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חמאס וג'יהאד אסלאמי
שיקמו את מאגר הרקטות

על פי וולסטריט ג'ורנל לשני הארגונים בעזה כ-10,000 
רקטות כשמאות מהן ארוכות טווח • בדיווח נוסף נטען 

כי סעודיה עצרה בחודשים האחרונים כ-60 בני אדם 
הקשורים לחמאס

‰יום 
‰עליי‰ 

לˆיון 
כ"˜ מרן 
 ב‰‡'‰
יר‡ל' 
 מויזני

שעות אחרונות להגעה אל היעד למען כבוד שמים:
דריכות מרובה לקראת השלמת מגבית 'תנו לבבכם' היום 

כקריאתו ותחינתו של מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א

רבבות תורמים מכל תפוצות ישראל:
ההתרמה הגדולה של חצר הקודש ביאלא

הסתיימה בהצלחה מרשימה למעלה מהמשוער

כ”ט איירשעות
א’ סיון

שונאי הדת מתאחדים:
רון קובי וסמיון גרפמן שוקלים 

לרוץ יחד בבחירות

צילומי לוויין 
חשפו את תוצאות 

התקיפה בסוריה

שריפות סמוך לירושלים; 
בתים פונו 

וכבישים נחסמו
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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
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פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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תחזית להיום:

שערים יציגים

היום: מעונן חל˜י בעננו ב‚ובה 
 להיו יוסיפו   הטמפרטורו רב. 
 עומ לעונה.  מהר‚יל   בוהו‚
 פוניוˆ  רוחו ינבו  הˆהריים 

ערו ל‡ורך החוף.

ב‚ובה   בעננו  חל˜י מעונן  מחר: 
 חול ירי„ה ˜לה בטמפרטורו .רב
 בוהו‚ מעט  יהיו  ע„יין  הן  ‡ך 
ינבו  הˆהריים   עומ מהר‚יל. 
רוחו ˆפוניו ערו ל‡ורך החוף.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.6120
4.5807
4.0646

2.5221

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„

מפל‚ה ‡וכל בוחריה
מפלגת 'העבודה' היא כבר לא מה שהייתה. 

המדינה,  את  שהקימה  ההיא,  הרעננה  המפלגה 

נטעה עצים, הפכה את קק"ל למה שהוא היום, 

את  ניהלה  מעפילים,  מיליוני  לארץ  והעלתה 

ישראל,  התמודדה  עמם  הגורליות  המלחמות 

כיום נמצאת במקום אחר. הזוהר אבד זה מכבר. 

מנד־ שישה  היום  יש  לשעבר  הגדולה  למפלגה 

טים עלובים בכנסת ישראל. ואפילו הם מתקו־

טטים ביניהם על שיירי גרסאות.

ההערכה היא כי דבריו של גבאי דווקא הם 

הנכונים. לדבריו, יחימוביץ וגם שפיר שמעו את 

הדברים, שקלו אותם ולא אמרו מיד לא. יתרה 

יחימוביץ  כי  שערך  בראיונות  אמר  גבאי  מכך, 

יותר.  אף  בכיר  תיק  לידיה  להעביר  דרשה  אף 

רבים,  קונים  לה  שאין  בגרסה  מנגד,  יחימוביץ 

טענה כי הדברים לא היו ולא נבראו. 

לא  למה  ובעצם  צודק,  גבאי  כי  מסתבר 

מבחינת  אף  נתניהו,  של  לקואליציה  להיכנס 

הממשלה  ראש  כאשר  שמאל,  איש  של  ראייתו 

הבסיסיים  התחומים  בכל  כך  להתקפל  מסכים 

ביותר שדרש הימין. העובדה העצובה ביותר כי 

את  לייצג  שמתיימר  נתניהו,  בנימין  האיש,  זהו 

מפלגות הימין ולכנות עצמו איש ימין.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

יחוסו ל יום 
יום ב' בסיון מכונה בשם "יום המיוחס", 

מחמת שביום זה התחדש יחוסם של בני יש־

ה  ְסֻגלָּ ִלי  "ִוְהִייֶתם  להם:  נאמר  כאשר  ראל, 

ִלי  ְהיּו  תִּ ם  ְוַאתֶּ ָהָאֶרץ.  ל  כָּ ִלי  י  כִּ ים  ָהַעמִּ ל  ִמכָּ

ֲהִנים ְוגוֹי ָקדוֹׁש..." ַמְמֶלֶכת כֹּ

נאמרו  לא  אלו  דברים  כי  מובא  בגמרא 

בראש  סיני  להר  בואם  עם  מיד  ישראל  לבני 

חודש סיון, מפני שהיו חלשים מהדרך.

ראש  בין  חל  והוא  היות  שמבארים:  יש 

חודש סיון לשלושת ימי ההגבלה, אף לו יש 

חשיבות, כפי המובא במסכת תענית: "הואיל 

כיום  עשאוהו  טובים -  ימים  שני  בין  ומוטל 

טוב עצמו".

טעם נוסף מובא לשמו של יום זה, שביום 

בשבוע בו חל ב' סיון, יחול גם יום הכיפורים 

- עליו נאמר "יום מימים הוחס".

// אהוד ברק שוקל להתמודד על „בר המערכ
ראשות העבודה

ברק שוחח בימים האחרונים עם רבים מחברי המפלגה כדי לבדוק את סיכוייו 
◆ גבאי יתמוך במועמדותו

מ‡: ח. פרנ˜ל
לשעבר  הממשלה  ראש 
לח־ ברצינות  שוקל  ברק  אהוד 
המושיע  תקן  על  לפוליטיקה  זור 
בשנים  השמאל.  של  הלאומי 
ברק  אהוד  מקפיד  האחרונות 
הזדמנות  בכל  נתניהו  את  לתקוף 
מט־ מתבררת  האחרונים  ובימים 
עצ־ ריצה  בין  מתלבט  ברק  רתו. 
מאית במסגרת מפלגת העצמאות 
אותה הקים ב-2011 ולצרף אליו 
התמודדות  לבין  לבני,  ציפי  את 

בי־ העבודה.  מפלגת  ראשות  על 
מים האחרונים ניסה ברק לשכנע 
לוותר  העבודה  במפלגת  ח''כים 
על הפריימריז לראשות המפלגה 
המ־ בועידת  רק  בחירות  ולקיים 
ברק  עם  שוחח  גבאי  אבי  פלגה. 
ותומך בחזרתו לראשות המפלגה 
ח''כ   .2 כמספר  ישמש  כשהוא 
הוא  גם  תמיכה  הביע  פרץ  עמיר 
גם  המהלך,  הנראה  ככל  במהלך. 
אם יציל את מפלגת העבודה, לא 

ישנה את מפת הגושים.

את  ניצח  ברק  אהוד  כזכור 
תשנ"ט,  בבחירות  נתניהו  בנימין 
משנה  פחות  בתפקיד  ושימש 
וחצי. ברק נחשב עד היום לראש 
וש־ בישראל  הכושל  הממשלה 
כיהן בתפקיד הכי פחות זמן. ברק 
בממשלתו  ביטחון  כשר  שימש 
2009- השנים  בין  נתניהו  של 
ביניהם  העבודה  ויחסי   2015
פרש  ב-2015  למצויינים.  נחשבו 
ונהפך  הפוליטיים  מהחיים  ברק 

ליריבו המר של נתניהו.

מרבה תיקים

מהיום: בנימין נתניהו שר החינוך והמשפטים
בנוסף על היותו ראש הממשלה, שר הביטחון ושר הבריאות

מ‡: ח. פרנ˜ל
נת־ פיטר  השבוע  בתחילת 
המשפטים,  החינוך  שרי  את  ניהו 
היות  מתפקידם.  ובנט,  שקד 
והפיטו־ מחליף  להם  מונה  וטרם 
כעת  מחזיק  לתוקף,  נכנסו  רים 
למינוי  עד  בתפקידים  נתניהו 
מחליפים זמניים שיכהנו בתפקיד 
המשפטי  היועץ  הבחירות.  עד 
המש־ מערכת  ובכירי  לממשלה 
פט הישראלית מתנגדים נחרצות 
לכך שנתניהו ישמש בתפקיד שר 
נגדו  ומתנהל  היות  המשפטים 

תיקים  בשלושה  פלילי  הליך 
המשפטים  שר  והיותו  נפרדים 
מהווה ניגוד עניינים מובהק. נכון 
לעכשיו הוזכרו מספר שמות כמי 
נת־ מקום  את  למלא  שמיועדים 
יריב  הכנסת  חבר  ביניהם  ניהו, 
לוין, שהיה אמור לקבל את התיק 
האחרון  אך  הכנסת,  פיזור  לפני 
הצהיר שיסרב להתמנות לתפקיד 
זמני  בתפקיד  ומדובר  היות  כעת 

עד לבחירות. 
שמות נוספים שהוזכרו הם 
ואמיר  זוהר  מיקי  הכנסת  חברי 

אוחנה. כזכור עם פיטורי השרים 
התפ־ את  לקבל  סמוטריץ  דרש 
קיד, אך לאחר התבטאותו על כי־
בליכוד  גורמים  הלכה,  מדינת  נון 
שהוא יכול לשכוח מלק־ הבהירו 
בל את התפקיד. בכירים באיחוד 
נתניהו  כי  טוענים  הימין  מפלגות 
הרשי־ יו''ר  פרץ,  רפי  לרב  הציע 
החינוך  תיק  את  לידיו  לקבל  מה, 
את  התנה  פרץ  אך  לבחירות,  עד 
כניסתו למשרד החינוך בכך שס־
המשפטים,  לשר  ימונה  מוטריץ 

דבר שכאמור לא ייצא לפועל.
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הדפסהגרפיקהעימודעריכההקלדה 

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

שירות
בספר
פנים
יפות!

הוצאה לאור

פרס יוענק לחושפי 
מנהרות חיזבאללה

צה"ל איתר והשמיד שש מנהרות שחצו מלבנון לישראל ◆ חיזבאללה השקיע 
בפרויקט המנהרות שלו עשרות מיליוני דולרים

מ‡: מ. יו„
יוענק  ישראל  ביטחון  פרס 
וההנדסה  המודיעין  לצוותי  השנה 
חיז־ מנהרות  את  ונטרלו  שחשפו 
המנהרות,  חשיפת  בצפון.  באללה 
בדצמבר  גלויים  לפסים  שעברה 
צפוני",  "מגן  השם  תחת  אשתקד 
מודיעי־ מאמץ  של  שיאו  היתה 
יותר  שנמשך  ני־טכנולוגי־מבצעי 

מארבע שנים.
התב־ הפעילות  במהלך 
בחשאי  שקד  חיזבאללה  כי  רר 
מאז  שלו  המנהרות  פרויקט  על 
השנייה  לבנון  מלחמת  של  סיומה 
מיוחד  מאמץ  בו  ומיקד  בתשס"ו, 
לגביית  בו  להסתייע  כוונה  מתוך 
בסבב  מישראל  משמעותי  מחיר 
שמ־ ממה  כחלק  הבא,  הלחימה 
נהיגו, חסן נסראללה, כינה "כיבוש 

הגליל".
חיז־ תכנן  זאת  במסגרת 
ישראל  לשטח  להחדיר  באללה 
המנהרות  דרך  לוחמים  אלפי 
וזרעית־ מטולה   - מוקדים  בשני 
להשתלט  היה  הרעיון  שתולה. 
בסיסים  ועל  שלמים  יישובים  על 
צבאיים, ולהחזיק מאות ישראלים 

לשטח  להעבירם  או  ערובה  כבני 
למ־ חיזבאללה  ביקש  בכך  לבנון. 
הבא  המלחמה  את  להכריע  עשה 
על  שלה,  הפתיחה  במהלך  כבר 
שיותיר  מהדהד  אפקט  יצירת  ידי 

חותם ארוך טווח באזור.
חיזבאללה השקיע בפרויקט 
מיליוני  עשרות  שלו  המנהרות 
קפד־ במידור  פעל  הוא  דולרים. 
רק  ידעו  הארגון  בצמרת  וגם  ני, 
השאפתני,  הפרויקט  על  בודדים 
בכירי  ידי  על  גם  מקרוב  שלווה 

משמרות המהפכה האיראניים.
הפ־ אחרי  עקב  צה"ל 
סיומו  מאז  חיזבאללה  של  רויקט 
בקיץ  בעזה  איתן  צוק  מבצע  של 
אינדיקציות  התקבלו  אז  תשע"ד, 
עוסק  חיזבאללה  שגם  ראשונות 
המודי־ באגף  המנהרות.  בתחום 
עין ובפיקוד הצפון הוקמו צוותים 
להשגת  עד  הנושא,  את  שחקרו 
פריצת הדרך שאפשרה לישראל 
המנה־ נחפרו  בדיוק  היכן  לדעת 
בפעילות  שולבו  בהמשך  רות. 
שעבודתם  הנדסיים,  צוותים  גם 
חשפה את התוואים בפועל והש־

מידה אותם.

בסך הכל איתר צה"ל והש־
משטח  שחצו  מנהרות  שש  מיד 
בג־ שלוש  ישראל:  לשטח  לבנון 
זרת מטולה ושלוש בחלקו המע־
רבי של הגבול עם לבנון. שתיים 
מהמנהרות, אחת בכל גזרה, כבר 
היו בשלבים האחרונים של עבו־
למבצעיות.  הפיכתן  לקראת  דה, 
מידע שנאסף על מנהרות נוספות 
שנחפרו אך טרם חצו לשטח יש־
ראל הועבר לכוח האו"ם יוניפי"ל 
הצפון  ובפיקוד  בלבנון,  שפועל 
כדי  אחריהן  במעקב  ממשיכים 

לוודא שחפירתן אכן הופסקה.
פרס  את  להעניק  ההחלטה 
המודי־ לצוותי  ישראל  ביטחון 
לחשיפת  שפעלו  וההנדסה  עין 
ולהשמדתן  חיזבאללה  מנהרות 
מיוחדת,  ועדה  ידי  על  התקבלה 
ואושרה בידי שר הביטחון בנימין 

נתניהו.
אחד  הוא  הזה  הפרויקט 
שיקבלו  פרויקטים  מארבעה 
הצוות  ובהם  הפרס,  את  השנה 
את  לישראל  שהביא  המוסד  של 
ושני  האיראני,  הגרעין  ארכיון 

גורמים נוספים.
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הכטב"מים של הכוחות הפרו-איראניים הנמצאים באזור 
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שתקיפתו  בסוריה,   T-4 בסיס 
שבין  בלילה  לישראל,  מיוחסת 
על  אמש  פורסמה  לשני,  ראשון 
 ImageSat) הלוויינים  חברת  ידי 

.International (ISI
בת־ המודיעין,  דו"ח  פי  על 
או  אחד  רכיב  הותקף  כי  ניכר  מונה 
ככל  להם  בלבד,  בודדים  רכיבים 
הנראה חשיבות מיוחדת ולכן סביר 
מת־ נשק  ממערכת  חלק  שמהווים 
שהותקף  המקום  כן,  כמו  קדמת. 
נמצא על רחבה המארחת לאחרונה 

מטוסים הנוחתים מאיראן.
משרד ההגנה הסורי הודיע כי 
הותקף   T-4 הצבאי  התעופה  שדה 
האוויר  חיל  בסיס  ישראל.  ידי  על 

חומס,  העיר  בקרבת  שנמצא   ,T-4
הגדול  האוויר  חיל  לבסיס  נחשב 
לזכויות  סורי  ארגון  בסוריה.  ביותר 
בני  חמישה  לפחות  כי  דיווח  אדם 
נפצעו  נוספים  ושלושה  נהרגו  אדם 

בתקיפה.
בארגון ציינו שבשדה התעופה 
T4 שהותקף הלילה, נמצאים מחס־
נים ומרכזים לוגיסטיים של איראן. 
עוד דווח כי בתקיפה הושמד מחסן 
של  המהפכה  משמרות  של  טילים 
וכי נגרם נזק למספר מבנים נוספים.
הממלכתיים  התקשורת  כלי 
ההגנה  מערכות  כי  דיווחו  בסוריה 
לבלום  "הצליחו  במדינה  האווירית 
ישראל".  מצד  עויינת  תוקפנות 
טילים  שני  כי  בדיווח  נמסר  עוד 
שדה  לעבר  ששוגרו  טווח  ארוכי 

התעופה יורטו והושמדו. הטלוויזיה 
הממלכתית בסוריה אף שידרה סר־

טונים של היירוטים לכאורה.
ראייה  עדי  של  דיווחים  לפי 
של  אחסנה  מתחמי  הופצצו  סורים 

הצבאי  התעופה  בשדה  אמל״ח 
שנהרגו  חיילים   מספר  ובמקום 
ברשתות  דיווחים  לפי  ופצועים. 
נשמעו  בחומס  הפיצוצים  חברתיות 

והורגשו היטב בכל הסביבה.

רבבות תורמים מכל תפוצות ישראל:

ההתרמה הגדולה של חצר הקודש ביאלא 
הסתיימה בהצלחה מרשימה למעלה מהמשוער

'חרי' בכ ‡מ
אמש  שררה  רבה  התרגשות 
ביאלא,  חסידי  ריכוזי  בכל  ליל  בחצות 
תמה  מופלגת  דשמיא  בסייעתא  כאשר 
מרו־ בהצלחה  הגדולה  ההתרמה  מגבית 
להם שבועיים  תמו  בזאת  ומרשימה.  בה 
הד־ כל  בקרב  קודש  פעילות  של  ימים 
חסידי  כלל  כאשר  החיים,  לאילן  בקים 
בלב  התמסרו  שהם  מקום  בכל  ביאלא 
כ"ק  של  קדשו  לימין  לעזר  להיות  ונפש 

מרן אדמו"ר שליט"א.
הקודש  מן  הבקשה  יצאה  מאז 
שנקראו  ביאלא  חסידי  לכלל  פנימה 
והחינוך  התורה  מוסדות  למען  להירתם 
בכל ריכוזי החסידות בארץ הקודש ובמ־
רכזם הישיבה הגבוהה העתידה להיפתח 
בשלהי הקיץ, התלכדו כל חסידי וידידי 
התרו־ הרבות  למען  יחדיו  הקודש  חצר 
מות מכל קצווי תבל אשר תצבנה בסיס 

איתן להמשכת מפעלות הקודש.
במהלך ימי ההתרמה שכובד מש־

השעות  ושש  בשלושים  התמקד  קלם 
שפתחו ביום שני וכלו אמש בחצות ליל, 
הביעו רבבות יהודים מכל החוגים והמ־
גזרים את הערכת נפשם למפעלי התורה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  נטע  אשר  והקדושה 
שושלת  כהמשך  זיע"א  יהושע  החלקת 
הזהב המקודשת לבית ביאלא, ואשר גדל 
קדשו  ידי  תחת  מונים  עשרת  והתרחב 
של להבחל"ח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
למען  מוקדשים  ולילותיו  ימיו  כל  אשר 

הגדל תורה וחסידות והאדרתם.
חצר  ועסקני  המוסדות  מנהלי 
הקודש בכל ריכוזי בית ביאלא בארה"ק, 
מאות  לכל  העמוקה  תודתם  את  הביעו 
כוח  כל  מסרו  אשר  הקודש  חצר  בני 
להצלחה  להגיע  מנת  על  שבידיהם  ואון 
מל־ הודו  הם  מיוחדת  תודה  המזהירה. 
בבם לכל התורמים החשובים אשר אחד 
ליבם  את  כיוונו  הממעיט  ואחד  המרבה 
המוסדות  מנהלי  לדברי  שמים.  לצרכי 
יתד  ובהעמדת  ממש  של  בהצלה  מדובר 

איתן למוסדות התורה והחינוך.
נכנ־ בהצלחה,  ההתרמה  סיום  עם 
סו העסקנים לקודש פנימה לכבוד קדו־
על  לו  לבשר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  שת 
שליט"א  ואדמו"ר  המרשימה,  ההצלחה 
העוסקים  כל  עבור  בברכות  העתיר 
דמי־ מילי  בכל  שיתברכו  והתורמים 
בשתי  הק'  התורה  את  לקבל  ושיזכו  טב 
ידיים אורך ימים בימינה בשמאלה עושר 

וכבוד.

על  המוסדות  מנהלי  עתה  וכבר 
של  האחרונה  הישורת  את  לסיים  מנת 
הגדו־ הישיבה  פתיחת  לקראת  ההכנות 
לה המעטירה שתהווה שלב רוחני עולה 
שלוש  שתוך  באלעד  לצעירים  לישיבה 
המזרח  בקדמת  עצמה  את  מיצבה  שנים 
כל  בבד ימשיכו  בד  עולם הישיבות.  של 
לפרוח  והחסידות  התורה  מוסדות  יתר 

ביתר שאת ועוז.

דיווח:

חמאס וג'יהאד אסלאמי שיקמו את מאגר הרקטות
על פי וולסטריט ג'ורנל לשני הארגונים בעזה כ-10,000 רקטות כשמאות מהן ארוכות טווח ◆ בדיווח נוסף נטען כי 

סעודיה עצרה בחודשים האחרונים כ-60 בני אדם הקשורים לחמאס

מ‡: מ. יו„
אסלאמי  וג'יהאד  חמאס 
את  לשקם  הצליחו  עזה  ברצועת 
לרמה  עד  שלהם  הרקטות  מאגר 
שהייתה להם ערב מבצע צוק איתן 
בוול-סט־ דווח  כך   -  2014 בשנת 
ברצו־ הארגונים  לשני  ג'ורנל.  ריט 
עה כ-10,000 רקטות - מאות מהן 
ארוכות טווח. על פי הדיווח, מאגר 
לייצור  הודות  התחדש  הרקטות 
ורוב  לעזה,  ולהברחות  המקומי 

הרקטות שברשות הארגונים בעזה 
מגיעות לטווחים קצרים ובינוניים.

מדווח  בלבנון  עיתון  ברקע, 
בחוד־ עצרה  סעודיה  כי  הבוקר 
פלסטינים  כ-60  האחרונים  שיים 
או  בחמאס  הקשורים  וסעודים 
לאר־ תרומות  שהעבירו  כאלה 
נציג  ששימש  מי  גם  בעצורים  גון. 
חמאס בממלכה עד אמצע העשור 
שאין  בדיווח,  נאמר  עוד  הקודם. 
לו אישור ממקור אחר, כי סעודיה 
חשודים  בנק  חשבונות  סגרה  אף 

והגבירה את הפיקוח עליהם במס־
גרת איסור הלבנת הון. לפי הדיווח 
ממאה  יותר  אל-אח'באר,  בעיתון 
בסעודיה  שהתגוררו  פלסטינים 
האחרונות  בשנתיים  ממנה  גורשו 
לא־ כספים  בגיוס  שעסקו  לאחר 
מסרו  מקורות  בעזה.  הטרור  רגוני 
לעיתון כי אחת הסיבות להקשחת 
בסעודיה  חמאס  נגד  המדיניות 
להתנתק  הארגון  של  סירובו  היא 

מאיראן.
העיתון  דיווח  שעבר  בחודש 

בישראל  כי  אל-ג'דיד  אל-ערבי 
הזהירו את ארגון הטרור העזתי כי 
בפי־ ימשיכו  הצבאית  בזרוע  אם 
תשוב  היא   - קרקע-ים  טילי  תוח 
הממוקדים,  החיסולים  למדיניות 
כיוון שהדבר משנה את מאזן הכוח 
יש־ כי  בדיווח  נכתב  עוד  באזור. 
ראל התייחסה בדבריה גם לרקטה 
האס־ הג'יהאד  ידי  על  שפותחה 
לאמי, בדר 3, שמסוגלת להתפוצץ 
ובכך  הנחיתה  מקום  מעל  מטר   20

להסב נזק גדול יותר.

