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פרנו // „ו„ פרי„

היסטוריה ל כילון
את  להכניע  מצליחה  איננה  סעודיה 

המורדים  איראן.  ידי  על  הנתמכים  המורדים 

הסעודים  בכוחות  להלום  מצליחים  החות'ים 

המ־ הסעודי  שהצבא  מבלי  פעם,  אחר  פעם 

יצ־ והנשק המערבי  צויד במיטב הטכנולוגיה 

ליח להביס את המיליציה החמושה שהוקמה 

במטוסי  מחזיקה  ואיננה  מעטות  שנים  לפני 

קומנדו  ביחידות  לא  גם  במסוקים.  או  קרב 

ובאמצעים טכנולוגיים מיוחדים.

כי  פעם,  אחר  פעם  הבטיחו  הסעודים 

יביסו את אחרון המורדים החות'ים במהירות 

עד  הוכיחה  המציאות  רב.  מאמץ  וללא  רבה 

כה כמה הסעודים כשלו בהשגת מטרותיהם. 

נמ־ עדיין  חודיידה  האסטרטגית  הנמל  עיר 

שהסעו־ אחרי  זאת  החות'ים,  בידי  צאת 

חודש  תוך  לכיבושה  מבצע  על  הצהירו  דים 

על  דיווחים  הגיעו  אתמול  כשנתיים!  -לפני 

סעודי  לשטח  לחדור  הצליחו  שהחות'ים  כך 

הדבר  נכונים,  הללו  הדיווחים  אם  ולכובשו. 

מראה עוד עד כמה הסעודים חלשים למרות 

כל הציוד שארה"ב מרעיפה עליהם.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

‡סרו ח‚ בעבוים 
"אסרו  נקרא  החג  שלאחר  היום 

חג" על שם הפסוק "אסרו חג בעבותים 

עד קרנות המזבח". דרשו חז"ל: קשרו 

החג,  אל  נוסף  יום  קשר)  לשון  (איסור 

המוקר־ כבהמות  היא  זה  דבר  ומעלת 

העו־ "כל  אמרו  ולכן  המזבח.  על  בות 

שה איסור לחג באכילה ושתיה – מעלה 

והקריב  מזבח  בנה  כאילו  הכתוב  עליו 

עליו קרבן".

שכאשר  נאמר,  החסידות  בספרי 

יוצר האדם מן החג, עליו לשים אל לבו 

עם מה הוא יוצא מהחג אל ימות החול. 

תק־ בעבותים,  חג  אסרו  נאמר  כך  ועל 

שלא  חזקים,  בעבותות  החג  את  שרו 

יישכח ולא ייעלם, אלא שיישאר ממנו 

רושם גם לימי החולין.

// בהלה בעין יעל:„בר המערכ

ערבי נתפס עם סכין 
נער ערבי תושב חברון נעצר לאחר שעורר את חשדם של התושבים בדרום 
הבירה ◆ החשוד נתפס כשעל גופו נשק קר, סמוך למקום בו נרצחה אורי 

אנסבכר ז"ל 

מ‡: מ. יו„
נער פלשתיני בן 17 נעצר 
באזור עין יעל בדרום ירושלים 
ועל גופו נמצאה סכין. לנער לא 
והוא  בארץ  שהיה  אישור  היה 
נרצחה  בו  למקום  סמוך  נתפס 
בדקירות  ז"ל  אנסבכר  אורי 

סכין.

הנער עורר את חשדם של 
שנראה  לאחר  האזור  תושבי 
מהלך בסביבה ללא מטרה מוג־
דרת, והם הזעיקו את המשטרה 
את  חוקרת  המשטרה  למקום. 

נסיבות האירוע.
לפני למעלה משובע הת־
הע־ בעיר  דקירה  פיגוע  רחש 

דקר  מחבל  בירושלים.  תיקה 
בשער   50 בן  ישראלי  הבוקר 
מאוד.  קשה  אותו  ופצע  שכם 
לכיוון  בריצה  המשיך  המחבל 
 16 בן  צעיר  ודקר  דוד  רחוב 
היהודי  הרובע  לכיוון  שנמלט 
החו־ הכנסת  לבית  עד  והגיע 

רבה.
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כחול לבן תכוון את הקמפיין למצביעי ימין
לאחר שנתניהו מיתג אותם כמפלגת שמאל, בכחול לבן החליטו להשיב מלחמה ◆ האוזר, הנדל, 

אשכנזי ויעלון יוצבו בחזית

מ‡: ח. פרנ˜ל
שבנימין  כך  על  חולק  אין 
הקמפיינרים  אחד  הוא  נתניהו 
יש־ מדינת  שידעה  המוצלחים 
שעבדו  מהאנשים  אחד  ראל. 
איתו בעבר סיפר כי השיטה שמ־
פשו־ מאוד  היא  נתניהו  את  נחה 
טה. הוא מחליט על מסר, ומאותו 
רגע הוא נצמד אליו בלי לזוז סנ־
אותו  לפמפם  דואג  הוא  טימטר. 
ובלי  לאות  בלי  ושוב  ושוב  שוב 
מהמ־ לכם  נמאס  כלום.  לשנות 
את  שוב.  אותו  קבלו  שלי?  סר 
למדה  שלו  השיטה  של  ההצלחה 
לבן.  כחול  מפלגת  בשרה  על 
מדהים  הישג  שהביאה  המפלגה 
מנ־  35 של  האחרונות  בבחירות 
לה־ במשימתה  כשלה  אך  דטים 
את  כשבוחנים  נתניהו.  את  חליף 

