון של נתניהו בעקבות כך שההצבעה הייתה חשאית.

ניצחון לנתניהו בבחירות 
למבקר המדינה

*2811

כל מי שמצטרף היום

להגרלה השנתית של איחוד הצלה על דירה

נכנס חינם להגרלת בונוס נוספת!
שמצטרף כל מי
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

להעתיק,  אין  הבינלאומי,  החוק  פי  ועל  תורה  דין  פי  על 
ולא  דיגיטליים)  או  (פיזיים  מידע  במאגרי  לאכסן  להעביר, 
הכתבות,  בתוכן  שימוש  לעשות  אין   | אחר  אמצעי  בשום 
אסור   | העיתון  של  הגרפיים  בעיצובים  או  בתמונות, 
המעוניין  רווח,  או  מסחר  למטרות  העיתון  את  להעביר 

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד
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תחזית להיום:

שערים יציגים

 חל˜י מעונן  ע„  בהיר  היום: 
מהר‚יל   בוהו‚  טמפרטורו עם 

לעונה.

 הטמפרטורו .מחר: מעונן חל˜י
מהר‚יל   בוהו‚  להיו יוסיפו 

לעונה.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.6330
4.5951
4.0615
2.5266

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„

יהו„י ‡רה"ב מרח˜ים
יהודי  של  האהדה  רמת  את  שבדק  סקר 
גילה  טראמפ  דונלד  האמריקני  לנשיא  ארה"ב 
האמריקנים  היהודים  לכל.  הידוע  "הסוד"  את 
אינם מוקירים טובה לאחד מהנשיאים הטובים 
אין  הלבן.  בבית  פעם  אי  שהיו  לישראל  ביותר 
מהמנהיגים  אחד  הוא  טראמפ  דונלד  כי  ספק 
הפרו-ישראליים ביותר בהיסטוריה העולמית. 

בשנים  כזה  אחד  מנהיג  הכירה  ישראל 
וראש  מנהיג  הארפר,  סטיבן  בשם  האחרונות 
הכבוד  כל  עם  אולם,  לשעבר.  קנדה  ממשלת 
לאחת  נחשבת  אשר  קנדה,  ולמדינתו  להארפר 
ובעו־ במערב  והמובילות  החזקות  מהמדינות 
האמריקני.  ל"גב"  תחליף  אין  עדיין  כולו,  לם 
עם  קרוב  כה  קשר  מקיים  ארה"ב  נשיא  כאשר 
ישראל הדבר מביא לכך שמדינות רבות בעולם 
פועלות  וושינגטון  עם  טוב  בקשר  המעוניינות 
להתקרב לישראל. רק לאחרונה הועלתה הצעה 
בקונגרס באוקראינה הקוראת להעביר את הש־
הזדהות  כאות  לירושלים  האוקראינית  גרירות 

עם ארה"ב. וזו רק דוגמה אחת.

לפי הסקר שעמו פתחנו את המאמר, ל-70 
על  שלילית  דעה  יש  ארה"ב  מיהודי  אחוזים 
שהקשר  לכך  נוספת  הוכחה  האמריקני.  הנשיא 
לא  כבר  הוא  ישראל  ומדינת  ארה"ב  יהודי  בין 
מה שהיה. סיבה נוספת לכך שהכותל הרפורמי 
והכותרות על הניתוק מיהודי ארה"ב שבאו בע־

קבותיו אינם אלא אמירות חסרי תוכן.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

ביום הזה ב‡ו מ„בר סיני 
היום – ראש חודש סיון, על יום זה נכתב 
זה  ביום  סיני".  מדבר  באו  זה  בתורה "ביום 
הגיעו בני ישראל למרגלות הר סיני לקראת 

קבלת התורה.

במדרש נאמר כי ניתנה התורה במדבר, 
ללמדנו, כי כל מי שאינו עושה עצמו הפקר 
והח־ התורה  את  לקנות  יכול  אינו  כמדבר, 

כמה. 

הענין  זה  כי  מבאר,  צדיק"  "פרי  בספר 
שהקדימו נעשה לנשמע והיינו שיהיו תמיד 
השי"ת,  רצון  שהוא  מה  רק  לעשות  מוכנים 
כיון שאין להם חפץ אחר ושום חשק לדבר 
ה'  שאמר  מה  וזה  ית"ש.  לרצונו  רק  אחר 
משתמ־ השרת  שמלאכי  רז  לבני  גילה  "מי 
שין בו", שזה שייך רק אצל המלאכים שאין 
להם יצר הרע ואין להם שום בחירה רק מה 

שהוא רצון ה' יתברך.

בברכת חודש טוב

// מתנה(ו) לנתניהו„בר המערכ

הכנסת הכריעה: מתניהו 
אנגלמן מבקר המדינה הבא

אנגלמן נבחר ברוב של 67 מול 48 מתנגדים וזכה במינוי שנחשב לניצחון של 
נתניהו בעקבות כך שההצבעה הייתה חשאית.

מ‡: ח. פרנ˜ל
לנתניהו  מהדהד  ניצחון 
הכ־ הבא:  המדינה  מבקר  במינוי 
נסת בחרה אמש ברוב של 67 קו־
לות מול 48 מתנגדים את מתניהו 
מבקר  לתפקיד  אנגלמן  מרדכי 
ח"כים  חמישה  החדש.  המדינה 
מועמד  אנגלמן,  בהצבעה.  נמנעו 
בת־ יכהן  והקואליציה,  הליכוד 
קדנציה  למשך   2026 עד  פקיד 
השופט  את  ויחליף  בלבד  אחת 
בדימוס יוסף (חיים) שפירא החל 

מ-4 ביולי.
נתניהו  הממשלה  ראש 
אותו  ובירך  לאנגלמן  התקשר 
"אנשים  לתפקיד.  היבחרו  על 

והמקצועיות  מהיושרה  התרשמו 
"אתה  נתניהו.  לו  אמר  שלך", 
תעשה עבודה נהדרת ואני בטוח 
ולטובת  המדינה  לטובת  שתפעל 
אזרחי ישראל - בלי שום שיקול 

אחר".
אנ־ החדש  המדינה  מבקר 
עם  בחירתו,  לאחר  נפגש  גלמן 
אדלש־ יולי  הכנסת  ראש  יושב 
טיין לפגישת היכרות. לאחר מכן, 
משותפת  להצהרה  השניים  יצאו 
"זהו  אמר:  אנגלמן  לתקשורת. 
בע־ נכנס  אני  עבורי.  גדול  כבוד 
לאומית,  בשליחות  וחדור  נווה 
המ־ טובת  את  עיניי  לנגד  רואה 
לראש  מודה  אני  ואזרחיה.  דינה 

והתמיכה  האמון  על  הממשלה 
שתמכו  הכנסת  לחברי  ומודה 

במועמדותי".
לתפקיד  הוצע  אנגלמן   
מהליכוד,  כנסת  חברי  על-ידי 
הימין,  מפלגות  איחוד  ש"ס, 
למרות  ביתנו.  וישראל  כולנו 
ליברמן  נתניהו,  עם  המתיחות 
באנגל־ תתמוך  סיעתו  כי  אמר 
מן - שגבר בהצבעה חשאית על 
האלוף במיל' גיורא רום, מועמד 
התוצאה  משמעות  האופוזיציה. 
שבה נבחר אנגלמן היא שלפחות 
שני חברי אופוזיציה, מלבד אנשי 
במועמד  בחרו  ביתנו,  ישראל 

הקואליציה.
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שרת המשפטים שקד: "אין הסבר אחר, הקב"ה מנהל את העולם"
במפגש עם פעילי הימין החדש שיתפה שקד את הפעילים כי היא עדיין מתלבטת האם לרוץ לבחירות ובאיזו מסגרת. בנט לעומת זאת התייצב מול המצלמות והצהיר 

כי ירוץ בראשות הימין החדש בבחירות הקרובות

מ‡: ח. פרנ˜ל
מתפ־ שפוטרה  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
קידה בידי ראש הממשלה נתניהו לא מתחייבת לרוץ 
המפלגה  החדש,  הימין  במסגרת  הקרובות  בבחירות 
לאחר  בנט  נפתלי  עם  יחד  השנה  בתחילת  שהקימה 
שהשניים עזבו את הבית היהודי. בהודעה שפרסמה 

הדבר  מה  ולחשוב  ימים  כמה  לקחת  "רוצה  מסרה: 
קלה  שעה  נאמרו  שקד  של  דבריה  לעשות".  הנכון 
המצלמות  מול  התייצב  עצמו  שבנט  לאחר  בלבד 
והצהיר כי ירוץ בראשות הימין החדש בבחירות הק־
רובות. "נהיה מפלגה שלא מוותרת ולא מתפשרת על 
עמדותיה", אמר לעיתונאים מחוץ לביתו. "לא נחפש 

רק לריב עם השמאל".
במפגש עם פעילים של הימין החדש בתל-מו־
קודם  זה  את  שקד: "אמרתי  אמרה  בנט,  עם  יחד  נד 
לנפתלי, וגם לחבר'ה שקרובים אליי - אני רוצה ככה 
הדבר  מה  בדיוק  להחליט  לחשוב,  ימים  כמה  לקחת 
שאני רוצה לעשות ומה הדבר הנכון... בימים הקרו־

בים אחליט מה לעשות. הבחירות האלה – זה נס של 
הקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם".

יהיה  לא  מפגש "הפעם  באותו  אמר  מצדו  בנט 
דיבור על תיקים, זה לא היה נכון. אם יהיה לנו הרבה 
מנדטים נקבל דברים משמעותיים, ואם לא לא. תהיה 

מהות, הרבה שטח".

הוצע או לא הוצע

גבאי: 
"ליחימוביץ 
הוצע תיק 

המשפטים". 
יחימוביץ 

בתגובה: "לא 
היה ולא נברא"

אבי גבאי יו"ר העבודה אמר: 
"קיבלנו הזדמנות מצוינת להציל 

את הדמוקרטיה וחבל שלא 
הצלחנו". בתוך כך דובר הליכוד 
טוען: "ליחימוביץ לא הוצע תיק 

המשפטים".

מ‡: ח. פרנ˜ל
למפל־ הליכוד  הצעת  סביב  הסאגה 
פי־ לאחר  ימים  גם  נמשכת  העבודה  גת 
כי  מספרים  במפלגה  גורמים  הכנסת.  זור 
ח"כים  של  הנחרצות  ההודעות  למרות 
ההצ־ כנגד  ופרץ  שמולי  יחימוביץ',  כמו 
ההתייעצויות  יום  רביעי,  יום  במהלך  עה, 
שקלו  רובם  בעניין,  הח"כים  עם  גבאי  של 
יותר  ברצינות.  עליה  וחשבו  ההצעה  את 
שלי  ח"כ  במפלגה,  גורמים  לדברי   - מזה 
להתנגד  הראשונה  שהייתה  יחימוביץ', 
ואף  ביסודיות  ההצעה  את  בדקה  נחרצות, 
בלי־ שהציעו  ההצעה  את  לשדרג  ניסתה 
את  לידיה  לקבל  תוכל  אם  ולבדוק  כוד 

תיק המשפטים.
"כשה־ בראיון:  ואמר  הוסיף  גבאי 
בישראל  הפוליגרפים  כל  נכתב  שלה  ציוץ 
לחש־ מחוברים  שלא  אלה  אפילו  צפצפו, 
שלא  מיד  אמר  לא  במפלגה  אחד  אף  מל. 
אמיתית  הזדמנות  קיבלנו  לממשלה,  נכנס 

למנוע פגיעה בדמוקרטיה"
יחימו־ שלי  ח"כ  של  מסביבתה 
היה  לא  וכזב,  "שקר  בתגובה:  נמסר  ביץ' 
יושבת  הייתה  לא  יחימוביץ  נברא.  ולא 
בפ־ צוואר  עד  ששקוע  מי  של  בממשלתו 
שלא  ובלבד  במדינה  לפגוע  ומוכן  לילים, 
הע־ הרקורד  תרחיש.  בשום   – בכלא  ישב 
שיר שלה בדחייה של תפקידים, והעובדה 
שמעולם לא מכרה את נשמתה בעבור כי־

בודים, מדברים בעד עצמם".
את  מחזק  שדווקא  מי  כך,  בתוך 
דובר  אוריך  יונתן  הוא  יחימוביץ  עמדת 
מסר  כתובה  שבהודעה  הליכוד  מפלגת 
הדובר כי מעולם לא הוצע תיק המשפטים 

לח"כ יחימוביץ.
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תחילת הסוף?

עיתונאים בכירים בימין יוצאים 
נגד מהלכי נתניהו

הזעם של העיתונאים הוא בעיקר על הצעת תיק המשפטים למפלגת העבודה 
ועצירתו של פסקת ההתגברות אך גם ביקורות אחרות נשמעות על ראש הממשלה

מ‡: ח. פרנ˜ל

נת־ של  הנדיבה  ההצעה 
לא  העבודה  למפלגת  ניהו 
הממשלה  את  להציל  הצליחה 
אך  עת  בטרם  פורסמה  היא  כי 
רב  נזק  מסבה  היא  לכך  מעבר 
ראש  של  הימנית  לתדמיתו 
האחרו־ בימים  הממשלה. 
קולות  ועוד  עוד  נשמעים  נים 
של  מהלכיו  נגד  הימים  ממחנה 
נתניהו אותו הקפידו לגבות עד 
הוא  ביותר  המעניין  השם  כה. 
שמו של העיתונאי שמעון ריק־
לין מערוץ 20, מי שמזוהה אולי 
הממשלה  ראש  עם  מכל  יותר 

והתמיכה הבלתי מסויגת בו.
האמת  חברים,  "תראו 
"כי  ריקלין  כתב  מבואס",  שאני 
אריה  כמו  נלחם  אני  אחד  מצד 
לי  ברור  כי  המשפט  במערכת 
גודל השינוי שהיא צריכה. ומצד 
ליחימוביץ'  הציע  נתניהו  שני. 
רווחה  לשמולי  המשפטים,  את 
ורק  וכו'.  אוצר,  גבאי  משולב, 
הפרסום טירפד את הדיל. אז מה 

האיש  האם  הזה?  במצב  עושים 
לשי־ מהצורך  מהרעיון?  גדול 

נוי?".
היה  גלעד  אברי  העיתונאי 
הגיע  כי  וכתב  נחרץ  יותר  אף 
"כמו  מנתניהו".  "להיגמל  הזמן 
זה  בהתחלה  התמכרות,  בכל 
היה טוב, טוב מאד", כתב גלעד, 
לנו  טוב  מה  שמצאנו  "תחושה 
והלוואי שזה יימשך לעולם. אחר 
כך זה התחיל לעלות ביוקר, אבל 
וס־ שילמנו  אז  טוב,  עשה  עדיין 
תמנו. אחר כך זה התחיל לעשות 

התחילו  המחירים  טוב,  פחות 
מכו־ היינו  כבר  אבל  להתברר, 

רים". 
תומך  מגל,  ינון  העיתונאי   
נגד  לצאת  בחר  נוסף,  נתניהו 
שרה  הממשלה,  ראש  רעיית 
על  הדיווחים  בעקבות  נתניהו, 
כך שהיא מונעת מבעלה לאפשר 
את כניסתה של איילת שקד לת־
שהיא  חושב  "אני  הליכוד.  נועת 
כל  עם  לנתניהו  נזק  לו  עושה 
ההתערבויות הללו. שתיקח צעד 

אחורה ולא תתערב".

mailto:A052761900@gmail.com
http://bit.ly/2JW7qDK-kivun-bituach


5 יום שלישי א' סיון תשע"ט 04/06/2019

חשיפה תמורת חשיפה

ליברמן לגבאי: "תחשוף לציבור את 
הקלטת נתניהו"

את הדברים אמר ליברמן בפתח ישיבת סיעת ישראל ביתנו. גבאי בתגובה: "בתמורה תחשוף 
לציבור מי שילם מליוני דולרים לבתך"

מ‡: ח. פרנ˜ל
ביתנו  ישראל  סיעת  ישיבת  בפתח 
ההקלטה  את  לחשוף  לגבאי  ליברמן  קרא 
יקים  שלא  מבטיח  נתניהו  נשמע  שבה 
כנבחר  גבאי  "לאבי  ליברמן.  עם  ממשלה 
לה־ אומץ  לו  שיהיה  מאוד  כדאי  ציבור 
הקליט  שהוא  מה  כל  את  לציבור  ראות 

בבית ראש הממשלה", אמר.
מסכים  הוא  כי  גבאי  ענה  בתגובה 
"בתמורה  מליברמן:  דרש  אך  לחשוף, 
תגלה לעם ישראל מי ולמה שילם שלושה 

מיליון דולר לבתך כשהייתה רק בת 21".

בשם  בחברה  הוא  המדובר  הנושא 
מ.ל.1 שהוקמה בשנת 2004 ימים ספורים 
ליברמן  את  פיטר  שרון  שאריאל  לאחר 
הת־ עקב  זאת  התחבורה  כשר  מתפקידו 

נגדותו לחוק ההתכנסות דאז.
בחברת  היחידה  המניות  בעלת 
כחברה  החברות  ברשם  הרשומה  מ.ל.1-, 
לחברות  וכלכלי  עסקי  בייעוץ  העוסקת 
זרות היא מ' בתו הבכורה של השר שהיתה 
מעי־ הנתונים  החברה,  כשהוקמה   21 בת 
דים  שהחברה הצליחה מאוד: מאז הקמת 
הכנסותיה  הסתכמו  היום  ועד  מ.ל.1- 

הגיע  הכסף  שקל.  מיליון  שבעה  בלפחות 
"יעוץ  בעבור  מחו"ל  עלומים  מגורמים 

עסקי".
המידע על החברה הגיע בזמנו לידי 
של  הונאה  לחקירות  הארצית  היחידה 
בחקירה. "מ'  שפתחה  (יאח"ה),  המשטרה 
ליברמן היא אמנם מורשית חתימה בחש־
בון החברה ולעתים חותמת על מסמכים", 
נב־ "אבל  בחקירה,  המעורה  גורם  מסביר 
דקת ההערכה שלא היא קובעת את מהות 
אינה  שהיא  וברור  החברה,  של  הפעילות 

המרוויחה העיקרית ממנה".

ח"כ סמוטריץ': "מדינת ישראל תחזור 
להתנהל על פי התורה"

דבריו של סמוטריץ' עוררו ביקורת רבה מכל צדדי המפה הפוליטית. ראש הממשלה נתניהו כתב: 
"מדינת ישראל לא תהיה מדינת הלכה".

מ‡: ח. פרנ˜ל

ירוש־ יום  לרגל  בכנס  ראשון  ביום 
לים בישיבת מרכז הרב נאם יו"ר האיחוד 

בצלאל  ח"כ  הלאומי 
"אנ־ ואמר:  סמוטריץ' 

תיק  את  רוצים  חנו 
אנח־ כי  המשפטים 
את  להשיב  רוצים  נו 
למכונו".  התורה  משפט 
כי  הסביר  הוא  הבוקר, 
מדינתו  ישראל,  "מדינת 
של העם היהודי, בעזרת 
להתנהל  תחזור  השם, 
כפי שהתנהלה בימי דוד 
המלך.  ושלמה  המלך 
הארוך  בטווח  רצוני 
ישראל  שמדינת  הוא 
התורה.  פי  על  תתנהל 
כך צריך להיות, זו מדינה 

יהודית".
התורה  "חוקי 
על  בהרבה  עדיפים 

ברק",  אהרן  פה  שיצר  ההלכה'  'מדינת 
שרצונותיי  "בוודאי  סמוטריץ'.  הסביר 
בטווח הארוך שמדינת ישראל תתנהל על 
צריך  כך  יהודית,  מדינה  זאת  התורה.  פי 

אולי  בניסיון  סמוטריץ'  זאת,  עם  להיות". 
הש־ מההתבטאות  הלהבות  את  להוריד 
רק  יקרה  "זה  כי  הוסיף  במחלוקת,  נויה 
כאשר עם ישראל ירצה את זה ולא כשאני 

ארצה".
ביקורת  עוררו  הדברים 
הפולי־ המפה  צדדי  מכל  רבה 
נשמעו  ובימים  ובשמאל  טית 
של  דבריו  נגד  קשות  תגובות 
הממשלה  ראש  סמוטריץ'. 
לכתוב:  מיהר  עצמו  נתניהו 
"מדינת ישראל לא תהיה מדי־
פורר  עודד  ח"כ  הלכה".  נת 
מהיר  ביתנו  ישראל  ממפלגת 
ולנגוח  ההזדמנות  את  לנצל 
את נתניהו שהיה בדרך להקים 
ממשלה עם אלו שרוצים מדי־

נה שכזו.
בתגובה:  אמר  סמוטריץ' 
האמת  את  לומר  ממשיך  "אני 
בשום  ממנה  נבהל  ולא  שלי 

אופן"

שר החוץ של איראן: 
"הלחצים של ארה"ב 

לא יועילו למו"מ"
לדבריו, המנהיג העליון של איראן מתנגד להשגת נשק גרעיני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שר החוץ האיראני מוחמד ג'אווד 
התקשורת  לרשת  בראיון  אמר  זריף 
הכל־ הלחץ  כי  אי-בי-סי,  האמריקנית 
האיראנים  מול  שמניפה וושינגטון  כלי 
עם  למו"מ  טהרן  את  להוביל  במטרה 
"טהרן  מטרתם.  את  ישיגו  לא  ארה"ב, 
הכלכליים  הלחצים  ידי  על  תאוים  לא 
לדב־ זריף.  אמר  טראמפ",  הנשיא  של 
ריו, הסנקציות האמריקניות לא יועילו 
למו"מ  להביא  בתוכניתם  לאמריקנים 

עם איראן.
ואמר  הוסיף  אף  האיראני  השר 
איראן  של  העליון  המנהיג  כי  בראיון, 

בכלל מתנגד להשגת נשק גרעיני, כפי 
שמצווה ההלכה המוסלמית. 