כ”ט איירשעות
א’ סיון

mailto:s026444967@gmail.com
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על פי הצילום והערכות מודיעין, ניכר כי הותקפו רכיבים חשובים במיוחד ◆ ככל הנראה קשורים הרכיבים למערך 

הכטב"מים של הכוחות הפרו-איראניים הנמצאים באזור 

מ‡: מ. יו„
את  המתעדת  לוויין  תמונת 
שתקיפתו  בסוריה,   T-4 בסיס 
שבין  בלילה  לישראל,  מיוחסת 
על  אמש  פורסמה  לשני,  ראשון 
 ImageSat) הלוויינים  חברת  ידי 

.International (ISI
בת־ המודיעין,  דו"ח  פי  על 
או  אחד  רכיב  הותקף  כי  ניכר  מונה 
ככל  להם  בלבד,  בודדים  רכיבים 
הנראה חשיבות מיוחדת ולכן סביר 
מת־ נשק  ממערכת  חלק  שמהווים 
שהותקף  המקום  כן,  כמו  קדמת. 
נמצא על רחבה המארחת לאחרונה 

מטוסים הנוחתים מאיראן.
משרד ההגנה הסורי הודיע כי 
הותקף   T-4 הצבאי  התעופה  שדה 
האוויר  חיל  בסיס  ישראל.  ידי  על 

חומס,  העיר  בקרבת  שנמצא   ,T-4
הגדול  האוויר  חיל  לבסיס  נחשב 
לזכויות  סורי  ארגון  בסוריה.  ביותר 
בני  חמישה  לפחות  כי  דיווח  אדם 
נפצעו  נוספים  ושלושה  נהרגו  אדם 

בתקיפה.
בארגון ציינו שבשדה התעופה 
T4 שהותקף הלילה, נמצאים מחס־
נים ומרכזים לוגיסטיים של איראן. 
עוד דווח כי בתקיפה הושמד מחסן 
של  המהפכה  משמרות  של  טילים 
וכי נגרם נזק למספר מבנים נוספים.
הממלכתיים  התקשורת  כלי 
ההגנה  מערכות  כי  דיווחו  בסוריה 
לבלום  "הצליחו  במדינה  האווירית 
ישראל".  מצד  עויינת  תוקפנות 
טילים  שני  כי  בדיווח  נמסר  עוד 
שדה  לעבר  ששוגרו  טווח  ארוכי 

התעופה יורטו והושמדו. הטלוויזיה 
הממלכתית בסוריה אף שידרה סר־

טונים של היירוטים לכאורה.
ראייה  עדי  של  דיווחים  לפי 
של  אחסנה  מתחמי  הופצצו  סורים 

הצבאי  התעופה  בשדה  אמל״ח 
שנהרגו  חיילים   מספר  ובמקום 
ברשתות  דיווחים  לפי  ופצועים. 
נשמעו  בחומס  חברתיות הפיצוצים 

והורגשו היטב בכל הסביבה.

רבבות תורמים מכל תפוצות ישראל:

ההתרמה הגדולה של חצר הקודש ביאלא 
הסתיימה בהצלחה מרשימה למעלה מהמשוער

'חרי' בכ ‡מ
אמש  שררה  רבה  התרגשות 
ביאלא,  חסידי  ריכוזי  בכל  ליל  בחצות 
תמה  מופלגת  דשמיא  בסייעתא  כאשר 
מרו־ בהצלחה  הגדולה  ההתרמה  מגבית 
להם שבועיים  תמו  בזאת  ומרשימה.  בה 
הד־ כל  בקרב  קודש  פעילות  של  ימים 
חסידי  כלל  כאשר  החיים,  לאילן  בקים 
בלב  התמסרו  שהם  מקום  בכל  ביאלא 
כ"ק  של  קדשו  לימין  לעזר  להיות  ונפש 

מרן אדמו"ר שליט"א.
הקודש  מן  הבקשה  יצאה  מאז 
שנקראו  ביאלא  חסידי  לכלל  פנימה 
והחינוך  התורה  מוסדות  למען  להירתם 
בכל ריכוזי החסידות בארץ הקודש ובמ־
רכזם הישיבה הגבוהה העתידה להיפתח 
בשלהי הקיץ, התלכדו כל חסידי וידידי 
התרו־ הרבות  למען  יחדיו  הקודש  חצר 
מות מכל קצווי תבל אשר תצבנה בסיס 

איתן להמשכת מפעלות הקודש.
במהלך ימי ההתרמה שכובד מש־

השעות  ושש  בשלושים  התמקד  קלם 
שפתחו ביום שני וכלו אמש בחצות ליל, 
הביעו רבבות יהודים מכל החוגים והמ־
גזרים את הערכת נפשם למפעלי התורה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  נטע  אשר  והקדושה 
שושלת  כהמשך  זיע"א  יהושע  החלקת 
הזהב המקודשת לבית ביאלא, ואשר גדל 
קדשו  ידי  תחת  מונים  עשרת  והתרחב 
של להבחל"ח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
למען  מוקדשים  ולילותיו  ימיו  כל  אשר 

הגדל תורה וחסידות והאדרתם.
חצר  ועסקני  המוסדות  מנהלי 
הקודש בכל ריכוזי בית ביאלא בארה"ק, 
מאות  לכל  העמוקה  תודתם  את  הביעו 
כוח  כל  מסרו  אשר  הקודש  חצר  בני 
להצלחה  להגיע  מנת  על  שבידיהם  ואון 
מל־ הודו  הם  מיוחדת  תודה  המזהירה. 
בבם לכל התורמים החשובים אשר אחד 
ליבם  את  כיוונו  הממעיט  ואחד  המרבה 
המוסדות  מנהלי  לדברי  שמים.  לצרכי 
יתד  ובהעמדת  ממש  של  בהצלה  מדובר 

איתן למוסדות התורה והחינוך.
נכנ־ בהצלחה,  ההתרמה  סיום  עם 
סו העסקנים לקודש פנימה לכבוד קדו־
על  לו  לבשר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  שת 
שליט"א  ואדמו"ר  המרשימה,  ההצלחה 
העוסקים  כל  עבור  בברכות  העתיר 
דמי־ מילי  בכל  שיתברכו  והתורמים 
בשתי  הק'  התורה  את  לקבל  ושיזכו  טב 
ידיים אורך ימים בימינה בשמאלה עושר 

וכבוד.

על  המוסדות  מנהלי  עתה  וכבר 
של  האחרונה  הישורת  את  לסיים  מנת 
הגדו־ הישיבה  פתיחת  לקראת  ההכנות 
לה המעטירה שתהווה שלב רוחני עולה 
שלוש  שתוך  באלעד  לצעירים  לישיבה 
המזרח  בקדמת  עצמה  את  מיצבה  שנים 
כל  בבד ימשיכו  בד  עולם הישיבות.  של 
לפרוח  והחסידות  התורה  מוסדות  יתר 

ביתר שאת ועוז.

דיווח:

חמאס וג'יהאד אסלאמי שיקמו את מאגר הרקטות
על פי וולסטריט ג'ורנל לשני הארגונים בעזה כ-10,000 רקטות כשמאות מהן ארוכות טווח ◆ בדיווח נוסף נטען כי 

סעודיה עצרה בחודשים האחרונים כ-60 בני אדם הקשורים לחמאס

מ‡: מ. יו„
אסלאמי  וג'יהאד  חמאס 
את  לשקם  הצליחו  עזה  ברצועת 
לרמה  עד  שלהם  הרקטות  מאגר 
שהייתה להם ערב מבצע צוק איתן 
בוול-סט־ דווח  כך   -  2014 בשנת 
ברצו־ הארגונים  לשני  ג'ורנל.  ריט 
עה כ-10,000 רקטות - מאות מהן 
ארוכות טווח. על פי הדיווח, מאגר 
לייצור  הודות  התחדש  הרקטות 
ורוב  לעזה,  ולהברחות  המקומי 

הרקטות שברשות הארגונים בעזה 
מגיעות לטווחים קצרים ובינוניים.

מדווח  בלבנון  עיתון  ברקע, 
בחוד־ עצרה  סעודיה  כי  הבוקר 
פלסטינים  כ-60  האחרונים  שיים 
או  בחמאס  הקשורים  וסעודים 
לאר־ תרומות  שהעבירו  כאלה 
נציג  ששימש  מי  גם  בעצורים  גון. 
חמאס בממלכה עד אמצע העשור 
שאין  בדיווח,  נאמר  עוד  הקודם. 
לו אישור ממקור אחר, כי סעודיה 
חשודים  בנק  חשבונות  סגרה  אף 

והגבירה את הפיקוח עליהם במס־
גרת איסור הלבנת הון. לפי הדיווח 
ממאה  יותר  אל-אח'באר,  בעיתון 
בסעודיה  שהתגוררו  פלסטינים 
האחרונות  בשנתיים  ממנה  גורשו 
לא־ כספים  בגיוס  שעסקו  לאחר 
מסרו  מקורות  בעזה.  הטרור  רגוני 
לעיתון כי אחת הסיבות להקשחת 
בסעודיה  חמאס  נגד  המדיניות 
להתנתק  הארגון  של  סירובו  היא 

מאיראן.
העיתון  דיווח  שעבר  בחודש 

בישראל  כי  אל-ג'דיד  אל-ערבי 
הזהירו את ארגון הטרור העזתי כי 
בפי־ ימשיכו  הצבאית  בזרוע  אם 
תשוב  היא   - קרקע-ים  טילי  תוח 
הממוקדים,  החיסולים  למדיניות 
כיוון שהדבר משנה את מאזן הכוח 
יש־ כי  בדיווח  נכתב  עוד  באזור. 
ראל התייחסה בדבריה גם לרקטה 
האס־ הג'יהאד  ידי  על  שפותחה 
לאמי, בדר 3, שמסוגלת להתפוצץ 
ובכך  הנחיתה  מקום  מעל  מטר   20

להסב נזק גדול יותר.

כ”ט איירשעות
א’ סיון

http://bit.ly/2MoHOl6-viznits
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סוכלה הברחת חומר לייצור 
טילים לעזה

כתבי אישום הוגשו נגד 4 דייגים עזתים בגין עבירות נגד ביטחון המדינה ◆ 
על פי האישום הם "ניסו להבריח לחמאס עשרות חביות של אמצעים לייצור 

רקטות" 

מ‡: מ. יו„
דרום  מחוז  פרקליטות 
(פלילי) הגישה אתמול לבתי המ־
שפט המחוזי והשלום בבאר שבע 
שלושה כתבי אישום נגד ארבעה 
עבי־ ביצוע  בגין  עזתיים  דייגים 

רות נגד ביטחון המדינה.
האישום,  כתבי  פי  על 
יואב  עו"ד  באמצעות  שהוגש 
בר־ אברהים  הנאשמים,  קישון, 
דויל, בן 24, אחמד ברדויל, בן 30, 
ומוחמד  בן 44  ברדויל,  איברהים 
ציאם, בן 23 קשרו קשר להבריח 

פיב־ חביות  ממצרים 24  לחמאס 
רגלס המשמש לייצור טילים.

יצאו  הקשר,  במסגרת 
בשתי   11.05.19 ביום  הנאשמים 
סירות דייג מעזה לכיוון חוף סיני 
אמורים  היו  הם  שם  שבמצרים, 
הנאשמים  הסחורה.  את  לקבל 
ים  בלב  הים  חיל  ידי  על  נעצרו 

בדרכם למקום המפגש.
הנאשם  מואשם  בנוסף, 
שבין  בכך,  ברדויל  אברהים 
השתתף   ,2018-2010 השנים 
של  צבאיים  ואימונים  בקורסים 
מייחס  האישום  כתב  החמאס. 

של  עבירות  ביצוע  לנאשמים 
קשירת  טרור,  בארגון  חברות 
טרור,  מעשה  שהינו  לרצח  קשר 
טרור,  למטרות  והדרכה  אימונים 
ניסיון למתן שירות לארגון טרור 

ועבירות נוספות.
מבקשת  הפרקליטות 
תום  עד  הנאשמים  את  לעצור 
ההליכים המשפטיים נגדם. יצוין, 
בר־ איברהים  הנאשמים,  שאחד 
דויל, ריצה עונש מאסר של שמו־
נה שנים בגין הברחת חומר נפץ, 

ושוחרר מהכלא בשנת 2014.

משפחת הנרצחת תובעת את 
משפחת המחבל

משפחתה של קים לבנגרונד הי"ד שנרצחה בפיגוע בברקן תובעת סכום של 
15.6 מיליון שקלים ממשפחתו של המחבל אשרף נעאלווה ◆ "רוצים לעקל את 

המשכורות מהרשות" אמר אבי המשפחה

מ‡: מ. יו„
לבנגרו־ קים  של  משפחתה 
נד  הי"ד שנרצחה בפיגוע באזור 
תביעה  הגישה  ברקן,  התעשייה 
על סך 15.6 מיליון שקלים לבית 
המשפט הצבאי בסאלם נגד מש־
ביתם.  את  שרצח  המחבל  פחת 
חוסל  נעאלווה  אשרף  המחבל 

חוד־ צה"ל  כוחות  של  בפעולה 
שיים לאחר שביצע את הפיגוע.

של  אביה  לבנגרונד,  רפי 
התביעה  להגשת  התייחס  קים 
המ־ לבית  תביעה  ״הגשנו  ואמר: 
שפט על סך של 15.6 מיליון שקל 
מטרתנו  המחבל.  משפחת  כנגד 
המשפחה  אדמות  את  לעקל  היא 

שהם  המשכורת  ואת  ביתה  את 
מרגיש  .אני  מהרשות  מקבלים 
שהמדינה מתעלמת מהזעקה של 
המשפחות השכולות. אני מרגיש 
חוסר  בגלל  קורבנות  עוד  שהיו 
רו־ עם  להתעמת  האמיתי  הרצון 

צחים".
 

לחץ 

ככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככאאןן!!כאן!



7 יום רביעי ב' סיון תשע"ט 05/06/2019

סוכלה הברחת חומר לייצור 
טילים לעזה

כתבי אישום הוגשו נגד 4 דייגים עזתים בגין עבירות נגד ביטחון המדינה ◆ 
על פי האישום הם "ניסו להבריח לחמאס עשרות חביות של אמצעים לייצור 

רקטות" 

מ‡: מ. יו„
דרום  מחוז  פרקליטות 
(פלילי) הגישה אתמול לבתי המ־
שפט המחוזי והשלום בבאר שבע 
שלושה כתבי אישום נגד ארבעה 
עבי־ ביצוע  בגין  עזתיים  דייגים 

רות נגד ביטחון המדינה.
האישום,  כתבי  פי  על 
יואב  עו"ד  באמצעות  שהוגש 
בר־ אברהים  הנאשמים,  קישון, 
דויל, בן 24, אחמד ברדויל, בן 30, 
ומוחמד  בן 44  ברדויל,  איברהים 
ציאם, בן 23 קשרו קשר להבריח 

פיב־ חביות  ממצרים 24  לחמאס 
רגלס המשמש לייצור טילים.

יצאו  הקשר,  במסגרת 
בשתי   11.05.19 ביום  הנאשמים 
סירות דייג מעזה לכיוון חוף סיני 
אמורים  היו  הם  שם  שבמצרים, 
הנאשמים  הסחורה.  את  לקבל 
ים  בלב  הים  חיל  ידי  על  נעצרו 

בדרכם למקום המפגש.
הנאשם  מואשם  בנוסף, 
שבין  בכך,  ברדויל  אברהים 
השתתף   ,2018-2010 השנים 
של  צבאיים  ואימונים  בקורסים 
מייחס  האישום  כתב  החמאס. 

של  עבירות  ביצוע  לנאשמים 
קשירת  טרור,  בארגון  חברות 
טרור,  מעשה  שהינו  לרצח  קשר 
טרור,  למטרות  והדרכה  אימונים 
ניסיון למתן שירות לארגון טרור 

ועבירות נוספות.
מבקשת  הפרקליטות 
תום  עד  הנאשמים  את  לעצור 
ההליכים המשפטיים נגדם. יצוין, 
בר־ איברהים  הנאשמים,  שאחד 
דויל, ריצה עונש מאסר של שמו־
נה שנים בגין הברחת חומר נפץ, 

ושוחרר מהכלא בשנת 2014.

משפחת הנרצחת תובעת את 
משפחת המחבל

משפחתה של קים לבנגרונד הי"ד שנרצחה בפיגוע בברקן תובעת סכום של 
15.6 מיליון שקלים ממשפחתו של המחבל אשרף נעאלווה ◆ "רוצים לעקל את 

המשכורות מהרשות" אמר אבי המשפחה

מ‡: מ. יו„
לבנגרו־ קים  של  משפחתה 
נד  הי"ד שנרצחה בפיגוע באזור 
תביעה  הגישה  ברקן,  התעשייה 
על סך 15.6 מיליון שקלים לבית 
המשפט הצבאי בסאלם נגד מש־
ביתם.  את  שרצח  המחבל  פחת 
חוסל  נעאלווה  אשרף  המחבל 

חוד־ צה"ל  כוחות  של  בפעולה 
שיים לאחר שביצע את הפיגוע.

של  אביה  לבנגרונד,  רפי 
התביעה  להגשת  התייחס  קים 
המ־ לבית  תביעה  ״הגשנו  ואמר: 
שפט על סך של 15.6 מיליון שקל 
מטרתנו  המחבל.  משפחת  כנגד 
המשפחה  אדמות  את  לעקל  היא 

שהם  המשכורת  ואת  ביתה  את 
מרגיש  .אני  מהרשות  מקבלים 
שהמדינה מתעלמת מהזעקה של 
המשפחות השכולות. אני מרגיש 
חוסר  בגלל  קורבנות  עוד  שהיו 
רו־ עם  להתעמת  האמיתי  הרצון 

צחים".
 

לחץ 

ככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככאאןן!!כאן!

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


יום רביעי ב' סיון תשע"ט 805/06/2019

חמאס: "ניסינו לפגוע בסבב הירי האחרון 
בסוללות כיפת ברזל"

לפי מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, "ירי הרקטות לדרום האיץ את יישום ההבנות עם ישראל" ◆ לדבריו, הירי 
כלל 85 רקטות לעבר אשקלון, 80 לעבר אשדוד ו-60 לעבר באר שבע 

מ‡: מ. יו„
של  הצבאית  בזרוע  בעיר  מפקד 
קסאם"  "אל  לאתר  אתמול  מסר  חמאס, 
ההסל־ על  חדש  מידע  הטרור  ארגון  של 
מאי.  בחודש  עזה  ברצועת  האחרונה  מה 
לפי אותו מידע, הרקטות שנורו בהסלמה 
היו מתוצרת "סיג'ל" מקומית, דגם טילים 
כי  נטען,  עוד  באיראן.  במקור  שמיוצר 
ברזל,  כיפת  בסוללות  לפגוע  ניסה  חמאס 
בכדי להשבית את מערך ההגנה האווירית 

של ישראל.
שה־ המפקד,  שמסר  הפרטים  לפי 
הר־ ירי  ממוצע  מאעז",  "אבו  בשם  זדהה 
במהלך  אל-קסאם  גדודי  מטעם  קטות 
ביותר  "הגבוה  הוא  האחרונה  ההסלמה 
הכיבוש",  עם  העימות  של  בהיסטוריה 
ופצמ"רים  רקטות  מאות  של  שיגור  וכלל 
בעלי יכולת השמדה גבוהה בתוך 30 שעות 

בלבד.
בחמאס טוענים כי מפעילי הרקטות 

פעלו  שמשגריהן  אל-קסאם,  גדודי  של 
בהנחיית חדר המבצעים המשותף לחמאס 
הצליחו  עזה,  ברצועת  הטרור  פלגי  וליתר 
ואף  בישראל  מרכזיים  באתרים  לפגוע 
הגבירו את עצמת התקיפות לאחר שצה"ל 

הפגיז מבני מגורים נוספים ברצועת עזה.
בין  כלל  הירי  מאעז",  "אבו  לדברי 
היתר 85 רקטות ששוגרו לעבר אשקלון, 
80 רקטות לעבר אשדוד ו-60 רקטות 
הר־ כל  כי  ציין  הוא  שבע.  באר  לעבר 

כבדים.  נפץ  ראשי  כללו  הללו  קטות 
כמתוכנן  עבד  הרקטות  "ירי  לטענתו, 
שוגרו  למשל,  כך  מתוזמן".  ובאופן 
ולאשק־ שבע  לבאר  רקטות  במקביל 
ההגנה  מערך  עם  להתמודד  כדי  לון, 
בהמשך  ברזל".  "כיפת  של  האווירית 
הדברים, התגאה "אבו מאעז" כי "הפ־

המגעים  את  והאיצה  הצליחה,  עולה 
ישראל  בין  ההבנות  וליישום  להרגעה 

לחמאס".

בג"ץ דחה את עתירת אסירי חמאס נגד איסור ביקור משפחותיהם
ההחלטה למנוע את ביקורי המשפחות נועדה להפעיל לחץ על הארגון על מנת לקדם את השבת אזרחי ישראל וגופות 

חללי צה"ל המוחזקים בידיו ◆ משפחת גולדין: "אנו מצפים כעת שנתניהו יפעיל לחץ אפקטיבי על חמאס" 

מ‡: מ. יו„ 
לא־ ניתן  כי  אתמול  פסק  בג"ץ 
לאסירי  המשפחות  ביקורי  את  סור 
דחה  בג"ץ  בישראל.  הכלואים  חמאס 
את העתירה  שהגיש האסיר הבטחוני 
את  וקיבל  ההחלטה,  נגד  סאמי  פאדי 
גלעד  הפנים,  לביטחון  השר  עמדת 
ביקורי  בעניין  ההחלטה   לפיה  ארדן, 
שי־ על  גם  להתבסס  יכולה  משפחות 
נועדה  ההחלטה  המדינה.  בטחון  קולי 
את  לקדם  הארגון  על  לחץ  להפעיל 

חללי  וגופות  ישראל  אזרחי  השבת 
צה"ל המוחזקים בידיו.

לשי־ ארדן  הורה  שנתיים  לפני 
ביקורי  את  לבטל  הסוהר  בתי  רות 
בי־ הכלואים  חמאס  מחבלי  משפחות 
הארגון.  על  לחץ  להפעיל  כדי  שראל, 
הור־ גולדין  משפחת  עתירת  בעקבות 
לאסור  אשתקד  בינואר  הממשלה  תה 
כניסת משפחות אנשי חמאס לישראל.
שופט העליון ניל הנדל כתב בה־
חלטה כי "כשם שההגנה על חייהם של 

אינט־ מהווה  וחייליה  המדינה  תושבי 
רס בטחוני ראשון במעלה, כך גם עליה 
בידי  שנפלו  לאחר  להשבתם  לדאוג 
החלטת  על  ברך  ארדן  השר  האויב". 

בג"ץ ואמר: "אמשיך לפעול כנגד המ־
חבלים בבתי הכלא עד שתנאי מאסרם 

יירדו למינימום המתחייב בדין".
בתגובה:  מסרה  גולדין  משפחת 
מלאה  ותמיכה  גיבוי  העניק  "בג"ץ 
לדרך של הפעלת לחץ על חמאס כדי 
להשיב את הבנים הביתה". עוד הוסי־
שנ־ כעת  מצפים  "אנו  המשפחה  פה 
תנאי  להקשחת  מהלכים  יוביל  תניהו 
על  אפקטיבי  לחץ  ויפעיל  האסירים 

חמאס".

לללללללללללללחץלחץ כאן!
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שריפות סמוך לירושלים; בתים פונו וכבישים נחסמו 
אחר שעות ארוכות הושגה שליטה על האש סמוך ליישובים אבן ספיר ואורה-עמינדב ◆ פונו בתים בסמוך למוקד 
האש ◆ עקב התחדשות שריפות החורש באזור ליפתא: כביש בגין נחסם לתנועה ונפתח מחדש רק בשעות הערב

מ‡: מ. יו„
ארוכות  שעות  אחר  אתמול, 
בהם השתוללה האש ביערות הסמו־
כות לירושלים - הושגה שליטה על 
האש באזור מושב אבן ספיר ואורה-
דיירים  פונו  יותר  מוקדם  עמינדב. 
מכ-35 בתים הסמוכים למוקד לאש, 
והכניסה לחלקים ביישובים נחסמה.

והצלה  כיבוי  צוותי  שישה 

ירו־ לישראל-מחוז  והצלה  מכבאות 
שלים בסיוע של שישה מטוסי כיבוי 
ויער  חורש  בשריפת  פעלו  ומסוק, 
לא  ספיר.  אבן  לישוב  סמוך  גדולה 
באזור  החורש  שריפות  משם,  רחוק 
לירושלים  לכניסה  שבסמוך  ליפתא 
כוחות  הצהריים.  אחר  התחדשו 
הדליקה.  על  שליטה  השיגו  האש 
על  שהקשה  הכבד  העשן  בעקבות 

 – בגין  מנחם  כביש  הנהגים  ראות 
לעיר  הכניסה  ועד  גולדה  משדרות 

– נחסם לתנועה עד לשעות הערב.
מידות  עליית  עם  לאחרונה, 
השריפות  במקרי  ריבוי  חל  החום, 
ובירושלים  בכלל  הארץ  ברחבי 
שרי־ של  גל  לפני כשבועיים  בפרט. 
גרם  השפלה,  באזור  היתר  בין  פות, 

לנזק רב.