המספרים, ההסבר לכך הוא מאוד 
סביבה  איגדה  לבן  כחול  פשוט. 
שמאל.  המרכז  מצבעי  כל  את 
ממצביעי לפיד ועד מצביעי מרצ. 
אליהם  להעביר  הצליחו  לא  אך 
קמפיין  מהימין.  אחד  מנדט  ולו 
ה''גנץ. שמאל. חלש." אותו ניהל 
מס־ הצלחה  נחל  נתניהו  נגדם 
בעיני  מותגה  כשהפלגה  חררת 
הציבור הישראלי מפלגת שמאל. 
יצביע  לא  שפוי  ימין  מצביע  אף 
העובדה  את  שמאל.  למפלגת 
פשוט  היא  לבן  שכחול  הפשוטה 
לא מפלגת שמאל, איש לא טרח 
לספר. עכשיו החליטו בכחול לבן 
במ־ גורמים  הכפפה.  את  להרים 

לא  זה  שמאל  כי  מציינים  פלגה 
המפלגה  לא  זו  אבל  גסה,  מילה 
אנשי  יותר  הרבה  פה  יש  שלנו. 

שיש  ממה  פעם  של  שפוי  ימין 
הקוד־ "בפעם  לדבריו  בליכוד" 

יצליח  שנתניהו  האמנו  אח  מת 
לא  שמאל.  כאנשי  אותנו  למתג 
יאמינו  שאנשים  לרגע  חשבנו 
יע־ בוגי  אשכנזי,  גבי  גנץ,  שבני 
שמאל,  אנשי  הם  הרבה  ועוד  לון 
אפילו הסמן הכי שמאלני אצילנו, 
ולא  מרכז  איש  הוא  לפיד,  יאיר 

ינסו  מהמאמצים  כחלק  שמאל.". 
לוי  אורלי  את  לצרף  לבן  בכחול 
בחזית  ויציבו  למפלגה  אבוקסיס 
ובוגי  אשכנזי  גבי  את  הקמפיין 
יותר.  לימנים  הנחשבים  יעלון 
לפ־ לנתניהו  ניתן  לא  "הפעם 
ניל־ שמאלנים.  שאנחנו  מפם 
גורמים  כך  שלו"  בשקרים  חם 

בכירים בכחול לבן.

אדם נהרג בהתרסקות 
דאון סמוך למנחת מגידו 

טייס שמטוסו התרסק בעמק יזרעאל פונה לבית החולים 
העמק בעפולה תוך כדי ביצוע פעולות החייאה, שם נקבע 

מותו ◆ גבר נוסף נפצע בינוני 

מ‡: מ. יו„ 
נהרג   50 בן  גבר 
ואדם נוסף בשנות ה-70 
בי־ באורח  נפצע  לחייו 
דאון  בהתרסקות  נוני 
למנחת  סמוך  שאירעה 
יזרעאל.  בעמק  מגידו 
את  פינו  מד"א  צוותי 
לבית  האנוש  הפצוע 
בעפולה  העמק  החולים 
פעולות  ביצוע  כדי  תוך 
הצ־ נאלץ  שם  החייאה, 
את  לקבוע  הרפואי  וות 

מותו.
מרציאנו,  רועי 
הצלה",  ב"איחוד  חובש 
"כשהגעתי  סיפר: 
דאון  מצאתי  למקום 
חו־ עם  יחד  שהתרסק, 

מאיחוד  נוספים  בשים 
התחלנו בפעולות  הצלה 
החייאה על נפגע באורח 
טופל  נוסף  פצוע  אנוש. 

אף הוא בזירה".
רונן  מד"א,  חובש 
"גבר  סיפר:  אברמוב, 

ליד  שכב   50 ה  בשנות 
מחוסר  כשהוא  המטוס 
וללא  דופק  ללא  הכרה, 
מבצ־ ואזרחים  נשימה 
ופצוע  החייאה  בו  עים 
נוסף ישב בסמוך בהכרה 
צוותי  עם  יחד  מלאה. 
נמרץ  טיפול  הניידות 
הענקנו  למקום  שהגיעו 
רפואי  טיפול  לפצועים 
העמק  לבי"ח  פונו  והם 
אנוש  אחד  של  כשמצבו 

והשני בינוני".