מזכיר המדינה האמריקני 
הוקלט מעריך: "יתכן 
ועסקת המאה תיפול"

טראמפ: "אני חושב שיש לנו סיכוי טוב"

מ‡ ‡ברהם ויסמן  
מייק  האמריקני  המדינה  מזכיר 
שערך  שיחה  במהלך  הוקלט  פומפאו, 
הטיל  במהלכה  יהודים,  מנהיגים  עם 
"עסקת  של  ההצלחה  בסיכויי  ספק 
הנ־ עם  יחד  מוביל  הוא  אשר  המאה" 
שיא וג'ייסון גרינבלט וג'רארד קושנר. 
לידי  הגיעו  אשר  ההקלטה  תמלילי 
פו־ כי  חושפים  פוסט"  ה"וושינגטון 

שהסיכויים  מעריך  מפאו 
תתקבל  אכן  העסקה  כי 
לדבריו,  אולם  טובים,  הינם 
"הכול יכול לקרות". "אפשר 
להוציא  ניתן  שלא  לטעון" 
התכנית  יישום  את  לפועל 
וייתכן שהיא "לא תקבל מו־
מנטום". עם זאת, הוא הביע 
תקווה שהתכנית לא תידחה 
כלאחר יד. "התכנית עשויה 
שב־ להיות  יכול  להידחות. 

לא  'זה  יגידו,  אנשים  דבר,  של  סופו 
במיוחד  עובד  לא  זה  במיוחד,  מקורי 
בשבילי', כלומר 'יש שני דברים טובים 
ותשעה דברים רעים, אני בחוץ", אמר.

אף  התייחס  האמריקני  הנשיא 
הוא לדברים במהלך שיחה עם כתבים, 
ואמר: "אני חושב שיש לנו סיכוי טוב, 
אבל נראה מה יקרה", אמר הלילה טרם 

המראתו לביקור בבריטניה.

http://bit.ly/2XmtPgR-biale
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טראמפ: 'מגוחך שישראל יוצאת שוב לבחירות'
הנשיא האמריקני אמר כי הממשל בארה"ב אינו מרוצה מהנעשה בישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן

לנ־ שוב  התייחס  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
עשה בישראל, באמצעות הפלטפורמה האהובה עליו 
בדברים  הלבן.  בבית  הקבועה  העיתונאים  מסיבת   -
להתא־ וחייבת  בבלגן  "ישראל  אמר:  טראמפ  שנשא 
בחרו  "הרגע  ואמר:  הוסיף  האמריקני  הנשיא  פס". 

בנתניהו ועכשיו הם יוצאים שוב לבחירות? מגוחך''. 
בהמשך קרא טראמפ לישראל ולמערכת הפוליטית 

שלה "לקחת את עצמה בידיים".
האמרי־ בממשל  כי  ציין  האמריקני  הנשיא 
וכי  בישראל,  החוזרות  מהבחירות  מרוצים  לא  קני 
וושינגטון ציפתה שתקום בישראל קואליציה יציבה 

וחזקה.

סעודיה 
יירטה רחפן 
נפץ ששיגרו 

החות'ים 
לבירת תימן
החות'ים תכננו לפגוע במצעד 

צבאי שערכה הקואליציה 
הסעודית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
קטלני  פיגוע  אתמול  מנע  הסעודי  הצבא 
שתכננו הכוחות החות'ים כנגד משתתפים במ־
צעד צבאי של לוחמי הקואליציה הערבית בתי־
מן. הפיגוע תוכנן להתבצע באמצעות רחפן נפץ 
עמוס בחומרי בערה, ששוגר לעבר מצעד צבאי 
ומהאמירויות.  מסעודיה  חיילים  השתתפו  בו 
שול־ עליה  עדן,  תימן  בבירת  נערך  המצעד 
במורדים  הנלחמת  הסעודית  הקואליציה  טת 

החות'ים אשר נתמכים על ידי איראן.
ההגנה  שמערכות  לאחר  סוכל  הפיגוע 
שהציבה סעודיה על אדמת תימן, זיהו את הר־
חפן ויירטו אותו בעוד בדרכו למצעד. באירוע 

לא היו נפגעים. 

 א-סיסי: 'עסקה 
בין ישראל 
לפלסטינים 
תהיה כזו 

שהפלסטינים 
ירצו בה'

א-סיסי אמר כי מצרים לא תקבל 
מתווה של עסקה ללא הסכמת הרש"פ

מ‡ ‡ברהם ויסמן

א-סיסי,  פאתח  אל  עבד  מצרים,  נשיא 
גיבה אתמול את ההנהגה הפלסטינית ואמר כי 
תע־ אשר  עסקה  של  מתווה  תקבל  לא  מצרים 
סוק בסכסוך הישראלי-פלסטיני ללא הסכמתה 
של הרשות הפלשתינית. "לא נקבל דבר שהפ־

לסטינים לא ירצו בו", אמר א-סיסי.
במה־ המצרי  המנהיג  אמר  הדברים  את 
לך סעודת שבירת צום הרמדאן במלון בקהיר. 
לפ־ האמריקנית  הכוונה  ברקע  נאמרים  דבריו 
רסם בקרוב את פרטי "עסקת המאה" שמוביל 
פלסטי־ בהתנגדות  הנתקלת  תוכנית  הממשל,  

נית רחבה. 
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הליכוד: "חלוקת התיקים 
תידחה בשבוע"

למרות הצהרת נתניהו כי לא יחזיק בתיקים שהתפנו מודיעה מפלגת הליכוד על 
דחייה בחלוקת התיקים לשבוע. בתנועה לאיכות השלטון מגנים בחריפות

מ‡: ח. פרנ˜ל

של  הדחתם  לאחר  יממה 
הודיעה  והמשפטים,  החינוך  שרי 
חלוקת  כי  אמש  הליכוד  מפלגת 
בעקבות  בשבוע.  תדחה  התיקים 
עם  שעות,  כ-48  בעוד  ההודעה, 
הפיטורים,  של  לתוקף  כניסתם 
והחינוך  המשפטים  תיקי  יעברו 
בנימין  הממשלה  ראש  של  לידיו 
למינוי  עד  בהם  שיחזיק  נתניהו, 

ממלא מקום.
מגיעה  הליכוד  הודעת 
ראש  של  אתמול  הצהרתו  לאחר 
ממלאי  ימנה  כי  נתניהו  הממשלה 
מקום ב-48 השעות הקרובות, וכי 

"אין לו שום כוונה להחזיק באחד 
כי  ההדגשה  שהתפנו".  מהתיקים 
באה  המשפטים  בתיק  יחזיק  לא 
לנוכח העובדה כי ראש הממשלה 
תי־ ב-3  לשימוע,  כפוף  מואשם, 

קים פליליים.
הנימוק  כי  טוענים  בליכוד 
התיקים  לחלוקת  הזמן  להארכת 
הממשלה  "ראש  כי  בכך  נעוצה 
עוד  עם  בנושא  לשוחח  מעוניין 
בי־ ובליכוד  בקואליציה  גורמים 

מים הקרובים".
בעקבות ההודעה על דחיית 
חלוקת התיקים, בתנועה לאיכות 
המה־ את  בחריפות  גינו  השלטון 
הבטיח  אתמול  "רק  ואמרו:  לך, 

החי־ תיקי  את  יעביר  כי  נתניהו 
חלופיים  לח"כים  והמשפטים  נוך 
אנו  היום  והנה  שעות,   48 בתוך 
עד  להמתין  נאלץ  כי  מתבשרים 
למש־ מ"מ  למציאת  הבא  השבוע 
רדים אלו", אמרו. "והמשמעות", 
האדם  שבו  שלם  "שבוע  הוסיפו, 
שיעמוד בראש משרד המשפטים 
תיקים  ב-3  החשוד  אדם  יהיה 
פולי־ בתעלול  מדובר  פליליים. 
הציבור  באמון  שפוגע  מביש  טי 
קראו  בתנועה  החוק".  במערכת 
באופן  "למנות  הממשלה  לראש 
מיידי ממלא מקום למשרד המש־
פטים, ולא להחזיק בו אפילו יום 

אחד נוסף".

חטמ״ר דיגיטלי הוקם ביו"ש
משקפי מציאות מדומה, סימולטורים ומפות תלת מימד ◆  החטמ"ר ישמש 

לסיכול פיגועי טרור

מ‡: מ. יו„

 הפיגוע שאירע ביום שישי 
מיהודה  מחבל  כאשר  האחרון 
ושומרון מגיע לעיר העתיקה כדי 
למה  סנונית  הוא  פיגוע,  לבצע 
לפני  מתחת  מתרחש  שבאמת 

השטח.
למ־ נעצרו  החולפת  בשנה 
החשודים  מחבלים  מ-3000  עלה 
במעורבות בפעילות טרור, בטרור 
נתפסו 406  סדר,  ובהפרות  עממי 
מ-2  למעלה  והוחרמו  נשק  כלי 

מילון שקלים שיועדו לטרור.
החו־ בשנה  שינה  צה"ל 
שלו  העבודה  תפיסת  את  לפת 
באשר ללחימה בטרור, והקים את 

החטמ"ר הדיגיטלי.
נערכו  האחרונים  בחודשים 
הכוחות  לכלל  אימונים  עשרות 
מי־ לטובת  באיו"ש  קו  התופסים 
מוש התפיסה ולחיזוק הקצה המ־
בשיתוף  נעשים  האימונים  בצעי. 

סי־ וכוללים  ארגוני  בין  פעולה 
מולטורים, קרב מגע וירי. כמו כן, 
הכו־ לאימון  ייעודי  צוות  הוקם 
השתלמות  בוצעה  השבוע  חות. 
אוגדת  לכלל  המבצעי"  "הקצה 

איו"ש במתקן אדם.
תכליתו המבצעית של מיזם 
לייצר  היא  הדיגיטלי"  "החטמ"ר 
על  המבוססת  מבצעית  עליונות 
המאפשרת  מודיעינית  תשתית 
מעבר מהיר מחישה לפעולה, על 
בזמן  רלוונטית  התראה  מתן  ידי 
ובמרחב להפעלת כוח מבצעי, כך 
שימנע, ישבש ויסכל איומי טרור.

יכולות  משלבת  התפיסה 
ויכולות  מתקדמות  דיגיטליות 
מוכ־ את  לשפר  שמטרתן  טכניות 
להתמודד  בקצה  הלוחם  של  נותו 
בצורה  מבצעיים  אירועים  עם 

המקצועית והמהירה ביותר.
הנפיצות  עצום,  המרחב 
גבוהה ומכאן הצורך לאחד את כל 
ושומרון  יהודה  אוגדת  הכוחות. 

מרחביות  חטיבות  משש  מורכבת 
כ-  עם  קמ"ר  על3,895  הפרוסות 
 60 ציר  לדרום,  מצפון  ק"מ   150
את  החוצה  המרכזי  הציר  הינו 
הגזרה לאורכה וכ- 795 ק"מ של 
של  לתנועה  המשמשים  צירים 
האוכלוסיות בגזרה ומהווים מוקד 

חיכוך
הינו  הביטחון  גדר  אורך 
מעברים   13 ישנם  ק"מ,   764 כ- 
ועוד  ירושלים,  עוטף  גזרת  אל 
ארב־ איו"ש,  לתוך  מעברים   15
גזרת  לתוך  סחורות  מעברי  עה 
חקלאיים  שערים   98 ו-  איו"ש 
מסבירים  אלו  כל  איו"ש.  בכלל 
את החשיבות הרבה של החטמ"ר 
החודשים  ומסיכום  הדיגיטלי 
נת־ כי  עולה   2019 ינואר-אפריל 
פסו 1007 עצורים החשודים במ־
ובהפרות  טרור  בפעילות  עורבות 
סדר, 263 נשקים נתפסו והוחרמו 
כספים בגובה 352,448 ש''ח המ־

שמשים לטרור.

תייר טבע בחוף בנתניה; 
מצבו אנוש

הצעיר נכנס למים בחוף שאינו מוכרז - והחל לטבוע ◆  הוא פונה לביה"ח 
לניאדו שבעיר

מ‡: מ. יו„
אתמול  טבע   28 בן  תייר 
סירונית  בחוף  הצהריים  אחר 
חובשים  הוזעקו  למקום  בנתניה. 
טיפול  לו  שהעניקו  מד"א  של 
החייאה,  פעולות  שכלל  רפואי 
לניאדו  החולים  לבית  פונה  והוא 

שבעיר.

במ־ שהבחינו  אורח  עוברי 
במצוקה  האיש  כי  הבינו  תרחש, 
מהחוף  המצילים  את  והזעיקו 
המוכרז הסמוך, שמשו אותו לחוף 
החייאה  פעולות  בו  לבצע  והחלו 

עד להגעת הצוות הרפואי.
בשבוע שעבר טבע גבר כבן 
50 בחוף ירושלים בתל אביב והוא 

החולים  לבית  אנוש  במצב  פונה 
איכילוב שבעיר.

למוות  טבע  שעבר  בחודש 
 19 בן  קסלבסקי,  אריאל  בכינרת 
בתום  אותרה  גופתו  מירושלים. 
שנכנס  לאחר  נרחבות  סריקות 
צפונית  מוכרז  לא  בחוף  למים 

לחוף שקמים שבכינרת.

http://bit.ly/2MoHOl6-viznits
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גאולה גני   40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים. 
חדד האחים  בית   100 כהנמן  ברק.  בני 

02-595-1000
 אחריות יצרן 
3 שנים מלאות

 100% מימון
ללא מקדמה

אלפי לקוחות 
מרוצים

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

לקנות רכב זו לא בעיה...

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

אספקה תוך 48 שעות על מבחר דגמים

לצאת פראייר
זו בעיה!

תשלום חודשי
בשמש תחסכו בסיום תקופת המימוןחברה מתחרהשמש רכביםדגם

₪2,229₪2,598₪20,091סקודה קודיאק

₪1,929₪2,182₪17,197ניסאן אקסטרייל

₪1,823₪2,078₪17,334מיציבושי אאוטלנדר

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

בשמש תתחחססככוו בבסססיייווווםםם תתתתקקקקוווופפפפפפפתתתתת ההההממממייימממממוווווןןןןןןתחרה

₪2₪20,0919₪20,091₪20,091

₪217₪17 197

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

ניו יורק טיימס": 

ישראל השביחה מטוסי קרב של צבא איחוד האמירויות
המידע נחשף בכתבת תחקיר מיוחדת שפרסם העיתון האמריקני ואשר עסקה בדמותו של מנהיג איחוד האמירויות

מ‡ ‡ברהם ויסמן

העיתון האמריקני "ניו יורק טיימס" 
על  שערך  מיוחדת  תחקיר  בכתבת  חשף 
מנהיג אבו דאבי מוחמד בן זייד, כי איחוד 

הדוק  באופן  פעולה  משתפת  האמירויות 
עם ישראל. שיתוף הפעולה בין שתי המ־
דינות כולל, לפי העיתון, גם מכירת ציוד 

מודיעיני.
מא־ שעומד  מה  כי  נטען,  בכתבה 

המדינות,  שתי  בין  הפעולה  שיתוף  חורי 
והחשש  לאיראן  המשותפת  העוינות  היא 
לקידום  המוסלמים.  האחים  תנועת  מפני 
זייד  בן  פועל  הנסיכות,  של  האינטרסים 
רכש  במסע  בקדחתנות  עשורים  כשני  זה 

ביטחוני של מאות מיליארדי דולרים ועל 
רקע זה גם נוצרו קשריו עם ישראל, נאמר 

בכתבה.
עוד דווח, כי ישראל השביחה מטו־
איחוד  של  אמריקנית  מתוצרת  קרב  סי 

אף-16  מדגם  המטוסים  האמירויות. 
לידי  והועברו  ישראל  ידי  על  הושבחו 
אנשי חיל האוויר של איחוד האמירויות, 
בדרך דומה לזו שעשתה ישראל מול קו־

לומביה.

בשנה האזרחית 
הקודמת: 

מעל ל-3,000 
מעצרים; 406 
נשקים נתפסו

מ‡: מ. יו„
בגזרת  האחרונות  בשנים  שנשמר  השקט 
מודיעיני  מאמץ  ללא  מגיע  לא  ושומרון  יהודה 
ומבצעי יום יומי, שמוביל לסיכולים רבים בזרת 
האוגדה והחטיבות הכפופות לה. אוגדת איו"ש 
פרסמה לפני יומיים את הנתונים המבצעיים של 
לשמירת  מפעילותה  טפח  והציגה   ,2018 שנת 
להיות  יכולות  בה  שלהתלקחות  בגזרה,  השקט 

השלכות חברתיות ומדיניות קשות.
על פי הנתונים שפרסמה האוגדה, בשנת 
בפ־ החשודים  פלסטינים,   3,173 נעצרו   ,2018
ובהפרות  עממי  טרור  בפעולות  טרור,  עילות 
ברחבי  נשק  כלי  נתפסו 406  לכך,  בנוסף  סדר. 
האוגדה והוחרמו יותר משני מיליון שקל שהיו 
הנתונים  את  גם  חשף  צהל  הטרור.  בשימוש 
זו  בתקופה  כאשר   ,2019 של  הראשון  בשליש 
כלי  נתפסו 263  בטרור,  חשודים  נעצרו 1,077 

נשק והוחרמו כ-450 אלף שקל.
אוגדת  מוצבת  שבו  המרכז,  בפיקוד 
כרגע  להעריך  מאוד  שקשה  סבורים  איו"ש, 
אנ־ והאם  ושמרון  יהודה  להתרחש  הצפוי  את 
גורמים  מעט  לא  לצד  להסלמה.  מתקרבים  חנו 
ונסיבות המצביעים על פוטנציאל הסלמה גבוה, 
בצה"ל סבורים שעדיין קיימים גורמים מרסנים 
הסל־ פרצה  לא  עכשיו  עד  במקרה  ולא  בשטח 
מה, והמצב הביטחוני עדיין נותר תחת שליטה 

למרות פיגועים קשים שהיו בגזרת האוגדה.
הראשון  ברבעון  יחסי  באופן  למעשה, 
הפיגועים  בכמות  מסוימת  ירידה  יש  של 2019 
לעומת השנה החולפת. בפיקוד המרכז סבורים 
כי לפני הכל, פעילות המעצרים וסיכול הטרור 
משמ־ הסלמה  שמונע  זה  הוא  בשטח  שנעשה 
עותית יותר בשטח, אך מציינים כי גם המאמץ 
וההפרדה  הפלסטינים  רווחת  לשיפור  האזורי 
הברורה בהפעלת הכוח בין מי שמעורב בטרור 
לבין אזרחים, היא בעלת משמעות חשובה יותר 

על המציאות בשטח.
באוגדה  המחמיאים,  הנתונים  למרות 
המ־ הפיגועים   19 שמתוך  מכך  אכזבה  הביעו 
הצליחו  מהם  בשבעה  בה,  שאירעו  שמעותיים 
גם  וציינו  מהזירה,  פגע  ללא  לחמוק  המחבלים 
ליקויים קשים בתפקוד הכוחות בפיגוע הקשה 
חייל  אדם,  בני  שני  נהרגו  בו  אריאל  בכיכר 
המ־ בפיקוד  בגזרה.  נוספים  ובפיגועים  ואזרח, 
המעורבים  הגדודים  על  הביקורת  את  דחו  רכז 
שמוצבים בגזרה ועל גדוד נצח יהודה, וטענו כי 
שמו־ ולחומות  ללוחמים  הבסיסית  ההכשרה 
ללוחמים  מצוין  מענה  מספקים  באיו"ש  צבים 
אם  גם  בשטח  המחבל  את  להכריע  והלוחמות 
המחבל הפתיע את הכוח, מצב שסביר שיחזור 

על עצמו.

http://bit.ly/2C7EnaV-shemesh-rechavim
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הרוגה ופצוע קשה בהתהפכות 
מערבל בטון

משאית התהפכה על רכב פרטי שנסע סמוך לצומת איכסאל ◆  נהגת הרכב הפרטי, בשנות 
העשרים לחייה, נהרגה ◆  נהג המשאית נפצע באורח קשה

מ‡: מ. יו„
שנסע  בטון  מערבל  משאית  נהג 
מנצרת לכיוון איכסאל, איבד שליטה על 
המשאית מסיבות שעדיין אינן ברורות, 
בנ־ שהיה  פרטי  רכב  על  התהפכה  וזו 
סיעה, והתדרדרה לתעלה סמוך לצומת 
איכסאל שבעמק יזרעאל. ברכב הפרטי 
רא־ בדיקה  ולאחר  נוסעים,  שני  ישבו 
הפרטי,  הרכב  נהגת  כי  התברר  שונית 
באורח  נפצעה  לחייה,  העשרים  בשנות 
בי־ באורח  נפצע  השני  והנוסע  אנוש, 
נהג  נלכד  גם  מהתאונה  כתוצאה  נוני. 
ולאחר  שלו,  בקבינה  כבן 60,  המשאית, 
אותו  חילץ  בזירה  שפעל  כיבוי  שכוח 

באורח  פצוע  שהוא  התברר  בהצלחה, 
קשה.

בשל חומרת הפציעות מסוק הונ־
חת במקום על מנת לפנות את הפצועים 
אך  האפשרית,  במהירות  החולים  לבית 
הרפואה  צוותי  נאלצו  קצר  זמן  לאחר 
לקבוע את מות הנהגת הצעירה במקום. 
צומת   60 כביש  המסוק  הנחתת  עקב 
הכיוונים.  בשני  לתנועה  נחסם  איכסאל 
גם  נמצאים  ישראל  משטרת  שוטרי 
סקרנים,  מרחיקים  במקום,  זו  בשעה 
לדרכים  ומפנים  התנועה  את  מכווינים 
משטרת  של  תאונות  בוחני  חלופיות. 
ישראל נמצאים בשעה זו בזירה ובקרוב 

יימסרו מסקנות ראשוניות. 
מספר  אשכנזי,  שי  מד"א,  חובש 
"כשהגע־ במקום:  שאירע  מה  על  מעט 
המשאית  קשה.  היה  המראה  למקום  נו 
הפר־ והרכב  צידה,  על  הפוכה  הייתה 
פעולות  כדי  תוך  תחתיה.  לכוד  היה  טי 
לחי־ האש  כיבוי  כוחות  של  מאומצות 
להעניק  מנת  על  פעלנו  הנפגעים,  לוץ 
סבלה  הרכב  נהגת  רפואי.  טיפול  להם 
ביותר,  קשה  מערכתית  רב  מפגיעה 
ולאחר בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע 
את מותה. נהג המשאית מטופל על ידי 
במ־ החולים  לבית  ויפונה  מד"א,  צוותי 

סוק מד"א שנחת בזירה".