שעות אחרונות להגעה אל היעד למען כבוד שמים:

דריכות מרובה לקראת השלמת מגבית 
'תנו לבבכם' היום כקריאתו ותחינתו של 

מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א
רבבות ישראל מתלכדים בתפילה ומעשה להצלחת המגבית שכל כולה מוקדשת למען 

כבוד שמים, בניין דורות וחומת אש מפני פגעי התקופה כתחינתו הנוראה של מרן 
האדמו"ר מויזניץ שליט"א * קרוב למחצית היעד כבר הושג אמש בעמל וביגיעה של 

רבבות ישראל מכל קצוות תבל, אולם עיקר המלאכה הינה היום הזה שיכריע את עתיד 
המגבית וכבוד שמים שיתקדש ברגעי הצלחתה * מרנן ורבנן גדולי החסידות שליט"א: 

"ביותר כולנו מחויבים לסייע לו בהיותו נושא את משא דורנו בכל עת וזמן"

מ‡: מ. מון
היום יהיה האות הזה: דאגה 
היהדות  שדרות  בכל  ודריכות 
מגבית  השלמת  לקראת  הנאמנה 
לאור  לבבכם'  'תנו  ישראל  כלל 
ליבם  של  לבבו  ותחינת  קריאתו 
של ישראל מרן האדמו"ר מויזניץ 
עניינה  שכל  מגבית  שליט"א, 
המשך  והבטחת  שמים  כבוד  הוא 
הדורות ביראה וטהרה, והצלחתה 
המוחלט  לציות  ומופת  אות  הינה 
רצון  לקיים  ישראל  רבבות  של 
שייכותם  על  ולהכריז  חכמים 

לתורה, גדוליה ומאוריה.
בחצות  אתמול  מאז  ואכן, 
הצ־ המגבית,  פתיחת  מועד  היום 
לב  בנדבת  ישראל  רבבות  טרפו 
מיוחדת  ושייכות  בחיבור  אדירה, 
המה־ וקריאתו  הלב  זעקת  עם 
מויזניץ  האדמו"ר  מרן  של  דהדת 
עושה  אני  למעני  "לא  שליט"א 
לי־ אם  כי  דורש,  אני  כבודי  ולא 
ולמען  ולחסידות  לתורה  ראה 
הדורות  חינוך  יתברך,  שמו  כבוד 
לה' ולתורתו ובנין חומת אש סביב 
בנפשי  התקופה,  פגעי  מפני  להם 
מי  ואשרי  הדבר  ונשמתי  וברוחי 

שיסייע לי בזה". 
הצהריים  משעות  החל 
המיוחדים  המוקדים  נפתחו 
העולם,  רחבי  בכל  והחפ"קים 
היכ־ בני  מתנדבים  אלפי  כאשר 
ידי־ המוני  והמוני  ויזניץ  של  לה 
ישראל  רבבות  את  מתרימים  דיה 
בנפש חפצה, להיות חלק ממגבית 
דורות  בניין  למען  ישראל  כלל 
כבוד  למען  האדירה  ומהמערכה 
השורות  כתיבת  עם  ואכן  שמים. 
הרא־ ההתרמה  יום  סיום  לקראת 
שון גוייסו למעלה מ-15.000.000 
שקלים מקרוב ל-25,000 תורמים 

החרדית  היהדות  שכבות  מכל 
עתה,  הקודש.  לקריאת  שנעתרו 
הזה,  היום  אל  הכל  עיני  נשואות 
במי־ מיוחדת  הכרעה  של  שעות 

ולדורות,  לשעה  שהשפעתה  נה 
כאשר יום זה יכול להיות בשורה 
אדירה של כבוד שמים וציות מו־
שתו־ בעוד  חכמים,  לדברי  חלט 
תפגע  ח"ו,  מכאיבה  אחרת  צאה 
הנורא  ובעמל  הדורות  בזעקת 
לבנות ולכונן את בית ויזניץ לתו־
והשפעתו  ולחסידות  ליראה  רה 

אדירה על כלל ישראל כולו. 
נשמ־ ואתר  אתר  בכל  ואכן 
עת הענות כבירה בצו של רוממות 
ושייכות, להיות חלק מעמלם של 
'נעשה  בחינת  הדורות,  מאורי 
חכ־ דברי  בקול  לשמוע  ונשמע' 
מים ולהיות חלק מעמלו של מרן 
ישראל  כשכלל  מויזניץ  האדמו"ר 
קדוש  וחוב  השעה  גודל  את  חש 
של  וכלשונם  בעמלו  עמו  להיות 
והח־ התורה  גדולי  ורבנן  מרנן 
כולנו  "ביותר  שליט"א  סידות 
נושא  בהיותו  לו  לסייע  מחויבים 

את משא דורנו בכל עת וזמן". 
המגבית המיוחדת העומדת 
'תנו לבבכם', הינה  תחת הקריאה 
הש־ אותה  מטלטלת  קריאה 
האדמו"ר  מרן  לבבו  מזעקת  מיע 
באופן  שפנה  שליט"א  מויזניץ 
במכתב  ה'  יראי  לכללות  נדיר 
לבבו:  מצפונות  גילה  בו  מיוחד 
כבודי  ולא  עושה  אני  למעני  "לא 
לתורה  ליראה  אם  כי  דורש,  אני 
ית־ שמו  כבוד  ולמען  ולחסידות 
ולתורתו  לה'  הדורות  חינוך  ברך, 
מפני  להם  סביב  אש  חומת  ובנין 
וברוחי  בנפשי  התקופה,  פגעי 
שיסייע  מי  ואשרי  הדבר  ונשמתי 

לי בזה". 

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

אוצרותיכם שפע רב אכי"ר".
האדמו"ר  מרן  בהכרעת 
ל-44  הגיוס  יעד  נקבע  שליט"א 
של  הכפלה  ידי  על  שקל,  מיליון 
הכרחי  סכום  מחו"ל,  עם  נדיבי 
וכינון   – דורות  בניין  להשלמת 
מפ־ השלמת  באמצעות  דורות 
האדמו"ר  מרן  של  הגדול  עלו 

שליט"א: בניין 'בית ויזניץ'. 
מגבית  של  השני  יום  היום, 
ועוז  שאת  ביתר  לבבכם'  'תנו 
מקצה  הזו  הזעקה  היום  תישמע 
העולם ועד סופו: "לא למעני אני 
עושה ולא כבודי אני דורש, כי אם 
התו־ מרוממת  קריאה  ליראה"! 
תנו  לבבכם",  "תנו  מכולנו:  בעת 
שיבנה  האדירים  למיזם  ונפש  לב 
דורות ויעניק זכות לדורות "ואש־
רי מי שיסייע לי בזה!" היום הזה, 

אתה תכריע!
כעת  חייגו  לבבכם'  'תנו 

*2811

להשתתפות 

לחץ 

!כאן!
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9 יום רביעי ב' סיון תשע"ט 05/06/2019

שריפות סמוך לירושלים; בתים פונו וכבישים נחסמו 
אחר שעות ארוכות הושגה שליטה על האש סמוך ליישובים אבן ספיר ואורה-עמינדב ◆ פונו בתים בסמוך למוקד 
האש ◆ עקב התחדשות שריפות החורש באזור ליפתא: כביש בגין נחסם לתנועה ונפתח מחדש רק בשעות הערב

מ‡: מ. יו„
ארוכות  שעות  אחר  אתמול, 
בהם השתוללה האש ביערות הסמו־
כות לירושלים - הושגה שליטה על 
האש באזור מושב אבן ספיר ואורה-
דיירים  פונו  יותר  מוקדם  עמינדב. 
מכ-35 בתים הסמוכים למוקד לאש, 
והכניסה לחלקים ביישובים נחסמה.

והצלה  כיבוי  צוותי  שישה 

ירו־ לישראל-מחוז  והצלה  מכבאות 
שלים בסיוע של שישה מטוסי כיבוי 
ויער  חורש  בשריפת  פעלו  ומסוק, 
לא  ספיר.  אבן  לישוב  סמוך  גדולה 
באזור  החורש  שריפות  משם,  רחוק 
לירושלים  לכניסה  שבסמוך  ליפתא 
כוחות  הצהריים.  אחר  התחדשו 
הדליקה.  על  שליטה  השיגו  האש 
על  שהקשה  הכבד  העשן  בעקבות 

 – בגין  מנחם  כביש  הנהגים  ראות 
לעיר  הכניסה  ועד  גולדה  משדרות 

– נחסם לתנועה עד לשעות הערב.
מידות  עליית  עם  לאחרונה, 
השריפות  במקרי  ריבוי  חל  החום, 
ובירושלים  בכלל  הארץ  ברחבי 
שרי־ של  גל  לפני כשבועיים  בפרט. 
גרם  השפלה,  באזור  היתר  בין  פות, 

לנזק רב.

שעות אחרונות להגעה אל היעד למען כבוד שמים:

דריכות מרובה לקראת השלמת מגבית 
'תנו לבבכם' היום כקריאתו ותחינתו של 

מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א
רבבות ישראל מתלכדים בתפילה ומעשה להצלחת המגבית שכל כולה מוקדשת למען 

כבוד שמים, בניין דורות וחומת אש מפני פגעי התקופה כתחינתו הנוראה של מרן 
האדמו"ר מויזניץ שליט"א * קרוב למחצית היעד כבר הושג אמש בעמל וביגיעה של 

רבבות ישראל מכל קצוות תבל, אולם עיקר המלאכה הינה היום הזה שיכריע את עתיד 
המגבית וכבוד שמים שיתקדש ברגעי הצלחתה * מרנן ורבנן גדולי החסידות שליט"א: 

"ביותר כולנו מחויבים לסייע לו בהיותו נושא את משא דורנו בכל עת וזמן"

מ‡: מ. מון
היום יהיה האות הזה: דאגה 
היהדות  שדרות  בכל  ודריכות 
מגבית  השלמת  לקראת  הנאמנה 
לאור  לבבכם'  'תנו  ישראל  כלל 
ליבם  של  לבבו  ותחינת  קריאתו 
של ישראל מרן האדמו"ר מויזניץ 
עניינה  שכל  מגבית  שליט"א, 
המשך  והבטחת  שמים  כבוד  הוא 
הדורות ביראה וטהרה, והצלחתה 
המוחלט  לציות  ומופת  אות  הינה 
רצון  לקיים  ישראל  רבבות  של 
שייכותם  על  ולהכריז  חכמים 

לתורה, גדוליה ומאוריה.
בחצות  אתמול  מאז  ואכן, 
הצ־ המגבית,  פתיחת  מועד  היום 
לב  בנדבת  ישראל  רבבות  טרפו 
מיוחדת  ושייכות  בחיבור  אדירה, 
המה־ וקריאתו  הלב  זעקת  עם 
מויזניץ  האדמו"ר  מרן  של  דהדת 
עושה  אני  למעני  "לא  שליט"א 
לי־ אם  כי  דורש,  אני  כבודי  ולא 
ולמען  ולחסידות  לתורה  ראה 
הדורות  חינוך  יתברך,  שמו  כבוד 
לה' ולתורתו ובנין חומת אש סביב 
בנפשי  התקופה,  פגעי  מפני  להם 
מי  ואשרי  הדבר  ונשמתי  וברוחי 

שיסייע לי בזה". 
הצהריים  משעות  החל 
המיוחדים  המוקדים  נפתחו 
העולם,  רחבי  בכל  והחפ"קים 
היכ־ בני  מתנדבים  אלפי  כאשר 
ידי־ המוני  והמוני  ויזניץ  של  לה 
ישראל  רבבות  את  מתרימים  דיה 
בנפש חפצה, להיות חלק ממגבית 
דורות  בניין  למען  ישראל  כלל 
כבוד  למען  האדירה  ומהמערכה 
השורות  כתיבת  עם  ואכן  שמים. 
הרא־ ההתרמה  יום  סיום  לקראת 
שון גוייסו למעלה מ-15.000.000 
שקלים מקרוב ל-25,000 תורמים 

החרדית  היהדות  שכבות  מכל 
עתה,  הקודש.  לקריאת  שנעתרו 
הזה,  היום  אל  הכל  עיני  נשואות 
במי־ מיוחדת  הכרעה  של  שעות 

ולדורות,  לשעה  שהשפעתה  נה 
כאשר יום זה יכול להיות בשורה 
אדירה של כבוד שמים וציות מו־
שתו־ בעוד  חכמים,  לדברי  חלט 
תפגע  ח"ו,  מכאיבה  אחרת  צאה 
הנורא  ובעמל  הדורות  בזעקת 
לבנות ולכונן את בית ויזניץ לתו־
והשפעתו  ולחסידות  ליראה  רה 

אדירה על כלל ישראל כולו. 
נשמ־ ואתר  אתר  בכל  ואכן 
עת הענות כבירה בצו של רוממות 
ושייכות, להיות חלק מעמלם של 
'נעשה  בחינת  הדורות,  מאורי 
חכ־ דברי  בקול  לשמוע  ונשמע' 
מים ולהיות חלק מעמלו של מרן 
ישראל  כשכלל  מויזניץ  האדמו"ר 
קדוש  וחוב  השעה  גודל  את  חש 
של  וכלשונם  בעמלו  עמו  להיות 
והח־ התורה  גדולי  ורבנן  מרנן 
כולנו  "ביותר  שליט"א  סידות 
נושא  בהיותו  לו  לסייע  מחויבים 

את משא דורנו בכל עת וזמן". 
המגבית המיוחדת העומדת 
'תנו לבבכם', הינה  תחת הקריאה 
הש־ אותה  מטלטלת  קריאה 
האדמו"ר  מרן  לבבו  מזעקת  מיע 
באופן  שפנה  שליט"א  מויזניץ 
במכתב  ה'  יראי  לכללות  נדיר 
לבבו:  מצפונות  גילה  בו  מיוחד 
כבודי  ולא  עושה  אני  למעני  "לא 
לתורה  ליראה  אם  כי  דורש,  אני 
ית־ שמו  כבוד  ולמען  ולחסידות 
ולתורתו  לה'  הדורות  חינוך  ברך, 
מפני  להם  סביב  אש  חומת  ובנין 
וברוחי  בנפשי  התקופה,  פגעי 
שיסייע  מי  ואשרי  הדבר  ונשמתי 

לי בזה". 

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

אוצרותיכם שפע רב אכי"ר".
האדמו"ר  מרן  בהכרעת 
ל-44  הגיוס  יעד  נקבע  שליט"א 
של  הכפלה  ידי  על  שקל,  מיליון 
הכרחי  סכום  מחו"ל,  עם  נדיבי 
וכינון   – דורות  בניין  להשלמת 
מפ־ השלמת  באמצעות  דורות 
האדמו"ר  מרן  של  הגדול  עלו 

שליט"א: בניין 'בית ויזניץ'. 
מגבית  של  השני  יום  היום, 
ועוז  שאת  ביתר  לבבכם'  'תנו 
מקצה  הזו  הזעקה  היום  תישמע 
העולם ועד סופו: "לא למעני אני 
עושה ולא כבודי אני דורש, כי אם 
התו־ מרוממת  קריאה  ליראה"! 
תנו  לבבכם",  "תנו  מכולנו:  בעת 
שיבנה  האדירים  למיזם  ונפש  לב 
דורות ויעניק זכות לדורות "ואש־
רי מי שיסייע לי בזה!" היום הזה, 

אתה תכריע!
כעת  חייגו  לבבכם'  'תנו 

*2811

להשתתפות 

לחץ 

!כאן!

http://bit.ly/2C5MBB3
http://bit.ly/2MoHOl6-viznits
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נחנכה תחנת רכבת חדשה 
במזכרת בתיה

מהיום יכולים תושבי מזכרת בתיה ויישובי הסביבה, לעלות לראשונה על 
הרכבת ולהגיע ישירות לתל אביב, לבאר שבע ולצפון הארץ ◆ בהקמת התחנה 

הושקעו יותר מ-60 מיליון שקלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
התחנה  את  חנך  כץ  השר 
ה-69 של רכבת ישראל, במזכרת 
בתיה. הרכבת תחבר את היישוב 

לרשת המסילות הארצית. 
פני  על  משתרעת  התחנה 
נוס־ טרמינל  וכוללת  מ"ר   3,500
נוס־ רציפי  ומתקדם,  חדיש  עים 
מעבר  ברזל,  מסילות  שתי  עים, 
מגרש  לרציפים,  קרקעי  תת 
מקו־ מ-400  יותר  הכולל  חנייה 
מות חנייה, מתקני חנייה ייעודים 
לתחבורה  נוחה  וגישה  לאופניים 

הציבורית. התחנה תחובר לישובי 
קווי  ארבעה  באמצעות  הסביבה 
אוטובוס סדירים המתואמים עם 

לוחות הזמנים של הרכבת.
התחנה  כי  ציין  כץ  השר 
אלפי  לעשרות  תאפשר  החדשה 
תושבי מזכרת בתיה, קרית עקרון 
וישובי הסביבה חיבור מהיר למ־
והבי־ התרבות  התעסוקה,  רכזי 
אביב  תל  המטרופולינים  של  לוי 
ובאר שבע. הרכבת תפעיל רכבת 
אחת בשעה ממזכרת בתיה לכיוון 
באר שבע וכן רכבת אחת בשעה 

תעצור  הרכבת  אביב.  תל  לכיוון 
קרית  רמלה,  לוד,  בתחנות  גם 
ולהבים־ גת  קרית  מלאכי-יואב, 

רהט.
חשובה  בבשורה  "מדובר 
הרכ־ תחנת  שכן  האזור,  לתושבי 
תחבו־ מענה  מציעה  החדשה  בת 
מזכרת  לתושבי  ויעיל  מהיר  רתי 
והסביבה,  עקרון  קרית  בתיה, 
ומאפשרת לאלפי נוסעים להגיע 
לתל  ובנוחות  במהירות  יום  מידי 
חלקי  ולשאר  שבע  לבאר  אביב, 

הארץ", הוסיף השר כץ.

"ההחלטה להשבית את 
שירותי התחבורה הציבורית – 

שערורייתית"
ב'תחבורה בדרך שלנו' סבורים כי אין ספק, שבאירוע האלימות יש לנקוט ביד 
קשה כנגד התוקף. הנהגים הם השותפים של הנוסעים בדרך ופגיעה בנהגים 

היא פגיעה בשירות שניתן לנוסעים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הח־ ההסתדרות  החלטת 
הת־ שירותי  את  להשבית  דשה 
תקווה  בפתח  הציבורית  חבורה 
היא שערורייתית ומענישה קול־
קטיבית את הנוסעים בעיר, זאת 
רבים  נהגים  להיעדרות  במקביל 
בשל  ממחר  החל  הארץ  ברחבי 
אומ־ כך  פיטר.  אל  עיד  חופשת 

רים מ'תחבורה בדרך שלנו'.
התחבורה  ארגון  תגובת 
ההסתד־ לאחר  החלטת  מגיעה 
רות החדשה להשבית את שירות 
חברת  של  הציבורית  התחבורה 

דן בפתח תקווה.
ההש־ ההסתדרות,  לטענת 
שבו  אירוע  בשל  מתבצעת  בתה 

תקף עובר אורח נהג אוטובוס.
שלנו'  בדרך  ב'תחבורה 
שבאירוע  ספק,  אין  כי  סבורים 
קשה  ביד  לנקוט  יש  האלימות 
השו־ הם  הנהגים  התוקף.  כנגד 
תפים של הנוסעים בדרך ופגיעה 

בנהגים היא פגיעה בשירות שני־
תן לנוסעים.

של  בחירתה  זאת,  עם 
להעניש  החדשה  ההסתדרות 
נוסעי  כל  את  קולקטיבי  באופן 
תק־ בפתח  הציבורית  התחבורה 
ווה, התלויים בשירותי התחבורה 
שערו־ החלטה  היא  לניידותם 
רייתית, שאינה פותרת את מקרה 
האלימות הנקודתי ומייצרת תס־

כול נוסף אצל הנוסעים.

'תחבורה בדרך שלנו' מגנה 
את הבחירה של ההסתדרות הח־
שירותי  בהשבתת  לבחור  דשה 
כברירת  הציבורית  התחבורה 
מחדל, במקום לדרוש למצות את 
הדין עם התוקף. השבתת שירות 
שבויים  נוסעים  המשמש  חיוני, 
ואוכלוסיות חלשות, אינה פותרת 
הנהג  כנגד  האלימות  מקרה  את 
נוספים  עימותים  תפתור  ואינה 

שמתרחשים ברחבי הארץ.

עובדי משרד החקלאות 
פותחים בשביתה

1,800 עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפסיקו היום למשך יומיים את 
מתן שירותי המשרד ◆ בשל הודעת הנהלת המשרד על קיצוץ דרמטי של 80% 

במכסת השעות הנוספות ובתקציבי הכוננויות 

מ‡: יר‡ל לבי‡
משרד  הנהלת  הודעת  עקב 
על  הכפר  ופיתוח  החקלאות 
במכסת   80% של  דרמטי  קיצוץ 
המאושרות  הנוספות  השעות 
הכוננויות,  ובתקציבי  לעובדים 
עוב־ הסתדרות  ידי  על  הוחלט 
המ־ עובדי  וארגון  המדינה  די 
ארגוניים  בצעדים  לנקוט  שרד 
ולהיאבק כנגד הגזירה, שלה הש־
ההשתכ־ כושר  על  לכות ישירות 
ראשון  כצעד  העובדים.  של  רות 
יחדלו העובדים מכל פעולותיהם 
החל  נותנים  שהם  והשירותים 

ממחר, יום ד' 5.6.19, ועד ליום ה' 
6.6.19 כולל.

כל  חלק  ייקחו  בצעדים 
החקלאות  משרד  עובדי   1,800
יחידותיו:  כלל  על  הכפר  ופיתוח 
הגנת  הווטרינריים,  השירותים 
(פיקוח  הפיצו"ח  יחידת  הצומח, 
וולקני  מכון  והחי),  הצומח  על 
ועוד. במסגרת העיצומים לא יינ־
תנו בין היתר השירותים הבאים: 
חקלאית  תוצרת  של  יבוא/יצוא 
צמחית, ניפוק רישיונות יבוא של 
כניסה/יציאה  חקלאית,  תוצרת 
לישראל  החי  מן  מוצרים  של 
וממנה, ניפוק רישיונות דיג ועוד.

למנוע  מנת  על  כי  יודגש 
גרימת צער בעלי חיים, פנה ועד 
ההנה־ אל  המשרד  של  העובדים 
לנ־ מנת  על  מראש  בהתראה  לה 

קוט באמצעים המתאימים.
משרד  עובדי  ועד  יו"ר 
"אנו  מסר:  לוי,  אייל  החקלאות, 
הפרנסה  על  למאבק  יוצאים 
נג־ אשר  משפחותינו,  ושל  שלנו 
חד-צדדית.  בצורה  מאיתנו  זלת 
הפוגענית  להתנהלות  נסכים  לא 
העובדה  נוכח  במיוחד  הזאת, 
משתכרים  המשרד  עובדי  שרוב 

שכר מינימום".

בשם ה' נעשה ונצליח

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

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

במחיר מיוחד!חבילת 7 לילות
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סכנה על הכביש: 

גמלים משוטטים נתפסו 
באזור דימונה

תשעה גמלים אשר נתפסו בידי גורמי האכיפה הועברו לתחנת הסגר ◆ "בעלי 
החיים המתהלכים בקרבת צירי התנועה, ולעיתים אף על נתיב הנסיעה, מסכנים 

חיים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ישראל  משטרת  שוטרי 
הג־ משמר  לוחמי  בשיתוף 
דרום  הפיצו"ח  יחידת  בול, 
פקחי  החקלאות,  משרד  של 
פעלו  הירוקה",  "הסיירת 
ובעלי  גמלים  ותפיסת  באיתור 
דימו־ בגזרת  משוטטים  חיים 
בידי  נתפסו  אשר  גמלים   9 נה. 
לתחנת  הועברו  האכיפה  גורמי 

הסגר.
המתהלכים  החיים  "בעלי 
ולעיתים  התנועה,  צירי  בקרבת 
מסכנים  הנסיעה,  נתיב  על  אף 
חיים לא אחת. לעיתים, תאונות 

באופן  מסתיימות  אלו  דרכים 
טראגי. משטרת ישראל פועלת 
כל העת יחד עם גופים נוספים 
במפ־ ושוטפת  יזומה  בפעילות 
למנוע  מנת  על  נקודתיים  געים 
לציבור  שניתן  ככל  הסיכון  את 
נמסר  כך  הדרך",  משתמשי 
פעלו  היום  במשך  מהמשטרה 
האכיפה  וגופי  ישראל  משטרת 
חיים  בעלי  באיתור  הנוספים 

משוטטים באזור דימונה.
שנער־ החיפושים  במהלך 
 9 גמלים,   30 ונתפסו  אותרו  כו 

מהם הועברו לתחנת הסגר.
 – כי  הוסיפו  מהמשטרה 

הרבה  בחשיבות  מכירים  "אנו 
החיים  בעלי  במפגע  לטיפול 
המסתובבים המסכנת חיים ולכן 
בשיתוף  העת  כל  פועלים  אנו 
אותם גופים באמצעות מבצעים 
יזומים ופעילות שוטפת באותם 
חשוב  נקודתיים.  מפגעים 
משוטטים  בו  הנגב  אזור  לציין, 
בשטחים  מאופיין  החיים  בעלי 
קי־ ומאות  ונרחבים  פתוחים 
לומטרים של כבישים ובשל כך 
תוך  ממוקדת,  פעילות  נדרשת 
שילוב זרועות בין גופי הפיקוח 
בשטחים  השונים,  והאכיפה 

בהם מאותרים בעלי החיים".