בפרקליטות מעריכים:

נתניהו יעתור לבג''ץ 
בדרישה לדחות 

את השימוע
היועמ''ש הודיע לפרקליטי נתניהו כי עליהם להודיע עוד 
היום אם בכוונתם להתייצב לשימוע ◆ במידה ולא יוכל 

היועמ''ש להגיש מייד כתב אישום

מ‡: ח. פרנ˜ל
שהיועץ  לאחר 
לממשלה  המשפטי 
סירב  מנדלבליט  אביחי 
לדחות  נתניהו  לבקשת 
בעיניינו  השימוע  את 
גורמים  הבחירות,  עקב 
בפרקליטות מעריכים כי 
נתניהו לא יוותר ויעתור 
זאת  בעקבות  לבג''צ. 
לנתניהו  היועמ''ש  פנה 
וביקש ממנו להודיע עד 
לה־ בכוונתו  אם  מחר 
שנקבע  לשימוע  תייצב 
לו. במידה וישיב בחיוב, 

בפרקליטות,  מעריכים 
לטעון  נתניהו  יוכל  לא 
המשפט  בבית  אחרת 
ולא  במידה  העליון. 
נתניהו  חייב  יהיה  ישיב 
בכוונתו  אם  להודיע 
אחרת  לבג''צ,  לפנות 
שמנ־ בכך  מסתכן  הוא 
להגיש  יחליט  דלבליט 
כתב אישום בלי להמתין 

לשימוע
בשבוע  כזכור, 
נתניהו  ביקש  שעבר 
את  לדחות  מהיועמ''ש 
בע־ בעניינו  השימוע 
אך  הבחירות  קבות 

לבק־ סירב  היועמ''ש 
נכתב  בהחלטתו  שה. 
החלטת  כי  היתר  בין 
על  "מבוססת  היועמ''ש 
הני־ ככל  מוחלט,  ניתוק 
הפלילי  המסלול  בין  תן, 
התיקים  מתנהלים  בו 
הפליליים, לבין המסלול 
התהפו־ על  הפוליטי 
אותו"  המאפיינות  כות 
גם  כי  הוסיף  היועמ''ש 
הכנסת  פיזור  לאחר 
לשי־ הניתן  הזמן  "פרק 
מוע הוא מספק ומאפשר 
להעירך לקראתו למרות 

או לחצו כאןהנסיבות המיוחדות".

mailto:s@shaharit.com
https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
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אשכנזי ויעלון יוצבו בחזית

מ‡: ח. פרנ˜ל
שבנימין  כך  על  חולק  אין 
הקמפיינרים  אחד  הוא  נתניהו 
יש־ מדינת  שידעה  המוצלחים 
שעבדו  מהאנשים  אחד  ראל. 
איתו בעבר סיפר כי השיטה שמ־
פשו־ מאוד  היא  נתניהו  את  נחה 
טה. הוא מחליט על מסר, ומאותו 
רגע הוא נצמד אליו בלי לזוז סנ־
אותו  לפמפם  דואג  הוא  טימטר. 
ובלי  לאות  בלי  ושוב  ושוב  שוב 
מהמ־ לכם  נמאס  כלום.  לשנות 
את  שוב.  אותו  קבלו  שלי?  סר 
למדה  שלו  השיטה  של  ההצלחה 
לבן.  כחול  מפלגת  בשרה  על 
מדהים  הישג  שהביאה  המפלגה 
מנ־  35 של  האחרונות  בבחירות 
לה־ במשימתה  כשלה  אך  דטים 
את  כשבוחנים  נתניהו.  את  חליף 

המספרים, ההסבר לכך הוא מאוד 
סביבה  איגדה  לבן  כחול  פשוט. 
שמאל.  המרכז  מצבעי  כל  את 
ממצביעי לפיד ועד מצביעי מרצ. 
אליהם  להעביר  הצליחו  לא  אך 
קמפיין  מהימין.  אחד  מנדט  ולו 
ה''גנץ. שמאל. חלש." אותו ניהל 
מס־ הצלחה  נחל  נתניהו  נגדם 
בעיני  מותגה  כשהפלגה  חררת 
הציבור הישראלי מפלגת שמאל. 
יצביע  לא  שפוי  ימין  מצביע  אף 
העובדה  את  שמאל.  למפלגת 
פשוט  היא  לבן  שכחול  הפשוטה 
לא מפלגת שמאל, איש לא טרח 
לספר. עכשיו החליטו בכחול לבן 
במ־ גורמים  הכפפה.  את  להרים 
לא  זה  שמאל  כי  מציינים  פלגה 
המפלגה  לא  זו  אבל  גסה,  מילה 
אנשי  יותר  הרבה  פה  יש  שלנו. 

שיש  ממה  פעם  של  שפוי  ימין 
הקוד־ "בפעם  לדבריו  בליכוד" 

יצליח  שנתניהו  האמנו  אח  מת 
לא  שמאל.  כאנשי  אותנו  למתג 
יאמינו  שאנשים  לרגע  חשבנו 
יע־ בוגי  אשכנזי,  גבי  גנץ,  שבני 
שמאל,  אנשי  הם  הרבה  ועוד  לון 
אפילו הסמן הכי שמאלני אצילנו, 
ולא  מרכז  איש  הוא  לפיד,  יאיר 

ינסו  מהמאמצים  כחלק  שמאל.". 
לוי  אורלי  את  לצרף  לבן  בכחול 
בחזית  ויציבו  למפלגה  אבוקסיס 
ובוגי  אשכנזי  גבי  את  הקמפיין 
יותר.  לימנים  הנחשבים  יעלון 
לפ־ לנתניהו  ניתן  לא  "הפעם 
ניל־ שמאלנים.  שאנחנו  מפם 
גורמים  כך  שלו"  בשקרים  חם 

בכירים בכחול לבן.