התקיפה בסוריה: "איתות נוסף לאיראן"
תקיפת שדה התעופה T4 באזור חומס הלילה, שיוחסה על ידי הסורים לישראל, היא מהלך 
צבאי מתוכנן היטב - ולא תגובה לירי שבוצע לעבר החרמון ◆  אם אכן זו תקיפה ישראלית, 

מדובר במהלומה סדורה נגד האיראנים שממשיכים לנסות להתבסס בסוריה

מ‡: מ. יו„

השבוע,  בסוריה  התקיפות  סבב 
בעקבות הירי החריג מתוך שטח סוריה 
רף  את  מעלה  הישראלי,  החרמון  לעבר 
המתח בגבולה הצפוני של ישראל. נכון 
ממש  של  בלחימה  מדובר  לא  לעכשיו, 
אולם  מרחוק,  מהלומות  בחילופי  אלא 
את  לפרש  שנדרשו  ביטחון  מומחי 
מאוחדים  הצפונית,  הגזרה  התחממות 
משטר  עם  בעימות  מדובר  לא  בדעתם: 
אסד, אלא עם איראן. האם מדובר בהס־

למה או בצבר מקרי של אירועים?
התיכון  ולמזרח  לסוריה  המומחה 
אוני־ רקטור  סגן  ִזיֶסר,  אייל  פרופסור 
שהתקיפות  מסביר  אביב,  תל  ברסיטת 
לישראל,  ששויכו  בסוריה  האחרונות 
לא  ואפילו  אסד  לבשאר  קשורות  אינן 
המ־ לעימות  אלא  החרמון,  לעבר  לירי 
שדה  על  "התקפה  איראן.  עם  תמשך 
התעופה T4 בעומק סוריה, היא תקיפה 
מראש.  ותכנון  רבות  הכנות  שמצריכה 
שהת־ מה  של  המשך  למעשה  כאן  אין 
חולל בעקבות הירי על החרמון, אלא זה 
ישראלית,  תקיפה  זו  באם  הנראה,  ככל 

מהלומה סדורה ומתוכננת כנגד האירא־
נים שממשיכים לנסות להתבסס בסוריה 
מסביר  בהם",  שלנו  הלחימה  למרות 

זיסר.
לפי זיסר, הירי מהחרמון לא בוצע 
החרמון  על  אסד. "והירי  כוחות  ידי  על 
משטח סוריה אינו ירי של אסד. בשאר 
אסד כבר 20 שנה בשלטון, מהן 8 שנים 
בתוך מלחמת אזרחים קשה. בנוסף, יש 
לו את הרוסים על הראש. הוא ממש לא 
עוסק בלחימה אתנו. זה לא מעניין אותו 
שמ־ מי  שלו.  הלב  תשומת  במרכז  ולא 

חיזבאללה  הם  כזה  ירי  לחולל  סוגלים 
או איראן, כחלק מהמאבק אתנו - שבו 
אכן יש פוטנציאל התלקחות. האיראנים 

חצופים יותר, ומנסים לפגוע בנו".
בכל הנוגע לשאלה האם יש קשר 
בין  המתח  לבין  החרמון  על  הירי  בין 
כי  זיסר  פרופ'  אומר  לארה"ב,  איראן 
"איראן מנהלת את הסכסוך אתנו כאילו 
שהאיראנים  ברור  אבל  ארה"ב.  את  אין 
האמריקנים  עם  למו"מ  לחזור  רוצים 
מנסים  הם  כך  ולשם  כוח,  של  מעמדה 
לפגוע באזור בכל הידידים של ארה"ב".

עמידרור,  יעקב  במילואים  אלוף 

רוסה־ וגרג  אן  ע"ש  במכון  בכיר  עמית 
נדלר במכון ירושלים למחקרים אסטר־
טגיים, מציין כי קשה להעריך כרגע את 
הת־ "שדה  מסוריה.  התקיפה  משמעות 
פעם  לא  לתקיפות  יעד  הוא   ,T4 עופה
ולא פעמיים. היו כבר תקיפות בעבר על 
האתר, ולא צריך לראות את התקיפה על 
שדה התעופה הזה הלילה כמשהו חריג. 
וישראל  איראן  בין  מהמאבק  חלק  זה 

בסוריה".
הוא  החרמון  על  הירי  זאת,  "עם 
בח־ עליו  הגיבה  וישראל  חריג,  אכן 
ריפות. אלא שכאן קשה להעריך למה 
הזה",  והחריג  הנדיר  המעשה  נעשה 
לשאלה  הנוגע  בכל  עמידרור.  אומר 
את  לחמם  מנסים  האיראנים  האם 
הגזרה עם ישראל בעקבות המתח עם 
"ירי  כי  במיל'  האלוף  אומר  ארה"ב, 
של כמה רקטות הוא לא מעשה מהסוג 
שבאמת מאיים על ישראל. זו טיפשות 
מצד האיראנים אם זו הייתה המטרה, 
לי־ או  לארה"ב  מזיז  באמת  לא  זה  כי 
שראל ולא ישנה את המדיניות באזור. 
הסיבה  הייתה  שזו  לחשוב  לי  קשה 

להתקפה".

„ ל˜בל וליים החלטו-ז כ̂י
היום הגענו לכלי הרביעי על מנת לרכוש שיקול דעת נכון לפני קבלת החלטות 

בצורה נכונה. "ניתוח המידע"
לפעמים קורה לנו להיתקל במידע שאין לנו בו תועלת כלומר אם יש משהו שלא 
שווה שתחשוב עליו, אזי הוא לא שווה לימוד מלכתחילה, מידע מיותר עלול לה־
ציף ולבלבל אותנו, חבל לנו לתפוס מקום במח על דברים מיותרים שלא תורמים 
לנו כלום, אותו דבר אני אומר תמיד לאנשים שמבזבזים זמן על חדשות ועיתונים 
רק מכניסים לעצמם שטויות ופחדים מכל מה שקורה ואין להם בזה שום תועלת 
בחיים, החיים של הרבה אנשים השתנו ברגע שהפסיקו להתעניין בכל השטויות 
השתנתה  המחשבה  הראש  כל  לעצמם,  להם  התפנה  איכות  זמן  כמה  וגילו  הללו 

להם. 
כאשר אנחנו שומעים או קורים משהו עלינו להרגיל את עצמינו לנסח את הנקודה 
המרכזית במה ששמענו בכמה מילים, אדם שלא מצליח לנסח בתמצות הוי אומר 
שזה עדין לא ברור לו כמו שצריך, אדם שלא משקיע זמן על מנת לחשוב ולנסח 
את מה שלמד הוי אומר שהוא מתבונן בעולם כעיוור מבעד לעיניהם של אחרים, 

עכשיו ברגע שהצלחתם וניסחתם את הרעיון החדש בקצרה עכשיו נבדוק אותו 
ונברר מה הן ההשלכות שלו לגבי, ואיך נעשה זאת? אני אביא עכשיו כמה שאלות 

חקירה לדוגמא שכדאי מאוד שתירשמו אותם לעצמכם, שאלות כמו:
האם מקור הדברים ששמעתי או למדתי עכשיו הוא אובייקטיבי?

אילו עובדות מצוטטות כאן?
אילו אספקטים אינם מובנים לי? האם מבחינת הדובר מדובר בפעולה מתמשכת, 

חד-פעמית או כזו הנשנית ומתרחשת, וכיוצא בזה
כיצד הדברים ישפיעו או יבואו לידי ביטוי בחיי הפרטיים?

כאשר אני בודק את המידע שהגיע אלי בעזרת השאלות הללו אני מחדד את יכולת 
הניתוח שלי וזה יעזור לי בחיים ליישם את מה שלמדתי, עכשיו אחרי שבררתי את 
הנתונים אנחנו ניקח דף ונרשום נקודות של בעד ונגד, וכך נוכל להמשיל לגלגל את 

הכדור בכיוון המעשי ליישם את הדברים,
מי שמסתכל על מה שדיברנו אז הדברים נראים לכאורה שזה מצריך סבלנות רבה, 
"מה עכשיו אני אעשה כך על כל מה שאני לומד?" זה יאט את קצב החיים שלי! 
אבל תדעו לכם ברגע שתתרגלו לזה לשלוט בטכניקה הזו, התהליך הזה יקרה לך 
באוטומט, ואז תוכל לנתח דברים במהירות הבזק ולהגיע להחלטות טובות יותר 

איכותיות ומועילות יותר ונבונות יותר בחיים שלך,
תזכרו תמיד כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן ואל לנו להתייאש ולהישבר ממצבינו 
הקיים תמיד אתה יכול לתקן כי האור עדין מאיר בתוכך לכן עכשיו תבחן את עצמך 
מהו זמן תגובה שלך בכל דבר שמתרחש אצלך בחיים? ישנה אימפולסיביות? אתה 
לא מצליח לעצור לרגע לחשוב? אתה ישר מתעצבן ומגיב לא בצורה נכונה? אתה 
כן שותק אבל בתוכך בוער הכעס? עכשיו הזמן שתדאג לעצמך להרגיש חיים יותר 
טובים ורגועים, מרכז האומץ לשנות מלווה אותך בתוכנית ליווי אישית להצלחה 
באחריות מלאה לתוצאות, ההצלחה ממשיכה עכשיו נפתח מחזור שלישי 17.6.19 
 TMP-Therapeutic   וסוגסטיות טראנס  המודע  תת  לתכנות  פרונטלי  קורס 

Mind Programming
דמיון מודרך סוגסטיבי | NLP Basic Practitioner לדעת להניע תהליכי שינוי 
עמוקים בעצמך ובאנשים, להתחבר לכל אדם בשניות, להיות אדם משפיע וכריז־
מטי שממגנט אליו אנשים אתה חייב(!) לרכוש את היכולת לתכנת את תת המודע! 

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

לך ובבילך „"ר ינוי ‚ילי עטרי
 NLP Trainer & Master חבר הפ„רˆיה העולמי NFNLP

0502039606
"מומחה לכנו  המו„ע ובהליכי ינוי רבי עוˆמה"

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל

mailto:A052761900@gmail.com
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להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' ברמת גבעת זאב

זא ת גבעת

*5935

4,500

120

3,000

ca.1221.org.il
9401401@gmail.com

תכננתם גם להכנס להגרלה על דירת שלושה חדרים

וגם להיות שותפים בהצלת חיים?

תעשו את זה ברגע הנכון ותרוויחו.

בנוסף להגרלה על דירה והגרלות בונוס תכנסו גם להגרלת הזריזות! 

כל מי שמצטרף היום (יום שלישי א' סיוון 4.6) 

נכנס להגרלת בונוס נוספת חינם על פרסים שווים במיוחד!

בחסות:

שה חדרים
2400

להגרל תכננתם גם להכנס
להי גם

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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*2811

720

נעצרו חמישה 
עדים לפיגוע 

בשער שכם שלא 
סייעו לנדקר 

לפי החשד אחד מהם אף תיעד את 
המקרה בטלפון הסלולרי שלו ◆  הם 
נעצרו אך בית המשפט שחרר אותם

מ‡: מ. יו„
המשטרה הודיעה אתמול כי איתרה חמישה 
אנשים שראו את תקיפתו של גבריאל לביא, סמוך 
חושדת  המשטרה  דבר.  עשו  ולא  שכם,  לשער 
איתו־ המעשה.  את  וצילם  עצר  אף  מהם  שאחד 
המשטרתיות  האבטחה  מצלמות  על  התבסס  רם 
בית  אך  נעצרו,  החשודים  המקרה.  את  שתיעדו 

המשפט שחרר אותם.
באירוע נפצע גבריאל לביא, בן 50, באורח 
קשה, וישראל מאיר נחומברג, בן 16, נפצע בינוני. 

המחבל חוסל.

אשה ניצלה קשישה 
וגנבה ממנה מאות 

אלפי שקלים
אשה מהדרום נעצרה בחשד 

שהציגה בפני האישה הזקנה מצג 
שווא שלפיו היא בחובות כספיים, 

וקיבלה ממנה חבילות מזומנים 
שנועדו לכסות אותם 

מ‡: מ. יו„
אישה כבת 30 תושבת הדרום נעצרה בחשד 
למרמה והונאת קשישה במאות אלפי שקלים. על 
פי החשד איתרה החשודה קשישה ערירית בעלת 
קונה  שהיא  תוך  הרפואי  מצבה  את  וניצלה  ממון 
היא  שלפיו  שווא  מצג  בפניה  ומציגה  אמונה  את 

בחובות כספיים.
החשודה, כך עולה מהחקירה, טענה בפני הק־
אליהם  מהחובות  לצאת  לה  לסייע  שתשמח  שישה 
"נקלעה". היא נהגה, על פי החשד, לקבל מהקשישה 
חבילות מזומנים, בטענה שאלו נועדו לשמש לכיסוי 

החובות. הדבר נמשך כך שלוש שנים.
שלשום, עם מעבר החקירה לגלויה, הגיעו שו־
טרי משטרת ישראל לדירתה של החשודה, שם תפסו 
כספת.  בתוך  במזומן  שקלים  אלפי  מאות  ברשותה 
הבוקר  נכלאה.  ובסיומה  לחקירה  נעצרה  החשודה 
תבקש המשטרה להאריך את מעצרה בבית המשפט.

אשדוד: נלכד 
נחש צפע ענק 

נלכד נחש צפע בצומת הרחובות 
הרצל ובן עמי  ◆  הוא שוחרר בדיונה

מ‡: יר‡ל לבי‡
עובדי סיירת המוקד העירוני, הוקפצו לצו־
מת הרחובות  הרצל-בן עמי, לאחר דיווח שהתק־
בל במוקד 106 מתושב העיר אשר הבחין בנחש .

בלכידת  מקצועית  הכשרה  שעבר  העובד 
הגדול  הצפע  נחש  את  לכד  למקום  הגיע  נחשים, 

ושחרר אותו בהמשך בדיונה.

פלסטינים נתפסו עם נשק 
סמוך לג'נין

הלוחמים זיהו אנשים שהתקרבו לגדר, החלו במרדף ועצרו שניים מהם, 
כשבידם תיק ובו נשק מסוג 16M וסכין ◆  הם הועברו לחקירה

מ‡: מ. יו„
לג'נין  סמוך  צה"ל  לוחמי  של  מארב  במהלך 
שבמרחב החטיבה המרחבית "מנשה", זיהו הלוחמים 

לפני זמן קצר מספר חשודים שהתקרבו לגדר.
חשודים,  שני  ועצרו  במרדף  החלו  הלוחמים 
עליהם נתפס תיק ובו נשק מסוג 16M וסכין. החשו־

דים הועברו לחקירת כוחות הביטחון.
בסוף השבוע עצרו לוחמי משמר הגבול חשוד 

המכפלה  מערת  למתחם  להיכנס  שניסה  פלסטיני 
בחברון שבחטמ"ר יהודה כשבבגדיו הוסתרה סכין.

חשדם  את  שהעלו  בסימנים  הבחינו  הלוחמים 
מוזר.  באופן  לגופו  צמודה  שהייתה  בידו  היתר  בין 
במהלך הבידוק טען החשוד שהוא לא נושא על גופו 
דבר אך החיפוש היסודי העלה שהסליק סכין בשר־
וול. עם מציאת הסכין בבגדיו, נעצר החשוד, תושב 

חברון בן 19, להמשך חקירה של גורמי הביטחון.

המתיחות בצפון:

 חשש כי חיזבאללה ינסה לבצע פיגוע בהר דב
לאחר כמה שנים של שקט בגזרת הר דב, צה"ל מעריך כי יש סיכוי שחיזבאללה יחזור וינסה לפגוע בחיילי צה"ל באזור 

שמכונה בלבנון "חוות שבעא" ◆  בצה"ל הסבירו שחיזבאללה נלחץ מהדיאלוג שמתפתח בין ישראל ללבנון בתיווך 
ארה"ב, בניסיון ליישב את נקודות המחלוקת בגבול

 מ‡: מ. יו„
לאחר כמה שנים של שקט בגזרת הר דב, צה"ל 
מעריך כי יש סיכוי שחיזבאללה יחזור וינסה לפגוע 
שבעא".  באזור שמכונה בלבנון "חוות  צה"ל  בחיילי 
בעת האחרונה התקיימו כמה הפגנות של פעילי חיז־
באללה באזור. בין היתר היו כמה פרובוקציות, כאשר 
נערים תלו את דגלי ארגון הטרור על גדר המערכת.

מהדיאלוג  נלחץ  שחיזבאללה  הסבירו  בצה"ל 
שמתפתח בין ישראל ללבנון בתיווך אר־
נקודות  את  ליישב  בניסיון  הברית,  צות 
המחלוקת בגבול. בארגון הטרור מבינים 
שללא הר דב, נשללת מהם זרוע אסטר־
טגית, ומנסים להשיב את המקום שקיים 
הציבורית.  לתודעה  מדיני,  ויכוח  לגביו 
בצה"ל לא שוללים את האפשרות שהם 
ינסו לעשות זאת גם באמצעות פיגועים 

כפי שהיה בעבר.

חיל האוויר תקף הלילה בסוריה בתגובה לירי 
הרקטות מסוריה אל החרמון. ראש הממשלה בנימין 
נתניהו אמר כי "לאחר הירי לגולן - הנחיתי את צה"ל 
לשט־ ירי  לסבול  מוכנים  איננו  תקיפה.  פעולת  על 
עשרה  שלפחות  דיווח  הסורי,  המעקב  מרכז  חנו". 
לוחמים מבין ההרוגים, ככל הנראה, הם אינם סורים. 
לדברי המרכז, תקיפות באזור הפרבר הדרומי־מערבי 
של דמשק כוונו "ליעדים של חיזבאללה ושל איראן".

העיתון  סוריה,  בגזרת  לאירועים  במקביל 
מפי  שעבר  בשבוע  דיווח  "אל-ג'ומוהריה"  הלבנוני 
אפשרות  שישנה  הלבנוני  החוץ  במשרד  גורמים 
שהמשא ומתן בין ישראל ללבנון בעניין הגבול הימי 
ההתק־ רקע  על  זאת  שבועיים.  בתוך  יחל  והיבשתי 

דמות בשיחות שמוביל הדיפלומט האמריקני, דיוויד 
סאטרפילד.

שנפגש  ברי,  נביה  הלבנוני,  הפרלמנט  יו"ר 
שישראל  אמר  האמריקני  הדיפלומט  עם 
פתרון  שיימצא  הלבנוני  למתווה  הסכימה 
אך  והיבשתי,  הימי  לגבול  ומאוזן  משותף 
עדיין יש נושאים שמצריכים דיון ובדיקה 
והצד הלבנוני ממתין לתשובות ישראליות 
בעניינם. ברי ציין כי לבנון דוחה את ההצ־
עה הישראלית שהמשא ומתן יוגבל לפרק 
תנקוט  שישראל  מחשש  שנה  חצי  של  זמן 

בסחבת כדי להכשיל את המשא ומתן.

http://bit.ly/2MoHOl6-viznits
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ועדי עובדי 
התחב"צ: גז 

מדמיע לכל נהג
מספר ימים לאחר שנהג חברת "דן" 
הותקף בפ"ת, נערכה אתמול אסיפת 
מחאה של נהגים בעיר ◆  במקביל, 
נבחנות דרכים נוספות למיגון הנהגים

מ‡: יר‡ל לבי‡
יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ויו"ר איגוד 
העוב־ ועדי  עם  יחד  אדרי,  אבי  התחבורה  עובדי 
דים בחברות התחבורה הציבורית, החליטו, כצעד 
 - נהגים  נגד  האלימות  למיגור  במאבק  ראשוני 
צפויים  בהמשך,  מדמיע.  בגז  הנהגים  את  לצייד 
צעדים נוספים שמטרתם לשמור על ביטחונם של 
על  לשמור  מכך,  יוצא  וכפועל  והנהגות,  הנהגים 

ביטחונם של הנוסעים.
וועד  בהסתדרות  התחבורה  עובדי  איגוד 
נהגי חברת התחבורה הציבורית "דן", ערכו אמש 
אסיפת מחאה בתחנה המרכזית בפתח תקווה, על 
מספר  לפני  שהתרחש  קשה  אלימות  אירוע  רקע 
ע"י  בן 64,  החברה,  נהג  הותקף  שבו  בעיר,  ימים 
נכחו  המחאה  באסיפת  לאוטובוס.  שעלה  אדם 
עשרות נהגים וכן, יו"ר ועד נהגי "דן" יוסי קפילו־
טו, ומחזיק תיק התחבורה הציבורית בהסתדרות 

דורון עזרא.
החלטה  התקבלה  בהסתדרות  כך,  בתוך 
הציבורית  התחבורה  נהגי  הראשון  בשלב  לפיה 
יבקשו  והוועדים  ההסתדרות  מדמיע.  בגז  יצוידו 
לתדרך  הציבורית  התחבורה  חברות  מהנהלות 
את נהגיהן כיצד לתפעל את הגז המדמיע באופן 
מייצג  בהסתדרות  התחבורה  עובדי  איגוד  חוקי. 
כ-7,500 נהגי תחבורה ציבורית של החברות אגד, 

דן, מטרופולין, והמטרונית בחיפה.