ממשלת הולנד הופכת את 
המאבק נגד האנטישמיות 

לעדיפות לאומית
ההחלטה התקבלה על המהלך לאחר סיקור אינטנסיבי בתקשורת ההולנדית על 

חששות היהודים מפני הטרדה ואלימות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הקצתה  הולנד  ממשלת 
באנ־ למאבק  דולר  מיליון   3.35
הראשונה  הפעם  וזאת  טישמיות, 
שהולנד הניחה את המאבק בראש 

סדר העדיפויות הלאומי שלה.
בתחילת  שהוקצה  המימון, 
התקציב  שיחות  במהלך  השבוע 
השלטת,  הקואליציה  חברי  בין 
באנטישמיות  המאבק  כי  וקבע 
היא נקודת מפתח הדורשת תשו־
חינוך,  לצד  ממשלתית  לב  מת 
נושאים  וחמישה  מהגרים  שילוב 

נוספים.
מפלגת  חברי  לדברי 
האיחוד הנוצרי, התקבלה החלטה 
אינט־ סיקור  לאחר  המהלך  על 
על  ההולנדית  בתקשורת  נסיבי 

הטרדה  מפני  היהודים  חששות 
מהגרים  מצד  בעיקר  ואלימות, 
מארצות ערביות או מוסלמיות או 

מצאצאיהם.
תק־ לא  הממשלה  היום  עד 
באנטי־ למאבק  סכום  כל  צבה 
ספציפיים  בנושאים  רק  שמיות, 
וש־ ביטחון  כמו  אליה,  הקשורים 

מירה של מוסדות יהודיים.
מאות  התכנסו  רביעי  ביום 
ההולנדי  הפרלמנט  מול  מפגינים 
האנ־ נגד  למחות  מנת  על  בהאג 

טישמיות.
”כיפה  שכותרתה  ההפגנה, 
האזהרה  בעקבות  באה  און“, 
פליקס  שעבר  בשבוע  שמסר 
בא־ המאבק  על  הממונה  קליין, 
כיפות  נגד   , בגרמניה  נטישמיות 

על  אורגנה  ההפגנה  בפומבי. 
על  ותיעוד  למידע  המרכז  ידי 

.CIDI,ישראל
הבכי־ הפוליטיקאים  בין 
רים שהופיעו עם כיפה היו תיירי 
של  הימין  מפלגת  מנהיג  באודט, 
ופריטס  הדמוקרטית,  המפלגה 
לשעבר  ההגנה  שר  בולקסטיין, 
ודמו־ חופש  למען  העם  ממפלגת 

קרטיה.
השי־ החודש,  יותר  מוקדם 
המוק־ אינטרנט  אתר   CIDI קה 
בכיכר  האנטישמיות  לניטור  דש 
הנצחה  אתר  באמסטרדם,  דאם 
לקרבנות מלחמת העולם השנייה. 
בשנים האחרונות עמדו שם היוז־

מול  ישראל  נגד  החרם  של  מים 
תומכי ישראל.
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סכנה על הכביש: 

גמלים משוטטים נתפסו 
באזור דימונה

תשעה גמלים אשר נתפסו בידי גורמי האכיפה הועברו לתחנת הסגר ◆ "בעלי 
החיים המתהלכים בקרבת צירי התנועה, ולעיתים אף על נתיב הנסיעה, מסכנים 

חיים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ישראל  משטרת  שוטרי 
הג־ משמר  לוחמי  בשיתוף 
דרום  הפיצו"ח  יחידת  בול, 
פקחי  החקלאות,  משרד  של 
פעלו  הירוקה",  "הסיירת 
ובעלי  גמלים  ותפיסת  באיתור 
דימו־ בגזרת  משוטטים  חיים 
בידי  נתפסו  אשר  גמלים   9 נה. 
לתחנת  הועברו  האכיפה  גורמי 

הסגר.
המתהלכים  החיים  "בעלי 
ולעיתים  התנועה,  צירי  בקרבת 
מסכנים  הנסיעה,  נתיב  על  אף 
חיים לא אחת. לעיתים, תאונות 

באופן  מסתיימות  אלו  דרכים 
טראגי. משטרת ישראל פועלת 
כל העת יחד עם גופים נוספים 
במפ־ ושוטפת  יזומה  בפעילות 
למנוע  מנת  על  נקודתיים  געים 
לציבור  שניתן  ככל  הסיכון  את 
נמסר  כך  הדרך",  משתמשי 
פעלו  היום  במשך  מהמשטרה 
האכיפה  וגופי  ישראל  משטרת 
חיים  בעלי  באיתור  הנוספים 

משוטטים באזור דימונה.
שנער־ החיפושים  במהלך 

 9 גמלים,   30 ונתפסו  אותרו  כו 
מהם הועברו לתחנת הסגר.

 – כי  הוסיפו  מהמשטרה 

הרבה  בחשיבות  מכירים  "אנו 
החיים  בעלי  במפגע  לטיפול 
המסתובבים המסכנת חיים ולכן 
בשיתוף  העת  כל  פועלים  אנו 
אותם גופים באמצעות מבצעים 
יזומים ופעילות שוטפת באותם 
חשוב  נקודתיים.  מפגעים 
משוטטים  בו  הנגב  אזור  לציין, 
בשטחים  מאופיין  החיים  בעלי 
קי־ ומאות  ונרחבים  פתוחים 
לומטרים של כבישים ובשל כך 
תוך  ממוקדת,  פעילות  נדרשת 
שילוב זרועות בין גופי הפיקוח 
בשטחים  השונים,  והאכיפה 

בהם מאותרים בעלי החיים".

ממשלת הולנד הופכת את 
המאבק נגד האנטישמיות 

לעדיפות לאומית
ההחלטה התקבלה על המהלך לאחר סיקור אינטנסיבי בתקשורת ההולנדית על 

חששות היהודים מפני הטרדה ואלימות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הקצתה  הולנד  ממשלת 
באנ־ למאבק  דולר  מיליון   3.35
הראשונה  הפעם  וזאת  טישמיות, 
שהולנד הניחה את המאבק בראש 

סדר העדיפויות הלאומי שלה.
בתחילת  שהוקצה  המימון, 
התקציב  שיחות  במהלך  השבוע 
השלטת,  הקואליציה  חברי  בין 
באנטישמיות  המאבק  כי  וקבע 
היא נקודת מפתח הדורשת תשו־
חינוך,  לצד  ממשלתית  לב  מת 
נושאים  וחמישה  מהגרים  שילוב 

נוספים.
מפלגת  חברי  לדברי 
האיחוד הנוצרי, התקבלה החלטה 
אינט־ סיקור  לאחר  המהלך  על 
על  ההולנדית  בתקשורת  נסיבי 

הטרדה  מפני  היהודים  חששות 
מהגרים  מצד  בעיקר  ואלימות, 
מארצות ערביות או מוסלמיות או 

מצאצאיהם.
תק־ לא  הממשלה  היום  עד 
באנטי־ למאבק  סכום  כל  צבה 
ספציפיים  בנושאים  רק  שמיות, 
וש־ ביטחון  כמו  אליה,  הקשורים 

מירה של מוסדות יהודיים.
מאות  התכנסו  רביעי  ביום 
ההולנדי  הפרלמנט  מול  מפגינים 
האנ־ נגד  למחות  מנת  על  בהאג 

טישמיות.
”כיפה  שכותרתה  ההפגנה, 
האזהרה  בעקבות  באה  און“, 
פליקס  שעבר  בשבוע  שמסר 
בא־ המאבק  על  הממונה  קליין, 
כיפות  נגד   , בגרמניה  נטישמיות 

על  אורגנה  ההפגנה  בפומבי. 
על  ותיעוד  למידע  המרכז  ידי 

.CIDI,ישראל
הבכי־ הפוליטיקאים  בין 
רים שהופיעו עם כיפה היו תיירי 
של  הימין  מפלגת  מנהיג  באודט, 
ופריטס  הדמוקרטית,  המפלגה 
לשעבר  ההגנה  שר  בולקסטיין, 
ודמו־ חופש  למען  העם  ממפלגת 

קרטיה.
השי־ החודש,  יותר  מוקדם 
המוק־ אינטרנט  אתר   CIDI קה 
בכיכר  האנטישמיות  לניטור  דש 
הנצחה  אתר  באמסטרדם,  דאם 
לקרבנות מלחמת העולם השנייה. 
בשנים האחרונות עמדו שם היוז־

מול  ישראל  נגד  החרם  של  מים 
תומכי ישראל.

http://bit.ly/2C5MBB3
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מערך נסיעות עובדי הממשלה 
לחו"ל יפתח למכרז

מטרת המהלך הינה להעלות את רמת השירות לעובדי המדינה ונציגיה 
הנדרשים לנסוע לחו"ל במסגרת תפקידם

מ‡: יר‡ל לבי‡
תח־ מכניס  הכללי  החשב 
רות לניהול מערך נסיעות עובדי 
מכרז  ופרסם  לחו"ל  הממשלה 
נסיעות  סוכנויות  שתי  לבחירת 
הסוכ־ לצד  יפעלו  אשר  פרטיות 

נות הממשלתית.
סוכ־ שתי  ייבחרו  במכרז 
נויות נסיעות פרטיות המתמחות 
בתחום הנסיעות העסקיות, למתן 
שירותי נסיעות לחו"ל ושירותים 
במסגרת  המדינה  לעובדי  נלווים 

תפקידם.

שי־ הנסיעות  סוכנויות 
לסוכנות  במקביל  יפעלו  בחרו, 
בחברת  הממשלתית  הנסיעות 
נוס־ כחלופה  וישמשו  ענבל, 

לצורך  הממשלה  למשרדי  פת 
לחו"ל  נסיעות  שירותי  הזמנת 
במשק  מובילות  בחברות  כנהוג 
ובממשלות רבות ברחבי העולם.
לה־ הינה  המהלך  מטרת 
לעובדי  השירות  רמת  את  עלות 
המדינה ונציגיה הנדרשים לנסוע 
ולייעל  תפקידם  במסגרת  לחו"ל 
לאור  בתחום  הרכש  תהליכי  את 

השינויים המהותיים שחלו בשוק 
הנסיעות לחו"ל בשנים האחרות.

החשב הכללי, רוני חזקיהו: 
בפר־ שלנו  העיקרית  "השאיפה 
סום מכרז זה אינה הוזלת המחיר, 
לעובדי  השירות  שיפור  אלא 
הממשלה, וקידום חדשנות ויעי־
לחו"ל.  העובדים  בנסיעות  לות 
באמצ־ לתחרות  התחום  פתיחת 
חיצוניות  נסיעות  סוכנויות  עות 
ועו־ הממשלה  למשרדי  תאפשר 
בדיה ליהנות מיכולות מתקדמות 

של המגזר הפרטי בתחום זה".

משרד הבריאות: הודעות כוזבות 
על מידע למחוסני צהבת

לאחרונה הופצו הודעות כוזבות כי אפשר להתקשר למוקד הבריאות של 
המשרד ולדעת האם הנך מחוסן לחצבת 

מ‡: יר‡ל לבי‡

למש־ הגיעו  לאחרונה 
בדויות  הודעות  הבריאות  רד 
(״פייק ניוז״), בנוגע לכך שאפ־
שר להתקשר למוקד הבריאות 
אתה  האם  ולדעת  המשרד  של 
מספר  פי  על  לחצבת  מחוסן 

תעודת זהות ודרך הטלפון.
במשרד הבריאות אומרים 
כי מדובר במידע שקרי ומטעה, 
על  מיותרים  לעומסים  שגורם 
המוקד. המשרד פנה למשטרת 
מקור  אחר  להתחקות  ישראל 

ההודעה.
שמפרסמים מידע כוזב עוברים המשרד מבהיר כי גורמים 

על החוק, ובכוונת המשרד לה־
מידע  ישראל  למשטרת  עביר 

מסוג זה שיגיע אליו.

על קרקע חקלאית: 

מגרש רכבים וחלקי חילוף 
פעלו ללא רשיון

המגרש היווה מטרד לתושבים ומפגע סביבתי חמור ואף ניטלה דגימה 
מהקרקע במטרה לבחון את רמת הזיהום לקרקע שמיועדת לחקלאות

מ‡: יר‡ל לבי‡
שבוצעה  יזומה  בפעילות 
ובשי־ ישראל  משטרת  בהובלת 
לת־ המקומית  הועדה  נציגי  תוף 
המשרד  הכנסה,  מס  ובניה,  כנון 
לאיכות הסביבה, משטרה ירוקה, 
התחבורה,  ומשרד  חשמל  חברת 
רכבים  מגרש  על  הכוחות  פשטו 
אל  מג'ד  בכפר  חילוף  וחלקי 

כרום, אשר פעל ללא רשיון עסק 
חילוף.  בחלקי  סחר  רשיון  וללא 
כרום  אל  ממג'ד  המקום  מנהל 

עוכב לחקירה.
לתו־ מטרד  היווה  המגרש 
ואף  חמור  סביבתי  ומפגע  שבים 
במטרה  מהקרקע  דגימה  ניטלה 
לקרקע  הזיהום  רמת  את  לבחון 

שמיועדת לחקלאות.
גם  הכוחות  פשטו  בהמשך 

אשר  כרום  אל  במג'ד  מוסך  על 
הפר צו סגירה שיפוטי ועקב כך, 
משרד התחבורה יבחן הטלת עי־
כנגד  שח   75,000 של  כספי  צום 
מנהל המקום (45 מג'ד אל כרום).

החקירה,  חומרי  בהמשך 
יועברו לתובעת הרישוי של מש־
טרת ישראל אשר תשקול להגיש 
סגירה  לצו  ובקשה  אישום  כתב 

שיפוטי כנגד שני בתי העסק.

"המחסור בממ"דים ביישובי הגולן 
יוצר סכנה אמיתית עבור התושבים"
כך מזהיר יו"ר מרכז השלטון המקומי ◆  ביבס אמר כי ידרוש מנציגי הממשלה 

להקצות מימון לנושא

מ‡: יר‡ל לבי‡
המקו־ השלטון  מרכז  יו"ר 
מי וראש עיריית מודיעין מכבים 
רעות, חיים ביבס, סייר עם ראש 
אפרצב  דימה  קצרין  מועצת 
רמת  האזורית  המועצה  וראש 

הגולן חיים רוקח, ברמת הגולן.
ביבס  בפני  סקרו  השניים 
תושבי  חיים  בה  המציאות  את 
במצב  כי  העובדה,  ואת  הרמה 
ומועצה  קצרין  תושבי  חירום 
מוגנים,  לא  הגולן  רצת  אזורית 
בהם  המשותפים  בבתים  בייחוד 

אין ממ"ד ובזמן הקצוב להם-15 
לממ"ד  להגיע  ניתן  לא  שניות, 
ברמת  כי  הוסיפו  עוד  המשותף. 
ללא  בתים  כ-2,800  יש  הגולן 

ממ"ד.
מנ־ ידרוש  כי  אמר  ביבס 
מימון  להקצות  הממשלה  ציגי 
והדרום  הצפון  ביישובי  לנושא 
תופעל  בו  במצב  כי  והדגיש, 
רמת  מתושבי  אלפים  אזעקה 
הגולן לא יהיו מוגנים. "משפחות 
עם  תושבים  זקנים,  ילדים,  עם 
מוגבלות ועוד, לא מסוגלים לע־

שניות  של 15  ההגעה  בזמן  מוד 
למקלט והריצה עלולה לסכן את 
חייהם. רק השנה קיבלנו תזכורת 
בני־ ממשיך  שחיזבאללה  לכך 
בישראל.  ופגיעה  חדירה  סיונות 
ממשלה  מכל  דורש  אני  כן,  על 
מגן  תכנית  את  ליישם  שתקום 
לצפון שתיתן מענה למיגון האז־
על  החיוניים  והשירותים  רחים 
תפקודית  רציפות  לאפשר  מנת 
בטווח של עד 45 קילומטר מה־
המלחמה  שתפרוץ  לפני  גבול,  

הבאה".

*2811
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היום העלייה לציון כ"ק מרן 
ה'אהבת ישראל' מויזניץ זי"ע
רבים יעלו לציונו בבני ברק ◆ מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א יערוך את 

השוה"ט

מ‡: יר‡ל לבי‡
עולים  ישראל,  בית  המוני 
יומא  בסיון -  ב'  רביעי  יום  היום 
מרן  כ"ק  של  ה-83  דהילולא 
יש־ 'אהבת  בעל  קדישא'  ה'סבא 
ול־ להתפלל  זי"ע,  מויזניץ  ראל' 
שפוך שיח לישועת הכלל והפרט 
רבוה"ק  באהל  קדשו,  ציון  ע"י 
'שומרי  שבבית-החיים  מויזניץ 

שבת' זכרון מאיר בני-ברק.
דחסידי  המדרשות  בבתי 
בארץ  החינוך  ובמוסדות  ויזניץ 
סעו־ אמש  התקיימו  ובעולם, 
מרעים,  ואסיפות  הילולא  דות 
זכרו  את  בסילודין  העלו  בהם 
קדישא,  בוצינא  האי  של  הטהור 
במי־ ובעובדות,  באמרות  ועסקו 
קודש  ובהנהגות  טהורות  דות 
אח־ שהשאיר  הרוממה  ממשנתו 

ריו מורשה לדורות.
לפנה"צ   10 בשעה  היום 
מויזניץ  אדמו"ר  מרן  יגיע 
באהל  רבים  לתפילת  שליט"א 
 11:15 בשעה  מכן  ולאחר  הק', 
הטהור  השולחן  את  יערוך 
ויז־ בקרית  הגדול  בביהמ"ד 
את  יסיים  שליט"א  אדמו"ר  ניץ. 
'חבורת  ע"י  נלמד  אשר  הש"ס 

ש"ס' דחסידי ויזניץ.

'נשות הכותל' בפרובוקציה 
נוספת: הכניסו ספר תורה 

לכותל בניגוד לחוק
ראש המטה המשותף לשמירה על קדושת הכותל "אנו קוראים למשטרה 

ולאנשי הקרן למורשת הכותל להפסיק את הפרובוקציות של קומץ נשים שגם 
החודש צפצפו על החוק"

מ‡: יר‡ל לבי‡
'נשות  קיימו  (ג')  אתמול 
הכותל', השייכות לזרם הרפורמי 
נוס־ פרובוקציה  והקונסרבטיבי, 
הן  המערבי.  הכותל  ברחבת  פת 
הכניסו ספר תורה לרחבת הנשים 
למהלך  והפריעו  לחוק,  בניגוד 

התפילה.
בלב  ניצבו  הכותל'  'נשות 
עוטות  כשהן  המתפללות,  ציבור 
מעל  'טלית'  ונושאות  תפילין 
הוכ־ שכאמור  התורה,  ספר 
החלו  בהמשך  לחוק.  בניגוד  נס 
ולשיר  להתפלל  הכותל'  'נשות 
למהלך  שהפריע  דבר  רם,  בקול 
שהתקיימה  המרכזית  התפילה 
לכבוד ראש חודש סיון ברוב עם.

יומיים,  לפני  אך  כי  נזכיר 
הראשון  נשא  ירושלים,  ביום 
דברים  יוסף  יצחק  הרב  לציון 
הדגלים  ריקוד  משתתפי  בפני 
הכותל  לקדושת  בנוגע  בכותל, 
הראשית.  הרבנות  של  וסמכותה 
לדו־ לציון  הראשונים  "הרבנים 
רותיהם קבעו את הסמכות ההל־
לכל  המערבי  הכותל  על  כתית 

אורכו."
כי  יוסף  הרב  הוסיף  עוד 
הימים  ששת  מלחמת  "אחרי 
ראש  עם  ממשלה  ישיבת  היתה 
והיתה  אשכול,  לוי  הממשלה 
בכותל  ההנחיות  שכל  החלטה 
החל־ עפ"י  אורכו  לכל  המערבי 
לישראל.  הראשית  הרבנות  טת 
ומועצת  הראשיים  הרבנים  גם 
קבעו  כולם  לדורותיה,  הרה"ר 
אורכו  לכל  המערבי  הכותל  שכל 
שייך לנו, מקום של שכינה וקדו־

שה, ואין מקום לשום גורם זר".
המטה  ראש  זיני,  בצלאל 
קדושת  על  לשמירה  המשותף 
שהגיעו  "ההמונים  מסר  הכותל, 
היום לתפילה מצטרפים לקריאת 
הרבבות מיום ירושלים, רק לפני 
קדושת  בסימן  שעמד  יומיים, 
הר־ בסמכות  אורכו  לכל  הכותל 
ולדב־ לדורותיה,  הראשית  בנות 

רים הברורים של הראשון לציון, 
הרב יוסף, מעל הבמה פה במקום, 
ובס־ אורכו,  לכל  קדוש  שהכותל 
לישראל  הראשית  הרבנות  מכות 
גם  וכך  התורה  קובעת  כך  בלבד, 

קובע החוק להבדיל".
האח־ לגורמים  קרא  זיני 
"אנו  החוק  את  לאכוף  ראיים 
הקרן  ולאנשי  למשטרה  קוראים 
ולפ־ להתחיל  הכותל  למורשת 
את  להפסיק  סמכותם,  לפי  עול 
הקי־ המיעוט  של  הפרובוקציות 
צפצפו  החודש  שגם  הזה,  צוני 
תורה  ספר  כשהכניסו  החוק  על 
וביזו את קדושת המקום, לאכוף 
אותם  שקבעה  כפי  התקנות,  את 
הרבנות הראשית, ולא לתת פרי־
חוק  ופורע  קטן  לקומץ  בילגיות 

שמבזה את המקום."
קו־ "אנחנו  הוסיף  עוד 
הצי־ נבחרי  לכל  גם  מפה  ראים 
לרב  השונים,  למתמודדים  בור, 
פה  שהכריזו  ולסמוטריץ  פרץ 
על  יומיים  לפני  רק  הבמה  מעל 
וגם  הכותל,  לשמירת  נאמנותם 
סדר  במרכז  לשים  לאחרים, 
חשיבות  את  הבחירות  של  היום 
אורכו.  לכל  הכותל,  על  השמירה 
הדרך לשמירה על צביונה היהודי 
של המדינה עובר בכותל. לב לא 

מחלקים".

ארבעים שנה להסתלקותו:

הערב הילולת גאב"ד נוה אחיעזר זצ"ל
סעודת הילולא תיערך הערב בביהמ"ד "היכל אברהם צבי" נוה אחיעזר ◆ לאחמ"כ העליה לציונו הק' בפתח תקוה

מ‡: יר‡ל לבי‡
יחול  בסיון,  לג'  אור  הערב, 
של  להסתלקותו  ה-40  השנה  יום 
הגאון רבי אברהם צבי ווייס זצ"ל, 
מח"ס "ברכת  אחיעזר  נוה  גאב"ד 

אברהם". 
תיערך  הילולא  סעודת 
שמו  על  הקרוי  בביהמ"ד  הערב 
המ־ ביהמ"ד  צבי"  אברהם  "היכל 
רכזי של שכונת נוה אחיעזר בב"ב, 
לציונו  העליה  תתקיים  ואח"כ 

בביה"ח סגולה בפ"ת.
גאב"ד נוה אחיעזר הגרא"צ 
תרס"ב,  אייר  בי"א  שנולד  זצ"ל 

זקינו  של  ותלמידו  נכדו  היה 
מבענעדק־ אהרן"  ה"מדרש 

של  תלמידו  היה  וכן  זי"ע,  וויץ 
מראדומישלא  ענגיל  המהר"ש 
מגדולי הפוסקים, וכן של ה"דרכי 
שהסמיכו  ממונקאטש  תשובה" 
רבות  הסתופף  כן  כמו  להוראה. 
מס־ יצחק"  ה"חקל  של  בצילו 
ומהר"א  מהרי"ד  ומרנן  פינקא 
החל  צעיר  בגיל  זי"ע.  מבעלזא 
לכהן כדומ"צ בעיר סאטמאר ורב 
בעיר.  משניות"  "חברה  קהילת 
הקהילה  כרב  כיהן  השואה  לאחר 
החרדית ביפו ואח"כ נתמנה לרבה 

אחיעזר  נוה  שכונת  של  הראשון 
בב"ב.