אדם נהרג בהתרסקות 
דאון סמוך למנחת מגידו 

טייס שמטוסו התרסק בעמק יזרעאל פונה לבית החולים 
העמק בעפולה תוך כדי ביצוע פעולות החייאה, שם נקבע 

מותו ◆ גבר נוסף נפצע בינוני 

מ‡: מ. יו„ 
נהרג   50 בן  גבר 
ואדם נוסף בשנות ה-70 
בי־ באורח  נפצע  לחייו 
דאון  בהתרסקות  נוני 
למנחת  סמוך  שאירעה 
יזרעאל.  בעמק  מגידו 
את  פינו  מד"א  צוותי 
לבית  האנוש  הפצוע 
בעפולה  העמק  החולים 
פעולות  ביצוע  כדי  תוך 
הצ־ נאלץ  שם  החייאה, 
את  לקבוע  הרפואי  וות 

מותו.
מרציאנו,  רועי 
הצלה",  ב"איחוד  חובש 
"כשהגעתי  סיפר: 
דאון  מצאתי  למקום 
חו־ עם  יחד  שהתרסק, 

מאיחוד  נוספים  בשים 
התחלנו בפעולות  הצלה 
החייאה על נפגע באורח 
טופל  נוסף  פצוע  אנוש. 

אף הוא בזירה".
רונן  מד"א,  חובש 
"גבר  סיפר:  אברמוב, 

ליד  שכב   50 ה  בשנות 
מחוסר  כשהוא  המטוס 
וללא  דופק  ללא  הכרה, 
מבצ־ ואזרחים  נשימה 
ופצוע  החייאה  בו  עים 
נוסף ישב בסמוך בהכרה 
צוותי  עם  יחד  מלאה. 
נמרץ  טיפול  הניידות 
הענקנו  למקום  שהגיעו 
רפואי  טיפול  לפצועים 
העמק  לבי"ח  פונו  והם 
אנוש  אחד  של  כשמצבו 

והשני בינוני".

בפרקליטות מעריכים:

נתניהו יעתור לבג''ץ 
בדרישה לדחות 

את השימוע
היועמ''ש הודיע לפרקליטי נתניהו כי עליהם להודיע עוד 
היום אם בכוונתם להתייצב לשימוע ◆ במידה ולא יוכל 

היועמ''ש להגיש מייד כתב אישום

מ‡: ח. פרנ˜ל
שהיועץ  לאחר 
לממשלה  המשפטי 
סירב  מנדלבליט  אביחי 
לדחות  נתניהו  לבקשת 
בעיניינו  השימוע  את 
גורמים  הבחירות,  עקב 
בפרקליטות מעריכים כי 
נתניהו לא יוותר ויעתור 
זאת  בעקבות  לבג''צ. 
לנתניהו  היועמ''ש  פנה 
וביקש ממנו להודיע עד 
לה־ בכוונתו  אם  מחר 
שנקבע  לשימוע  תייצב 
לו. במידה וישיב בחיוב, 

בפרקליטות,  מעריכים 
לטעון  נתניהו  יוכל  לא 
המשפט  בבית  אחרת 
ולא  במידה  העליון. 
נתניהו  חייב  יהיה  ישיב 
בכוונתו  אם  להודיע 
אחרת  לבג''צ,  לפנות 
שמנ־ בכך  מסתכן  הוא 
להגיש  יחליט  דלבליט 
כתב אישום בלי להמתין 

לשימוע
בשבוע  כזכור, 
נתניהו  ביקש  שעבר 
את  לדחות  מהיועמ''ש 
בע־ בעניינו  השימוע 
אך  הבחירות  קבות 

לבק־ סירב  היועמ''ש 
נכתב  בהחלטתו  שה. 
החלטת  כי  היתר  בין 
על  "מבוססת  היועמ''ש 
הני־ ככל  מוחלט,  ניתוק 
הפלילי  המסלול  בין  תן, 
התיקים  מתנהלים  בו 
הפליליים, לבין המסלול 
התהפו־ על  הפוליטי 
אותו"  המאפיינות  כות 
גם  כי  הוסיף  היועמ''ש 
הכנסת  פיזור  לאחר 
לשי־ הניתן  הזמן  "פרק 
מוע הוא מספק ומאפשר 
להעירך לקראתו למרות 

או לחצו כאןהנסיבות המיוחדות".
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סוכל ניסיון הברחת חומרים לייצור טילים לחמאס
צה"ל הודיע כי בחודש שעבר עצר חיל הים שני כלי שיט שעליהם היו ארבעה פלסטינים שניסו להבריח 24 חביות פיברגלס - שמשמשות את ארגון הטרור לייצור 