נשיא 
אוקראינה 

פיטר את קצין 
מעברי הגבול 

במדינה
מקווים כי בכך יבוא הסוף לקשיים 

הנגרמים לישראלים הנוסעים 
לאוקראינה 

מ‡: יר‡ל לבי‡
לאחר אין ספור אירועים קשוחים ע״י של־
טונות ההגירה בשדות התעופה קייב בכלל ושאר 
השדות ברחבי המדינה בפרט, ישיבות רבות ע״י 
הצ־ ניסו  בהם  המדינות  משני  ובכירים  דרג  רמי 
דדים להגיע להבנות, כאשר כבר היה נראה שהכל 
הסתדר, הרי שבפועל לא התקדמו הענינים, והת־

עללות בתיירים הישראלים המשיכה.
בונה,  צעד  הטובה,  הבשורה  מגיעה  כעת 
ברא־ והעומד  אוקראינה  ממשלת  של  מצידה 
שבצו  זלנסקי,  וולדימיר  אוקראינה  נשיא  שה 
הגבול  מעברי  מערך  ראש  את  פיטר  נשיאותי, 
יביא  שהדבר  ויתכן  ציגיקלו,  פיטו  האוקראיני 

לסוף ההתעללויות בנוסעים מישראל.
ההתפטרות תיכנס בתוקף בימים הקרובים, 
הבעל״ט  השבועות  לחג  הנוסעים  שכבר  וייתכן 

יוכלו להגיע ללא קשיים.

צה"ל על דו"ח הבטחון החמור: נפעל לתקן את 
הליקויים במהרה

המבקר מתח ביקורת חריפה על העמידה בנוהלי האבטחה והבידוק במעברי עוטף ירושלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
דובר צה"ל הגיב לדו"ח החמור של מבקר המ־
עוטף  בגזרת  והמעברים  התפר  מרחב  בנושא  דינה 

ירושלים.
את  לתקן  ויפעל  הביקורת,  על  מברך  צה״ל 
הליקויים העולים בה במהרה. נדגיש, כי צה״ל קיבל 
ימים,  מספר  לפני  לדו״ח  הסופית  הגרסה  את  לידיו 
המדינה  מבקר  משרד  לידי  מטעמו  מענה  וימסור 
בזמן הקרוב. כמו כן, נציין כי במרבית סעיפי הליקוי 

שצויינו בביקורת צה״ל הינו מבוקר משני בלבד.
כבר במהלך הביקורת צה״ל למד את עיקריה, 
נמצאים  או  טופלו  כבר  שעלו  הליקויים  ומרבית 

בתהליך עבודה.
מטה  מעבודת  כחלק  ניתן  לליקויים  המענה 
גזרת  של  מחדש  ארגון  התבצע  במסגרתה  נרחבת, 
המ־ את  לשפר  בכדי  ״בנימין״,  המרחבית  החטיבה 

את  לייעל  וכדי  ירושלים  עוטף  בגזרת  המבצעי  ענה 
התיאום ושיתוף הפעולה בין גורמי הביטחון.

כחלק מעבודת מטה זו, השתנו גבולות הגזרה 
בין החטיבות המרחביות, כדי שיוכלו להתמקד ולה־

תמחות במרחב זה.
בעקבות זאת, צה"ל בשיתוף משטרת ישראל, 
שב"כ ומשרד הביטחון העמיקו את שיתוף הפעולה 
שי־ משותפות,  מצב  בהערכות  המתבטא  ביניהם, 
תוף ידע בין הגורמים, תרגילים, פעילויות מבצעיות 

וחמ"ל משותף.
בנוגע למעברי התפר, יושמו כלל הלקחים המו־
המ־ לשדרוג  נרחבת  מתוכנית  כחלק  בדו״ח.  פיעים 
מעברים  שלושה  גם  שודרגו  ושומרון,  ביהודה  עברים 
המעברים,  הרחבת  באמצעות  ירושלים.  עוטף  בגזרת 
הרחבת  שיקוף,  אמצעי  טכנולוגיים,  אמצעים  הטמעת 
והוספת  ביומטריים  מעברים  הקמת  הבידוק,  מסלולי 

עמדות בידוק, המעבר נעשה יעיל ומהיר עבור הפלס־
טיניים והתיירים הרבים העוברים בהם מידי יום.            

 כזכור, אמש המבקר מתח ביקורת חריפה על 
עוטף  במעברי  והבידוק  האבטחה  בנוהלי  העמידה 
המפ־ בהכשרת  ליקויים  מפורטים  בדוח  ירושלים. 
נכתב  המאבטחים.  של  המבצעית  ובכשירותם  קדים 
עדיין  בעיר,  הגדר  הקמת  אישור  אחרי  שנה   16 כי 
קיימות שתי פרצות שמאפשרות כניסת שוהים בלתי 
את  שרצח  המחבל  נכנס  שממנה  זו  כמו   - חוקיים 
כארבעה  לפני  יעל  בעין  הי"ד  אנסבכר  אורי  הנערה 

חודשים.
של  קודמות  הערות  חרף  כי  בדו"ח  נכתב  עוד 
שב"כ  הנחיות  את  לקבל  מסרבת  המשטרה  המבקר, 
צה"ל,   – בשטח  השונים  הכוחות  בין  וכי  במעברים, 
שפוגעות  תקשורת  בעיות  יש   – והמשטרה  מג"ב 

בתאום הביטחוני.

נעצרה חוליית גנבי כלים חקלאיים בדרום
בלשי משמר הגבול של משטרת ישראל עצרו חוליית גנבי כלים חקלאיים, המורכבת מ-8 חשודים תושבי הפזורה 

הבדואית בנגב ופלסטינים מהשטחים

מ‡: יר‡ל לבי‡

בתום חקירה סמויה ומורכבת שניהלה היחידה 
המרכזית של מג"ב דרום, אשר כללה הפעלת אמצ־
עים טכנולוגיים מתקדמים והפעלת מודיעין מדויק, 
נערכו בלשי מג"ב בסוף השבוע, בלילה שבין רביעי 
לחמישי למעצר חוליית גנבי כלים חקלאיים שפעלה 

בגזרה החקלאית באזור הדרום ומרכז הארץ.
רביעי  שבין  בלילה  כאמור  נפרסו  הכוחות 
חברי  החשודים,  אביב.  כפר  המושב  באזור  לחמישי 
של  החקלאיים  מהשטחים  טרקטור  גנבו  החולייה, 
ביצעו  שאיתה  משאית  בתוך  אותו  והחביאו  המושב 

את הגניבה.
מועד,  מבעוד  ערוכים  שהיו  הבלשים 

שני  עוד  ובנוסף  המשאית  את  עצרו 
לבי־ החשודים  את  ששימשו  רכבים 
חשודים   5 נעצרו  סה"כ  הגניבה.  צוע 
הט־ אותר  המשאית  של  המטען  ובתא 
המעצרים  ביצוע  בעת  הגנוב.  רקטור 
סריקות  ולאחר  חשודים   3 נמלטו 
חמישי  יום  בערב  אותרו  הכוחות  של 
שנעצרו  הנוספים  החשודים  שלושת 
למו־ הסמוכים  החקלאיים  בשטחים 

שב גן דרום.
תושבי   2 בגילי 25-35,  החשודים,   8
פלסטינים  ו-6  בדרום  הבדואית  הפזורה 
מאזור הר חברון, יחד עם הרכבים והטרק־

טור הועברו לחקירה במשמר הגבול.

http://bit.ly/2MoHOl6-viznits


13 יום שלישי א' סיון תשע"ט 04/06/2019

.

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

בחסות:

 1,600,000

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala


יום שלישי א' סיון תשע"ט 1404/06/2019

תושב הוד השרון שנכנס לקלקיליה 
ונשדד נחקר בשל הפרת צו

החשוד, תושב הוד השרון, הועבר לשטחי ישראל ונחקר במשטרה, בחשד להפרת צו אלוף האוסר 
A כניסת ישראלים לשטח

מ‡: יר‡ל לבי‡

לקלקיליה  נכנס  השרון,  הוד  תושב 
רכבו  לכיוון  לטענתו,  קניות.  לערוך  במטרה 
בכוח  אותו  שהוציאו  חשודים  שני  הגיעו 

מהרכב ונמלטו מהמקום עם רכבו.
ונחקר  ישראל  לשטחי  הועבר  הוא 
אלוף  צו  להפרת  בחשד  ישראל,  במשטרת 
בתום   ,A לשטח  ישראלים  כניסת  האוסר 

חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים.

יש־ בכניסת  הטמונה  הסכנה  אף  על 
ראלים לשטחי A, ולמרות שלפני כל כניסה 
שלטים  קיימים   ,A כשטח  המוגדר  לשטח 
עבירה  מהווה  לשטח  כניסה  כי  המזהירים 
לשטחי  נכנסים  רבים  ומסוכנת.  ביטחונית 
הרשות, חלקם בתום לב וחלקם בידיעה ומ־
סכנים את שלומם ושלום כוחותינו שנכנסים 

לחלצם.
משטרת ישראל שבה ומדגישה כי חל 
איסור על ישראלים להיכנס לשטחי הרשות 

הפלסטינית וכי כל כניסה מסכנת את חייהם 
המוזעקים  הביטחון  כוחות  את  גם  ומסכנת 

לחלצם.
משטרת ישראל שבה ומדגישה כי גם 
כניסה לשטחי  B -  מהווה סכנה. ישראלים 
קניות,  לערוך  אלו  לשטחים  שנכנסים  רבים 
למסחר, תיקון רכבם, לסעוד במסעדות ובתי 
שוד,  תקיפה,  לאירועי  נקלעים  ועוד,  קפה 
גניבה, איומים ובדרך נס מחולצים מהמקום 

על ידי כוחות הביטחון בשלום.

‡ריה ‡‚ - במ„בר
בסד־ ְשִבִיעי  ְכַרך  ָשַאג,  ַאְרֵיה  ֶפר  ַהסֵּ הופיע  אלו  בימים 
וקבעה  ורבבות  לאלפים  רבים  לבבות  שכבשה  המפוארת  רה 
ׁש במדבר  מקום של כבוד בעולם הספר היהודי וָנסוֹב ַעל ֻחמַּ
ֵדי ִאְרּגּון  ַיסְּ ִליָט"א, ִממְּ ְכֵטר שְׁ י ַאְרֵיה שֶׁ אוֹן ַרבִּ משיעוריו של ַהגָּ
ָאֶרץ ּוָב־ ׁשּוָבה בָּ נּוַעת ַהתְּ ל תְּ חוְֹלִלים שֶׁ ְחׁשוֵֹני ַהמְּ "ֲעָרִכים" ּוִמנַּ
ל "רוֹ־ ִדיָרה שֶׁ ֻיֶחֶדת ְוַהנְּ ה ַהמְּ ֻגלָּ סְּ אוֹן שליט"א ֵנַחן בַּ עוָֹלם, ַהגָּ
ִנְטֵפי  ִנים ָזָכה ְוזוֶֹכה ְלַחזֵּק בְּ שָּׁ רוֹת בַּ ְך ֲעשָׂ ֶמשֶׁ ָפׁשוֹת". בְּ ְפֵאי ַהנְּ
ְלצּור  ְיהּוִדים  ַאְלֵפי  יב  ּוְלָהשִׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֵמַעם  ְרָבבוֹת  ְלׁשוֹנוֹ  ֶמֶתק 

־ שֶׁ כְּ ם,  ַמֲחַצְבתָּ
ַהּבוֶֹחֶנת  ֵעינוֹ  בְּ
ָהְרִגי־ ּוְבַנְפׁשוֹ 
ְמָבֵרר  הּוא  ה  שָׁ
ְעּבּוד  שִׁ ין  בֵּ
יג  ּוַמצִּ ה,  ִלְגֻאלָּ
ׁשוְֹמ־ ְפֵני  בִּ

ֱאֶמת  ִלְקחוֹ  ֵעי 
ֶקת  ְמֻזקֶּ ְטהוָֹרה, 

ּוַמְזִהיָרה.

ַאְרֵיה,  י  ַרבִּ
ֵרְך  ִהְתבָּ ר  ֲאשֶׁ
ֲעמּוָקה  ֲהָבָנה  בַּ
ְויוֵֹרד  ַלּזּוָלת 
ֶנֶפׁש  ְלִנְבֵכי 
ְל־ ָזָכה  ָהָאָדם, 

ַמיָּא  שְׁ דִּ א  ִסיְַּעתָּ
חּוט  כְּ ִלְקלַֹע  הּוא  יוֵֹדַע  ׁשוְֹמָעיו.  ְלִרְגׁשוֹת  ִמיד  תָּ ן  ְלַכוֵּ ֲעצּוָמה 
ֶאת  ית  ּוְלַהצִּ ְיהּוִדי  ל  כָּ ל  שֶׁ ִלּבוֹ  בְּ ָלַגַעת  ְלַהְחִמיץ,  ִלי  בְּ ֲעָרה  ַהשַּׂ
יוֶֹקֶדת  יָרה,  ַאדִּ ֵאׁש  ת  ְלַלבַּ ֲהפְֹך  תַּ ר  ֲאשֶׁ ַעד  ת  ַהּלוֶֹחשֶׁ ֶחֶלת  ַהגַּ
ֶבת  צֶּ ַהנִּ ָהֲעִתיָדה  אּוָלה  ַהגְּ אוֹר  בְּ ּוְמִאיָרה  ְתנוֶֹצֶצת  ַהמִּ ְולוֶֹהֶטת, 

ְלִפְתֵחנּו.

פוזן  ישראל  יעקב  רבי  הרה"ג  בידי  ומסודר  ערוך  הספר 
שליט"א.

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

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com :ובו‚ל

משרד החקלאות: 

אלו מועדי ההבשלה המינימליים 
לקטיף פרי המנגו

מי מאתנו קנה מנגו בעל מראה עסיסי ועל פניו גם בשל, אך כאשר הגיע לשלב החיתוך, גילה פרי בעל 
צבע חיוור או טעם תפל ◆  המחקר נערך כחלק מפעילות משרד החקלאות לצמצום אובדן מזון

מ‡: יר‡ל לבי‡
המחלקה  ידי  על  שנערך  חדש  ניסוי 
לאחסון תוצרת טרייה במיג"ל קריית-שמו־
הצ־ ומועצת  החקלאות  משרד  במימון  נה 
המינימלי  ההבשלה  מועד  את  קובע  מחים, 
לקטיף פרי המנגו על מנת להביא לשוק פרי 
שיווק  את  למנוע  ובכך  ועסיסי  מתוק  בשל, 
כחלק  נערך  המחקר  הבשלתו.  טרם  הפרי 
אובדן  לצמצום  החקלאות  משרד  מפעילות 
מזון. מדדי ההבשלה ישמשו לקביעת מועד 
יסייעו  מהזנים,  אחד  בכל  המומלץ  הקטיף 
פנימית  לאיכות  סטנדרט  של  בהנחלתו 
במועד  הנקטף  פרי  אובדן  לצמצום  ויביאו 

מוקדם מדי.
כ-  של  בהיקף  מנגו  מגדלים  בישראל 
45,000 טון באזור סובב כנרת, עמק בית שאן 
משווקת  מהתוצרת  מחצית  כאשר  ובערבה, 
מיוצאת  האחר  ומחציתה  מקומית  לצריכה 
בחוד־ היא  המומלצת  הקטיף  עונת  לחו"ל. 
שים יולי-אוקטובר. עם זאת, חקלאים רבים 

יוני,  בחודש  כבר  הפרי  את  לקטוף  בוחרים 
טרם ההבשלה, על מנת להרוויח מהמחירים 
העונה.  בתחילת  בשוק  הנהוגים  הגבוהים 
התוצאה, ניחוח וטעם שאינם מאפיינים את 

הזן וצרכנים לא מרוצים.
הזנים  מבין  בשלושה  התבצע  המחקר 
"מאיה"  ("שלי",  בישראל  הפופולאריים 
ארבעה  עד  בשלושה  נקטף  זן  כל  "וקיט"). 
שביצ־ הקטיף  למועדי  בהתאם  מועדים, 
שנדגמו,  מהפירות  כמחצית  החקלאים.  עו 
מצב  את  להגדיר  כדי  הקטיף  במועד  נבדקו 
הפירות  של  האחרת  המחצית  הבשלתם. 
עברה תהליך של הבחלה ואחסון עד תום חיי 
להם  ונערכו  הפירות  שוב  נבדקו  אז  המדף, 

מבחני טעימה.
הלך  הפרי  טעם  כי  נמצא  הזנים,  בכל 
הטו־ הקטיף.  עונת  התקדמות  עם  והשתפר 
עמים הרגישו עלייה במתיקות הפרי, בעסי־
סיותו, בטעמו ובארומה, ככל שמועד הקטיף 
בציון  דירגו  הטועמים  יותר.  מאוחר  היה 

נמוך את המנגו שנקטף במועד הקטיף הרא־
על  כי  המחקר,  תוצאות  הצביעו  עוד  שון. 
אף שקצב הבשלת הפרי והשינוי בצבעו היו 
מהירים לאחר כשבוע על המדף, הרי שטעם 
הראשון  הקטיף  במועד  שנקטפו  הפירות 
הפרי  לטעם  בהשוואה  ירוד,  היה  והמוקדם, 

שנקטף מאוחר יותר.
במשרד  שווקים  חקר  תחום  מנהלת 
פרידקין:  ציפי  הכפר,  ופיתוח  החקלאות 
"קביעת סטנדרט איכות פנימי למנגו תסייע 
אחד  לכל  המתאים  הקטיף  מועד  בהגדרת 
מהזנים ותפחית את כמות פירות שנקטפים 
מוקדם מדי. פרי שנקטף שלא במועדו עובר 
את  המזרז  הבחלה  תהליך  האחסון  במהלך 
התרככותו ומשנה את צבעו כך שיראה בשל 
לצרכן  מוצעים  אלה  פירות  לאכילה.  ומוכן 
איכות  אך  גבוה  במחיר  וברשתות  בשווקים 
קטיף  במועדו.  שנקטף  מפרי  נופלת  טעמם 
לצרכן  אכזבה  לגרום  עלול  במועדו  שלא 

ולהגביר אובדן המזון במקטע הצרכני".

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

ביוזמת מכון 'נקודה': היום בב"ב 
הכינוס הגדול למאות יוצרי ומחברי 
ספרים במסגרת "יום היוצר התורני"
 על סדר היום; הגרלת ענק על חבילת שירות מקיפה מבית "נקודה" *פאנלים 

מרתקים עם ראשי "עוז והדר" "מכון ירושלים" "מוסד הרב קוק" "מכון המאור" 
ו"פאר מקדושים" *תוקרן מצגת מרגשת על שואת ותקומת הספר היהודי *הכינוס 

ייפתח היום בשעה 19:00, במרכז הפיס "משואות" בעיר התורה בני ברק 

חרי בכ :‡מ
הספר:  בעולם  לראשונה 
מאות מחברי ועורכי ספרים, יוצרים 
יתכנסו  הארץ,  רחבי  מכל  תורניים 
היום לראשונה תחת קורת גג אחת 
אותו  אמיתית  הזדמנות  של  ליום 
'נקו־ מכון  לראשונה  ומוביל  יוזם 
פיס  במרכז  שייערך  המעמד  דה'. 
בעיר   1 ירושלים  ברחוב  משואות 
יש־ גדולי  בדברי  ייפתח  ברק,  בני 
ראל שיועברו ע"י רבה של שיכון ה' 
יפתח  לאחמ"כ  זילברברג.  הגרמ"ב 
רב  היוצר,  יום  יו"ר  היום  סדר  את 
במודיעין  השחר  איילת  ביהכנ"ס 
הגר"ח קושלבסקי, אשר מלווה את 

פעילות המכון. 
תתקיים  הכינוס  של  בעיצומו 
חבילת  על  הנדירה  ההגרלה  במקום 
שירות בשווי 18,000 ₪, מחווה מבית 
והוקרה  הערכה  כאות  נקודה  מכון 
ברחבי  התורניים  הספרים  למחברי 
ארץ ישראל . הזוכה יבחר מה שנדרש 
לספרו מתוך המגוון האדיר של 'נקו־
דה', ויקבל את השרות המקצועי החל 
מיום הזכייה עד שנתיים שלאחמ"כ. 
במייל   להגרלה  להירשם  עדיין  ניתן 

 A052761900@gmail.com
המושבים  ייערכו  לאחמ"כ 
המרצה  של  בהנחייתו  המרתקים 
גולדווסר,  ישראל  הרב  המפורסם 
הגדולים,  ההו"ל  מכוני  ראשי  עם 

ממלכות  את  למנות  ניתן  ביניהם 
קוק,  הרב  מוסד  והדר,  עוז  התורה 
פאר  המאור  מכון  ירושלים,  מכון 
שיווק  רשתות  וכן  עוד,  מקדושים 
והמובילות  הגדולות  הספרים 
"גרסה"  החיים"  "אור  ספרי  כרשת 
לרא־ תוקרן  הכנס  במהלך  ועוד. 
שונה מצגת היסטורית מרתקת על 
שואת ותקומת הספר היהודי, קודם 
על  מרתקים  דברים  ישמיע  לכן 
בתו־ שנצרבו  הספרים  של  סודם 
חסדא  ביהכנ"ס  רב  היהודית  דעה 
מרתק  משא  שוורץ.  הגרי"ש  בב"ב 
עולם  של  היהודית  ההיסטוריה  על 
הספר וההתרחשויות סביבו ישמיע 
רבה של שכונת נווה אחיעזר הגרי"י 

וייס שליט"א. 
זי־ הגרמ"ב  ה'  שיכון  של  רבה 
לברברג יעביר את ברכתם והדרכתם 
האישית של גדו"י ליוצרים התורניים, 
אנשי הספר אשר צפויים ליטול חלק 
ביום היוצר. גדולי הרבנים חידדו בד־

בריהם את החשיבות הרבה בהעלאת 
עלי  התורניות  והיצירות  החידושים 
אשר  בעצמו  המחדש  עבור  הן  ספר, 
שאת  ביתר  ולחדש  להעמיק  זוכה 
ע"י חקיקת הדברים, והן בכדי לזכות 
את הרבים ולהגדיל תורה ולהאדירה. 
לאחמ"כ ישמיע דברי ברכה ר"ע בני 
אשר  רובינשטיין,  אברהם  הרב  ברק 
ושמח  האירוע  הצלחת  למען  נרתם 
אירוע  העירוני,  באודיטורים  לארח 
תורני חשוב מאין כמותו, כיאה לעיר 

התורה.
בהנהלת המכון מציינים בסי־
ולהוביל  ליזום  שמחים  הם  כי  פוק 
ההיסטורי  המיזם  את  לראשונה 
היוצרים  הספר  עם  שוחרי  למען 
התורניים. "קיומו של היום על תכ־
נדירה  הזדמנות  הוא  המרתקים  ניו 
על  חוזרת  שלא  מסוגה  וראשונית 
עצמה כל יום, וכי נוצר פה רגע גדול 
לקדם את התחום באופן משמעותי 

ולהגדיל תורה ולהאדירה".