לאחד  נחשב  היה  הגרא"צ 
מגדולי בעלי ההוראה, וגדולי יש־
חיים"  ה"אמרי  מרנן  ביניהם  ראל 
מצאנז,  חיים"  ה"שפע  מויז'ניץ 
לש־ נהגו  ועוד  מפוניבז'  הרב 
אצלו  להבחן  תלמידיהם  את  לוח 

להוראה. 
סיון  בג'  נלב"ע  זצ"ל  רא"צ 
בנו  מילא  מקומו  ואת  תשל"ט, 
ווייס  יעקב  משה  רבי  הגה"צ 
אשר  אחיעזר  נוה  גאב"ד  זצוק"ל 

נלב"ע בח"י טבת תשע"ב.

המשא  את 
נכדו  ישא  המרכזי 
בעל  של  מקומו  ממלא 
רבי  הגה"צ  ההילולא 
ווייס  ישעיה  יצחק 
נוה  גאב"ד  שליט"א 

אחיעזר.
ברכת  לאחר 
הע־ תתקיים  המזון 
סמוך  אשר  לציונו  ליה 
ה"אמרי  דו"ז  לאהל 
זי"ע  מספינקא  יוסף" 
בפתח  סגולה  בביה"ח 

תקוה. 
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אלפים עלו לציון השל"ה בערב 
ר"ח סיון

גדולי ישראל שליט"א מכל החוגים התאספו למעמד תפילת השל"ה על ציונו 
של השל"ה הקדוש בטבריה

מ‡: יר‡ל לבי‡
בערב  לטבריה  עלו  אלפים 
את  להתפלל  סיון  חודש  ראש 
השל"ה  קבר  על  השל"ה  תפילת 
התקיים  אחה"צ  בשעות  הקדוש. 
גדו־ השתתפו  בו  גדול  מעמד 
בשיא  כאשר  שליט"א,  הדור  לי 
המעמד נאמרה "תפילת השל"ה" 
האל־ קהל  ע"י  רבה  בהתעוררות 
וצדיקי  גדולי  כשבראשם  פים 

הדור שליט"א.
לפני אמירת תפילת השל"ה 
נשא דברים המשפיע הגה"צ רבי 
על  שליט"א  בידרמן  אלימלך 
בתפילת  להיכלל  האדירה  הזכות 
ובמע־ זה  קדוש  במקום  השל"ה 
מעוררים  שבוודאי  זה  נשגב  מד 
הבקשות  כל  למילוי  שמים  רחמי 

לטובה.
בקבר  התפילה  במעמד 
רבי  הגאון  השתתפו  השל"ה 
ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, כ"ק 

מרחמסטריווקא  האדמו"ר  מרן 
יהודה  משה  רבי  הגאון  שליט"א, 

שלזינגר שליט"א, ועוד.

סקר: יהודי צרפת מעדיפים 
להגר לאמריקה ולא לישראל

סקר מעלה כי רוב יהודי צרפת ששוקלים לעזוב את המדינה, רואים בארה"ב 
או קנדה כיעד מועדף

מ‡ פ. יוחנן
שיהודי  עולה  חדש  מסקר 
רוצים  ממש  לא  דווקא  צרפת 
לעלות לישראל, וכי רובם דווקא 
היו שמחים להגר לצפון אמריקה; 
ארה"ב וקנדה. הסקר נערך עבור 
היהודי  הוועד   ,AJC-ה ארגון 
השנתי  הפורום  לכבוד  אמריקני, 
מכון  ידי  על  בוושינגטון,  שלהם 
בחודש   Ifop הצרפתי  הסקרים 
השתתפו  בסקר  האחרון.  מרץ 

771 יהודים מעל גיל 18.
מהסקר עולים נתונים אשר 
את  נקודתית  בצורה  חושפים 
ההעדפות של יהודי צרפת ביחס 
הסובלת  מהרפובליקה,  להגירה 
גואה,  אנטישמיות  של  ממצב 
בשנים  שאירעו  פיגועים  ומספר 

האחרונות.
החו־ "ב-12  השאלה  על 
שקלת  האם  האחרונים,  דשים 
להגר למדינה אחרת?" השיבו 55 
אחוזים כי הם שקלו להגר, רובם 
הכלכלי  המצב  בעקבות  דווקא 
 17 ואילו  אחוזים)   21) במדינה 
מהעתיד  "החשש  בגלל  אחוזים 
אחוזים   44 בצרפת".  יהודים  של 
מאלה  אך  להגר.  שקלו  לא  כלל 
להגר,  שוקלים  שהם  שאמרו 

 52 לישראל:  רוב  וכלל  כלל  אין 
להגר  רוצים  שהיו  אמרו  אחוזים 
לצפון אמריקה (29 אחוז לארה"ב 
ו-23 אחוז לקנדה). רק 21 אחוזים 
להגר,  השוקלים  צרפת  מיהודי 
אחוז  ו-14  לארץ,  לעלות  רוצים 

בכלל שוקלים לעבור לבריטניה.
מצבם  לגבי  נשאלו  עוד 
הביטחוני, בהשוואה לשנה קודם 
לכן. 50 אחוז מהנסקרים ענו שמ־
צבם הביטחוני של היהודים גרוע 
יותר, 20 אחוז אמרו שהמצב טוב 
שהמצב  אומרים  אחוז   25 יותר, 

ליהודים  האם  אך  השתנה.  לא 
מיהודי  אחוז   60 בצרפת?  עתיד 
 29 שכן;  חושבים  הרפובליקה 
אחוז חושבים שעל היהודים לע־
זוב "מייד". לרוב יהודי צרפת אין 
נדל"ן בישראל, בניגוד לסטיגמה: 
שיש  אמרו  מהמשיבים  אחוז   25
זאת  בישראל,  נכס  או  דירה  להם 

מול 75 אחוז שאין להם.
אחוז,  יהודי צרפת, 58  רוב 
פעם  לפחות  אנטישמיות  חוו 
אחת, 38 אחוז אמרו שמעולם לא 

חוו אנטישמיות.

כנס היסוד לתלמוד תורה 'צאן 
קדשים' - בני ברק

נשיא התלמוד תורה ורבם של קהילת תימן בב"ב בירך את המארגנים שיזכו 
להקים את הת"ת "צאן קדושים" ללא הפרעות וקשיים

מ‡: יר‡ל לבי‡
בעש"ק פרשת במדבר הת־
תימן  עדת  של  רבם  בבית  קיים 
הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א 
תלמוד  להקמת  היסוד"  "כנס 
ק"ק  לבני  קדושים"  "צאן  תורה 

תימן יע"א בעיר בני ברק ת"ו.
האסיפה  משתתפי  הרבנים 
תכ־ את  רצאבי  הרב  בפני  שטחו 
רישום  התחלת  לקראת  ניותיהם 
ול־ "מכינה"  לכיתת  התלמידים 
לגבי  להתייעץ  וביקשו  א',  כיתה 
יש  וכיצד  הת"ת,  דרך  התוויית 
וישגשג  שיצליח  מנת  על  לפעול 
חמד  ילדי  טובים,  פירות  ויוציא 
שמים  ויראת  בתורה  המתעלים 
אבו־ מסורת  על  שמירה  עם  יחד 

תינו הקדושים.
והשיב  ייעץ  שליט"א  הרב 
הדרי־ החשובות,  שאלותיהם  על 
כם לגבי הדרך שבה צריך ללכת, 
סתי־ אין  כי  בפניהם  והדגיש 
התורה  "עולם  דרך  בין  כלל  רה 

השמי־ לבין  בזמנינו,  והישיבות" 
אבותינו  ומנהגי  מסורת  על  רה 
ורבותינו הקד', רק שצריך לדעת 
לשלב את הדברים בחכמה בדעה 
בירכם  דבריו  בסיום  ובהשכל. 

שיזכו  רב,  בחום  שליט"א  מרן 
להקים את הת"ת "צאן קדושים" 
ושזכות  וקשיים,  הפרעות  ללא 
תלווה  הקד'  ורבותינו  אבותינו 

אותם בכל דרכיהם ומעשיהם.
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להגר לאמריקה ולא לישראל

סקר מעלה כי רוב יהודי צרפת ששוקלים לעזוב את המדינה, רואים בארה"ב 
או קנדה כיעד מועדף

מ‡ פ. יוחנן
שיהודי  עולה  חדש  מסקר 
רוצים  ממש  לא  דווקא  צרפת 
לעלות לישראל, וכי רובם דווקא 
היו שמחים להגר לצפון אמריקה; 
ארה"ב וקנדה. הסקר נערך עבור 
היהודי  הוועד   ,AJC-ה ארגון 
השנתי  הפורום  לכבוד  אמריקני, 
מכון  ידי  על  בוושינגטון,  שלהם 
בחודש   Ifop הצרפתי  הסקרים 
השתתפו  בסקר  האחרון.  מרץ 

771 יהודים מעל גיל 18.
מהסקר עולים נתונים אשר 
את  נקודתית  בצורה  חושפים 
ההעדפות של יהודי צרפת ביחס 
הסובלת  מהרפובליקה,  להגירה 
גואה,  אנטישמיות  של  ממצב 
בשנים  שאירעו  פיגועים  ומספר 

האחרונות.
החו־ "ב-12  השאלה  על 
שקלת  האם  האחרונים,  דשים 
להגר למדינה אחרת?" השיבו 55 
אחוזים כי הם שקלו להגר, רובם 
הכלכלי  המצב  בעקבות  דווקא 
 17 ואילו  אחוזים)   21) במדינה 
מהעתיד  "החשש  בגלל  אחוזים 
אחוזים   44 בצרפת".  יהודים  של 
מאלה  אך  להגר.  שקלו  לא  כלל 
להגר,  שוקלים  שהם  שאמרו 

 52 לישראל:  רוב  וכלל  כלל  אין 
להגר  רוצים  שהיו  אמרו  אחוזים 
לצפון אמריקה (29 אחוז לארה"ב 
ו-23 אחוז לקנדה). רק 21 אחוזים 
להגר,  השוקלים  צרפת  מיהודי 
אחוז  ו-14  לארץ,  לעלות  רוצים 

בכלל שוקלים לעבור לבריטניה.
מצבם  לגבי  נשאלו  עוד 
הביטחוני, בהשוואה לשנה קודם 
לכן. 50 אחוז מהנסקרים ענו שמ־
צבם הביטחוני של היהודים גרוע 
יותר, 20 אחוז אמרו שהמצב טוב 
שהמצב  אומרים  אחוז   25 יותר, 

ליהודים  האם  אך  השתנה.  לא 
מיהודי  אחוז   60 בצרפת?  עתיד 
 29 שכן;  חושבים  הרפובליקה 
אחוז חושבים שעל היהודים לע־
זוב "מייד". לרוב יהודי צרפת אין 
נדל"ן בישראל, בניגוד לסטיגמה: 
שיש  אמרו  מהמשיבים  אחוז   25
זאת  בישראל,  נכס  או  דירה  להם 

מול 75 אחוז שאין להם.
אחוז,  צרפת, 58  יהודי  רוב 
פעם  לפחות  אנטישמיות  חוו 
אחת, 38 אחוז אמרו שמעולם לא 

חוו אנטישמיות.

כנס היסוד לתלמוד תורה 'צאן 
קדשים' - בני ברק

נשיא התלמוד תורה ורבם של קהילת תימן בב"ב בירך את המארגנים שיזכו 
להקים את הת"ת "צאן קדושים" ללא הפרעות וקשיים

מ‡: יר‡ל לבי‡
בעש"ק פרשת במדבר הת־
תימן  עדת  של  רבם  בבית  קיים 
הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א 
תלמוד  להקמת  היסוד"  "כנס 
ק"ק  לבני  קדושים"  "צאן  תורה 

תימן יע"א בעיר בני ברק ת"ו.
האסיפה  משתתפי  הרבנים 
תכ־ את  רצאבי  הרב  בפני  שטחו 
רישום  התחלת  לקראת  ניותיהם 
ול־ "מכינה"  לכיתת  התלמידים 
לגבי  להתייעץ  וביקשו  א',  כיתה 
יש  וכיצד  הת"ת,  דרך  התוויית 
וישגשג  שיצליח  מנת  על  לפעול 
חמד  ילדי  טובים,  פירות  ויוציא 
שמים  ויראת  בתורה  המתעלים 
אבו־ מסורת  על  שמירה  עם  יחד 

תינו הקדושים.
והשיב  ייעץ  שליט"א  הרב 
הדרי־ החשובות,  שאלותיהם  על 
כם לגבי הדרך שבה צריך ללכת, 
סתי־ אין  כי  בפניהם  והדגיש 
התורה  "עולם  דרך  בין  כלל  רה 

השמי־ לבין  בזמנינו,  והישיבות" 
אבותינו  ומנהגי  מסורת  על  רה 
ורבותינו הקד', רק שצריך לדעת 
לשלב את הדברים בחכמה בדעה 
בירכם  דבריו  בסיום  ובהשכל. 

שיזכו  רב,  בחום  שליט"א  מרן 
להקים את הת"ת "צאן קדושים" 
ושזכות  וקשיים,  הפרעות  ללא 
תלווה  הקד'  ורבותינו  אבותינו 

אותם בכל דרכיהם ומעשיהם.
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ארה"ב הציעה לאיראן "מו"מ 
בלי תנאים"

מזכיר המדינה פומפאו אמר שארה"ב מוכנה לשיחות עם טהרן בלי תנאים 
מוקדמים ◆ רוחאני השיב: "אתם נטשתם את שולחן המו"מ, אתם צריכים 

לחזור למצב נורמלי"

מ‡ פ. יוחנן
רוחאני  חסן  איראן  נשיא 
הגיב על הצעתה של ארצות הב־
רית לחזור למשא ומתן עם טהרן 
כי  ואמר  מוקדמים,  תנאים  בלי 
שול־ את  שנטשה  היא  וושינגטון 
חן המשא ומתן והיא זו ש"צריכה 

לחזור למצב נורמלי".
עיתו־ במסיבת  לכן  קודם 
נאים בשווייץ כשלצדו שר החוץ 
המדינה  מזכיר  אמר  השווייצרי, 
טראמפ  ממשל  כי  פומפאו  מייק 
מוכן לפתוח בשיחות ללא תנאים 
בניסיון  איראן  עם  מוקדמים 
וושי־ בין  המתיחות  את  להרגיע 
בשבועות  שאיימה  לטהרן,  נגטון 
למלחמה  להידרדר  האחרונים 
מסי־ באותה  זאת,  עם  ממש.  של 
פומפאו  הדגיש  עיתונאים  בת 
לחדול  מתכוונת  אינה  ארה"ב  כי 

הרפובליקה  על  הלחץ  מהפעלת 
את  תשנה  שזו  כדי  האיסלאמית 
האופן שבו היא מתנהלת במזרח 

התיכון.
רוחא־ של  התגובה  דברי 
של  האינטרנט  באתר  צוטטו  ני 
השני,  "הצד  איראן:  ממשלת 
ומתן  המשא  שולחן  את  שעזב 
שצריך  הוא  ההסכם,  את  והפר 
אין  אז  עד  נורמלי.  למצב  לחזור 

בהתנג־ לדבוק  אלא  ברירה  לנו 
להסכם  מתכוון  רוחאני  לו".  דות 
למעצמות,  איראן  בין  הגרעין 
כי  אשתקד  הודיע  שטראמפ 
בטענה  ממנו  פורשת  ארה"ב 
שאפשר  גרוע  בהסכם  שמדובר 
לכסף לחזור לזרום לקופת איראן 
בלי שתחדל ממעשי הטרור שלה 

במזרח התיכון.

טביעת חותם מזמן הבית 
הראשון הוצגה בממשלה 

השר אלקין הציג בישיבת הממשלה 'בולה', שנמצאה בהר הבית - חותם שהיה 
בבית המקדש הראשון

מ‡ פ. יוחנן
ירושלים  לענייני  השר 
בי־ הציג  אלקין,  זאב  ומורשת, 
ירו־ יום  לרגל  הממשלה  שיבת 
שלים בולה - טביעת חותם על 
בסינון  שנתגלה   - חרס  חתיכת 
השי־ מעבודות  שהוצא  העפר 

פוץ שביצע הווקף בהר הבית.
האר־ של  במחקר 

הפ־ את  המנהלים  כיאולוגים 
המלא  השם  פוענח  רויקט 
בן  הצליהו  הבולה:  על  שמופיע 

אימר. 
משפחת אימר היתה אחת 
ופש־ הכהונה  משמרות  מ-24 

ש"פקיד  מוזכר  אימר  בן  חור 
פקיד  התוארים  ה'".  בית  נגיד 
תקו־ בסוף  מאד  שכיחים  ונגיד 
של  כתיאור  הראשון  הבית  פת 

נכסים  על  המופקדות  דמויות 
ואוצרות. ממצא זה הינו העדות 
ביותר  הישירה  הארכיאולוגית 
המקדש  לבית  כיום  הקיימת 

הראשון. 
אלקין  השר  יותר,  מוקדם 
של  הפתיחה  בטקס  השתתף 
אתר הסינון החדש של עפר הר 
שבהר  המשואות  במצפה  הבית 

הצופים.

שונאי הדת מתאחדים

רון קובי וסמיון גרפמן שוקלים 
לרוץ יחד בבחירות

לאחר שכשל בניסיונות להקים קואליציה בעירו, רון קובי מסמן את היעד הבא 
◆ קובי: המפלגה תתן 'קונטרה לחרדים'

מ‡: ח. פרנ˜ל
צפויה  הקרובים  בשבועות 
הפנים  משרד  של  מיוחדת  ועדה 
עיריית  של  עתידה  על  להחליט 
הנב־ העיר  שראש  לאחר  טבריה 
קובי,  רון  במחלוקת,  והשנוי  חר 
קואליציה  להקים  במאמציו  כשל 
העירוני.  התקציב  את  ולהעביר 
אך נדמה שקובי מרגיש שהקלחת 
מידותיו  על  קטנה  המוניציפלית 
ובימים האחרונים הוא מנהל משא 
החברתי  הפעיל  עם  נמרץ  ומתן 
סמיון גרפמן לרוץ יחדיו בבחירות 

הבאות. 
המו־ מברית  עולה  גרפמן, 
האחרונות  בבחירות  הקים  עצות, 
שקי־ חברתי  ביטחון  מפלגת  את 
וידוע  בלבד  קולות  כ-3000  בלה 
בשנאתו העזה לחרדים. במערכת 

צולם  האחרונות  הבחירות 
הציבור  את  מכפיש  גרפמן 
החרדי תוך שימוש במילים 

קשות ביותר. 
לה־ אמורה  המפלגה 
הימין  משבצת  על  תמודד 
אלטרנטי־ ולהוות  החילוני 
בה לליברמן. קובי אף טוען 
שראה''מ הבטיח את עזרתו 
למפלגה החדשה וזאת כדי 
הקו־ ממאגר  קולות  לגנוב 
חילוני  והימני  הרוסי  לות 
כי  קובע  קובי  ליברמן.  של 
מנדטים   35 עד   15 ישנם 
פוטנציאל  המהווים  צפים 
הצבעה למפלגה בראשותו 

ובראשות גרפמן. וטוען כי הציבור 
למפלגה שתהווה  החילוני משווע 
הידוע  קובי,  לחרדים.  נגד  משקל 

הוסיף  נתניהו  של  נלהב  כתומך 
לו  תעזור  כזו  מפלגה  כי  ואמר 
להקים קואליציה חילונית יציבה.

הלך לעולמו הניצול האחרון 
מסוביבור

הלך לעולמו סמיון (שלמה) רוזנפלד ז"ל, הניצול האחרון ממחנה ההשמדה 
סוביבור ◆ לחם בצבא האדום, נפל בשבי הגרמני ונמלט מסוביבור במרד

מ‡ פ. יוחנן 
בגיל 97 הלך לעולמו סמיון 
הניצול  ז"ל,  רוזנפלד  (שלמה) 
סובי־ ההשמדה  ממחנה  האחרון 

בור.
באוקראינה  נולד  רוזנפלד 
גויס  הוא   .(1922) תרפ"ב  בשנת 
הגר־ פלישת  ועם  האדום,  לצבא 
מנים לברית המועצות, נפל סמיון 
במחנות  שנתיים  ולאחר  בשבי, 
יחד  גורש  ריכוז,  ומחנות  עבודה 
ואח־ יהודים  מלחמה  שבויי  עם 
למחנה  מינסק  גטו  אסירי  רוני 

נבחר  במחנה  סוביבור.  ההשמדה 
וכך  העובדים,  לקבוצת  סמיון 

שרד את ההשמדה.
 14 תש"ד  סוכות  בחג 
המרד  פרץ   1943 באוקטובר 
אסי־ של  קבוצה  בו  בסוביבור, 
רצחו  רוסים  מלחמה  ושבויי  רים 
את אנשי ה-ס.ס. ונמלטו ליערות 
האסי־ בין  היה  סמיון  הסמוכים. 
רים המעטים שהצליחו להימלט. 
במשך  סמיון  נדד  הבריחה  לאחר 
מקומות  בין  חודשים  עשר  אחד 
של  השחרור  עד  שונים  מסתור 

האדום  הצבא  ידי  על  חלם  אזור 
ביולי 1944.

ביקש  השחרור  לאחר  מיד 
לצבא  שוב  להצטרף  סמיון 
לש־ בקרבות  לחם  הוא  האדום. 
המלחמה  את  וסיים  פולין,  חרור 
נר־ משפחתו  ובני  הוריו  בברלין. 
עיירת  יהודי  שאר  עם  יחד  צחו 
במאי  ב-27  טרנובקה,  הולדתו, 
1942. לאחר סיום המלחמה הפך 
התח־ הוא  מקצועי.  לצלם  סמיון 
בשנת  בנים.  שני  נולדו  ולזוג  תן, 

תש"נ עלתה המשפחה לישראל.

שוב – חשיפה לחצבת 
באוטובוס לירושלים

משרד הבריאות הודיע על חשש להידבקות בחצבת ביום רביעי שעבר בקו 960 
של אגד שיצא מחיפה לירושלים

מ‡ פ. יוחנן

חשיפה  של  מקרה  עוד 

הב־ משרד  בירושלים:  לחצבת 

לח־ חשיפה  על  מדווח  ריאות 

לפי  הציבורית.  בתחבורה  צבת 

אייר,  כ"ד  רביעי  ביום  הדיווח 

29.5.19, בקו 960 של אגד שיצא 

מהתחנה המרכזית בחיפה לירו־

נוסע  עלה   12:20 בשעה  שלים 

שנחשף לחצבת.

הבריאות  משרד  כן,  כמו 
הודיע על חשיפה לחצבת באותו 
ב-  שיצאה   3 קו  במטרונית  יום 
ים  בקרית  מז'בוטינסקי   11:20

לתחנת לב המפרץ בחיפה.
מקרה  נרשם  כחודש  לפני 
אוטו־ בקו  לחצבת  חשיפה  של 
מדובר  לחיפה.  מירושלים  בוס 
מירו־ שיצא   960 קו  באוטובוס 

שלים לחיפה.
מד־ הבריאות  במשרד 

שנסעו  "נוסעים  כי  גישים 

באוטובוס זה אשר נולדו משנת 

מחוסנים  ואינם  ואילך   1957

מוזמנים  חצבת  נגד  מנות  בשתי 

לפנות בהקדם ללשכת הבריאות 

לכל  או  בירושלים  המחוזית 

לשכה הקרובה למקום מגוריהם 

בט־ הבריאות  משרד  למוקד  או 

את  לברר  מנת  על   5400* לפון 

הצורך בקבלת חיסון".