נשק - לרצועת עזה ◆ כתבי אישום הוגשו נגדם 

מ‡: מ. יו„ 
צה"ל הודיע כי בחודש שעבר סוכל ניסיון הברחת חו־
מרים לייצור טילים של חמאס ברצועת עזה. תיעוד הפעולה 

- בפתח הכתבה.
לפי ההודעה, "ב-11 במאי נכנסו שני כלי שיט פלסטי־
ניים ועליהם ארבעה פלסטינים לשטח האסור לכניסה בדרום 

רצועת עזה, תוך הפרת ההוראות הביטחוניות והנחיות זרוע 
הים. לוחמי זרוע הים פעלו לעצור את כלי השיט. הכלים נת־

פסו והארבעה הועברו לחקירת כוחות הביטחון".
עוד נאמר כי "מהחקירה בשב"כ עולה כי החשודים היו 
בדרכם מרצועת עזה לכיוון חוף סיני שבמצרים כחלק מניסיון 
לשטח  'פיברגלס'  חביות   24  - אסורים  חומרים  של  הברחה 
הרצועה - שמשמשים את ארגון הטרור חמאס לייצור טילים.

"כמו כן, כתב האישום שהוגש כנגד החשודים מייחס 
להם ביצוע עבירות של חברות בחמאס, קשירת קשר לרצח 
ניסיון  טרור,  למטרות  והדרכה  אימונים  טרור,  מעשה  שהינו 

למתן שירות לארגון טרור ועבירות נוספות".
מפקד הזירה הימית הדרומית, אלוף-משנה יובל אילון, 
גבולות  עזה  רצועת  של  הימי  במרחב  מציבים  "אנו  כי  אמר 
ברורים. גבולות המאפשרים לדייגים תמימים להתפרנס מפרי 

עמלם, ובה בעת למגר את מאמצי ארגוני הטרור המאיימים 
לפגע באזרחי מדינת ישראל באמצעות התווך הימי.

יומם  פועלים  ומקצועיים  מסורים  ומפקדים  "לוחמים 
בגבולותיה  ישראל  של  בטחונה  את  לקיים  מנת  על  וליל 
הימיים, וכך היטיבו לעשות לוחמי פלגה 916 בשילוב מערכי 
השליטה והמודיעין, עת סיכלו ניסיון הברחה מסוכן לתוככי 

רצועת עזה".

חיילי צה"ל 
השתלטו 
על ספינה 
מטורקיה

חיל הים הוזעק לטפל בשריפה 
באוניית משא שעשתה את דרכה 
מטורקיה לישראל, קילומטרים 
ספורים מנמל חיפה ◆ מדיווחים 

שונים עלה כי מדובר בניסיון 
השתלטות והצתה של נוסע סמוי, 

שנעצר ונלקח לחקירה לאחר 
השתלטות הכוחות על כלי השיט 

מ‡: מ. יו„
חריג  אירוע 
 - שבת  במוצאי  אירע 
קילומטרים  החג  ליל 
מישראל.  ספורים 
שריפה פרצה באוניית 
מטו־ שהפליגה  משא 
מספר  לישראל,  רקיה 
מער־ קילומטרים 
הים  חיל  לחיפה.  בית 
ומטפל  במקום  נמצא 

באירוע.
לשעה  סמוך 
3:00 לפנות בוקר הוז־
השיטור  כוחות  עקו 
לספינה  הוזעקו  הימי 
מתו־ דיווח  לאחר 
נוסעים  פיו  ועל  כה 
מתבצרים  סמויים 
אנשי  עם  יחד  במקום 
להצית  ומנסים  צוות 
את האונייה. חיל הים, 
למ־ הוזעק  כאמור, 

באירוע.  וטיפל  קום 
על  השתלטו  החיילים 
עצרו  ובסופה  הספינה 
נוסע  אחד,  חשוד 
הועבר  אשר  סמוי, 

להמשך חקירה.
צה״ל  מדובר 
צה"ל  לוחמי  נמסר: 
ספי־ על  השתלטו 
בה  הזרה  המסחר  נת 
הוצתה שריפה במהלך 
גורמים  ידי  על  הלילה 
בסמוך  מזוהים  לא 
הארץ.  בצפון  לחוף 
וב־ האירוע  במהלך 
הס־ קפטן  עם  תיאום 
צה״ל  לוחמי  פינה, 
בסיוע משטרת ישראל 
הספי־ גבי  על  סרקו 
תפסו  בסריקות  נה. 
סמוי  נוסע  הלוחמים 
משט־ לידי  שהועבר 
האירוע  ישראל.  רת 

הסתיים.
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נתניהו צפוי למנות שישה 
שרים חדשים

בין חברי הכנסת הצפויים לשידרוג: ניק ברקת ודודי אמסלם ◆ בכירים בליכוד 
זועמים על מינוי אוחנה לשר המשפטים