לללהצטרפות לחץ כאן

אלפי יחידות דיור ייבנו בשטחי 
האוניברסיטה העברית

הסדר מקרקעין בין משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל והאוניברסיטה 
העברית צפוי להביא לפיתוח אלפי יח"ד ועשרות אלפי מ"ר לתעסוקה ומסחר 

◆  מועצת מקרקעי ישראל תדון בהחלטה בתוך 90 יום
מ‡: יר‡ל לבי‡

הממשלה  ישיבת  במסגרת 
הממשלה  הנחתה  ירושלים  ליום 
יש־ מקרקעי  רשות  מנהל  את 
עם  מקרקעין  הסדר  לגבש  ראל 
שיביא  העברית  האוניברסיטה 
יחי־  4,000  –  3,000 של  לפיתוח 
אלפי  ועשרות  חדשות  דיור  דות 
מ"ר המיועדות לתעסוקה ומסחר 
בצופים  בהר  שונים  במתחמים 

ובגבעת רם.
השי־ לייעול  יביא  ההסדר 
מענה  מתן  תוך  בקרקע  מוש 
לצורכי הבינוי של האוניברסיטה 
עם הרחבת היצע הדיור  בבד  בד 
הצרפתית  הגבעה  שכונת  וחיבור 
עם הקמפוס. תכניות אלה, שיקו־

דמו על ידי רשות קרקעי ישראל 
בתיאום אם האוניברסיטה, יחזקו 
את הקשר בין השכונות הסובבות 
ופעילותה,  האוניברסיטה  לבין 
תע־ שטחי  של  הקמה  ויאפשרו 
אוריינטציה  בעלי  ומסחר  סוקה 
לפעילות האקדמיה ויצירת אקו-

סיסטם פורה ויצרני.
תוספת  כי  יצוין  כן,  כמו 

יהוו  והמסחר  התעסוקה  שטחי 
ירו־ לעיריית  נוסף  הכנסה  מקור 
איתנותה  לחיזוק  ויביאו  שלים 

הכלכלית.
על  כי  קבעה  ההחלטה 
יש־ מקרקעי  מועצת  ראש  יושב 
ראל להביא את עקרונות ההסדר 
בתוך  המועצה  בישיבת  לאישור 

90 יום.

צפון קוריאה: הבכיר שקים 
"הדיח" חזר

בסיאול דיווחו שהשליח של שליט צפון קוריאה לשיחות הגרעין עם טראמפ, הודח 
ונשלח למחנה עבודה בפרך. אבל אתמול הוא הוצג יושב ליד קים ג'ונג און ◆  גורלו 

של בכיר אחר, שנטען שהוצא להורג בגלל כישלון שיחות הגרעין, עדיין לא ידוע

מ‡ פ. יוחנן
שדווח  אחרי  ימים  שלושה 
עבודה  למחנה  ונשלח  הודח  כי 
בצ־ התקשורת  פרסמה  בפרך 
נראה  שבהן  תמונות  קוריאה  פון 
קים יונג צ'ול, השליח הבכיר של 
עם  הגרעין  לשיחות  פיונגיאנג 
ארה"ב, יושב בסמוך לשליט המ־
דינה קים ג'ונג און במהלך מופע 
בצילו־ קוריאני.  הצפון  בצבא 
באותה  יושב  השליח  נראה  מים 
השורה כמו השליט ובמרחק של 
חמישה כיסאות ממנו. לצדו יוש־

בים בכירי ממשל נוספים.
יונג  קים 
נזכיר,  צ'ול, 
תפ־ את  ממלא 
קיד השליח של 
לשיחות  קים 
ארה"ב,  עם 
הסכי־ מאז 
פיונגיאנג  מה 
במשא  לפתוח 
וושי־ עם  ומתן 
תו־ על  נגטון 
הגרעין  כנית 
לפני  שלה. 

עם  און  ג'ונג  קים  של  פגישותיו 
דונלד טראמפ נסע קים יונג צ'ול 
ונפגש  פעמיים  לארה"ב  בעצמו 
עם הנשיא האמריקני. בתקשורת 
העולמית מציגים אותו כיד ימינו 

של הרודן מצפון קוריאה.
במשטר  בכירים  גורמים 
קים  עם  שעבדו  קוריאני  הצפון 
מאז  בציבור  נראו  לא  צ'ול  יונג 
הפסגה בפברואר. בחודש אפריל 
קוריאני  דרום  פוליטיקאי  אמר 
לסוכנות הידיעות רויטרס שקים 
הבכיר  מתפקידו  הודח  צ'ול  יונג 

במפלגת השלטון בפיונגיאנג.

הדרום  בעיתון  דווח  עוד 
ששליח  השבוע  בסוף  קוריאני 
וושי־ עם  לשיחות  אחר  בכיר 
שהיה  צ'ול,  היוק  קים  נגטון, 
לפסגה  ההכנה  בשיחות  מעורב 
גם  וכך  להורג,  הוצא  האחרונה, 
אחרים  ממשל  פקידי  חמישה 
קוריאה.  צפון  של  ממשרד החוץ 
לפי הדיווח, קים היוק צ'ול הוצא 
להורג על-ידי כיתת יורים בנמל 
מרץ,  בחודש  בפיונגיאנג  תעופה 
לארה"ב  בריגול  שהואשם  אחרי 
משום  און  ג'ונג  בקים  ובבגידה 
לפיונגיאנג  דיווח  לא  שלכאורה 
עם  המו"מ  על  כראוי 
ביטא  "ולא  ארה"ב 
הכוונות  את  כנדרש 

האמריקניות".
ת  ו נ ו מ ת ב
לא  הלילה  ששודרו 
צ'ול,  היוק  קים  נראה 
אולם התקשורת הצפון 
דיווחה  טרם  קוריאנית 
או  להורג  הוצאה  על 
נגדו,  כלשהי  ענישה 
את  לאמת  וקשה 

הדיווחים על חיסולו. 

mailto:msh5380380@gmail.com
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במלאת 74 שנים ליום השחרור וההצלה:

אלפים בעצרות תפילה ברחבי העולם ביום השחרור מהשואה
בתוניסיה ובסין, באיטליה צרפת וגרמניה, אוסטריה הולנד ופולין, ארגנטינה בריטניה ורוסיה, הונגריה ארה"ב בלארוס אוקראינה ואוסטרליה התקיימו עצרות תפילה 

והודיה במעמד הרבנים הראשיים נציגי הממשלות שגרירים ונספחים צבאיים של בעלות הברית וניצולים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
'יום השחרור וההצלה' של יהודי אירופה מידי הנאצים שנקבע בכ"ו באייר 
לציון שבעים וארבע שנים להצלת שארית הפליטה ולזכרם של קדושי השואה 

הי"ד, צוין בסוף השבוע בפעם השישית בישראל וברחבי העולם.
רבבות איש ואלפי ילדים השתתפו בעשרות עצרות תפילה והודיה שהת־
קיימו בבתי הכנסת באתרי הנצחה ובבתי הספר ברחבי העולם. לראשונה הת־

קיימה עצרת תפילה בבית הכנסת בג'רבה שבתוניסיה.
כנהוג נפתחו אירועי 'יום השחרור וההצלה' בעצרת תפילה והודיה ברחבת 
הכותל המערבי בראשות; נשיא בית הדין הגדול הרה"ר לישראל הגאון רבי דוד 

לאו שליט"א שנשא דברים מרגשים.
את העצרת פתח הרה"ר הגר"ד לאו בדברי שבח והודיה לבורא עולם על 
הטוב אשר גמלנו כאשר מתוך האפילה הגדולה של חורבן ואובדן מיליוני אחינו 
הי"ד הושיע אותנו והותיר הקב"ה את שארית הפליטה ונבנתה עיר על תילה ע"י 
עם שרידי חרב ותורה מופצת באיכות ובכמות שלא היה כדוגמתה בכל ההיסטו־
ריה ברחבי העולם ובארץ ישראל. ואנו תפילה כשם שהושעתנו שיזכנו לחוג את 

חג השבועות הבעל"ט בראש ההר בביאת משיח צדקנו ובבנין בית מקדשינו'.
והודיה.  תפילה  לעצרת  מאות  התכנסו  במוסקבה  הגדול  הכנסת  בבית 
משה  שלמה  רבי  הגאון  ירושלים  של  ורבה  הראשל"צ  מישראל  הכבוד  אורח 
מחד  'כאשר  המעורבים;  הרגשות  על  נרגשים  דברים  נשא  שליט"א  עמאר 
את  לזכור  עלינו  ומאידך  ימש"ו  הנאצים  המרצחים  בידי  מעמנו  שליש  איבדנו 
נס ההצלה ולהודות ולהלל לשמו יתברך על שארית הפליטה - זו גם הזדמנות 
להודות בשם העם היהודי לנשיא רוסיה פוטין על המעשים הטובים והלב החם 
לאחרו־ ובמיוחד  ישראל  וארץ  ברוסיה  היהודית  הקהילה  היהודי,  העם  כלפי 
נה על הסיוע המיוחד בהעלאת עצמותיו של החייל היהודי זכריה באומל הי"ד 

לקבר ישראל' - אמר לתשואות הקהל.
עצרת תפילה בהשתתפות מאות מתושבי העיר התקיימה בהיכל בית המ־
דרש הגדול של חסידי חב"ד שב'מרינה רושצה' במוסקבה. אורח הכבוד לעצרת 
הגאון רבי משה חיים לאו שליט"א רבה של מרכז נתניה, ריגש את המשתתפים 

בסיפורים אישיים מאביו הגרי"מ לאו ונס הצלתו בידי קצין רוסי. 
רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזר נשא דברים חמים בזכות היוזמה 
לציון 'יום השחרור וההצלה' והעלה על נס את פועלו של יוזם הרעיון הנגיד מר 
גבריאל גרמן זכרייב שנשא דברים. כמו"כ נשא דברים שגריר ישראל ברוסיה 
שע"י  יצחק'  'ברכת  בכולל  שיעור  לאו  הגרמ"ח  נשא  העצרת  לפני  קורן.  גרי 
ישיבת 'תורת חיים' שבראשות הגאון רבי משה לבל וקיים ביקור מרגש בתל־

מוד תורה 'ראשית חכמה' שבעיר.
בבית הכנסת הגדול ברומא התקיימה עצרת תפילה והודיה בהשתתפות 

מאות מבני הקהילה. את המעמד כיבדו בנוכחותם נציגי ממשלת איטליה.
בהיכל ישיבת 'אור תורה' שבביהכ"נ רבי שלום זצוק"ל בג'רבה שבתוני־
סיה התקיימה לראשונה עצרת תפילה מרגשת במיוחד בהשתתפות מאות תו־
שבים ותלמידים. רבה של תוניסיה הגאון רבי חיים ביתאן שליט"א נשא דברים 
מלחמת  בתקופת  הקהילה  של  קורותיה  את  מספר  כשהוא  המשתתפים  בפני 
העולם השניה וכיצד ניצלה הקהילה מציפורני הנאצים. את העצרת והקידושא 

רבא ארגן בטוב טעם ודעת הר"ר יניב ביתאן הי"ו.
היהודית  הקהילה  קיימה  בפרנקפורט  'וועסטענד'  הגדול  הכנסת  בבית 

עצרת תפילה וזיכרון בראשות רבני העיר.
בביהכ"נ 'ניוז'יק' שבורשה קיים הרב הראשי לפולין הרב מרדכי שודריך 
עצרת תפילה כשלפני התיבה עבר הרב אוריאל זרצקי ראש כולל ק"ק ורשה. 

בבית הכנסת הגדול במינסק התקיימה עצרת תפילה בליל כ"ו באייר. 
לעצרת  העיר  מתושבי  מאות  התכנסו  בפאריס  רנסי'  'לה  הכנסת  בבית 
תפילה והודיה בראשות סגן נשיא ועידת רבני אירופה רב ביה"כ עוזר המיוחד 

של רבה של צרפת ורב הז'נדרמריה הצרפתית הרב משה לוין. 
הרב  שבראשות  שבאמסטרדם  'בויטנפלדרט'  של  המרכזי  הכנסת  בבית 
אליהו ביאלוגלובסקי התקיימה עצרת תפילה ואזכרה בהשתתפות מאות מבני 

הקהילה. 
התפילה  עצרת  התקיימה  אריוביץ'  'בית  בלייפציג  הקהילתי  במרכז 
בראשות רב העיר הרב מרדכי אליעזר באלא. בין המשתתפים; ניצולי מחנות 
המוות וחיילים וטרנים שלחמו בצבא האדום במלחמת העולם השנייה. המש־

תתפים יצאו אח"כ לתפילה בביהכ"נ ההיסטורי ב'ברודי'.
בבית הכנסת הגדול בוינה קיימה הקהילה היהודית עצרת תפילה ומעמד 

יזכור בראשות רב העיר הרב אריה פולגר שנשא דברים בפני המשתתפים.
יצוין כי היוזמה זכתה לברכתם של גדולי ישראל זצוק"ל ויבדלח"א. וב־
מסגרת זו התקיימה אף הכנסת ס"ת ברב עם ע"י מר זכרייב לכותל המערבי 
'אנחנו  ילדי  עם  משניות  מיליון  שישה  וסיום  שליט"א  התורה  שר  מרן  ולבית 

וצאצאינו' בבני ברק.
לראשי  זכרייב  למר  ברכה  אגרת  שיגר  פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
הקהילה ולותיקי המלחמה בנאצים ובו הוא משבח את יוזמתו  והעלאת זיכרון 
הקדושים ובהם חיילי הצבא האדום 'שרשמו פרקי גבורה מופלאים במערכה 
הגורלית' ואת 'תרומתם הכבירה לשחרור היהודים ממחנות המוות ולהצלתם 

מהשמדה'.
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פרק א - [האדם ראוי שיתדמה לקונו]

סוֹד ַהּצּוָרה ָהֶעְליוָֹנה ֶצֶלם ּוְדמּות,  ְוָאז ִיְהֶיה בְּ ה ְלקוֹנוֹ  מֶּ ְתדַּ יִּ ָהָאָדם ָראּוי שֶׁ
ְפֻעּלוֹת ֲהֵרי הּוא ַמְכִזיב ַהּצּוָרה ְויֹאְמרּו ָעָליו צּוָרה  ְולֹא בִּ גּופוֹ  ה בְּ ִאּלּו ְיֻדמֶּ שֶׁ
ֻעּלוָֹתיו, ּוַמה  מּות ָהֶעְליוֹן ֵהן פְּ ֶלם ְוַהדְּ ֲהֵרי ִעיָקר ַהצֶּ עּוִרים. שֶׁ ָנָאה ּוַמֲעִשׂים כְּ
ה  ִיְתַדמֶּ לֹא  ֻעּלוֹת  ּוַבפְּ ֵאָבָריו  ְבִנית  תַּ מּות  דְּ ָהֶעְליוָֹנה  צּוָרה  כְּ ֱהיוֹתוֹ  לוֹ  יוִֹעיל 
ַרֲחִמים  שֶׁל  ִמּדוֹת  י"ג  ֵהן  שֶׁ ֶתר  ַהכֶּ ֻעּלוֹת  פְּ ֶאל  ה  מֶּ ְתדַּ יִּ שֶׁ ָראּוי  ְלִפיָכְך  ְלקוֹנוֹ. 
מוָֹך. ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו.  סּוִקים (מיכה ז, יח) ִמי ֵאל כָּ סוֹד ַהפְּ ֶעְליוֹנוֹת. ּוְרמּוזוֹת בְּ

ה בוֹ י"ג ִמּדוֹת ֵאּלּו. ְמָצֶאנָּ תִּ ן ָראּוי שֶׁ ן ֱאֶמת. ִאם כֵּ תֵּ תִּ

ְהֶייָנה בוֹ: תִּ ָראּוי שֶׁ ֻעּלוֹת י"ג שֶׁ ו ְנָפֵרׁש אוָֹתן ַהפְּ ְוַעְכשָׁ

 

הא' - מי אל כמוך

א ְיִכיֵלהּו  לֹּ רּוְך הּוא ֶמֶלְך ֶנֱעַלב, סוֵֹבל ֶעְלּבוֹן ַמה שֶׁ דוֹׁש בָּ מוֶֹרה ַעל ֱהיוֹת ַהקָּ
א ִיְהֶיה ָהָאָדם  לֹּ ִלי ָסֵפק, ְועוֹד ֵאין ֶרַגע שֶׁ ָחתוֹ בְּ גָּ ר ֵמַהשְׁ ָבר ִנְסתָּ ַרְעיוֹן. ֲהֵרי ֵאין דָּ
עוָֹלם לֹא ָחָטא ָאָדם  מֵּ ְמָצא שֶׁ וֵֹפַע ָעָליו, ַוֲהֵרי תִּ ַח ֶעְליוֹן ַהשּׁ ם ִמכֹּ ִנּזוֹן ּוִמְתַקיֵּ
ּוְתנּוַעת ֵאָבָריו,  ַפע ִקּיּומוֹ  ׁש ׁשוֵֹפַע שֶׁ ָהֶרַגע ַממָּ אוֹתוֹ  א ִיְהֶיה הּוא בְּ לֹּ שֶׁ ֶנְגּדוֹ 
דוֹׁש  ַהקָּ סוֵֹבל  א  ֶאלָּ ָלל  כְּ ּנּו  ִממֶּ ְמָנעוֹ  לֹא  ַההּוא  ַח  ַבכֹּ חֵֹטא  ָהָאָדם  שֶׁ ֱהיוֹת  ִעם 
נּועוֹת ֵאָבָריו, ְוהּוא מוִֹציא אוֹתוֹ  ַח תְּ יַע ּבוֹ כֹּ פִּ ֶזה ִלְהיוֹת ַמשְׁ רּוְך הּוא ֶעְלּבוֹן כָּ בָּ
תֹאַמר  ְולֹא  סוֵֹבל.  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ְוַהקָּ ּוַמְכִעיס  ְוָעוֹן  ֵחְטא  בְּ ֶרַגע  אוֹתוֹ  בְּ ַח  כֹּ
ׁש  ֵמיְמָרא ְלַיבֵּ ֶרַגע כְּ בְּ ֲהֵרי ְבכֹחוֹ  ּנּו ַהּטוֹב ַההּוא ח"ו שֶׁ ָיכוֹל ִלְמנוַֹע ִממֶּ ֵאינוֹ  שֶׁ
ַח  ַהכֹּ ְלַהְחִזיר  ָידוֹ  בְּ ַח  ַהכֹּ שֶׁ זֹאת  ל  כָּ ְוִעם  ְלָיָרְבָעם,  ָעשָׂה  שֶׁ ֵעין  כְּ ְוַרְגָליו  ָיָדיו 
י,  לִּ ָך לֹא ְבשֶׁ לְּ שֶׁ ֱחָטא בְּ י תֶּ ה חֵֹטא ֶנְגדִּ ַאתָּ יָון שֶׁ ע ַההּוא ְוָהָיה לוֹ לוַֹמר כֵּ פָּ שְׁ ַהנִּ
ַח ְוֵהִטיב ְלָאָדם  יַע ַהכֹּ פִּ א ָסַבל ֶעְלּבוֹן, ְוִהשְׁ ֵני ֶזה ָמַנע טּובוֹ ִמן ָהָאָדם ֶאלָּ לֹא ִמפְּ
ֵרת  ר ְוַעל ֶזה קוְֹרִאים ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ א ְיֻספָּ לֹּ טּובוֹ. ֲהֵרי ֶזה ֶעְלּבוֹן ְוַסְבָלנּות ַמה שֶׁ
ַעל ֶחֶסד  ה ֵאל בַּ מוָֹך, ַאתָּ רּוְך הּוא ֶמֶלְך ָעלּוב ְוַהְינּו אוְֹמרוֹ ִמי ֵאל כָּ דוֹׁש בָּ ְלַהקָּ
ה סוֵֹבל ְוֶנֱעָלב  ל זֹאת ַאתָּ ָך, ְוִעם כָּ לְּ ַח ִלְנקֹם ְוֶלֱאסֹף ֶאת שֶׁ ַעל כֹּ ִטיב, ֵאל בַּ ַהמֵּ
ְבָלנּות  ּה ְרצוִֹני ַהסַּ ִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַנֵהג בָּ צָּ ה שֶׁ ִמדָּ ְתׁשּוָבה. ֲהֵרי זוֹ  ַעד ָיׁשּוב בִּ
ל:  ַקבֵּ ל זֹאת לֹא ֶיֱאסֹף טוָֹבתוֹ ִמן ַהמְּ ְוֵכן ֱהיוֹתוֹ ֶנֱעַלב ֲאִפּלּו ְלַמְדֵרָגה זוֹ ְוִעם כָּ

א' לחודש 

המונים עלו לציון שמואל הנביא
ביום כ"ח אייר חל יומא דהילולא של שמואל הנביא ◆  אלפים עלו לציונו

מ‡: יר‡ל לבי‡
אלפים  הגיעו  השנה  גם 
ולהש־ לפקוד  הארץ,  רחבי  מכל 
תטח על ציון שמואל הנביא ביום 
(ויש  אייר  בכ"ח  שחל  ההילולא 

סוברים שחל בכ"ט אייר).
שארבעים  מסופר  במדרש 
הנביא,  שמואל  שנולד  לפני  שנה 
והכריזה  משמים  בת-קול  יצאה 
ושמו  אחד  צדיק  לעמוד  ש"עתיד 
שמואל". הודעה זו נודעה והתפרסה 
היולדות  הנשים  ו"כל  ישראל  בעם 
שמואל",  בשמותם  קראו   - בנים 
היו  וכך  מתמיד,  קול  הבת  ו"היה 

שמואל  נולד  שלא  יודעות  הנשים 
עדיין", והם המשיכו לתת את השם 
חנה,  בן  שמואל  ו"כשנולד  שמואל. 
פסקה הבת קול וידע כל ישראל כי 

נאמן שמואל לנביא".
אותן  ש"כל  חז"ל  אמרו 
לילדיהם  קראו  שאימותם  הבנים 
"שמואל" זכו לנבואה, והן הן חבל 
פירוש  זהו  המתנבאים.  הנביאים 
שמו",  בקוראי  "שמואל  הפסוק: 
 - שמואל  שמם  שנקרא  מפני 
המוסר  גדולי  רבותינו  נתנבאו". 
מלמדים ממדרש זה את כוחו של 
הנשים  של  רצונן  בזכות  הרצון. 