17 יום רביעי ב' סיון תשע"ט 05/06/2019

סקר: 71% מיהודי ארה"ב לא מרוצים מטראמפ
מרבית מהיהודים האמריקנים תומכים בפתרון של שתי מדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני ובפינוי התנחלויות

מ‡ פ. יוחנן
הוועד  של  השנתי  הסקר 
מר־ כי  מגלה  האמריקני,  היהודי 
אינם  ארצות-הברית  יהודי  בית 
הנשיא  תפקוד  את  בחיוב  רואים 
מהנשאלים   71% טראמפ.  דונלד 
בדעה  מחזיקים  אינם  כי  השיבו 
הביעו   26% ואילו  לגביו  חיובית 
כי  מהסקר  עלה  עוד  תמיכה.  בו 
האמריק־ היהודים  של  גדול  רוב 
מדי־ שתי  של  בפתרון  תומך  נים 
הישראלי-פלסטיני.  לסכסוך  נות 
שבמסגרת  בכך  גם  תומכים  הם 

הסכם שלום, ישראל תצטרך לפ־
נות התנחלויות.

עמדות  את  שבחן  בסקר 
בארצות-הב־ היהודי  הציבור 
 37% רק  וישראל,  צרפת  רית, 
חיובית  דעה  הביעו  מהנשאלים 
נשיא  מטפל  בו  לאופן  בנוגע 
הקשו־ בעניינים  ארצות-הברית 
 79% לעומת  זאת  לישראל.  רים 
במדי־ התומכים  מהישראלים 

ניותו.
ניתוח נתוני הסקר מגלה כי 
ירידה  חלה  האחרונות  בשנתיים 

יהודי  בתמיכת   8% של 
ארצות-הברית במפלגה 
הדמוקרטית ועלייה של 
ברפובלי־ בתמיכה   3%
כמחצית  אולם,  קנים. 
האמריקנים  מהיהודים 
עצמם  מגדירים  עדיין 
רפו־  18% דמוקרטים, 
רואים  והיתר  בליקנים 
או  כעצמאים  עצמם 

בלתי מזוהים פוליטית.

לראשונה: 

גז מישראל הועבר 
למצרים לקראת 
הזרמה מסחרית

הגז יוזרם מאשקלון ועד נקודת החיבור באל עריש 
ויועבר ללקוחות תעשייתיים מצריים ◆ החוזה, שכולל 
העברת גז גם ממאגר לוויתן, נחתם למשך עשר שנים

מ‡ פ. יוחנן
מאגר  שותפות 
בה־ החלה  תמר  הגז 
ראשוניות  גז  זרמות 
כך  למצרים,  מישראל 
ב"כלכליסט".  דווח 
האח־ ההכנות  אלה 
הזרמה  לקראת  רונות 
חופשית  מסחרית 
שוגר  בשישי  ומלאה. 
הצנרת,  בדיקת  מתקן 
"פקק", לבדיקה שהגז 
כל  לאורך  אותו  דוחק 
היש־ מהחיבור  הקו - 
במת־ שממוקם  ראלי 
חם חברת קצא"א (קו 
אסיה)  אירופה  צינור 
לנקו־ ועד  באשקלון, 
המצרית  החיבור  דת 

באל עריש.
של  הדחיקה 
לה־ אמורה  ה"פקק" 

השבוע,  כבר  סתיים 
יימצאו  שלא  ובמידה 
שו־ מיוחדות,  בעיות 
בה־ תחל  תמר  תפות 
מלאה  מסחרית  זרמה 
הגז  של  וחופשית 
ללקוחות  הישראלי 
במצרים.  תעשייתיים 
המהלך  יושלם  בכך 
אז  ב-2008,  שהחל 
שירתה צנרת ההולכה 
לאשק־ עריש  אל  בין 
לון את חברת החשמל 
ממצרים  גז  והזרימה 
 11 כעבור  לישראל. 
הזרי־ כיוון  נהפך  שנה 
משרתת  והצנרת  מה 
דולפינוס  חברת  את 

המצרית.

תמר  שותפות 
משני  באחד  מחזיקה 
למכירת  הענק  חוזי 

למצרים.  מישראל  גז 
נחת־ החוזים  שני 
 2018 בפברואר  מו 
מכי־ כוללים  והם 
תמר  ממאגר  הן  רה 
לווייתן,  ממאגר  והן 
בהיקף כולל של כ-64 
בחלו־ מ"ק,  מיליארד 
המא־ בין  שווה  קה 
כ-32  כלומר  גרים, 
מכל  מ"ק  מיליארד 
עשר  למשך  מאגר 
היקף  אספקה.  שנות 
המשוער  ההכנסות 
כפי  החוזים,  שני  של 
ידי  על  בזמנו  שדווח 
ושות־ תמר  שותפות 
פות לוויתן, הוא כ-15 
מיליארד דולר, כאשר 
הכ־ מהתמורה  כחצי 
להיכנס  אמורה  ספית 

לקופת המדינה.

נמצא מטבע זהב בן 1,100 שנה
במהלך חפירות של תלמידים באתר ארכיאולוגי באזור השרון גילתה תלמידה מטבע מהתקופה 

המוסלמית המוקדמת

מ‡ פ. יוחנן
גילתה  משה  מצור  ד'  מכיתה  תלמידה 
מטבע בן כ-1,100 שנה באתר חפירות באזור 
השרון. במסגרת יוזמה של המועצה האזורית 
ד'  כיתות  תלמידי  כ-600  הגיעו  השרון,  לב 
אתר  לחפור  השרון  לב  האזורית  מהמועצה 

ארכיאולוגי.
עבודות  במסגרת  בויינט,  דיווח  לפי 
החפירות - שירה סופר, תלמידת כיתה ד'4, 
קראה  ומיד  באדמה  מנצנץ  בחפץ  הבחינה 

למנהל האתר, אחיה כהן-תבור.
 בתוך האדמה נתגלה מטבע זהב שהוא 
המוקד־ המוסלמית  מהתקופה  הנראה  ככל 
ידי  על  שהוטבע  לספירה,  ה-9  מהמאה  מת, 
השלטון העבאסי בבגדד. לדברי ראשי התו־
והוא  דינר  של  ערך  בעל  הוא  המטבע  כנית, 
מהסוג הגבוה ביותר שנמצא בסביבה. המט־

בע שוקל כ-4 גרם.
מנהל האתר אמר כי מאוד נדיר למצוא 
כעת,  טוב.  כך  כל  במצב  בעיקר  כזה,  מטבע 
יועבר המטבע למומחי רשות העתיקות לצו־

רך טיפול.

עיראק: גזר דין מוות 
לצרפתי פעיל דאע"ש

האיש הורשע בהשתייכות לארגון המדינה האסלאמית ◆ זהו הצרפתי השמיני בשבועות האחרונים 
שנידון למוות בעיראק באשמה זו

מ‡ פ. יוחנן
בית משפט בעיראק הטיל גזר דין מוות 
על אזרח צרפתי אשר הורשע בפעילות למען 
הטל־ בערוץ  דיווח  פי  על  כך  דאעש,  ארגון 
שהועבר  "אל-סומריה",  העיראקי,  וויזיה 
לשורה של סוכנויות ידיעות ברחבי העולם. 

זוהי  כי  נמסר  הידיעות  לסוכנויות 
צרפתי  שאזרח  השבוע  התשיעית  הפעם 
האס־ המדינה  לארגון  בהשתייכות  מורשע 

דווח  העיראקי  הטלוויזיה  מערוץ  לאמית. 
אשר   ,32 בן  עווידאת,  בפאדל  מדובר  כי 
נלקח בשבי בסוריה על ידי כוחות מקומיים 
ואחר כך  הברית,   הפועלים בשירות ארצות 
הועבר לכוחות הביטחון העיראקים. משפטו 
בדיקה  עבר  שהוא  לאחר  במאי,  ב-27  החל 

רפואית ונמצא כשיר לעמוד לדין. 
יש  למורשעים  העיראקי,  החוק  לפי 

חודש לערער על גזר דינם, אך סביר להניח 
לקבל  הסיכוי  העבירות,  חומרת  שלנוכח 
מאי  חודש  בסוף  קלוש.  הוא  הערעור  את 
שבעה  לעוד  דומה  מוות  דין  גזר  על  הוחלט 

צרפתים וטוניסאי אחד. ארגוני זכויות אדם 
מערביים מפקפקים בהרשעות בית המשפט 
העיראקי, וטוענים כי חלק מההודאות הוצאו 

מהאשמים לאחר עינויים קשים. 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
מה חיים בן נעמי, ‡סר 

‚רסי‡לה ב סופיה, רפ‡ל נחום 
בן חוה, רו ב ונה בריינ„ל, 

יע˜ב בן ‡סר רה
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com
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סקר: 71% מיהודי ארה"ב לא מרוצים מטראמפ
מרבית מהיהודים האמריקנים תומכים בפתרון של שתי מדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני ובפינוי התנחלויות

מ‡ פ. יוחנן
הוועד  של  השנתי  הסקר 
מר־ כי  מגלה  האמריקני,  היהודי 
אינם  ארצות-הברית  יהודי  בית 
הנשיא  תפקוד  את  בחיוב  רואים 
מהנשאלים   71% טראמפ.  דונלד 
בדעה  מחזיקים  אינם  כי  השיבו 
הביעו   26% ואילו  לגביו  חיובית 
כי  מהסקר  עלה  עוד  תמיכה.  בו 
האמריק־ היהודים  של  גדול  רוב 
מדי־ שתי  של  בפתרון  תומך  נים 
הישראלי-פלסטיני.  לסכסוך  נות 
שבמסגרת  בכך  גם  תומכים  הם 

הסכם שלום, ישראל תצטרך לפ־
נות התנחלויות.

עמדות  את  שבחן  בסקר 
בארצות-הב־ היהודי  הציבור 
 37% רק  וישראל,  צרפת  רית, 
חיובית  דעה  הביעו  מהנשאלים 
נשיא  מטפל  בו  לאופן  בנוגע 
הקשו־ בעניינים  ארצות-הברית 
 79% לעומת  זאת  לישראל.  רים 
במדי־ התומכים  מהישראלים 

ניותו.
ניתוח נתוני הסקר מגלה כי 
ירידה  חלה  האחרונות  בשנתיים 

יהודי  בתמיכת   8% של 
ארצות-הברית במפלגה 
הדמוקרטית ועלייה של 
ברפובלי־ בתמיכה   3%
כמחצית  אולם,  קנים. 
האמריקנים  מהיהודים 
עצמם  מגדירים  עדיין 
רפו־  18% דמוקרטים, 
רואים  והיתר  בליקנים 
או  כעצמאים  עצמם 

בלתי מזוהים פוליטית.

לראשונה: 

גז מישראל הועבר 
למצרים לקראת 
הזרמה מסחרית

הגז יוזרם מאשקלון ועד נקודת החיבור באל עריש 
ויועבר ללקוחות תעשייתיים מצריים ◆ החוזה, שכולל 
העברת גז גם ממאגר לוויתן, נחתם למשך עשר שנים

מ‡ פ. יוחנן
מאגר  שותפות 
בה־ החלה  תמר  הגז 
ראשוניות  גז  זרמות 
כך  למצרים,  מישראל 
ב"כלכליסט".  דווח 
האח־ ההכנות  אלה 
הזרמה  לקראת  רונות 
חופשית  מסחרית 
שוגר  בשישי  ומלאה. 
הצנרת,  בדיקת  מתקן 
"פקק", לבדיקה שהגז 
כל  לאורך  אותו  דוחק 
היש־ מהחיבור  הקו - 
במת־ שממוקם  ראלי 
חם חברת קצא"א (קו 
אסיה)  אירופה  צינור 
לנקו־ ועד  באשקלון, 
המצרית  החיבור  דת 

באל עריש.
של  הדחיקה 
לה־ אמורה  ה"פקק" 

השבוע,  כבר  סתיים 
יימצאו  שלא  ובמידה 
שו־ מיוחדות,  בעיות 
בה־ תחל  תמר  תפות 
מלאה  מסחרית  זרמה 
הגז  של  וחופשית 
ללקוחות  הישראלי 
במצרים.  תעשייתיים 
המהלך  יושלם  בכך 
אז  ב-2008,  שהחל 
שירתה צנרת ההולכה 
לאשק־ עריש  אל  בין 
לון את חברת החשמל 
ממצרים  גז  והזרימה 
 11 כעבור  לישראל. 
הזרי־ כיוון  נהפך  שנה 
משרתת  והצנרת  מה 
דולפינוס  חברת  את 

המצרית.

תמר  שותפות 
משני  באחד  מחזיקה 
למכירת  הענק  חוזי 

למצרים.  מישראל  גז 
נחת־ החוזים  שני 
 2018 בפברואר  מו 
מכי־ כוללים  והם 
תמר  ממאגר  הן  רה 
לווייתן,  ממאגר  והן 
בהיקף כולל של כ-64 
בחלו־ מ"ק,  מיליארד 
המא־ בין  שווה  קה 
כ-32  כלומר  גרים, 
מכל  מ"ק  מיליארד 
עשר  למשך  מאגר 
היקף  אספקה.  שנות 
המשוער  ההכנסות 
כפי  החוזים,  שני  של 
ידי  על  בזמנו  שדווח 
ושות־ תמר  שותפות 
פות לוויתן, הוא כ-15 
מיליארד דולר, כאשר 
הכ־ מהתמורה  כחצי 
להיכנס  אמורה  ספית 

לקופת המדינה.

נמצא מטבע זהב בן 1,100 שנה
במהלך חפירות של תלמידים באתר ארכיאולוגי באזור השרון גילתה תלמידה מטבע מהתקופה 

המוסלמית המוקדמת

מ‡ פ. יוחנן
גילתה  משה  מצור  ד'  מכיתה  תלמידה 
מטבע בן כ-1,100 שנה באתר חפירות באזור 
השרון. במסגרת יוזמה של המועצה האזורית 
ד'  כיתות  תלמידי  כ-600  הגיעו  השרון,  לב 
אתר  לחפור  השרון  לב  האזורית  מהמועצה 

ארכיאולוגי.
עבודות  במסגרת  בויינט,  דיווח  לפי 
החפירות - שירה סופר, תלמידת כיתה ד'4, 
קראה  ומיד  באדמה  מנצנץ  בחפץ  הבחינה 

למנהל האתר, אחיה כהן-תבור.
 בתוך האדמה נתגלה מטבע זהב שהוא 
המוקד־ המוסלמית  מהתקופה  הנראה  ככל 
ידי  על  שהוטבע  לספירה,  ה-9  מהמאה  מת, 
השלטון העבאסי בבגדד. לדברי ראשי התו־
והוא  דינר  של  ערך  בעל  הוא  המטבע  כנית, 
מהסוג הגבוה ביותר שנמצא בסביבה. המט־

בע שוקל כ-4 גרם.
מנהל האתר אמר כי מאוד נדיר למצוא 
כעת,  טוב.  כך  כל  במצב  בעיקר  כזה,  מטבע 
יועבר המטבע למומחי רשות העתיקות לצו־

רך טיפול.

עיראק: גזר דין מוות 
לצרפתי פעיל דאע"ש

האיש הורשע בהשתייכות לארגון המדינה האסלאמית ◆ זהו הצרפתי השמיני בשבועות האחרונים 
שנידון למוות בעיראק באשמה זו

מ‡ פ. יוחנן
בית משפט בעיראק הטיל גזר דין מוות 
על אזרח צרפתי אשר הורשע בפעילות למען 
הטל־ בערוץ  דיווח  פי  על  כך  דאעש,  ארגון 
שהועבר  "אל-סומריה",  העיראקי,  וויזיה 
לשורה של סוכנויות ידיעות ברחבי העולם. 

זוהי  כי  נמסר  הידיעות  לסוכנויות 
צרפתי  שאזרח  השבוע  התשיעית  הפעם 
האס־ המדינה  לארגון  בהשתייכות  מורשע 
דווח  העיראקי  הטלוויזיה  מערוץ  לאמית. 
אשר   ,32 בן  עווידאת,  בפאדל  מדובר  כי 
נלקח בשבי בסוריה על ידי כוחות מקומיים 
ואחר כך  הברית,   הפועלים בשירות ארצות 
הועבר לכוחות הביטחון העיראקים. משפטו 
בדיקה  עבר  שהוא  לאחר  במאי,  ב-27  החל 

רפואית ונמצא כשיר לעמוד לדין. 
יש  למורשעים  העיראקי,  החוק  לפי 

חודש לערער על גזר דינם, אך סביר להניח 
לקבל  הסיכוי  העבירות,  חומרת  שלנוכח 
מאי  חודש  בסוף  קלוש.  הוא  הערעור  את 
שבעה  לעוד  דומה  מוות  דין  גזר  על  הוחלט 

צרפתים וטוניסאי אחד. ארגוני זכויות אדם 
מערביים מפקפקים בהרשעות בית המשפט 
העיראקי, וטוענים כי חלק מההודאות הוצאו 

מהאשמים לאחר עינויים קשים. 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
מה חיים בן נעמי, ‡סר 

‚רסי‡לה ב סופיה, רפ‡ל נחום 
בן חוה, רו ב ונה בריינ„ל, 

יע˜ב בן ‡סר רה
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com
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גורמים בסביבת ראה''מ: סמוטריץ 
לא יקבל את תיק המשפטים

בלשכת נתניהו זעמו על דבריו של סמוטריץ': משחק לידיו של ליברמן ◆ 
מאוחר יותר הכחיש נתניהו את הדיווח 

מ‡: ח. פרנ˜ל
הפוליטית  במערכת  סערה 
במח־ השנויה  התבטאותו  לאחר 
הלאומי  האיחוד  יו''ר  של  לוקת 
לח־ יש  כי  סמוטריץ',  בצלאל 
יובל  השר  התורה.  למשפט  זור 
שטייניץ מהליכוד אמר, כי דבריו 
של סמוטריץ גורמים נזק לליכוד 
כשנתניהו  לליברמן,  ועוזרים 

מאשר את דבריו בהנהון. 
בכירים  צוטטו  אתמול 
כי  אחרונות  בידיעות  בליכוד 
ממשרד  לשכוח  יכול  סמוטריץ' 
נזק  גורם  הוא  וכי  המשפטים 
של  לידיו  ומשחק  לליכוד  עצום 

ליברמן. 

לדבריו  הגיב  סמוטריץ' 
ומכין  בשותפיו  בוגד  נתניהו  כי 
בס־ בבחירות.  לכישלון  אליבי 
ביבתו הוסיפו ואמרו "יישור הקו 
של נתניהו עם מתקפות השמאל 
נראים  והיהדות  סמוטריץ'  נגד 
לכש־ שלו  האליבי  הכנת  כמו 
את  להטיל  וניסיון  בבחירות  לון 
טוב  אחרים.  על  לכך  האחריות 
יעשה אם יתמקד בלנהל קמפיין 
לבגוד  במקום  מתנצל  ולא  טוב 

בשותפיו הטבעיים". 
סמו־ של  דבריו  כי  יצויין 
אף  חריפה  ביקורת  עוררו  טריץ 
הימין.  מפלגות  איחוד  בתוך 
שלא לציטוט אמרו גורמים בבית 

סמוטריץ  של  דבריו  כי  היהודי 
יו''ר  מתועלת.  נזק  יותר  גורמים 
ניסה  אף  פרץ  רפי  הרב  המפלגה 
סמוטריץ  של  דבריו  את  לרכך 
להח־ התכוון  לא  הוא  כי  ואמר 
את  להביא  אלא  התורה  דין  לת 
המש־ לתוך  התורה  משפט  רוח 
חושב  עדיין  "אני  הישראלי.  פט 
לכהן  ראוי  איש  הוא  שבצלאל 
כשבצ־ המשפטים,  שר  בתפקיד 
לאל אמר דין התורה הוא התכוון 
ולהכניס  כמוך'  לרעך  ל'ואהבת 
רוח  את  הישראלי  המשפט  אל 
מדינת  פה  להקים  לא  התורה, 
הלכה" הסביר פרץ. מאוחר יותר 

הכחיש נתניהו את הדיווחים..

בעת ביקורו בבריטניה: 

נשיא ארה"ב תקף את ראש 
עיריית לונדון

קודם לכן תקף ראש עיריית לונדון את נשיא ארה"ב ◆ העימות בין השניים 
התרחש בעת הביקור הממלכתי שעורך טראמפ בממלכה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארה"ב,  נשיא  בין  העימות 
עיריית  לראש  טראמפ,  דונלד 
החל  אשר  קאן,  סאדיק  לונדון, 
לראשות  קאן  של  היבחרו  מאז 
עיריית לונדון, נמשך גם אתמול. 
עם נחיתתו של הנשיא האמריק־
כנגד  חריפה  הודעה  כתב  הוא  ני 

את  כינה  בה  לונדון  העיר  ראש 
קאן בשם "לוזר".

עבו־ שעשה  חאן,  "סאדיק 
לונדון,  העיר  כראש  איומה  דה 
באופן  כשדיבר  בטיפשות  נהג 
בעלת  ארה"ב,  נשיא  על  דוחה 
של  ביותר  החשובה  הברית 
והוסיף,  טראמפ  כתב  בריטניה", 

"הוא לוזר מוחלט שצריך להתמ־
קד בפשע בלונדון, לא בי".

הגיעו  טראמפ  של  דבריו 
קאן,  שפרסם  להודעה  כתגובה 
לארח  שלא  לבריטניה  קרא  בה 
גזען  אותו  וכינה  טראמפ,  את 

ושונא מוסלמים.

סקר בבריטניה: 

מפלגת ה'ברקזיט' כובשת את 
המקום הראשון בבחירות העתידיות

לפי הסקר, מפלגת הלייבור 
מגיעה למקום השני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המסקרנות  המדינות  אחת 
שו־ לכתיבת  נכון  בעולם  ביותר 
הגדולה  בריטניה  היא  אלו  רות 
צפויה  מה  שבמובן  המדינה   -
האיחוד  של  גורלו  את  להכריע 
האירופי כולו. כעת היא ממקדת 
הת־ כלי  של  עיניהם  את  לעברה 
מד־ אשר  הבינלאומיים  קשורת 
בממלכה  הבחירות  לו  כי  ווחים 
בימים  נערכות  היו  המאוחדת 
אלו מי שהיה נבחר למקום הרא־
שון אלו לא השמרנים או מפלגת 
את  כה  עד  שהחליפו  הלייבור 
ובבית  הממשלה  בבניין  השליטה 
מפל־ דווקא  אלא   ,10 בדאונינג 
פארג',  נייג'ל  של  ה'ברקזיט'  גת 
מידית  בהיפרדות  תומכת  אשר 

לפי  וזוכה  האירופי  מהאיחוד 
סקר שפורסם בבריטניה ב-26% 

מקולות המצביעים. 
מפלגת  מגיעה  זה  אחרי 
הש־ במקום  ולאחריה,  הלייבור 
לישי, מתייצבת המפלגה השמר־

באחד  בלבד,  אחוזים  עם 17  נית 
מרגעי השפל הגדולים שלה בכל 

הזמנים. במקום הרביעי והחמישי 
דמוקרטית'  ה'ליברל  המפלגות 
אחוזי   11 ו־   16 עם  וה'ירוקים' 
תמיכה בהתאמה. שתי המפלגות 
משמעותית  עליה  רשמו  הללו 
הקו־ הסקר  לעומת  הקהל  בדעת 
דם שנערך לפני חמישה שבועות 

בלבד.