מ‡: ח. פרנ˜ל
לבחירות  הולכת  ישראל 
טרם  נתניהו  שבלשכת  נדמה  אך 
האחרו־ בימים  כך.  כל  שמעו 
את  בלהרכיב  נתניהו  עסוק  נים 
שאמו־ שלו,  המעבר  ממשלת 
כארבעה  בתפקידה  לכהן  רה 
מדובר  כאילו  בלבד,  חודשים 
הק־ בימים  קבועה.  בממשלה 
את  לפטר  נתניהו  צפוי  רובים 
ויפעת  אריאל  אורי  השרים 
כשישה  ולמנות  ביטון,  שאשא 
הקרו־ המינויים  חדשים.  שרים 
בים ביותר הם של רפי פרץ, יו''ר 
הבית היהודי, לתפקיד שר החי־
יו''ר  סמוטריץ,  בצלאל  ושל  נוך, 

שר  לתפקיד  הלאומי,  האיחוד 
נוספים  כנסת  חברי  התחבורה. 
הצפויים לקבל שדרוגים הם ניר 
ברקת, ציפי חוטובלי, יואב קיש 

ודודי אמסלם.
למנות  מעוניין  נתניהו 
קרא  איוב  לשרים  עם  מחליפים 
להתמנות  הצפויים  ארדן  וגלעד 
לשגרירים. אך כרגע לא ברור אם 
נתניהו  יוכל  משפטית  מבחינה 
למנותם בלי להביא את ההחלטה 
לאישור הכנסת. מי שצפויה לה־
חליף את ארדן במשרד לביטחון 
מירי  התרבות  שרת  היא  פנים, 

רגב.
חברי כנסת בכירים בליכוד 

וטוע־ המינויים  סבב  על  זועמים 
נתניהו  של  ההחלטות  כל  כי  נים 
מי  כי  ברמזם  מ"בלפור"  מגיעות 
היא  המינויים  מאחורי  שעומדת 
הבוחשת  הממשלה  ראש  רעיית 
שרים  למנות  ובוחרת  בקלעים 
למשפחת  לנאמנותם  בהתאם 
לכי־ להתייחס  במקום  נתניהו, 

המפלגה.  בתוך  ולמיקום  שורים 
נת־ מינה  שעבר  בשבוע  כזכור 
הממוקם  אוחנה,  אמיר  את  ניהו 
רק במקום ה19, אך נחשב לאחד 
לת־ נתניהו,  של  תומכיו  מגדולי 
מינוי,  המשפטים.  שר  פקיד 
בדרגים  סערה  עורר  שכאמור, 

הבכירים במפלגה.

שגריר ארה''ב: ישראל זכאית 
לספח חלקים בגדה המערבית
בראיון לניו יורק טיימס אמר פרידמן כי בנסיבות מסויימות תהיה ישראל 

זכאית לספח חלק משטחים ◆ בשמאל תקפו: עליו לדעת שהסיפוח הוא אסון 
למדינה. ◆ בימין בירכו: הגישה היחידה שאולי תביא שלום

מ‡: ח. פרנ˜ל
לספח  זכות  יש  "לישראל 
חלק משטחי הגדה המערבית, אך 
אמר  כך  כולם."  שאת  סביר  לא 
בישראל,  הברית  ארצות  שגריר 
יורק  בניו  בראיון  פרידמן  דיוויד 
מסויימות,  "בנסיבות  טיימס. 
שישראל  חושב  "אני  המשיך 
מהגדה  חלק  על  לשמור  זכאית 
בה־ התייחס  השגריר  המערבית. 
משך דבריו גם לתכנית המאה של 
תוכנית  כי  ואמר  טראמפ  הנשיא 
לשפר  נועדה  המיוחלת  השלום 
הפלש־ של  חייהם  איכות  את 
שתוביל  סביר  לא  אך  תינים, 
במהירות לפיתרון קבע לסכסוך.

ציין  האמריקאי  השגריר 
"טרא־ השלום  שתוכנית  גם 
את  לשפר  נועדה  המיוחלת  מפ" 
הפלסטינים,  של  החיים  איכות 
במהירות  שתוביל  סביר  לא  אך 

ל"פתרון קבע לסכסוך".
באים  השגריר  של  דבריו 
האחרונות  שבבחירות  לאחר 
הצהיר נתניהו כי יפעל להחיל את 
יהודה  בשטחי  ישראל  ריבונות 
לומר  סירב  פרידמן  ושומרון. 
במי־ הברית  ארצות  תגיב  כיצד 

לעשות  אכן  יחליט  ונתניהו  דה 
צדדי.  חד  באופן  הזה  הצעד  את 
"באמת שאין לנו דעה בנושא, עד 
ייעשה),  (זה  תנאים  באילו  שנבין 
האם יש בכך היגיון, למה זה טוב 
ייצור  זה  והאם  ולאזור  לישראל 
פתרונות",  מאשר  בעיות  יותר 
אמר פרידמן בהתייחסו להצהרת 