זכו  שמואל,  הצדיק  את  ללדת 
שבניהם יהיו נביאים.

לאמו  נולד  הנביא  שמואל 
וכש־ רבות,  עקרות  שנות  לאחר 
להקדישו  אמו  הבטיחה  נפקדה, 
היה  כאשר  במשכן.  ה'  לעבודת 
שמואל בן 3 שנים בלבד, הביאה 
אותו אמו למשכן שילה, שם גדל 

וחונך על ידי עלי הכהן.
את  קבל  הנביא  שמואל 
פטירתו  לאחר  עלי  של  תפקידו 
ופטירת בניו. הוא גם היה הנביא 
שהמליך את שאול המלך, ואחריו 

– גם את דוד המלך.

דרישה לדיון דחוף על הנגשת 
מערת המכפלה

מהישוב היהודי בחברון נמסר: ”אנחנו קוראים לקבל החלטה אמיצה ולשחרר 
את מערת המכפלה מידי הוואקף המוסלמי"

מ‡: יר‡ל לבי‡

וחמישה  מעשרים  למעלה 
שונות,  סיעות  מארבע  ח“כים 
אבי  ח“כ  חו“ב,  וועדת  ליו“ר  פנו 
דיכטר, בדרישה לקיים דיון דחוף 

בנוגע להנגשת מערת המכפלה.
הקריאה  על  החתומים  בין 
וועדת  מחברי  ממחצית  למעלה 
מיהדות  ח“כים  גם  בנוסף  חו“ב. 
מפלגות  ואיחוד  שס.  התורה 
גם  פנו  בוועדה  החברים  הימין 

הם.
לכבוד  שהועבר  במכתב 
חברון  העיר  לשחרור  שנים   51
הנג־ שנושא  החכי“ם  מציינים 
בשנים  עלה  המכפלה  מערת  שת 
החכ“ים.  רוב  ידי  על  האחרונות 
ולא  נטו  הומניטרי  הוא  הנושא 
מהווה  ההנגשה  וחוסר  פוליטי 
של  היסוד  בזכויות  קשה  פגיעה 

אזרחי ישראל.
במכתב הם מציינים שלפני 
הוועדה  קיימה  חודשים  שמונה 

דיון מיוחד בעניין.
בפני הוועדה הופיע קובי 
הביט־ שר  יועץ  שהינו  אלירז 
והודה  התיישבות  לעניני  חון 
הנהלת  הינו  לעיכוב  שהגורם 
שבכל  התחייב  אך  הווקאף 
בקרוב  תבוצע  ההנגשה  מקרה 
השנה  ראש  עד  הפחות  ולכל 
המתפללים  לטובת  תש“פ 
היהודים והמוסלמים כאחד גם 
ללא הסכמת הוואקף ככל שלא 
במכתב  איתם.  להסכם  יגיעו 
זמן  עבר  שמאז  מדגישים  הם 

רב וכלום לא זז במקום.
שהב־ מציינים  החכי“ם 
השנה  ראש  בערב  יהיו  חירות 
הבאה  שהממשלה  ועד  תש“פ 
תקום יקח זמן רב ולכן דורשים 

מפורזת  שהכנסת  זאת  חרף 
ולק־ בעניין  דחוף  דיון  לקיים 
בל תשובות האם המערה בדרך 

להנגשה וככל שלא מדוע.
בח־ היהודי  מהישוב 
קוראים  ”אנחנו  נמסר:  ברון 
שח־ ביום  ישראל  לממשלת 
החלטה  לקבל   52 ה  חברון  רור 
את  ולשחרר  סוף  סוף  אמיצה 
הוואקף  מידי  המכפלה  מערת 
המכפלה  מערת  המוסלמי. 
אב־ ידי  על  נצחי  בקנין  נקנתה 
העם  היהודי.  לעם  אבינו  רהם 
המקום  את  לכבד  ידאג  היהודי 
מלא  פולחן  חופש  ולאפשר 
ובה־ בכבוד  הדתות  כל  לבני 
גינות בניגוד לוואקף המוסלמי 
יהיה  לא  לך  גם  לי  גם  שאומר 
כיבוד  של  פתרון  לכל  ומסרב 
לנ־ והנגשתו  המקום  ושיפוץ 

כים“.

לראשונה:

נחנך ביכנ"ס בשדה 
התעופה באיסטנבול

חדרי התפילה ממוקמים בשניים מהטרקלינים בשדה, וישנה כוונה בהמשך 
להקים חדרי תפילה יהודיים גם בשדה הכללי

מ‡: יר‡ל לבי‡
התעופה  בשדה  כנסת  בית 
לרא־ נחנך  איסטנבול  של  החדש 
מדו־ ארדואן,  שלטון  תחת  שונה 
יהודיים  תפילה  חדרי  בשני  בר 

מפוארים.
ממוקמים  התפילה  חדרי 
בשדה,  מהטרקלינים  בשניים 

וישנה כוונה בהמשך להקים חדרי 
תפילה יהודיים גם בשדה הכללי. 
שם  על  הקודם,  התעופה  בשדה 
אתאתורכ, לא היה בית כנסת, כך 

שמדובר בחידוש.
שליח  חיטריק,  מנדי  הרב 
האשכנזית  הקהילה  ורב  חב"ד 
כי  אמר,  שנה,   20 מזה  בטורקיה 

מחמם את הלב שגם באיסטנבול 
להניח  יכול  שרוצה  יהודי  כל 
השלטונות  ולהתפלל.  תפילין 
בתי  מתערבים.  לא  בטורקיה 
פעילים  באיסטנבול  הכנסת 
הקהילה  שנה.  אלפיים  מעל  כבר 
ומשג־ פעילה  ה'  ברוך  היהודית 

שגת, וגם בתי הכנסת פעילים".
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אימה בוונציה: אוניה התנגשה ברציף
אוניית תיירות ענקית, ועליה כ-2,700 תיירים ואנשי צוות, איבדה שליטה, התנגשה בסירה אחרת 

ועלתה על הרציף ◆  ארבעה בני אדם נפצעו 

מ‡ פ. יוחנן

תע־ ספינת  בוונציה:  חריגה  תקרית 
בעיר  תיירים  וסירת  ברציף  התנגשה  נוגות 
הנמל האיטלקית. כתוצאה מהאירוע נפצעו 
ארבעה בני אדם., כך נמסר מרשות הנמלים 

המקומית.
מדובר בספינה בשם אופרה עליה היו 
נישאת  התיירותית  האונייה  נוסעים.   2,679
לגובה 54 מטר ואורכה 275 מטר. היא התק־
רבה אל מסוף הספינות ופגעה ברציף לאחר 

שלא הצליחה לעצור בשל תקלה טכנית. 
הצ־ הנמל  רשות  יו"ר  מוסולינו,  פינו 
ארבעה  כי  אמר  האדריאטי,  הים  של  פוני 
אנשים נפצעו באורח קל בהתנגשות. צוותי 
חירום אמרו כי ספינת התענוגות איבדה את 
אותה  שקשר  פלדה  כבל  בעקבות  השליטה 

לסירת גרר.
אדם  בני  שבעה  נהרגו  שעבר  בשבוע 

ושקעה  התהפכה  תענוגות  שספינת  לאחר 
 19 שבהונגריה.  בבודפשט  הדנובה  בנהר 

הוגדרו  הספינה  על  שהיו  נוספים  אנשים 
כנעדרים

סין: "לא שוללים פעולה צבאית בטייוואן"
שר ההגנה הסיני שלח מסר מאיים לארה"ב ולממשלה בטאיפיי ◆  הבכיר הבהיר כי ארצו מעוניינת במו"מ

מ‡ פ. יוחנן
שר ההגנה הסיני הביע זעם על תמיכת 
ארצות הברית בתרגיל ימי שביצע חיל הים 
הטייוואני ואמר כי ארצו לא שוללת פעולה 

צבאית לביצוע איחוד בין סין וטאיוואן. 
ביקר  פנג-הא,  וואי  הסיני,  ההגנה  שר 
תמיכתה  על  הברית  ארצות  את  בחריפות 
בים  טייוואן  ממשלת  של  ימיים  במבצעים 
סין הדרומי והזהיר כי מלחמה בין שתי המ־

דינות תהיה אסון עבור האמריקנים.
פנג-הא אמר את הדברים במהלך כינוס 
של בכירים ביטחוניים מכל רחבי מזרח אסיה 
בסינגפור, הוא הבהיר כי במקרה של מלחמה 

עם ארצות הברית, "סין תילחם עד הסוף". 
הגיעו  וסין  הברית  ארצות  יחסי 
מל־ בעקבות  מתיחות  של  חדשים  לשיאים 
טראמפ  דונלד  הנשיא  שמנהל  הסחר  חמת 
מול בייג'ינג ובשל התפשטותה של סין בים 

סין הדרומי. 
כש־ מסין  חלק  בעבר  הייתה  טאיוואן 
בשנות  במדינה  האזרחים  מלחמת  במהלך 
הכוחות  של  בודד  כמעוז  נותרה  החמישים 
הקומוניסטים  ידי  על  שהובסו  הלאומנים, 

בסין היבשתית.
העשרים  המאה  של  השנייה  במחצית 
התפתח בטאיוואן משטר דמוקרטי וכלכלת 
להת־ האי  למדינת  שאפשרו  חופשית  שוק 
שואפים  במדינה  רבים  בעוד  כלכלית.  פתח 

שפה  החולקת  סין,  עם  היחסים  את  לשפר 
אחרים  טאיוואן,  עם  משותפת  ותרבות 
מפחדים מהאפשרות של דיכוי פוליטי כמו 
שהיה מנת חלקה של הונג קונג לאחר איחו־

דה עם סין בשנת 1999.

האו"ם: איראן עומדת בהסכם הגרעין
לראשונה מאז הודיעה הרפובליקה האסלאמית על הגדלת קצב העשרת האורניום, הסוכנות 

הבינלאומית לאנרגיה אטומית הודיעה כי האיראנים עומדים במגבלות עד כה

מ‡ פ. יוחנן

הגרעין  הסכם  בתנאי  עומדת  איראן 
פי  על  כך  אורניום.  להעשרת  הקשור  בכל 
הבינלאומית  הסוכנות  של  הרבעוני  הדו"ח 

לאנרגיה אטומית (IAEA) שהוגש לאו"ם. 
זוהי הפעם הראשונה שמפורסם דו"ח 
האסלאמית  הרפובליקה  הודיעה  מאז  זה 
העשרת  קצב  את  הכפילה  כי  במאי  ב-20 

האורניום פי ארבעה. 

עבור־ מאוד  קל  במהלך  "מדובר 
אישרה  העליונה  הביטחונית  המועצה  נו. 
איננו  ארבעה.  פי  העשרה  קצב  העלאת  את 
הג־ הסכם  שכלל  למגבלות  עוד  מחויבים 
בנתנז  ההעשרה  מפעל  מנהל  צוטט  רעין", 

בהודעה של סוכנות הידיעות טנסים.
הור־ טהרן  הגרעין,  הסכם  תחת 
נמו־ ברמה  אורניום  להעשיר  שתה 
קילוגרמים   300 של  מגבלה  בתוך  כה 
לשלוח  גם  הורשתה  טהרן  בשנה. 

אחרות  למדינות  עודף  מועשר  אורנים 
לאחסון.

היא  כי  איראן  הצהירה  שעבר  בחודש 
מהס־ מחלקים  נסיגתה  של  ביישום  החלה 
הידיעות  בסוכנות  דיווח  פי  על  הגרעין.  כם 
החל  האיראני  המשטר   ,ISNA האיראנית 
זאת  רשמי,  באופן  סעיפים  כמה  להפסיק 
לאחר הודעתה בשבוע שעבר. מדובר בכמה 
התחייבויות של איראן במסגרת הסכם הגר־

עין שנחתם עם המעצמות בשנת 2015.

רבבות ישראל מתלכדים 
יחדיו היום לתת לב ונפש 

למגבית "תנו לבבכם" 
כקריאתו ותחינתו של מרן 
האדמו"ר מויזניץ שליט"א

מרנן ורבנן גדולי החסידות שליט"א: "ביותר כולנו 
מחויבים לסייע לו בהיותו נושא את משא דורנו בכל עת 
וזמן" * היום ייפתחו מוקדי ההתרמה והחפקי"ם ברחבי 
הארץ ובכל הריכוזים היהודיים ברחבי העולם בתחינה 
וזעקה מכל לב למען כבוד שמים ובניין דורות בדרך 
היראה ובניין חומת אש סביב להם מפני פגעי התקופה

חרי בכ :‡מ
שוועתנו:  תשמע  היום 
לתת  ישראל  רבבות  יצטרפו  היום 
מרן  של  הנורא  עמלו  למען  לבבם 
לכונן  שליט"א  מויזניץ  האדמו"ר 
ליראה  לחינוך  לתורה,  דורות  בניין 
שמים,  שם  ולקידוש  ולחסידות 
קריאה מהדהדת אותה השמיע מרן 
לבבו  מתמצית  שליט"א  האדמו"ר 
היהודי  העולם  רחבי  בכל  ונשמעת 
של  כבירים  הדים  מעוררת  כשהיא 
שדרות  כשבכל  ושייכות,  רוממות 
התלהבות  ניכרת  הנאמנה  היהדות 
'נעשה  בחינת  אדירה  והתעוררות 
חכמים  דברי  בקול  לשמוע  ונשמע' 

ולהיות חלק מעמלו.
ייפתחו  הבוקר  בשעות  היום 
מוקדי ההתרמה שיקיפו את העולם 
היהודי, מהחפ"ק המרכזי שבשיכון 
משם  שרים,  חפרוה  באר   – ויזניץ 
הקו־ ארץ  ברחבי  הריכוזיים  לכל 
בחו"ל  המרכזיות  לערים  ועד  דש, 
אלפי  כאשר  הקהילות,  ריכוזי  וכל 
התרמה  יעדיי  עצמם  על  נוטלים 
ההתרמה,  לימי  מיוחדים  אישיים 
תורה  של  לכבודה  ולהפעיל  לפעול 
והמלמדה  הלומדה  גדול  ולכבוד 

לרבבות ישראל.
העומ־ המיוחדת  המגבית 
לבבכם",  "תנו  הקריאה  תחת  דת 
השמיע  אותה  מטלטלת  קריאה 
מזעקת לבבו מרן האדמו"ר מויזניץ 
שליט"א שפנה באופן נדיר לכללות 
מצ־ גילה  בו  מיוחד  מכתב  ה'  יראי 
עושה  אני  למעני  "לא  לבבו:  פונות 
ולא כבודי אני דורש, כי אם ליראה 
לתורה ולחסידות ולמען כבוד שמו 
יתברך, חינוך הדורות לה' ולתורתו 
מפני  להם  סביב  אש  חומת  ובנין 
ונ־ וברוחי  בנפשי  התקופה,  פגעי 
לי  שיסייע  מי  ואשרי  הדבר  שמתי 

בזה". 
במכתבו המיוחד הוסיף וחקק 
בלשון קדשו ברכה נדירה ומיוחדת 
המלמדת על חשיבות הנושא ודחי־
לכינון  קודש  שכולה  המערכה  פות 
התקופה  מפגעי  ושמירה  דורות 
וניסיונותיה: "מעומקא דליבא אכיר 
לכם טובה בעהי"ת ואעתיר בעדכם 
בדרך  ללכת  שיזכו  דורותיכם  ובעד 
הדעת  בהרחבת  ותורתו  השי"ת 
דבר  ומכל  הדור  מניסיונות  וינצלו 
רע, טוב וחסד כל ימי חייכם למלא 

אוצרותיכם שפע רב אכי"ר".
שפרסמו  נדיר  חיזוק  במכתב 
שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
הגאון  הישיבה  ראש  מרן  שליט"א, 
אדלשטיין  גרשון  ירחמיאל  רבי 
מבע־ האדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א, 
לזא שליט"א, מרן הגאון רבי שלום 
חכמי  מועצת  נשיא  שליט"א  כהן 
מטש־ האדמו"ר  מרן  כ"ק  התורה, 
רבי  הגאון  ומרן  שליט"א  ערנאביל 
שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת 
למגבית  להצטרף  התורה,  חכמי 
ישראל  לכלל  השייכת  זו  מיוחדת 
כולו: "ידוע לכל כי מקום קדוש זה 
הוא קרן אורה לא רק לחסידי ותל־
מידי בית ויזניץ כי אם כל דורש ומ־
בקש ה' בדרך של חמימות והתלה־
בות יבוא שמה ויזכה לשאוב מבאר 
מים חים, בדרך אדמור"י בית ויזניץ 
כותבים  ברמה",  ממשיך  הוא  אשר 

מרנן ורבן גדולי ישראל שליט"א.
כותבים  למעשה  ובהוראה 
ע"כ  "אשר  שליט"א:  ורבנן  מרנן 
אשר  כל  אחב"י  בזה אל  פונים  אנו 
כבוד ה' ותפארתו יקר בעיניו, יראה 
כ"א  ודמים  בממון  נאמנה  לסייעו 
כפי מסת יכולתו ובוודאי דבר גדול 
במקום  שותף  להיות  הוא  ונשגב 
תפי־ רבבות  ריבי  אשר  זה  קדוש 
זכויות  וכמה  כמים  שם  ישפכו  לות 
כולנו  וביותר  זה.  בדבר  נעלות 
מחויבים לסייע לו בהיותו נושא את 

משא דורנו בכל עת וזמן".
אמש  עד  גייסה  כבר  המגבית 
שקלים  מיליון  מחמש  למעלה 
עוד  כ"י,  תורמים  אלפים  מששת 
טרם צאת המגבית לדרך הבוקר 36 
שעות עד לשעת הסיום ביום רביעי 
בחצות הלילה, כאשר בהכרעת מרן 
האדמו"ר שליט"א נקבע יעד הגיוס 
הכפלה  ידי  על  שקל,  מיליון  ל-44 
הכרחי  סכום  מחו"ל,  עם  נדיבי  של 
להשלמת בניין דורות – וכינון דורות 
הגדול  מפעלו  השלמת  באמצעות 
בניין  שליט"א:  האדמו"ר  מרן  של 

'בית ויזניץ'. 
הקריאה  תישמע  הזה,  היום 
לב  תנו  לבבכם",  "תנו  בעוז:  הזו 
ונפש למיזם האדירים שיבנה דורות 
ויעניק זכות לדורות "ואשרי מי שי־

סייע לי בזה!"
כעת  חייגו  לבבכם"  "תנו 

*2811
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תושבי קיבוץ הראל: פורצים לנו לבתים, 
אנחנו נאלצים לעשות שמירות

עשרה ימים אחרי הדליקה הגדולה היישוב "נראה כמו עיר רפאים" ◆  "בגלל האזבסט אי אפשר להציב 
שומרים וכל הבתים ריקים"

מ‡ פ. יוחנן
הראל  קיבוץ  תושבת  וילוז'ני,  נעמה 
שביתה נשרף בדליקה הגדולה לפני כעשרה 
ימים, סיפרה בראיון לכאן רשת ב כי היישוב 
התושבים  בתי  אולם  שעה,  לפי  נטוש  נותר 
עומדים.  שנשארו  לבתים  "פרצו  נפרצים. 
שומרים  הקיבוץ  אנשי  חמישי  מיום  החל 

בלילות במשמרת של שלוש שעות".

כעיר  נראה  הוסיפה: "הקיבוץ  וילוז'ני 
אחד  שער  יש  קטנה.  צ'רנוביל   - רפאים 
לקיבוץ, שחלק מהזמן אין עליו שמירה. לק־
ראת סוף השבוע, הגיעו המשפחות שבתיהן 
עדיין עומדים, כדי לקחת בגדים וגילו שהיו 
כי  הסבירה  היא  פריצה".  וניסיונות  פריצות 
שומרים  להציב  אפשר  אי  האזבסט  "בגלל 
כלל  שבדרך  מהכלבים  ריקים  הבתים  וכל 

שם".
הקיבוץ  תושבת  פנתה  מכן  לאחר 
לשמור  מה  על  לי  אין  "לצערי  לממשלה: 
הפרנסה  מקור  מהבית,  עובדת  שאני  ובגלל 
מהמדינה  מצפה  אני  לגמרי.  נהרס  גם  שלי 
החיים  שגרת  את  לשחזר  למועצה  לעזור 
מלחמות  ללא  האפשרית,  במהירות  שלנו 

בירוקרטיות".