דיווח: שליח צפון קוריאה 
למו"מ עם ארה"ב עצור

רשת סי-אן-אן מדווחת כי האיש נחקר על חלקו בכישלון השיחות בין קוריאה 
הצפונית לארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בכלי  שנפוצו  הדיווחים 
התקשורת בעולם לפיהם שליחו 
של קים ג'ונג' און, מנהיג קוריאה 
ארה"ב  עם  למו"מ  הצפונית, 
להורג,  הוצא  אף  ואולי  נעצר 
פרסומם  עם  לכאורה,  הופרכו, 

יונג  קים  האיש,  של  תמונתו  של 
לצד  נראה  הוא  בה  שמו,  צ'ול 
אירוע  במהלך  העליון  המנהיג 
הקומו־ המפלגה  שערכה  מיוחד 

ניסטית. 
בעקבות כך מפרסמת רשת 
האיש  כי  האמריקנית  סי-אן-אן 

על  הדיווחים  וכי  בחיים  נותר 
כך שהוא הוצא להורג אינם נכו־
ששוחחו  גורמים  זאת,  עם  נים. 
מסרו  האמריקנית  הרשת  עם 
ונחקר  במעצר  נמצא  שהשליח 
עם  השיחות  בכישלון  חלקו  על 

ארה"ב.
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שקד: מתכוונת לחזור למשרד 
המשפטים

מנדלבליט: "באת לשנות, ושינית" ◆ שי ניצן: "לעיתים חששנו שחוקים שרצית 
לקדם מנוגדים לחוקי היסוד" 

מ‡: ח. פרנ˜ל
מתפקי־ שפוטרה  לאחר 
ראש  ע''י  המשפטים  כשרת  דה 
השרה  אתמול  הגיעה  הממשלה, 
לטקס  שקד  איילת  היוצאת 
במשרד  עבורה  שנערך  פרידה 
בנוכחות  בירושלים,  המשפטים 
היועץ המשפטי לממשלה אביחי 
שי  המדינה  פרקליט  מנדלבליט, 

ניצן ובכירי המשרד. 
בדבריה אמרה שקד כי היא 
המש־ של   DNA-ה את  שינתה 
רד. "אומרים על ההתחלות שכו־

מד־ לא  הסוף  על  אבל  קשות  לן 
ברים", אמרה שקד. "אבל האמת 
היא שהסוף לא פחות קשה ואח־
וטובות,  גדושות  שנים  ארבע  רי 
עצום,  וסיפוק  בעשייה  מלאות 
והסוף  תקופה  של  לסופה  הגענו 
שאהבתי  סוד  לא  זה  פשוט.  לא 
והתכוונתי  במשרד  העבודה  את 
להמשיך בעבודתי בכל הכוח, גם 

בארבע השנים הקרובות".
אמר:  מנדלבליט  היועמ''ש 
במ־ שעמדת  כך  על  חולק  "אין 
גם  באת  מרובה.  בהצלחה  שימה 

שינית."  ואכן   – דברים  לשנות 
מנדלב־ התייחס  דבריו  בהמשך 
בינו  שהיו  הדעות  לחילוקי  ליט 
לבין השרה היוצאת: "לא אסתיר 
ידענו  אך  ביננו,  מחלוקת  שיש 
מכוב־ בצורה  הדיונים  את  לנהל 

דת".
המ־ פרקליט  דיבר  אחריו 
דינה שי ניצן, ואמר כי הוא מודה 
ובעובדי  בו  תמיכתה  על  לשרה 
הפרקליטות בשעה שהותקפו על 
בטוהר  דופי  והוטל  החלטותיהם 

שיקוליהם.

הארגון לשיתוף פעולה מוסלמי 
גינה את ההכרה האמריקנית 

בירושלים כבירת ישראל
המדינות גינו גם את תקיפתן של מכליות הנפט במפרץ הפרסי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בכינוס מיוחד שערך האר־
איסלאמי  פעולה  לשיתוף  גון 
המדי־ גינו  שבסעודיה  במכה 
ההחלטה  את  המשתתפות  נות 
בירושלים  להכיר  האמריקנית 
כבירתה של מדינת ישראל. המ־
דינות המשתתפות בכינוס קראו 
לעולם להתאחד במטרה להוביל 
ולנ־ פלסטינית  מדינה  להקמת 

סיגתה של ישראל מהגולן. 
את  המדינות  גינו  כן  כמו 
תקיפתן של מכליות הנפט במפ־
רץ הפרסי וקראו למדינות העו־
לש־ במטרה  כולן  להתגייס  לם 
ועל  הבינלאומי  הסחר  על  מור 

היציבות באזור המזרח התיכון.
של  הסיכום  בהודעת 
דוחים  "אנו  נאמר:  הוועידה 
בינלאומיים  גורמים  של  עמדות 
בהארכת  התומכות  מדינות  או 

ההתנחלויות  והרחבת  הכיבוש 
הלגיטימיות  הזכויות  חשבון  על 
של העם הפלסטיני, כולל הכרה 
בירוש־ האמריקאי  הממשל  של 
החלטה  כל  ישראל.  כבירת  לים 
בירושלים  להכיר  מדינה  של 
כבירת ישראל תיחשב כמבוטלת 
ההיס־ בזכויות  פגיעה  ומהווה 
והלאומיות  המשפטיות  טוריות, 
והאיסלא־ הפלסטיני  העם  של 

מי".

ארה"ב לגרמניה: 'הכירו 
בחיזבאללה כארגון טרור'

את הדברים אמר מזכיר המדינה לקנצלרית גרמניה במהלך פגישתם 
מ‡ ‡ברהם ויסמן

האמריקני,  המדינה  מזכיר 
לגרמניה  קרא  פומפאו,  מייק 
השיעי  הטרור  בארגון  להכיר 
את  טרור.  כארגון  חיזבאללה 

לקנצל־ פומפאו  אמר  הדברים 
רית גרמניה אנגלה מרקל, במה־

לך פגישתם של השניים בברלין. 
את  לקבל  מקווים  "אנו 
על  ודיברנו  גרמניה,  של  עזרתה 
בחיזבאללה  בהכרה  היום,  זה 

אותה  ולהוציא  מאוחדת  כישות 
שע־ כפי  בגרמניה,  לחוק  מחוץ 
יותר  מוקדם  בריטניה  שתה 
בתדרוך  פומפאו  אמר  השנה", 
לעיתונאים עם תום פגישתו עם 

מרקל.

ובאו כולם בברית יחד

הערב בביתר עילית: 
עצרת חיזוק והתעוררות לקראת זמן מתן תורתינו

העצרת תיערך בביהמ"ד צאנז בשכונת הגפן ע"י רשת הכוללים "זכות אבות" ללימוד ש"ס משניות 

מ‡: מ. מון
עילית  ביתר  תושבי  המוני 
בראשות  והעדות  החוגים  מכל 
הק'  הקהלות  ראשי  העיר,  רבני 
יתכנסו  שליט"א  הכוללים  וראשי 
והתעוררות  חיזוק  לעצרת  הערב 
תורה  מתן  חג  לקראת  מרכזית 

הכו־ רשת  ע"י  שתיערך  הבעל"ט 
ללימוד   - אבות"  "זכות  ללים 
מידי  משנה  סדרי  ששה  וסיום 
ביהמ"ד  בהיכל  בחודשו  חודש 
מאירים  פנים  רחוב  צאנז  דחסידי 

4 בשכונת הגפן.
תתחיל  המרכזית  העצרת 

ובמהלכה  בערב  וחצי   9 בשעה 
אש  להבות  חוצבים  דברים  ישאו 
ושקידתה  התורה  אהבת  במעלת 
האלו  הק'  הימים  סגולת  ובגודל 
של ימי מתן תורתינו גדולי המש־
פיעים: הגה"צ רבי צבי מאיר זיל־
ברברג שליט"א ראש חברות נחלת 

והמגיד  ירושלים  בעיה"ק  יעקב 
יצחק  רבי  הגה"צ  הנודע  מישרים 
מרן  חדב"נ  שליט"א  קולידצקי 

הגר"ח קנייבסקי שליט"א.
מעמד  יערך  הערב  במהלך 
במחזור  משנה  סדרי  ששה  סיום 
ה 220 שנלמד בחודש האחרון ע"י 

חברי רשת הכוללים "זכות אבות".
נמסר  הצפוי  הלחץ  לאור 
אמש מהועדה המארגנת כי רמקו־

מהלך  את  יעביר  קול  מגבירי  לים 
הצ־ הגאונים  ודרשות  העצרת 

הסמוכה  לרחבה  שליט"א  דיקים 
לביהמ"ד דחסידי צאנז.

מיד  תתקיים  מעריב  תפלת 
בתום העצרת.

מעמד הסיום מוקדש לטובת 
בת  חנה  שרה  אלטע  מרת  נשמת 

מורינו הרב יעקב שמריהו ע"ה
לכבוד  המעמד  יהיה  גדול 

התורה ולומדיה.

נשיא ארה"ב: "רוסיה הודיעה על 
הוצאת כוחותיה מוונצואלה"

המהלך הרוסי מתבצע ברקע היערכות לדיונים בין האופוזיציה לממשלה 
בוונצואלה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
הודיעה  רוסיה  כי  אתמול  אמר  מפ, 
רוב  את  שהוציאה  כך  על  לארה"ב 
הרו־ המהלך  מוונצואלה.  כוחותיה 
הצפויים  הדיונים  ברקע  מגיע  סי 

הדרום־ במדינה  האופוזיציה  בין 
גויאדו  חואן  בראשות  אמריקנית 
ניקולס  של  בראשותו  לממשלה 
הצדדים  צפויים  במסגרתם  מדורו, 
אפשרי  הסדר  על  בנורבגיה  לדון 
בוונ־ המתיחות  המשך  את  שימנע 

צואלה.
מתחולל  בוונצואלה  כידוע, 
לאופוזיציה  הממשלה  בין  עימות 
לטענת  המערב.  ידי  על  הנתמכת 
המדינה  אזרחי  רוב  האופוזיציה, 
אינם תומכים בממשלתו של מדורו. 

220 ש ה



19 יום רביעי ב' סיון תשע"ט 05/06/2019

שקד: מתכוונת לחזור למשרד 
המשפטים

מנדלבליט: "באת לשנות, ושינית" ◆ שי ניצן: "לעיתים חששנו שחוקים שרצית 
לקדם מנוגדים לחוקי היסוד" 

מ‡: ח. פרנ˜ל
מתפקי־ שפוטרה  לאחר 
ראש  ע''י  המשפטים  כשרת  דה 
השרה  אתמול  הגיעה  הממשלה, 
לטקס  שקד  איילת  היוצאת 
במשרד  עבורה  שנערך  פרידה 
בנוכחות  בירושלים,  המשפטים 
היועץ המשפטי לממשלה אביחי 
שי  המדינה  פרקליט  מנדלבליט, 

ניצן ובכירי המשרד. 
בדבריה אמרה שקד כי היא 
המש־ של   DNA-ה את  שינתה 
רד. "אומרים על ההתחלות שכו־

מד־ לא  הסוף  על  אבל  קשות  לן 
ברים", אמרה שקד. "אבל האמת 
היא שהסוף לא פחות קשה ואח־
וטובות,  גדושות  שנים  ארבע  רי 
עצום,  וסיפוק  בעשייה  מלאות 
והסוף  תקופה  של  לסופה  הגענו 
שאהבתי  סוד  לא  זה  פשוט.  לא 
והתכוונתי  במשרד  העבודה  את 
להמשיך בעבודתי בכל הכוח, גם 

בארבע השנים הקרובות".
אמר:  מנדלבליט  היועמ''ש 
במ־ שעמדת  כך  על  חולק  "אין 
גם  באת  מרובה.  בהצלחה  שימה 

שינית."  ואכן   – דברים  לשנות 
מנדלב־ התייחס  דבריו  בהמשך 
בינו  שהיו  הדעות  לחילוקי  ליט 
לבין השרה היוצאת: "לא אסתיר 
ידענו  אך  ביננו,  מחלוקת  שיש 
מכוב־ בצורה  הדיונים  את  לנהל 

דת".
המ־ פרקליט  דיבר  אחריו 
דינה שי ניצן, ואמר כי הוא מודה 
ובעובדי  בו  תמיכתה  על  לשרה 
הפרקליטות בשעה שהותקפו על 
בטוהר  דופי  והוטל  החלטותיהם 

שיקוליהם.

הארגון לשיתוף פעולה מוסלמי 
גינה את ההכרה האמריקנית 

בירושלים כבירת ישראל
המדינות גינו גם את תקיפתן של מכליות הנפט במפרץ הפרסי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בכינוס מיוחד שערך האר־
איסלאמי  פעולה  לשיתוף  גון 
המדי־ גינו  שבסעודיה  במכה 
ההחלטה  את  המשתתפות  נות 
בירושלים  להכיר  האמריקנית 
כבירתה של מדינת ישראל. המ־
דינות המשתתפות בכינוס קראו 
לעולם להתאחד במטרה להוביל 
ולנ־ פלסטינית  מדינה  להקמת 

סיגתה של ישראל מהגולן. 
את  המדינות  גינו  כן  כמו 
תקיפתן של מכליות הנפט במפ־
רץ הפרסי וקראו למדינות העו־
לש־ במטרה  כולן  להתגייס  לם 
ועל  הבינלאומי  הסחר  על  מור 

היציבות באזור המזרח התיכון.
של  הסיכום  בהודעת 
דוחים  "אנו  נאמר:  הוועידה 
בינלאומיים  גורמים  של  עמדות 
בהארכת  התומכות  מדינות  או 

ההתנחלויות  והרחבת  הכיבוש 
הלגיטימיות  הזכויות  חשבון  על 
של העם הפלסטיני, כולל הכרה 
בירוש־ האמריקאי  הממשל  של 
החלטה  כל  ישראל.  כבירת  לים 
בירושלים  להכיר  מדינה  של 
כבירת ישראל תיחשב כמבוטלת 
ההיס־ בזכויות  פגיעה  ומהווה 
והלאומיות  המשפטיות  טוריות, 
והאיסלא־ הפלסטיני  העם  של 

מי".

ארה"ב לגרמניה: 'הכירו 
בחיזבאללה כארגון טרור'

את הדברים אמר מזכיר המדינה לקנצלרית גרמניה במהלך פגישתם 
מ‡ ‡ברהם ויסמן

האמריקני,  המדינה  מזכיר 
לגרמניה  קרא  פומפאו,  מייק 
השיעי  הטרור  בארגון  להכיר 
את  טרור.  כארגון  חיזבאללה 

לקנצל־ פומפאו  אמר  הדברים 
רית גרמניה אנגלה מרקל, במה־

לך פגישתם של השניים בברלין. 
את  לקבל  מקווים  "אנו 
על  ודיברנו  גרמניה,  של  עזרתה 
בחיזבאללה  בהכרה  היום,  זה 

אותה  ולהוציא  מאוחדת  כישות 
שע־ כפי  בגרמניה,  לחוק  מחוץ 
יותר  מוקדם  בריטניה  שתה 
בתדרוך  פומפאו  אמר  השנה", 
לעיתונאים עם תום פגישתו עם 

מרקל.

ובאו כולם בברית יחד

הערב בביתר עילית: 
עצרת חיזוק והתעוררות לקראת זמן מתן תורתינו

העצרת תיערך בביהמ"ד צאנז בשכונת הגפן ע"י רשת הכוללים "זכות אבות" ללימוד ש"ס משניות 

מ‡: מ. מון
עילית  ביתר  תושבי  המוני 
בראשות  והעדות  החוגים  מכל 
הק'  הקהלות  ראשי  העיר,  רבני 
יתכנסו  שליט"א  הכוללים  וראשי 
והתעוררות  חיזוק  לעצרת  הערב 
תורה  מתן  חג  לקראת  מרכזית 

הכו־ רשת  ע"י  שתיערך  הבעל"ט 
ללימוד   - אבות"  "זכות  ללים 
מידי  משנה  סדרי  ששה  וסיום 
ביהמ"ד  בהיכל  בחודשו  חודש 
מאירים  פנים  רחוב  צאנז  דחסידי 

4 בשכונת הגפן.
תתחיל  המרכזית  העצרת 

ובמהלכה  בערב  וחצי   9 בשעה 
אש  להבות  חוצבים  דברים  ישאו 
ושקידתה  התורה  אהבת  במעלת 
האלו  הק'  הימים  סגולת  ובגודל 
של ימי מתן תורתינו גדולי המש־
פיעים: הגה"צ רבי צבי מאיר זיל־
ברברג שליט"א ראש חברות נחלת 

והמגיד  ירושלים  בעיה"ק  יעקב 
יצחק  רבי  הגה"צ  הנודע  מישרים 
מרן  חדב"נ  שליט"א  קולידצקי 

הגר"ח קנייבסקי שליט"א.
מעמד  יערך  הערב  במהלך 
במחזור  משנה  סדרי  ששה  סיום 
ה 220 שנלמד בחודש האחרון ע"י 

חברי רשת הכוללים "זכות אבות".
נמסר  הצפוי  הלחץ  לאור 
אמש מהועדה המארגנת כי רמקו־
מהלך  את  יעביר  קול  מגבירי  לים 
הצ־ הגאונים  ודרשות  העצרת 

הסמוכה  לרחבה  שליט"א  דיקים 
לביהמ"ד דחסידי צאנז.

מיד  תתקיים  מעריב  תפלת 
בתום העצרת.

מעמד הסיום מוקדש לטובת 
בת  חנה  שרה  אלטע  מרת  נשמת 

מורינו הרב יעקב שמריהו ע"ה
לכבוד  המעמד  יהיה  גדול 

התורה ולומדיה.

נשיא ארה"ב: "רוסיה הודיעה על 
הוצאת כוחותיה מוונצואלה"

המהלך הרוסי מתבצע ברקע היערכות לדיונים בין האופוזיציה לממשלה 
בוונצואלה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
הודיעה  רוסיה  כי  אתמול  אמר  מפ, 
רוב  את  שהוציאה  כך  על  לארה"ב 
הרו־ המהלך  מוונצואלה.  כוחותיה 
הצפויים  הדיונים  ברקע  מגיע  סי 

הדרום־ במדינה  האופוזיציה  בין 
גויאדו  חואן  בראשות  אמריקנית 
ניקולס  של  בראשותו  לממשלה 
הצדדים  צפויים  במסגרתם  מדורו, 
אפשרי  הסדר  על  בנורבגיה  לדון 
בוונ־ המתיחות  המשך  את  שימנע 

צואלה.
מתחולל  בוונצואלה  כידוע, 
לאופוזיציה  הממשלה  בין  עימות 
לטענת  המערב.  ידי  על  הנתמכת 
המדינה  אזרחי  רוב  האופוזיציה, 
אינם תומכים בממשלתו של מדורו. 
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צרפת: "ההתנחלויות הישראליות 
מנוגדות לחוק הבינלאומי"

משרד החוץ הצרפתי אמר כי הבנייה הישראלית בהתנחלויות פוגעת באפשרות 
להגעה להסדר בין ישראל לפלסטינים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
צרפת  של  החוץ  משרד 
מדינת  כנגד  גינוי  אתמול  פרסם 
ישראל בעקבות אישורם של 800 
באזו־ בירושלים,  דיור  יחידות 
הירוק.  לקו  מחוץ  הנמצאים  רים 
בנייה  כוללת  שאושרה  התוכנית 

בצ־ שונות  בשכונות  דירות  של 
התוכנית  וברמות.  ירושלים  פון 
לגינוי  כה  עד  הביאה  שאושרה 
מצד האיחוד האירופי, אשר תקף 
את המהלך וכינה אותו "לא תורם 

לקידום השלום".
הצ־ החוץ  משרד  בהודעת 

"ההתנחלויות  כי  נאמר  רפתי 
הבינלאומי.  לחוק  מנוגדות 
המתחים  להגברת  תורמות  הן 
בשטח ומחבלות בתנאים לפתרון 
צודק ובר-קיימא בין הישראלים 
לפלסטינים על בסיס הפתרון של 

שתי מדינות".

או חייגו ל: 053-3194968

ני‚ון  "וב‡ו כולם בברי יח„" 

 בועוחובר בח‚ ה
ע"„ ע"י כ"˜ ‡„מו"ר 

ממו„ז'י ליט"‡  

מוך ס„ר ‡לבומים 
 מו„זיˆע ‡וˆרו
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‰ב' - נו‡ עון
ִחית  ַמשְׁ ֵרא  ִיבָּ א  לֹּ שֶׁ ָעוֹן  ָהָאָדם  ַיֲעֶשׂה  לֹא  ֲהֵרי  שֶׁ ֶדם  ֵמַהקֹּ דוֹל  גָּ ֶזה  ַוֲהֵרי 

גוֹר עוֵֹמד ִלְפֵני  ִדְתַנן ָהעוֵֹבר ֲעֵבָרה ַאַחת קֶֹנה לוֹ ָקֵטגוֹר ֶאָחד ַוֲהֵרי אוֹתוֹ ַקטֵּ כְּ

א  ֶאלָּ עוָֹלם  בָּ ֶמת  ִמְתַקיֶּ ה  ִריָּ בְּ ְוֵאין  ֲעשַָׂאִני,  לוִֹני  פְּ ְואוֵֹמר  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

ם,  ה ִמְתַקיֵּ ה עוֵֹמד ְלָפָניו ּוַבמֶּ ִחית ַהזֶּ שְׁ רּוְך הּוא ַוֲהֵרי ַהמַּ דוֹׁש בָּ ְפעוֹ שֶׁל ַהקָּ שִׁ בְּ

ִחיִתים ֵיֵלְך ֵאֶצל ִמי שֲֶׁעשָׂאוֹ  רּוְך הּוא ֵאיִני ָזן ַמשְׁ דוֹׁש בָּ אַמר ַהקָּ יֹּ ין נוֵֹתן שֶּׁ ַהדִּ

ֶנֱעַנׁש  אוֹ  כוְֹרתוֹ  אוֹ  ָמתוֹ  ִנשְׁ ְונוֵֹטל  ד  ִמיַּ יוֵֹרד  ִחית  שְׁ ַהמַּ ְוָהָיה  ּנּו  ִממֶּ ְרֵנס  ְוִיְתפַּ

רּוְך הּוא עוֶֹשׂה  דוֹׁש בָּ ִחית ַההּוא, ְוֵאין ַהקָּ שְׁ ל ַהמַּ טֵּ ְתבַּ יִּ ִפי ָעְנׁשוֹ ַעד שֶׁ ָעָליו כְּ

ִחית  שְׁ ַהמַּ ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ּלוֹ  כֻּ ָהעוָֹלם  ָזן  שֶׁהּוא  ּוְכמוֹ  ָהַעִין  ְוסוֵֹבל  נוֹשֵׂא  א  ֶאלָּ ֵכן 

הּו  ִויַכלֵּ ְתׁשּוָבה  ַהחוֵֹטא בִּ ׁשּוב  יָּ שֶׁ אוֹ  ָבִרים,  דְּ לֹשָׁה  ִמשְּׁ ֶאָחד  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ַעד  ה  ַהזֶּ

ם  יִהנֹּ גֵּ בַּ ֵיֵלְך  אוֹ  ּוִמיָתה,  ִיּסּוִרים  בְּ ֶצֶדק  ׁשוֵֹפט  ֵלהּו  ְיַבטְּ אוֹ  ָפיו,  ִסגֻּ בְּ ֵלהּו  ִויַבטְּ

ל ָהעוָֹלם  שׂוֹא ּוֵפְרׁשּו ֲחַז"ל כָּ דוֹל ֲעוִֹני ִמנְּ ָאַמר ַקִין גָּ ְושָׁם ִיְפַרע חוֹבוֹ. ְוַהְינּו שֶׁ

רּוׁש  פֵּ ה ָיכוֹל ְלסוְֹבלוֹ  ֵאין ַאתָּ ה סוֵֹבל ֵיָרֶצה ָזן ּוְמַפְרֵנס, ַוֲעוִֹני ָכֵבד שֶׁ ַאתָּ ּלוֹ  כֻּ

זּון ּוְמַפְרֵנס  יָּ דוָֹלה שֶׁ ת ַסְבָלנּות גְּ ן ֲהֵרי ֶזה ִמדַּ ן, ִאם כֵּ ָאׁשּוב ַוֲאַתקֵּ ְלַפְרְנסוֹ ַעד שֶׁ

ׁשּוב. יָּ ָרא ַהחוֵֹטא ַעד שֶׁ בָּ ה ָרָעה שֶׁ ִריָּ בְּ

ֵהִריַע ַעד  ל עֹל ֲחֵברוֹ ְוָרעוָֹתיו שֶׁ ְהֶיה ַסְבָלן ִלְסבֹּ יִּ ה ָצִריְך שֶׁ מָּ ִיְלמֹד ָהָאָדם כַּ

ן ֲחֵברוֹ אוֹ ַעד  ל ַעד ְיַתקֵּ ָחָטא ֶנְגּדוֹ ְוהּוא ִיְסבֹּ ֶמת, שֶׁ ֲעַדִין ָרָעתוֹ ַקיֶּ ֶזה שֶׁ שִׁעּור כָּ

ל ֵמֵאָליו ְוַכּיוֵֹצא: טֵּ ְתבַּ יִּ שֶׁ

‰‚'- ועובר על פע
ׁש שֶׁל  ַממָּ א ַעל ָידוֹ  ִליַח ֶאלָּ ִחיָלה ַעל ְיֵדי שָׁ ֲהֵרי ֵאין ַהמְּ דוָֹלה שֶׁ ה גְּ ִמדָּ זוֹ 

ִהיא  ּוַמה  ְוגוֹ'  ִליָחה  ַהסְּ ָך  ִעמְּ י  כִּ ד)  קל,  (תהלים  ִדְכִתיב  כְּ הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