נתניהו.
עוררו,  השגריר  של  דבריו 
הפו־ במערכת  סערה  כצפוי, 

"שלום  תנועת  בישראל.  ליטית 
עכשיו" הגיבה לדבריו: "השגריר 
בש־ טרויאני  סוס  הוא  פרידמן 
המחבל  המתנחלי  הימין  ליחות 
ובסיכוי  ישראל  של  באינטרסים 
וחסרי  הקיצוניים  דבריו  לשלום. 
לפני  רגע  פרידמן,  של  האחריות 
פרסום תכנית השלום של הנשיא 
מקום  מותירים  אינם  טראמפ, 
האמריקאי,  הנשיא  על   - לספק 
אם בכוונתו לשמש כמתווך הוגן, 
חפ־ את  לארוז  לפרידמן  להורות 

ציו עוד הערב".
"עם  כי  הוסיפו  בתנועה   
צריך  מי  פרידמן,  כמו  ידידים 
אויבים?! כל בר דעת מבין שסי־
פוח הגדה יוביל את האזור לאסון 
של  קיומה  על  ממשי  איום  תוך 
ודמוקר־ יהודית  כמדינה  ישראל 
טית. את המחיר על מעשה נפשע 
כזה ישלמו אך ורק תושבי האזור, 

ולא פרידמן או טראמפ".
זנד־ תמר  ח״כ  מרצ,  יו"ר 
פרידמן  עוד  "כל  כי  אמרה  ברג 

ולא  לישראל  ארה"ב  שגריר  הוא 
למדינת ההתנחלויות, עליו לדעת 
יש־ למדינת  אסון  הוא  שסיפוח 
על  כאן  נמצא  לא  השגריר  ראל. 
ההתנחלויות  לזרוע  לסייע  מנת 
שפועלת  והמשיחית,  הקיצונית 
לחיים  אפשרות  כל  לסכל  כדי 
כיבוש.  וללא  שלום וביטחון  של 
ישרא־ של  האינטרס  הוא  שלום 
גם  כאן,  שחיים  ופלסטינים  לים 
החליט  האמריקאי  הממשל  אם 
לשרת את הימין הקיצוני בלבד".

על  בירכו  כמובן  בימין 
ארדן  גלעד  השר  האמירה. 
"תפי־ וכתב  לנושא  התייחס 
טראמפ,  ממשל  של  העולם  סת 
פרידמן,  השגריר  ביטא  שאותה 
לשי־ תביא  שאולי  היחידה  היא 
להבין,  לפלסטינים  ותגרום  נוי 
ארה"ב  ועל  ישראל  על  שחרם 
לא  ובהסתה  בטרור  ותמיכה 
והם  הישג  לשום  אותם  יביאו 
מסרבנות  יפסידו  שבעיקר  אלה 

השלום.

חיזבאללה מתגרה בצה"ל 
בגבול לבנון

הארגון הציב דגלים ותמונות של שיעים בכירים בסמוך לקו הכחול כדי לעורר 
פרובוקציות ◆ במקביל, התקינו בצה"ל עמדת תצפית הנשלטת מרחוק, 

וכשהוחלט להורידה לקרקע נקרעה אחת הכרזות ובתגובה פתחו אזרחים 
בהפגנה אלימה ◆ עם זאת, בצבא טוענים: מגן צפוני חיזק את ההרתעה במרחב 

מ‡: מ. יו„ 
להתג־ ממשיך  חיזבאללה 
רות בצה"ל על גבול ישראל-לב־
נון: לרגל 52 שנה לשחרור העיר 
שעבר,  בשבוע  שצוין  ירושלים, 
לתלות  השיעי  בארגון  החליטו 
לבנון  דגלי  לצד  חדשים  דגלים 
שה־ אלא  הכחול.  לקו  בסמוך 
מאוד  קרוב  הדגלים  נתלו  פעם, 

לחביות הסימון של האו"ם.
בשבו־ צבא,  גורמי  לדברי 
מלח־ מתקיימת  האחרונים  עות 
מת דגלים על קו הגבול, במהלכה 
חיזבאללה מציב דגלים ותמונות 
כדי  בכירים,  שיעים  אישים  של 
שיעסיקו  פרובוקציות  לעורר 
לפני  הישראליים.  הכוחות  את 
עמדת  צה"ל  הציב  וחצי  כשבוע 
תצפית חדשה בסמוך לאחד הכ־
שנשלטת  בגבול  השיעים  פרים 
בהתאם  ויורדת  ועולה  מרחוק 

לצורך.

הפגנה  במקום  כשהחלה 
בא־ העמדה  את  להוריד  הוחלט 
מצעות השלט הרחוק, אך אז נק־

רעה אחת הכרזות שנתלו וגרמה 
לבנונים  שיעים  בגבול.  לתסיסה 
הג־ ליד  באלימות  לפעול  החלו 
בגדר  לחבל  ניסיונות  כולל  בול, 
בצה"ל  טכנולוגיים.  באמצעים 
הפעילו בתגובה אמצעים לפיזור 

הפגנות.