הלילה בחצות 
הגרלת הביניים!

הגרלות בונוס חינם למזדרזים להצטרף ל'דירה ברגע' 
של איחוד הצלה - דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב

חרי בכ :‡מ

הזריזות חיונית להצלת חיים, 
ועכשיו הזריזות גם משתלמת לכם: 
של  ברגע  דירה  הגרלת  במסגרת 
לה־ הממהרים  יזכו  הצלה,  איחוד 
שלושה  דירת  על  להגרלה  צטרף 
היום  עד  זאב  גבעת  ברמת  חדרים 
חינם  יכנסו  בלילה,   24:00 בשעה 
משתתפי  כל  בין  זריזות'  'להגרלת 
"איחוד  של  ברגע'   'דירה  הגרלת 

הצלה"
לאור  לדרך  שיצא  הפרויקט 
וב־ שליט"א,  הדור  גדולי  קריאת 
חיים  הרב  מרן  הגר"ח  ראשם: 
חכם  הגאון  שליט"א,  קנייבסקי 
שלום כהן שליט"א, מרן הרב מאיר 
שמעון  הרב  מרן  שליט"א,  מאזוז 
בעדני שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר 
שלמה  הרב  מרן  שליט"א,  מויז'ניץ 
הרב  מרן  שליט"א,  עמאר  משה 
המקובל  שליט"א,  אלבז  ראובן 
מרן  כ"ק  שליט"א,  בצרי  דוד  הרב 
האדמו"ר מצאנז שליט"א  והרב דוד 
יוסף שליט"א. שביקשו לתמוך בנו־
שא חשוב וחיוני זה של הצלת חיים. 
הקבועה  השנתית  ההגרלה 
כבר  המתקיימת  הצלה  איחוד  של 
תתקיים  ברציפות,  חמישית  שנה 
בשכונת  יוקרתית  דירה  על  השנה 
רמות  לשכונת  הסמוכה  זאב  גבעת 
בהגרלה  וההשתתפות  בירושלים, 
הריכוזים  בכל  תאוצה  צוברת  כבר 
חלו־ לאחר  הארץ,  ברחבי  החרדים 
של  והמפואר  הייחודי  המגזין  קת 

ההגרלה. 
כי  מוסרים  ההפקה  מחברת 

את האפשרות להעניק דירה במתנה 
"קיבלנו באיחוד הצלה לאור שיתוף 
כשבמרכזו  מסוגו.  ייחודי  פעולה 
 'KASS Group' חברת  עומדת 
להעניק  והחליטה  מגדרה  שיצאה 
הוק־ כאות  ממדים  עצום  פרס 
של  הקודש  לפעילות  והערכה  רה 

איחוד הצלה"
"החזקת ארגון "איחוד הצלה" 
בכל  הפרוסים  מתנדביו   5,000 על 
להציל  הכן  ועומדים  הארץ  רחבי 
השעון,  סביב  ורגע  רגע  בכל  חיים 
היא בעלות עשרות מיליוני שקלים 
הצלה',  ב'איחוד  אומרים  בשנה" 
זאת  למרות  אך  עצום,  הוא  "העול 
למען  ולפעול  להמשיך  נחושים  אנו 
הצלת חיי אדם, ואין ספק כי הגרלת 
משמ־ דרך  אבן  היא  ברגע"  "דירה 
בהיותה  הפעילות,  ביכולת  עותית 
במגזר  ביותר  הגדול  ההגרלה  מיזם 
החרדי הזוכה להדים רבים והיענות 

אדירה".
ב'איחוד הצלה' הוסיפו כי הם 
ברגע'  ה'דירה  להצלחת  מייחלים 
ובטוחים כי הציבור ישתתף בהמוניו 
והייחו־ המשתלם  במיזם  השנה  גם 
לא  שעוד  במאורע  "מדובר  די: 
ושישפיע  החרד  במגזר  כמהו  נראה 
הצלת  למען  הארגון  פעילויות  על 
במצווה  עמנו  והשותפות  אדם,  חיי 
גדולה זו היא הזכות הגדולה של כל 

המשתתפים בה".
הרגע,  את  תפספסו  אל  אז 
והצטר־ ההזדמנות  את  לנצל  מהרו 
שמספרו  הארצי  במוקד  עכשיו  פו 
באתר  או   *5935 הצלה)  (כוכבית 

ca.1221.org.il

צב ים נפצע וניצל ע"י סירת השיטור הימי
אזרחים ששטו מול חופי אשקלון הבחינו בצב ים שככל הנראה נפצע מחבל ◆  אנשי יחידת השיטור 

הימי והעבירו אותו לידי רשות הטבע והגנים לטיפול

מ‡ פ. יוחנן
אזרחים ששטו ליד מול חופי אשקלון 
מחבל  נפצע  הנראה  שככל  ים  בצב  הבחינו 
יחידת  אנשי  מרגליו.  אחת  סביב  שנכרך 
השיטור הימי הוזעקו למקום, העלו את בעל 
רשות  לידי  אותו  והעבירו  לסירה  החיים 

הטבע והגנים לטיפול
קיבל  הימי  השיטור  יחידת  מפקד 
אודות  והגנים  הטבע  מרשות  טלפון  שיחת 

צב ים פצוע מול חופי אשקלון לאחר שאזר־
חים ששטו סמוך לו הבחינו כי הוא במצוקה.
שתי  למקום  הפליגו  הדיווח  בעקבות 
שאותר  ולאחר  לכיש  הימי  השיטור  ספינות 
תוך  מהמים  לחילוצו  בפעולות  החלו  הצב, 
שהבחינו כי הצב פצוע כתוצאה מכך שאחת 
שנכרך  חבל  בשל  נגדעה  הקדמיות  מרגליו 
הנראה,  "ככל  חשופה.  רגלו  ועצם  סביבה 
מהסתבכות  שנגרמה  קשה  בפציעה  מדובר 

ברשת דיג, מעשה ידי אדם", סיפרו שוטרי 
צוות השיטור הימי לאחר שבמאמצים רבים 
הצליחו להעלות את הצב אל ספינת השיטור 

הימי.
הוא  לספינה,  הועלה  שהצב  לאחר 
הועבר במהירות אל המרינה באשקלון, שם 
המתינה לו נציגת רשות הטבע והגנים, שה־
צבי  להצלת  הארצי  המרכז  אל  אותו  עבירה 

ים במכמורת.

הצבא האמריקני קנה מעילים מזוייפים מסין
יותר מ-20 מיליוני דולרים הושקעו במעילים מזויפים שנועדו להקטין חתימה תרמית של לוחמי חיל 

אוויר אמריקנים באפגניסטן והתגלו כמזויפים

מ‡ פ. יוחנן
ממשלתיות  וסוכנויות  ארה"ב  צבא 
של  דולר  מיליון  מ 20-  יותר  רכשו  אחרות 
שנועדו  סין,  מתוצרת  מזויפות  סחורות 
אמרי־ בחברה  המיוצר  לציוד  להידמות 
קאית. תהליך הזיוף התנהל בין ינואר 2013 
המש־ מחלקת  לפי  כך   ,2018 לאוקטובר 
מעילים   200 כלל  המזויף  הציוד  פטים. 
לילה  ראיית  משקפי  נגד  שנועדו  מיוחדים 
שהיו בשימוש על ידי אנשי חיל האוויר של 
"מי־ לפי  כך  באפגניסטן.  המוצבים  ארה"ב 

ליטרי טיים".

משתמשים  מעילים  של  אלה  סוגים 
בבד מיוחד המכיל טכנולוגיה מיסוך בתחום 
וכך  הבד,  בתוך  אדום  אינפרא  כמעט  תדר 
המעיל הופך את הלובש ליותר קשה לזיהוי 
המזויפות,  הגרסאות  האויב.  כוחות  עבור 
לעומת זאת, חסרו את הטכנולוגיה ללא ידי־
של  הפרה  היוו  המכירות  המשתמשים.  עת 
סחורות  המחייב  הסחר,  והסכם  ברי  תיקון 
שנמכרו לצבא ולקונים ממשלתיים מסוימים 
נבח־ במדינות  או  הברית  בארצות  שייווצרו 

רות.
פעולה  לשיתוף  ושותפיו  הנאשם 

תיאורים  צילומים,  ואישרו  סקרו  סיפקו, 
ודוגמאות של תגים ותוויות שהוצמדו למו־
נראו  המזויפות  שהגרסאות  כך  הניקוף,  צרי 
כרוך  זה  תהליך  רבים,  במקרים  לגיטימיות. 
המסחריים  הסימנים  בהעתקת  לכאורה 
והמותגים של מוצרים מתוצרת ארה"ב בפו־

על והוספתם לגרסאות מזויפות זרות.
הסחורה  כי  נטען  בסין,  שיוצרו  לאחר 
לסי־ ונמכרה  לקוהנבאש  נשלחה  המזויפת 
שיווקו  דבר  של  שבסופו  אחרים  טונאים 
וממשלתיים  צבאיים  לקונים  אותם  ומכרו 

כמוצרים מקוריים, אמריקאים.

סין: "אם ארה"ב רוצה מלחמה, היא תקבל"
שר ההגנה הסיני החריף את הטון לאחר שהסכם הסחר נתקע, ואיים: "אנחנו לא רוצים מלחמה, אבל אם 

זה מה שיידרש, זה מה שארה"ב תקבל. לא נוותר". הרקע למתיחות - הפלגות של ספינות אמריקניות 
במיצרי טייוואן

מ‡ פ. יוחנן

ומ־ ההולכת  הסחר  מלחמת  רקע  על 
ההגנה  שר  הזהיר  לסין,  ארה"ב  בין  חריפה 
לעי־ להתדרדר  עלולה  המתיחות  כי  הסיני 
מות צבאי. "אם הם רוצים לדבר על מסחר, 
ווי  השר  אמר  פתוחה",  הדלת  את  נשאיר 
נילחם  להילחם -  רוצים  הם  אם  פנג. "אבל 

עד הסוף, מלחמה עלולה להתלקח".
מבינים  האמריקנים  וגם  אנחנו  "גם 

הצ־ לשני  אסון  תהיה  מלחמה  או  שעימות 
צעדים  על  "הסכמנו  ווי.  הסביר  דדים", 
לייצוב האזור, ואנו מעדיפים מצב של שלום 

ופיתוח, אבל הסיכון למלחמה עדיין קיים".
הקי־ רקע  על  מגיעים  ווי  של  דבריו 
פאון המתמשך במשא ומתן בין המדינות על 
הסכם סחר חדש, אחרי ששני הצדדים הטי־
לו מכסים כבדים על ייבוא מוצרים מהמדינה 
אמרי־ ספינות  האחרונים  בשבועות  השניה. 
קאיות באזור ים סין הפליגו בסמוך לסין ואף 

חצו את המצרים שמפרידים בינה לבין האי 
טייוואן, בצעד שסימן תמיכה צבאית אמרי־

קאית באי שסין רואה כשטח שלה.
לצעדים  בתוקף  מתנגדים  "אנחנו 
בין  להפריד  יעז  מישהו  אם  האמריקנים. 
תהיה  לא  שלנו  לצבא  סין,  לבין  טייוואן 
ווי.  איים  מחיר",  בכל  להילחם  אלא  ברירה 
ומחויב  עצמית,  להגנה  מיועד  שלנו  "הצבא 
לשמירה על שלום ויציבות באזור. נתקוף רק 

אם נותקף", הסביר.



יום שלישי א' סיון תשע"ט 2004/06/2019

היום: השקת פרויקט הבריאות של 'מכבי' 
בבית ההחלמה 'טלזסטון'

האירוע יתקיים בהשתתפות רבנים, חברי כנסת, עסקני רפואה, חברי מועצה, חברי הנהלת 'מכבי' ואישי ציבור נוספים • באירוע יוצג באופן רשמי פרויקט הבריאות 
הראשון מסוגו בישראל, בהובלת קבוצת 'מכבי' ובית ההחלמה 'טלזסטון' • מנהלת השיווק ב'מכבי', הגב' נירית בן קיש: "מתרגשים לקראת השקת הפרויקט, וגאים 

להוביל את מהפכת הבריאות בישראל"

חרי בכ :‡מ

'מכבי' ובית ההחלמה לנשים 'טלזסטון' יקיימו 
'לטיפה'.  הבריאות  לפרויקט  השקה  אירוע  היום 
באירוע ישתתפו מרא דאתרא, הגאון ר' אריה שולמן 
גב־ הרב  'טלזסטון',  ההחלמה  בית  מנכ"ל  שליט"א; 
ריאל פפנהיים, ראש מחוז ירושלים והשפלה ב'מכבי' 
משה  הרב  ח"כ  מקלב  אורי  הרב  ח"כ  לשץ;  גידי  מר 
אבוטבול, ראש המועצה הרב יצחק רביץ; חברי הנה־
לת מכבי, הרב שמחה שטיצברג והרב חיים פרוינד; 

הנהלת 'מכבי' ובית ההחלמה; ואישי ציבור נוספים.
לתכנית  המשתתפים  ייחשפו  ההשקה  באירוע 
הפרויקט היחיד מסוגו בישראל, שיפעל תחת השם 

יעוץ  שירותי  'מכבי'  תעמיד  במסגרתו,  'לטיפה'. 
בבית  השוהות  היולדות  לרשות  מומחים  ורפואה 
ההחלמה, בזמינות גבוהה וביחס אישי. השירות יינתן 
לחברות כל קופות החולים, והם כוללים שפע עצום 
של סדנאות והרצאות מאנשי מקצוע בכירים, הדר־
כות בכל נושאי הטיפול בתינוק ושיחות פרטניות עם 

כל יולדת הזקוקה לאוזן קשבת ומקצועיות.
ביותר  הגדול  הינו  'טלזסטון'  ההחלמה  בית 
כ-13,000  שנה  מדי  אליו  ומגיעות  ובעולם,  בארץ 
יולדות מכל רחבי הארץ. מתוך קשב ורגישות רבה, 
זיהתה 'מכבי' את הצורך הרב במידע חיוני בכל תחומי 
להוביל  ובחרה  הלידה,  שלאחר  והנפש  הגוף  רפואת 
ההח־ בית  עם  בשיתוף  החשוב,  בתחום  המהפך  את 

למה. מעתה, תזכה כל יולדת המגיעה למקום לקבל 
קרית  תושב  השם,  ובעל  הבכיר  'מכבי'  מרופא  ליווי 
טלז סטון, ד''ר רפאל בורץ, המלווה את בית החלמה 
במסירות כבר עשרות שנים. כמו כן, תעמדנה לרשות 
ילדים  ומומחי  תזונה,  מדריכות  דיאטניות,  היולדות 
שיעבירו סדנאות מקצועיות במגוון תחומים. ביניהם 
הזנת התינוק, טיפול ברך הנולד, והסבר אודות חשי־
בות פעילות גופנית כחלק מההחלמה. בנוסף, תצויד 
כל יולדת במגזין עשיר ומקיף מטעם מומחי 'מכבי', 
התחומים  בכל  הידע  את  ולהעשיר  לקרוא  תוכל  בו 

הרלוונטיים, בזמן ובמקום שנוח לה.
נהנות  שלי'  ב'מכבי  המבוטחות  מכבי,  חברות 
ההחלמה,  בבית  השהייה  עלות  על  החזר  מקבלת 

למ־ החזר  גם  הכולל  ליולדת,  ההטבות  מסל  כחלק 
ואביזרים  בדיקות  טיפולים,  פרטיים,  שירותים  גוון 

רפואיים.
קיש:  בן  נירית  הגב'  ב'מכבי',  השיווק  מנהלת 
וגאים   ההשקה,  אירוע  לקראת  מתרגשים  "אנחנו 
'לטי־ פרויקט  כדוגמת  דרך,  פורצי  מהלכים  להוביל 

היולדות,  רווחת  את  עיניו  לנגד  שם  זה  מהלך  פה'. 
ואת מתן המענה המושלם לצרכים ולשאלות הרבות 
מהווה  'לטיפה'  הלידה.  שלאחר  בתקופה  שעולות 
המאמינה  מכבי,  של  עולמה  להשקפת  טבעי  המשך 
כי שירותי הרפואה הטובים ביותר בישראל, הם אלו 
לבין  מובילה,  ומקצועיות  מומחיות  בין  המשלבים 

שירות רגיש וקשוב".



21 יום שלישי א' סיון תשע"ט 04/06/2019

מעמד תפילת השל''ה בציון הגר''נ 
מויאל זיע''א

מאת: כתב 'שחרית'

הידוע  הזמן  סיון,  חודש  ראש  בערב 
הצאצאים  על  לתפילה  מאוד  כמסוגל 
נק־ ע''ה,  הקדוש  השל''ה  שתיקן  בנוסח 
והסביבה  גת  מקרית  רב  ציבור  ובאו  בצו 
של  ציונו  על  עם  ברוב  המונית  לתפילה 
זיע''א,  מויאל  נסים  רבינו  המקובל  הצדיק 
אשר מקום זה כבר התפרסם מאוד כמקום 
חז''ל  שאמרו  מה  ידוע  לישועות.  המסוגל 
''גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם'', 
הסתלקותו  לאחר  מיד  לראות  זכינו  ואכן 
של רבינו זיע''א את קיומם של דברי חז''ל, 
כאשר רבים מספרים על ישועות שזכו בהם 
לאחר שהתפללו על ציונו הקדוש של רבינו 
שלמה  ''כרם  הקדושים  למוסדותיו  ותרמו 
– למען שמו באהבה''. וכבר בספר ''מעשה 
ישועות  לסיפורי  שלם  פרק  הוקדש  נסים'' 
מציונו הקדוש, ומאז יצא הספר לאור נוס־
פו עוד סיפורים רבים מהציבור הרחב מכל 
הזמן  כל  לראות  זוכים  אשר  הארץ  רחבי 
ישועות בציון הקדוש. וממש כפי שהבטיח 

התומכים  על  מלמעלה  אפעל  ''אני  רבינו: 
במוסדות יותר מאשר פעלתי בחיי''.

התפילה נערכה בראשות בנו ממשיך 
מויאל  שמעון  רבי  הרה''צ  רבינו  של  דרכו 
נוספים,  ורבנים  המוסדות  רבני  שליט''א, 
ומ''מ ראש העיר הרב עמי ביטון שליט''א, 
מקום מיוחד סודר לנשים בהשתתפות הר־

בנית תליט''א אשת חבר לרבינו זיע''א.
לאור  יצא  התפילה  מעמד  לכבוד 

מובא  האחד  מצידו  כאשר  מיוחד  ברכון 
אשר  זיע''א,  רבינו  שתיקן  התפילה  נוסח 
התפילה  את  לומר  המליץ  רבינו  כידוע 
ומצידו  התפילות,  לכל  כ''פתיחה''  הזאת 
הב־ ע''ה,  הק'  השל''ה  תפילת  נוסח  השני 
כמו  המשתתפים.  לכל  בחינם  חולק  רכון 
כן כיבוד קל קידם את הציבור, כאשר הכל 
הרב  העיר  ראש  מ''מ  של  בחסותו  נעשה 

עמי ביטון שליט''א.