צַֹאת  ֵאת  ֲאדָֹני  ָרַחץ  ִאם  ד)  ד,  ִדְכִתיב (ישעיה  ֶהָעוֹן כְּ רוֵֹחץ  שֶׁהּוא  ִליָחה  ַהסְּ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהוִֹרים ְוגוֹ'  ִתיב (יחזקאל לו, כה) ְוָזַרְקתִּ נוֹת ִצּיוֹן ְוגוֹ׳ ְוֵכן כְּ בְּ

שַׁע. שַׁע ׁשוֵֹלַח ֵמיֵמי ְרִחיָצה ְועוֵֹבד ְורוֵֹחץ ַהפֶּ ְוָהִיינּו ְועוֵֹבר ַעל פֶּ

ן ַמה  א יֹאַמר ְוִכי ֲאִני ְמַתקֵּ לֹּ ְדמּות ֶזה ָצִריְך ִלְהיוֹת ָהָאָדם שֶׁ ׁש כִּ ה ַממָּ ְוִהנֵּ

רּוְך הּוא  דוֹׁש בָּ ֲהֵרי ָהָאָדם חֵֹטא ְוַהקָּ ְך שֶׁ ִחית, לֹא יֹאַמר כָּ לוִֹני ָחָטא אוֹ ִהשְׁ פְּ שֶׁ

ת ְורוֵֹחץ צַֹאת ֲעוֹנוֹ. ן ֶאת ְמֻעוָּ ִליַח ְמַתקֵּ א ַעל ְיֵדי שָׁ לֹּ ַעְצמוֹ שֶׁ בְּ

ִלְכלּוְך  רוֵֹחץ  ַעְצמוֹ  בְּ ֶלְך  ַהמֶּ ֲהֵרי  שֶׁ ַלֲחטֹא  ָלׁשּוב  ָהָאָדם  ׁש  יֵּ ִיְתבַּ אן  ּוִמכָּ

ָגָדיו:  בְּ

ב' לחודש

גרמניה: "איראן פועלת להשגת 
נשק להשמדה המונית"

הדו"ח כלל התייחסות גם למדינות נוספות, כמו פקיסטן וקוריאה הצפונית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
גרמניה  של  הביון  סוכנות 
קובעת בדו"ח מיוחד שנחשף בי־
מים האחרונים, כי איראן פועלת 
המונית.  להשמדה  נשק  להשגת 
בדו"ח של סוכנות הביון הגרמנית 
לה־ מנסים  האיראנים  כי  נאמר, 
שיג רכיבים שיסייעו להם לייצר 
המונית.  להשמדה  המשמש  נשק 
הגר־ הביון  כי  עוד,  נאמר  בדו"ח 

מכונה  מכירת  לסכל  הצליח  מני 
לידי  טילים  ייצור  המאפשרת 
את  האיראנים.  הביטחון  כוחות 
אמורה  הייתה  האמורה  המכונה 
גרמנית,  חברה  לאיראן  לספק 
על  סוכל  כאמור,  המהלך  אולם 

ידי הביון הגרמני.
לפעילות  התייחס  הדו"ח 
לצד  בעניין  הענפה  האיראנית 
פעילותן של מדינות נוספות בת־
קונבנציונלי:  הבלתי  הנשק  חום 

הר־ את  זאת  מבחינה  לזכור  "יש 
פקיס־ של  האסלאמית  פובליקה 
של  האסלאמית  הרפובליקה  טן, 
הדמוקרטית  הרפובליקה  איראן, 
הצפונית)  (קוריאה  קוריאה  של 
הסורית.  הערבית  והרפובליקה 
אלה,  מדינות  של  הביון  שירותי 
בפעי־ מעורבים  רבות,  בדרכים 
לויות הפצה בלתי חוקיות ברחבי 
עס־ במבנים  שימוש  תוך  העולם 

קיים", נכתב בדו"ח המיוחד. 

מעמד מרומם של  קבלת התורה 
בישיבת 'בני יששכר' בחדרה

במשך יומיים של שבת וערב שבועות שקדו התלמידים על תלמודם בסדרים 
רצופים של שעות ארוכות.

מ‡: מ. מון
רושם  ורב  מרומם  מעמד 
של קבלת התורה התקיים בישי־
במשך  בחדרה.  יששכר'  'בני  בת 
שבועות  וערב  שבת  של  יומיים 
תלמו־ על  התלמידים  שקדו 
שעות  של  רצופים  בסדרים  דם 
שיחות  נלוו  אלו  על  ארוכות. 
מוסר של רבני הישיבה, שהפלי־

שהוא  תורה  מתן  יום  במעלת  גו 
הדין  יום  בספרים  שמובא  כפי 
כל  של  התורה  ולימוד  תורה  של 

השנה נגזר באותו היום.
ימי  קדמו  השבועות  לחג 
העומר  ספירת  ימי  של  הכנה 
ול־ ללימוד  בישיבה  שהוקדשו 
אבן  שהוא  חברים,  דיבוק  חיזוק 
הישי־ תלמידי  בישיבה.  יסוד 

מיוחדים  לימוד  סדרי  קבעו  בה 
בסוגיות   ובפרט  התורה  בקנייני 
העוסקות במעלת דיבוק חברים, 
שמלבד השייכות שלו לימי ספי־

תלמידי  מתו  שבהם  העומר  רת 
מהק־ אחד  גם  הוא  עקיבא,  רבי 
ניינים הגדולים  שהתורה נקנית 
לכתיבת  דגש  ניתן  כן  כמו  בהם. 
המסור  שכפי  תורה  חידושי 
גדול  קניין  הוא  ישראל,  מגדולי 
הדורות  גדולי  וכל  עלייה  לבני 
צמחו וגדלו דרך כתיבת חידושי 
תורה. בשיחה שקיימו לאחרונה 
מרן  של  במעונו  הישיבה  הנהלת 
רבי  הגדול  הגאון  התורה  שר 
הוא  שליט"א,  קנייבסקי  חיים 
החשי־ את  באוזניהם  וחיזק  שב 
בות הגדולה שייחס מרן החזו"א 

תורה  חידושי  לכתיבת  זיע"א, 
בשנות  נערים  ידי  על  ובפרט 

הישיבה קטנה. 
בא  חברים  הדיבוק  עניין 
לתלמידים  ביחס  גם  ביטוי  לידי 
את  לפקוד  המתעדים  החדשים 
הקרוב.  באלול  הישיבה  ספסלי 
שמע־ המנהג  התקבע  בישיבה 
מד ההדלקה בל"ג בעומר נעשה 
שיחלו  התלמידים  בהשתתפות 
את פרק לימודם בישיבה בשנת 
זה  מעמד  הבאה.  הלימודים 
מחזק את הקשר של התלמידים 
אותם  ומלמד  לישיבה  החדשים 
של  בכוח  פרק  למעשה  הלכה 
דיבוק חברים שהוא כאמור נושא 
של  בהליכותיהם  ומודגש  חושב 

תלמידי ישיבת 'בני יששכר'.
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‰ב' - נו‡ עון
ִחית  ַמשְׁ ֵרא  ִיבָּ א  לֹּ שֶׁ ָעוֹן  ָהָאָדם  ַיֲעֶשׂה  לֹא  ֲהֵרי  שֶׁ ֶדם  ֵמַהקֹּ דוֹל  גָּ ֶזה  ַוֲהֵרי 

גוֹר עוֵֹמד ִלְפֵני  ִדְתַנן ָהעוֵֹבר ֲעֵבָרה ַאַחת קֶֹנה לוֹ ָקֵטגוֹר ֶאָחד ַוֲהֵרי אוֹתוֹ ַקטֵּ כְּ

א  ֶאלָּ עוָֹלם  בָּ ֶמת  ִמְתַקיֶּ ה  ִריָּ בְּ ְוֵאין  ֲעשַָׂאִני,  לוִֹני  פְּ ְואוֵֹמר  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

ם,  ה ִמְתַקיֵּ ה עוֵֹמד ְלָפָניו ּוַבמֶּ ִחית ַהזֶּ שְׁ רּוְך הּוא ַוֲהֵרי ַהמַּ דוֹׁש בָּ ְפעוֹ שֶׁל ַהקָּ שִׁ בְּ

ִחיִתים ֵיֵלְך ֵאֶצל ִמי שֲֶׁעשָׂאוֹ  רּוְך הּוא ֵאיִני ָזן ַמשְׁ דוֹׁש בָּ אַמר ַהקָּ יֹּ ין נוֵֹתן שֶּׁ ַהדִּ

ֶנֱעַנׁש  אוֹ  כוְֹרתוֹ  אוֹ  ָמתוֹ  ִנשְׁ ְונוֵֹטל  ד  ִמיַּ יוֵֹרד  ִחית  שְׁ ַהמַּ ְוָהָיה  ּנּו  ִממֶּ ְרֵנס  ְוִיְתפַּ

רּוְך הּוא עוֶֹשׂה  דוֹׁש בָּ ִחית ַההּוא, ְוֵאין ַהקָּ שְׁ ל ַהמַּ טֵּ ְתבַּ יִּ ִפי ָעְנׁשוֹ ַעד שֶׁ ָעָליו כְּ

ִחית  שְׁ ַהמַּ ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ּלוֹ  כֻּ ָהעוָֹלם  ָזן  שֶׁהּוא  ּוְכמוֹ  ָהַעִין  ְוסוֵֹבל  נוֹשֵׂא  א  ֶאלָּ ֵכן 

הּו  ִויַכלֵּ ְתׁשּוָבה  בִּ ַהחוֵֹטא  ׁשּוב  יָּ שֶׁ אוֹ  ָבִרים,  דְּ לֹשָׁה  ִמשְּׁ ֶאָחד  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ַעד  ה  ַהזֶּ

ם  יִהנֹּ גֵּ בַּ ֵיֵלְך  אוֹ  ּוִמיָתה,  ִיּסּוִרים  בְּ ֶצֶדק  ׁשוֵֹפט  ֵלהּו  ְיַבטְּ אוֹ  ָפיו,  ִסגֻּ בְּ ֵלהּו  ִויַבטְּ

ל ָהעוָֹלם  שׂוֹא ּוֵפְרׁשּו ֲחַז"ל כָּ דוֹל ֲעוִֹני ִמנְּ ָאַמר ַקִין גָּ ְושָׁם ִיְפַרע חוֹבוֹ. ְוַהְינּו שֶׁ

רּוׁש  פֵּ ה ָיכוֹל ְלסוְֹבלוֹ  ֵאין ַאתָּ ה סוֵֹבל ֵיָרֶצה ָזן ּוְמַפְרֵנס, ַוֲעוִֹני ָכֵבד שֶׁ ַאתָּ ּלוֹ  כֻּ

זּון ּוְמַפְרֵנס  יָּ דוָֹלה שֶׁ ת ַסְבָלנּות גְּ ן ֲהֵרי ֶזה ִמדַּ ן, ִאם כֵּ ָאׁשּוב ַוֲאַתקֵּ ְלַפְרְנסוֹ ַעד שֶׁ

ׁשּוב. יָּ ָרא ַהחוֵֹטא ַעד שֶׁ בָּ ה ָרָעה שֶׁ ִריָּ בְּ

ֵהִריַע ַעד  ל עֹל ֲחֵברוֹ ְוָרעוָֹתיו שֶׁ ְהֶיה ַסְבָלן ִלְסבֹּ יִּ ה ָצִריְך שֶׁ מָּ ִיְלמֹד ָהָאָדם כַּ

ן ֲחֵברוֹ אוֹ ַעד  ל ַעד ְיַתקֵּ ָחָטא ֶנְגּדוֹ ְוהּוא ִיְסבֹּ ֶמת, שֶׁ ֲעַדִין ָרָעתוֹ ַקיֶּ ֶזה שֶׁ שִׁעּור כָּ

ל ֵמֵאָליו ְוַכּיוֵֹצא: טֵּ ְתבַּ יִּ שֶׁ

‰‚'- ועובר על פע
ׁש שֶׁל  ַממָּ א ַעל ָידוֹ  ִליַח ֶאלָּ ִחיָלה ַעל ְיֵדי שָׁ ֲהֵרי ֵאין ַהמְּ דוָֹלה שֶׁ ה גְּ ִמדָּ זוֹ 

ִהיא  ּוַמה  ְוגוֹ'  ִליָחה  ַהסְּ ָך  ִעמְּ י  כִּ ד)  קל,  (תהלים  ִדְכִתיב  כְּ הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

צַֹאת  ֵאת  ֲאדָֹני  ָרַחץ  ִאם  ד)  ד,  ִדְכִתיב (ישעיה  ֶהָעוֹן כְּ רוֵֹחץ  שֶׁהּוא  ִליָחה  ַהסְּ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהוִֹרים ְוגוֹ'  ִתיב (יחזקאל לו, כה) ְוָזַרְקתִּ נוֹת ִצּיוֹן ְוגוֹ׳ ְוֵכן כְּ בְּ

שַׁע. שַׁע ׁשוֵֹלַח ֵמיֵמי ְרִחיָצה ְועוֵֹבד ְורוֵֹחץ ַהפֶּ ְוָהִיינּו ְועוֵֹבר ַעל פֶּ

ן ַמה  א יֹאַמר ְוִכי ֲאִני ְמַתקֵּ לֹּ ְדמּות ֶזה ָצִריְך ִלְהיוֹת ָהָאָדם שֶׁ ׁש כִּ ה ַממָּ ְוִהנֵּ

רּוְך הּוא  דוֹׁש בָּ ֲהֵרי ָהָאָדם חֵֹטא ְוַהקָּ ְך שֶׁ ִחית, לֹא יֹאַמר כָּ לוִֹני ָחָטא אוֹ ִהשְׁ פְּ שֶׁ

ת ְורוֵֹחץ צַֹאת ֲעוֹנוֹ. ן ֶאת ְמֻעוָּ ִליַח ְמַתקֵּ א ַעל ְיֵדי שָׁ לֹּ ַעְצמוֹ שֶׁ בְּ

ִלְכלּוְך  רוֵֹחץ  ַעְצמוֹ  בְּ ֶלְך  ַהמֶּ ֲהֵרי  שֶׁ ַלֲחטֹא  ָלׁשּוב  ָהָאָדם  ׁש  יֵּ ִיְתבַּ אן  ּוִמכָּ

ָגָדיו:  בְּ

ב' לחודש

גרמניה: "איראן פועלת להשגת 
נשק להשמדה המונית"

הדו"ח כלל התייחסות גם למדינות נוספות, כמו פקיסטן וקוריאה הצפונית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
גרמניה  של  הביון  סוכנות 
קובעת בדו"ח מיוחד שנחשף בי־
מים האחרונים, כי איראן פועלת 
המונית.  להשמדה  נשק  להשגת 
בדו"ח של סוכנות הביון הגרמנית 
לה־ מנסים  האיראנים  כי  נאמר, 
שיג רכיבים שיסייעו להם לייצר 
המונית.  להשמדה  המשמש  נשק 
הגר־ הביון  כי  עוד,  נאמר  בדו"ח 

מכונה  מכירת  לסכל  הצליח  מני 
לידי  טילים  ייצור  המאפשרת 
את  האיראנים.  הביטחון  כוחות 
אמורה  הייתה  האמורה  המכונה 
גרמנית,  חברה  לאיראן  לספק 
על  סוכל  כאמור,  המהלך  אולם 

ידי הביון הגרמני.
לפעילות  התייחס  הדו"ח 
לצד  בעניין  הענפה  האיראנית 
פעילותן של מדינות נוספות בת־
קונבנציונלי:  הבלתי  הנשק  חום 

הר־ את  זאת  מבחינה  לזכור  "יש 
פקיס־ של  האסלאמית  פובליקה 
של  האסלאמית  הרפובליקה  טן, 
הדמוקרטית  הרפובליקה  איראן, 
הצפונית)  (קוריאה  קוריאה  של 
הסורית.  הערבית  והרפובליקה 
אלה,  מדינות  של  הביון  שירותי 
בפעי־ מעורבים  רבות,  בדרכים 
לויות הפצה בלתי חוקיות ברחבי 
עס־ במבנים  שימוש  תוך  העולם 

קיים", נכתב בדו"ח המיוחד. 

מעמד מרומם של  קבלת התורה 
בישיבת 'בני יששכר' בחדרה

במשך יומיים של שבת וערב שבועות שקדו התלמידים על תלמודם בסדרים 
רצופים של שעות ארוכות.

מ‡: מ. מון
רושם  ורב  מרומם  מעמד 
של קבלת התורה התקיים בישי־
במשך  בחדרה.  יששכר'  'בני  בת 
שבועות  וערב  שבת  של  יומיים 
תלמו־ על  התלמידים  שקדו 
שעות  של  רצופים  בסדרים  דם 
שיחות  נלוו  אלו  על  ארוכות. 
מוסר של רבני הישיבה, שהפלי־
שהוא  תורה  מתן  יום  במעלת  גו 
הדין  יום  בספרים  שמובא  כפי 
כל  של  התורה  ולימוד  תורה  של 

השנה נגזר באותו היום.
ימי  קדמו  השבועות  לחג 
העומר  ספירת  ימי  של  הכנה 
ול־ ללימוד  בישיבה  שהוקדשו 
אבן  שהוא  חברים,  דיבוק  חיזוק 
הישי־ תלמידי  בישיבה.  יסוד 

מיוחדים  לימוד  סדרי  קבעו  בה 
בסוגיות   ובפרט  התורה  בקנייני 
העוסקות במעלת דיבוק חברים, 
שמלבד השייכות שלו לימי ספי־

תלמידי  מתו  שבהם  העומר  רת 
מהק־ אחד  גם  הוא  עקיבא,  רבי 
ניינים הגדולים  שהתורה נקנית 
לכתיבת  דגש  ניתן  כן  כמו  בהם. 
המסור  שכפי  תורה  חידושי 
גדול  קניין  הוא  ישראל,  מגדולי 
הדורות  גדולי  וכל  עלייה  לבני 
צמחו וגדלו דרך כתיבת חידושי 
תורה. בשיחה שקיימו לאחרונה 
מרן  של  במעונו  הישיבה  הנהלת 
רבי  הגדול  הגאון  התורה  שר 
הוא  שליט"א,  קנייבסקי  חיים 
החשי־ את  באוזניהם  וחיזק  שב 
בות הגדולה שייחס מרן החזו"א 

תורה  חידושי  לכתיבת  זיע"א, 
בשנות  נערים  ידי  על  ובפרט 

הישיבה קטנה. 
בא  חברים  הדיבוק  עניין 
לתלמידים  ביחס  גם  ביטוי  לידי 
את  לפקוד  המתעדים  החדשים 
הקרוב.  באלול  הישיבה  ספסלי 
שמע־ המנהג  התקבע  בישיבה 

מד ההדלקה בל"ג בעומר נעשה 
שיחלו  התלמידים  בהשתתפות 
את פרק לימודם בישיבה בשנת 
זה  מעמד  הבאה.  הלימודים 
מחזק את הקשר של התלמידים 
אותם  ומלמד  לישיבה  החדשים 
של  בכוח  פרק  למעשה  הלכה 
דיבוק חברים שהוא כאמור נושא 
של  בהליכותיהם  ומודגש  חושב 

תלמידי ישיבת 'בני יששכר'.

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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הרב אבישלום ינקוביץ ז"ל 
מבית החולים שיבא בתל השומר הגיעה ביום שני, הבשורה הקשה על פטירתו 
בדמי ימיו של המתנדב הצעיר הרב אבישלום ינקוביץ ז"ל מאשדוד לאחר שלא 

חש בטוב לפני שבועיים והוא בגיל 36.  

בתפילה  העתירו  רבים 
לרפואת הרב רפאל אבישלום בן 
לו  שהוסיפו  לאחר  איטה  מרים 
לר־ כסגולה  "רפאל"  השם  את 
פואה אך נגזרה הגזירה השיב את 

נשמתו ליוצרה. 
המנוח ז"ל נולד בכ"ב אלול 
תשמ"ב לאביו הרב נחמן ינקוביץ 
צעיר,  בגיל  התייתם  ממנו  ז"ל 
שתחי'.  איטה  מרים  מרת  ולאמו 
לאחר נישואיו עם רעייתו שתחי' 
למשפחת גלאס מנתיבות והתגו־

רר במקום.  
לעיר  עבר  השנים  ברבות 
ציבור  בצרכי  עסק  שם  אשדוד 
היה ממתפללי בתי הכנסת עטרת 
חסידות  של  המדרש  ובית  צבי 
נעשכיז בעיר. התנדב רבות באר־
גון 'איחוד הצלה' והיה אדם מסור 

לכלל ולבני משפחתו. 
את  אחריו  הותיר  הוא 
ילדים  ותשעה  שתחי'  רעייתו 

יתומים שהגדולה בת 14 בלבד. 
במסע  השתתפו  מאות 
העלמין  בבית  המצמרר  ההלוויה 

בעיר

ספדו לו מרורים
ראש ישיבת  אריה לוי  הרב 

שכר שכיר 
רב  מונטג  שמואל  הרב 

הקהילה בנתיבות 
הרב יואל חברוני 
האדמור מנשכיז 

המג"ש הרב קלמן רוזנבוים 
יחז־ הרב  המישרים,  מגיד 

קאל יונגרייז
הרב סוקולובר ראש ישיבת 

עטרת התורה 

הגיס הרב שמעון אולשונג
הגיס הרב יוסף גלאס

יבשה  נותרה  לא  עין 
כשהיתומים הקטנים אמרו קדיש, 
כש2 עוללים עדיין לא למדו לומר

נפת־ הרבנים  בהוראת 
ות־ האלמנה  עבור  קרן  חה 
חיים  אשר  היתומים  שעת 
וחובות  מחפירה  בעניות 
 -  1800394747 עצומים: 

קרן 5120 ינקוביץ

ילדה נספתה בשריפה 
שפרצה ברכב 

הילדה נהרגה לאחר שרכב בכפר חליילה החל לבעור ◆ טרם התבררה סיבת 
הדליקה 

מ‡: מ. יו„  
שפ־ בשריפה  נספתה  ילדה 
לבעור  שהחל  ברכב  אתמול  רצה 
צפונית  שנמצא  חליילה  בכפר 
טרם  השריפה  סיבת  לירושלים. 

התבררה.
נלכדה  הנראה  ככל  הילדה 
על  דיווחו  מד"א  חובשי  ברכב. 

ילדה עם כוויות וללא סימני חיים, 
כוחות  במקום.  מותה  את  וקבעו 
הגיעו  ומז"פ  חוקרים  משטרה, 

לזירה ופתחו בחקירת האירוע.
חרום  רפואת  חובשי 
גול־ ואיציק  בלך  משה  במד״א, 
למקום  "כשהגענו  סיפרו:  דפרב, 
ילדה  ובתוכו  בוער,  רכב  ראינו 

שככל הנראה נלכדה בתוכו, בעת 
הכיבוי  פעולות  בתום  מיד  שחנה. 
בדיקות  ביצענו  האש,  מכבי  של 
שסבלה   ,4 כבת  לילדה  רפואיות 
סימני  ללא  הייתה  היא  מכוויות. 
לקבוע  אלא  לנו  נותר  ולא  חיים, 
בבני  טיפלנו  במקביל,  מותה.  את 

משפחה שלקו בחרדה".

23 יום רביעי ב' סיון תשע"ט 05/06/2019
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http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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יום רביעי ב' סיון תשע"ט 2405/06/2019

רובח

מזוטרמויעורבכנבמעמבבבטמונבניםרפיי

רבברןמבוטורמוורויביבמוםי

25 יום רביעי ב' סיון תשע"ט 05/06/2019

רובח

ויירורבבפיעיוןערברחוסיון

במווביוןרמירבענסערברחוסיון

יוםומיטריכטרוכן

יוםומיטריכטר
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רובח

ויירורבבפיעיוןערברחוסיון

במווביוןרמירבענסערברחוסיון

יוםומיטריכטרוכן

יוםומיטריכטר



יום רביעי ב' סיון תשע"ט 2605/06/2019

רובח

עווריביטובינר

ובנזמביורספרכנס

27 יום רביעי ב' סיון תשע"ט 05/06/2019

רובח

מחברינכמורמויזניבןרבעזרמייזיבןחבןרחייםבימייזירייבסטמר
יוםומיטריכטר
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רובח

מחברינכמורמויזניבןרבעזרמייזיבןחבןרחייםבימייזירייבסטמר
יוםומיטריכטר



יום רביעי ב' סיון תשע"ט 2805/06/2019

רובח

פוריכנרנוףכונביזמויחסיייסורבטבריורבבייזממורמו

*2811

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