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א:

היום תתקיים השמחה הגדולה בחצר הקודש 
סערט ויז'ניץ  של הכנסת ס"ת לע"נ כ"ק מרן 

אדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' זי"ע
יוכנס אי"ה הערב לבית המדרש הגדול ברמת ויז'ניץ בהשתתפות המוני חסידים, תלמידים וידידים 

שיגיעו מכל רחבי תבל לשמוח בשמחת התורה

חרי בכ :‡מ

תל־ חסידי,  המוני  של  רגשותיהם 
הומים  ויז'ניץ  סערט  בית  וידידי  מידי 
המ־ סדרת  לקראת  גדותיהם  על  ועולים 
יום  היום  שיתקיימו  המרוממים  עמדים 
להכניס  יזכו  במסגרתם  סיון,  א'  שלישי 
כלל  ידי  על  שנכתב  התורה  ספר  את 
אהבתם  שהביעו  והחסידים  התלמידים 
והבלתי  הטהור  זכרו  להנצחת  ונאמנותם 
הנאמן  רועם  ואוהבם,  אביהם  של  נשכח 
למעלה  אברתו  כנפי  על  אותם  שנשא 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  הנהגה,  שנות  מיובל 

בעל ה'חכמת אליעזר' זי"ע.
מהווים  ויז'ניץ  סערט  חסידי  עבור 
מתן  לזמן  והתעלות  הכנה  ימי  אלו  ימים 
ההכנה  כאשר  ובאהבה,  בשמחה  תורתנו 
האחרונים  בשבועות  שנעשתה  דרבה 
חצר  של  והחסידות  התורה  היכלי  בכל 
להתעלות  כולם  את  העפילה  הקודש, 
רבות  לימוד  שעות  ולהוספת  רוחנית 
כל  של  האישית  התורה'  'קבלת  לקראת 
אחד מבני היכלא קדישא, בנערינו ובזק־

נינו נלך כי חג ד' לנו. 
סדר  את  שיפתח  המרטיט  המעמד 
היום המרומם, יתקיים אי"ה בשעות אחר 
הצהריים המוקדמות בביתו נאווה קודש 
של כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'חכמת אלי־
שקיבל  זה  מקודש  בחדר  שם  זי"ע,  עזר' 
את הקהל לעצה ולתושיה להיפקד בדבר 
ישועה ורחמים, יכתוב כ"ק מרן אדמו"ר 
בספר  האחרונה  האות  את  שליט"א 
תורה, במעמד עשרות יחידי סגולה שה־

בספר  פרשה  ברכישת  ליבם  נדבת  רימו 
בס"ת,  אות  לכתוב  הם  גם  שיזכו  תורה 
ימים  לאורך  שייזכרו  ועוז  הוד  ברגשי 
ושנים בקרב הנוכחים שייטלו חלק ברג־

עים ההיסטוריים בקודש פנימה. 
האותיות  כתיבת  מעמד  בסיום 
עם  ברוב  התהלוכה  תצא  האחרונות, 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות  מלך,  הדרת 
ורבנים  אדמו"רים  צבאם  ועל  שליט"א 
ובהש־ לתורה,  כבוד  לחלוק  שיבואו 
תתפות המוני חסידי, תלמידי וידידי בית 
תבל  קצווי  מכל  שיגיעו  ויז'ניץ  סערט 
האישית  התורה  משמחת  חלק  להיות 
מתוך  דחיי,  לאילנא  המקושרים  כל  של 
שמחה של מצוה לכבודה של תורה, בה־
הנפשות,  ובהתעלות  הלבבות  תרוממות 
קריה  ברחובות  חוגג  והמון  רינה  בקול 
 18:00 בשעה  תצא  התהלוכה  נאמנה. 
מהכניסה לרמת ויז'ניץ ברח' ברכת משה 

44 לכיוון היכל בית המדרש הגדול.
להיכל  המרוממת  התהלוכה  בהגיע 
ריקודים  יתקיימו  הגדול,  המדרש  בית 
שתעלה  התורה  שמחת  לכבוד  נלהבים 
שיז־ החסידים  המוני  מלבבות  ותפרוץ 
ספר  את  ולהכניס  המוגמר  על  לברך  כו 
שפך  בו  במקום  הקודש  לארון  התורה 
עשרות  לחשו  צקון  וקדוש  צדיק  אותו 

בשנים לפני השי"ת. 
כנהוג,  המזמורים  אמירת  לאחר 
תתקיים סעודת המצוה בששה מתחמים 
הגי־ סדר  לפי  במיוחד  שחולקו  שונים 
סעודת  באירוע.  המשתתפים  של  לאים 
המצוה המרכזית תתקיים במתחם הענק 

שהוקם ברחבת בית המדרש הגדול, כדי 
להש־ שיגיע  העצום  הקהל  את  להכיל 
הקודש  חצר  של  הגדולה  בשמחה  תתף 

סערט ויז'ניץ. 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ייכנס  בהמשך 
לרגל  הטהור  השולחן  לעריכת  שליט"א 
יומא דהילולא רבה של זקנו הרה"ק מרן 
שחל  זי"ע,  ישראל'  'אהבת  בעל  הסב"ק 
המ־ של  בעיצומו  סיון.  ב'  המיוחס  ביום 
עמד האדיר יוגשו לפני כ"ק מרן אדמו"ר 
בענייני  טובות  קבלות  מאות  שליט"א 
שקיבלו  טובות,  ומידות  התורה  לימוד 
להגיש  הנאמנים  החסידים  עצמם  על 
מנחת אהבה ונדבה לרגל יום שמחת לבם 

ויום חגם. 
כי  שוב,  נמסר  המכינה  מהוועדה 
הכניסה  תיסגר  הגדולה  השמחה  לרגל 
ולא  בבוקר  מהיום  החל  ויז'ניץ  לרמת 
לכלי  החנייה  רכב,  לכלי  מעבר  יינתן 
ובמעונות  ישראל  אהבת  ברח'  יהיו  רכב 
גאולה, כמו כן האוטובוסים של התחבו־
רה הציבורית לא ייכנסו כלל לרח' ברכת 
משה החל משעות הצהריים המוקדמות. 
ישתתפו  המעמד  קדושת  מפני 
הנעלים,  המעמדים  סדרי  בכל  הנשים 
בצפייה בשידור חי שיועבר במעגל סגור 
ברח'  הבניינים  שלפני  הגדולה  ברחבה 
לנשות  ויז'ניץ.  ברמת   13 ברוך  מקור 
צפייה  מקום  הוכן  ברק  בבני  החסידות 
יחל  שם  אורליאן,  ברח'  במתנ"ס  מיוחד 

השידור מהשעה 18:00 בערב.
של  לכבודה  המעמד  יהיה  גדול 

תורה.

חתונה בראש שקט עם הלוואות לאומי: 

הלוואת חתונה עד 225,000 ₪ 
בתנאים ייחודיים 

עונת החתונות של הקיץ בפתח 
את  שקט  בראש  לחגוג  רוצים  וכולם 
כך  לשם  בדיוק  הגדולה.  השמחה 
ולמתחתנים  למחתנים  לאומי  מציע 
 ₪  75,000 עד  של  ייחודית  הלוואה 
גם להורי החתן, גם להורי הכלה וגם 
לזוג הצעיר, סך הכול: עד 225,000 ₪ 

!  בפריסה לעד חמש שנים. 
אט־ הצעה  לאומי  מציע  בנוסף 
משכורת  למעבירי  במיוחד  רקטיבית 
 ₪  70,000 עד  של  הלוואה  חדשה: 
חוד־ תשלומים   70 עד  של  בפריסה 
להלוואה  הזכאות  ריבית.  ללא  שיים, 
בכפוף לשימוש בכרטיס האשראי של 
לאומי בהיקף עסקאות בסך 2,000 ₪ 
בחודש לפחות, בהתאם לתנאי הבנק. 
הז־ וסכומי  ההלוואות  אישור 
לקריטריונים  בכפוף  הינם  כאות 

לשיקול  ובהתאם  בבנק  הנהוגים 
דעתו. לאומי רשאי לשנות או לבטל 
ללא  עת  בכל  ההלוואות  תנאי  את 

הודעה מוקדמת. 

מדפיסים מקצוע חדש: 
פרופשיונל פרינט

מסלול קצר למקצוע מבוקש בשיתוף פעולה מניב 
תוצאות של מרכז כיוון ובית פרוג.

חרי בכ :‡מ
בתחרות  נמצא  הדפוס  עולם 
יום  מידי  משתנים  המחירים  עזה, 
והיכולת לייצר חומרים קריאיטייבים 
גם בתחום הדפוס הולכת ומתפתחת. 
הדיגיטל,  לעולמות  המעבר  למרות 
יש דברים שעובדים רק בפורמט מו־
דפס. השינויים התכופים גרמו לתק־
לות רבות, גם בקרב בתי דפוס שהיו 
נחשבים למקצועיים במיוחד. מצב זה 
יצר את התפקיד החדש: מפיק דפוס.
הדפוס,  מפיק  של  תפקידו 
שמקשר  היצירה  על  המנצח  להיות 
בין כל הגורמים, החל מלקוח הקצה, 
הדפוס.  לבית  ועד  הפרסום  משרד 
התכונות הנדרשות ממפיקי דפוס הן 
עבודה  יכולת  גדול,  ראש  יצירתיות, 
על מספר פרוייקטים במקביל ויכולת 
תקצי־ על  לעיתים  ומתן  משא  ניהול 

בים גדולים.
הביקוש לאנשי מקצוע בתחום, 
הן  הפרסום,  במשרדי  הן  וגובר  הולך 
שמת־ כעצמאיים  והן  הדפוס  בבתי 
נהלים מול מספר בתי דפוס, ומכירים 
אחד  כל  של  והיכולות  היתרונות  את 
מהם. כדי לענות על המחסור באנשי 
קורס  של  דרכו  החל  טובים,  מקצוע 
היוצר  מבית  דפוס  למפיקי  חדשני 
של מרכז כיוון ומכללת פרוג, שנפתח 

בימים אלה להרשמה לקהל הרחב. 
עולם  נתפס  היום  עד  "אם 

כמלאכת  הדפוס 
הרי  בלבד,  כפיים 
עבר  שהתחום 
ממש  של  מהפכה 
האחרו־ בשנים 
פיני  מסביר  נות", 
אגף  מנהל  גולדמן, 
בכיוון.  ההכשרות 
הט־ "ההתפתחות 

הדפוס  בתי  על  פסחה  לא  כנולוגית 
והכניסה להתנהלות השוטפת ולקווי 
ואפשרויות  מתקדם  מכשור  הייצור 
הגדולים  הצעדים  ומגוונות.  חדשות 
שעושה עולם הדפוס בעקבות המע־
שי־ את  מחייבת  הטכנולוגיות,  רכות 
לוב מפיקי הדפוס כאנשים עם מעוף 
כולו  התהליך  את  לראות  שיכולים 
הטו־ התוצרים  את  ללקוח  ולהציג 
בים ביותר", לדברי גולדמן "זהו ללא 
ספק מקצוע צבעוני המתאים במיוחד 

לחובבי היצירתיות והיצירה".
בשי־ יתקיים  הקורס  כאמור, 
שת־ פרוג,  מכללת  עם  פעולה  תוף 
בתחום  הטובים  המרצים  את  עמיד 
המקצועי  והתוכן  הידע  את  ותעניק 
למשתתפי הקורס. לדברי חיים דיק־
הוא  הדפוס,  "מפיק  פרוג:  מנכ"ל  מן 
ובית  הפרסום  משרד  שבין  הגשר 
הדפוס. עליו להיות בעל הבנה בעולם 
הפרסום מחד, והיכרות עם עולם בתי 
יצירתית  יכולת  וגם  מאידך,  הדפוס 
מקוריים  פתרונות  מחדש  להמציא 

באיכות ומחיר משתלמים".
שניתן  היא  החדשה  הבשורה 
רבה,  בקלות  המקצוע  את  לרכוש 
שכוללים  ספורים  לימוד  בחודשי 
סיורים בבתי דפוס חדשניים, הכשרה 
בשטח  התנסות  תוך  ומעשית  עיונית 
ובמימון  בתחום,  מתקדם  הכי  בציוד 

כמעט מלא. 
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הינה – ביטוי לחוסר ה‡ונים ל ה‡„ם

הבורא טבע בטבע הבריאה מציאות שבה כל אדם, גם 
מוכרח  וזריז,  חכם  למוצלח  עצמו  את  החושב  האדם 
ולשח־ אונים  באפס  עצמו  את  להניח  דבר  של  בסופו 
רר את מודעותו לזרועות השינה, דבר המטביע בטבעו 
החכם  המוחלטת.  אפסותו  את  ההכרה  בתת  אדם  של 
מתחבר לכוונה הפנימית שב'שינה', ובכך גורם לעצמו 

כאמור להיות 'כלי' לחסד הבורא.

הקימה – התקווה שבבטחון

לעומת זאת קימתו של האדם וסדר יומו באה לידי בי־
טוי בחלקו השני של הפסוק המוזכר, ָירּוצּו ְולֹא ִייָגעּו 
ֵיְלכּו ְולֹא ִייָעפּו. הקימה היא השלב השני, שלאחר ההכ־
את  להדגיש  הבאה  העצמית,  באפסות  המוחלטת  רה 

התקווה המבוססת על הביטחון בחסדי הבורא.

כשם שבכל הכרה כל שהיא יש את שלב המסקנות, כך 
(שכו־ מהשינה  ההתעוררות  של  השונים  השלבים  גם 
הרגש  המחשבה,  מערכות  יקיצת  תחילת  את  ללים 

והמעשה) הם ה'מסקנא' של השינה.

מכיון שכך, דקות הבוקר, שמחברות בין השינה ליקיצה, 
מהוות שלב חשוב ביומו של האדם, כשבהם מתרחשים 
שלילית  אנרגיה  הוצאת  של  לנפש,  חיוניים  תהליכים 
הבאה כתוצאה מישות וגאווה טיפשית של האדם הב־
טוח ביכולתו, והכנסת אנרגיה חיובית במקומה, על ידי 
הכרתו בכך שכל פעולותיו ומעשיו, וכן כל כישרונותיו 
מתנת  כולם   – העכשווית  והצלחתו  השפעתו  וכושר 

שמים.

מלבד זאת, הקימה בפועל בבוקר, וההתחלה המעשית 
של סדר היום, מסמלת הכרה עמוקה ורחבה יותר לאין 
ערוך – הביטחון המוחלט בחסדי הבורא העתידים לבוא 
על האדם, מלבד החסדים הרבים שכבר זכה בהם במ־

תנת חינם.

אדם שאין לו כוחות נפשיים לקום בבוקר, הרי זה משום 
שאין ברור לו די צרכו עד כמה הבורא אוהב אותו ומכין 
לו את כל צרכיו תמיד[1], כך שהאנרגיה שבקרבו נמ־
צאת עדיין במצב של תרדמת, וגורמת לו להישאר במי־
טה זמן רב, או לחילופין לחזור ולשקוע בשינה. לעומת 
הקדושה,  מצד  שנשאבת  בזריזות  בבוקר  הקימה  זאת, 
אפשרית רק לאחר התבוננות עמוקה באהבתו של הבו־
רא וחסדיו הרבים העתידים לבוא במשך היום בפרט, 

ובמשך החיים – בכלל.

הוא  לבוא,  העתידים  בחסדים  התבוננות  של  זה  שלב 
הנפש  כוחות  רענון  והוא  ההרפיה,  של  השני  השלב 
מוגבל,  הבלתי  האלוקי  לשפע  ההתקשרות  באמצעות 
י ָאנִֹכי ֱאלֹ־ וכנרמז בפסוק (תהילים מו, יא) ַהְרּפּו ּוְדעּו כִּ
ִקים, כלומר – המטרה של ההרפיה היא הגעה למצב של 
 – אלקים"  "אנכי  כי  לידיעה  חזקה  התקשרות   – "דעו" 

הקדוש ברוך הוא בעל הכוחות כולם.

יסו„ו החינוך // 

H3268992@gmail.com :למ‡מרים נוספים 

בזכות השירות, המקצועיות והאמינות של 'אלדן'

90% מלקוחות אלדן הצהירו:  "מרוצים 
מהשירות ונמליץ לחברים לקנות רכב באלדן"

חרי בכ :‡מ
מה־ וההשכרה  הליסינג  חברת  אלדן, 
מספקת  שנה,   50 מזה  בישראל  מובילות 
בסטנדרטים  שירות  חוויית  ללקוחותיה 
הגבוהים ביותר. עכשיו זה גם רשמי: מחקר 
מקצועי שנערך ע"י מכון "שילוב" מגלה כי 
מרוצים  הם  כי  השיבו  אלדן  מלקוחות   90%
מהשירות שקיבלו בחברה וכי בכוונתם לה־

מליץ לחבריהם לקנות רכב באלדן.
זהו נתון חסר תקדים בענף כלי הרכב 
ששירות,  לעובדה  ניצחת  הוכחה  ומהווה 
מנצח  פקטור  מהווים  ואמינות,  מקצועיות 
בבחירה של הלקוחות. העובדה שהרוב המ־
מק־ במחקר  הביעו  אלדן  לקוחות  של  כריע 
הני־ לשירותים  הגבוהה  הערכתם  את  צועי 
לשמר  החברה  את  מחייבת  אלדן,  על  תנים 
את רמת השירות והמקצועיות הגבוהה כפי 

שהיה עד כה.
באלדן מציינים כי כל מי שרוכש רכב 
ומ־ נפשי  שקט  בטוחה,  מקניה  נהנה  באלדן 
של  הבטוחה"  "הקניה  מדיניות  הוגן.  חיר 
"אלדן", כוללת תעודת זהות לרכב – שקיפות 
מלאה לפעולות שנעשו ברכב, כולל טיפולים 

תקופתיים, תיקונים וביקורות, מבחן אלדן – 
ליקויים  תיקון  חיצוני,  במכון  קנייה  בדיקת 
אחריות  כללי,  וניקיון  ומכניים  בטיחותיים 
המכלולים  ועשרת  המנוע  על   – מורחבת 
העיקריים ברכב וללא כל השתתפות עצמית 
במסגרת   – תחזיר!  לך?  מתאים  לא  ושירות 
לנסוע,  הרכב,  את  לרכוש  תוכלו  זה  שירות 
מת־ שאתם  תחליטו  ואם  ולבדוק  להתנסות 

חרטים, מכל סיבה 
הכל  שהיא, 
פשוט  בסדר, 
עם  מחזירים! 
לא  כזו,  מדיניות 
ש-90%  פלא 
החב־ מלקוחות 
מרו־ רק  לא  רה 
מהשירות  צים 
מבטיחים  אלא 
לחב־ להמליץ 
אלדן  על  ריהם 
הטובה  כחברה 
לרכישת  ביותר 

רכב.
 ' ן ד ל א '

מהמובילות  וההשכרה  הליסינג  חברת  הינה 
מפעילה  החברה  שנה.  כ-50  מזה  במשק 
באמצ־ דגמים  במגוון  רכבים  אלפי  עשרות 
עות עשרות סניפים ברחבי הארץ ומעסיקה 
מאות עובדים. החברה שמה דגש על הענקת 
חווית שירות יוצאת דופן ללקוחותיה, ללא 
סוכנים או מתווכים, ועל פי סטנדרט איכות 

ומקצועיות גבוהים ביותר.

חופשה גבוהה במחיר נמוך

 נופש ורשנר בוואל טורנס 
 החל מ-4,900 שקל

בעיירת הנופש 'ואל טורנס' הקסומה שבהרי האלפים במשולש הגבולות שוויץ צרפת איטליה, 'ורשנר' 
אמני הנופש, מתכננים עבורכם חווית נופש מושלמת ובלתי נשכחת • גם השנה תיהנו מחוויית נופש 

בסטנדרט שלא הכרתם עד היום ובמחיר מפתיע •  בזכות המיקום המרהיב, רמת האירוח הגבוהה ביותר, 
החוויה הקולינרית המשובחת, הכשרות המהודרת, הטיולים החווייתיים והשירות המושלם והאישי

חרי בכ :‡מ
חופשת קיץ עם ורשנר בעיירת הנופש 
הקסומה ואל טורנס שבלב הרי האלפים, על 
שוויץ-צרפת-איטליה,  הגבולות  משולש 
איכותי  מוצלח,  לנופש  דבר  שם  כבר  היא 
תיהנו   2019 קיץ  ורשנר  בחופשת  ומיוחד. 
גם ממחירים מפתיעים – החל מ-4,900 שקל  
צי־ תגביהו  אז  מיוחדים.  בתאריכים  לאדם 
בגובה  קסומה  מחופשה  ליהנות  בואו  פיות, 
טאראנטז,  בעמק  מטר  מ-2,000  יותר  של 
במקום שבו הרמוניה של צבע וטבע מתמז־
גים יחד לפסיפס נופים מרהיב ותהנו ממחיר 

נמוך!
'ורשנר תיירות', חברת התיירות בעלת 
חווית  על  אמונה  בשנים,  רב  וניסון  וותק 
הגבוה  בסטנדרט  ומפנקת  מושלמת  נופש 
הק־ הפרטים  כל  של  מירבי  ובתכנון  ביותר 
של  מדויק  תמהיל  שיוצרים  והגדולים  טנים 

חופשה חלומית. 
המלון,  בית  של  האטרקטיבי  המיקום 
במעלה ההרים הקסומים, מקנה נוף בראשי־
לאורך  ומשכר  צלול  הרים  אויר  מרהיב,  תי 
צבע  של  מרהיבה  וחוויה  הקיץ,  חודשי  כל 
ומ־ ציורית  גלויה  לכדי  המתמזגים  וטבע 
דהימה. בית המלון מציע רמת אירוח גבוהה 
ומוקפדת ותנאים מפנקים שכוללים סאונה, 
ומרפסת  ורטוב  יבש  חמאם  ספא,   , ג'קוזי 
פנורמית אל נוף עוצר נשימה – וכמובן שפע 
קולינרי עשירי בניצוחו של השף הנודע אבי 
של  והמוקפדת  המהודרת  ובכשרות  פרץ 
הרה"ג רבי מרדכי רוטנברג שליט"א – גאב"ד 

גבוה  בסטנדרט  גורמה  המציבים  פאריז 
במיוחד. צוות המטבח המורכב משפים בעלי 
תחת  הראשונה,  מהשורה  קונדיטורים  שם, 
לאורחי  לתת  כדי  עמל  מוקפדת,  השגחה 
ועשירה  מפנקת  קולינרית  חוויה  המלון 

ברמה הגבוהה ביותר.
בתכנון  גם  לחופשה  נערכים  ב'ורשנר' 
טיולים ומסלולים חווייתיים ובלתי נשכחים, 
אטרקטיבי  תוכן  מיוחד,  שישי  ליל  קומזיץ 
סיורים  היממה,  שעות  כל  לאורך  ומושקע 
ובעלי  מקצועיים  מדריכים  עם  מרתקים 
שמותאמים  ואטרקציות  לילה  וטיולי  וותק 

לכל המשתתפים ולכל הגילאים. 

נהנים  'ורשנר'  נופשי  הכל,  ומעל 
החמה  באווירה  הן  דופן,  יוצא  מאירוח 
אחד  לכל  והלבבי  האישי  וביחס  והביתית 
הנופשים  השהות  כל  לאורך  מהאורחים. 
בכל  דואגים  שב'ורשנר'  ומרגישים  יודעים 
את  יקבל  מהאורחים  אחד  שכל  נתון  רגע 
ביותר  והאישי  הטוב  המקצועי,  השירות 
תוך הקפדה על כל פרט ופרט ותובטח להם 

חווית נופש שלא תשכח.
בלתי  קיץ  לחופשת  אלינו  הצטרפו 
נשכחת. המחירים לחופשות בתאריכים י"ג 

בתמוז (16.7) וט"ו תמוז (18.7).
להזמנות חייגו: 02-5704444 
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hillel@lehmaaseh.com

gal gmailcom



יום שלישי א' סיון תשע"ט 2404/06/2019

רובח

ינרטובכוומריחומורבימירבענסבנטוורפן
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רובח

ירופביםוומומבנסיעווירמסרמובןיטווערסמענרןרר
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רובח

ריבנובעבחוריווועב
ˆיúום: יע˜ב ú„רמן
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רובח

ווימינסמנרמווברססיוםרטבובפרבניםסיפ

מורממוזיבעריכוחנוריוזנורמויומזוויןזיע
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רובח

רנממרמוונכעזירנממיעזרמבערוי
יוםמניימן

בוועוברזין

*2811

http://bit.ly/2MoHOl6-viznits