טוענים  בצה"ל  כך,  בתוך 
את  חיזק  צפוני"  "מגן  מבצע  כי 
במרחב,  הישראלית  ההרתעה 
כוחות  חיזוק  בעקבות  היתר  בין 
למרות  בגבול.  והשריון  האש 
בצה"ל  מחיזבאללה,  הביקורת 
כולל  הגבולות,  לסימון  פועלים 
לבנון,  עם  החיכוך  בנקודות 
וכוחות  לבנון  צבא  עם  בתיאום 

יוניפי"ל.

ארבעה ילדים טבעו בימים האחרונים
מ‡: מ. יו„ 

של  טביעה  מקרי  ארבעה 
האחרו־ בימים  התרחשו  ילדים 
פרטיות  בבריכות  שלושה  נים, 
כתיבת  לשעת  נכון  בים.  ואחד 
שניים  של  מצבם   - השורות 
מונ־ והם  קריטי  להיות  ממשיך 
החולים  בבתי  ומורדמים  שמים 

שבהם אושפזו
אירע  הראשון  המקרה 
טבע  וחצי  שנה  בן  פעוט  כאשר 
בצפת,  בבית  פרטית  בבריכה 
למרכז  בינוני  במצב  אותו  ופונה 
שעות  כמה  בעיר.  זיו  הרפואי 
מאוחר יותר טבע בן 11 בבריכה 
והוא  בתיה,  במזכרת  פרטית 
בר־ קפלן  החולים  לבית  נלקח 

מאושפז  עדיין  הוא  שם  חובות, 
ומו־ מורדם  כשהוא  קשה  במצב 

נשם.
ד"ר אורי בלה, מנהל המח־
לקה לרפואה דחופה בבית החו־
לים קפלן, סיפר כי: "הילד הגיע 
היומיים  ובמהלך  יציב  במצב 
האלו היו סימנים חיובים, למשל 
הוא יזם כמה נשימות לבד. כש־
לאן  לדעת  נתחיל  אותו  נעיר 

פנינו".
בבריכה  טבע   4 כבן  ילד 
העליון.  שבגליל  פינה  בראש 
הצליחו  החייאה  פעולות  לאחר 
מד"א  של  ופרמדיקים  חובשים 
להחזיר לו את הדופק, והוא פונה 
זיו  החולים  לבית  קריטי  במצב 
נא־ עדיין  הרופאים  שם  בצפת, 

בקים על חייו בחדר הטראומה.
המ־ לאחר  ספורות  דקות 
צוות  הוזעק  פינה  בראש  קרה 
טרומפ־ לחוף  דן  ממרחב  מד"א 
דיווח  בעקבות  אביב  בתל  לדור 
הפעם  גם  בים.  שטבע   8 בן  על 
החייאה  פעולות  בוצעו  כאן 
החולים  לבית  פונה  שלאחריהן 
מורדם  כשהוא  בעיר  איכילוב 
ומונשם. הוא עבר מאז כמה טי־
פולים מצילי חיים ומצבו מוגדר 

בינוני.
לגל  התייחס  בלה  ד"ר 
ואמר:  ילדים  של  הטביעות 
יל־ של  היו  האלו  המקרים  "כל 
בהשגחה  להיות  שצריכים  דים 
להבין  צריכים  הורים  בבריכות. 

שהבריכות מסוכנות".

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
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נתניהו צפוי למנות שישה 
שרים חדשים

בין חברי הכנסת הצפויים לשידרוג: ניק ברקת ודודי אמסלם ◆ בכירים בליכוד 
זועמים על מינוי אוחנה לשר המשפטים

מ‡: ח. פרנ˜ל
לבחירות  הולכת  ישראל 
טרם  נתניהו  שבלשכת  נדמה  אך 
האחרו־ בימים  כך.  כל  שמעו 
את  בלהרכיב  נתניהו  עסוק  נים 
שאמו־ שלו,  המעבר  ממשלת 
כארבעה  בתפקידה  לכהן  רה 
מדובר  כאילו  בלבד,  חודשים 
הק־ בימים  קבועה.  בממשלה 
את  לפטר  נתניהו  צפוי  רובים 
ויפעת  אריאל  אורי  השרים 
כשישה  ולמנות  ביטון,  שאשא 
הקרו־ המינויים  חדשים.  שרים 
בים ביותר הם של רפי פרץ, יו''ר 
הבית היהודי, לתפקיד שר החי־
יו''ר  סמוטריץ,  בצלאל  ושל  נוך, 

שר  לתפקיד  הלאומי,  האיחוד 
נוספים  כנסת  חברי  התחבורה. 
הצפויים לקבל שדרוגים הם ניר 
ברקת, ציפי חוטובלי, יואב קיש 

ודודי אמסלם.
למנות  מעוניין  נתניהו 
קרא  איוב  לשרים  עם  מחליפים 
להתמנות  הצפויים  ארדן  וגלעד 
לשגרירים. אך כרגע לא ברור אם 
נתניהו  יוכל  משפטית  מבחינה 
למנותם בלי להביא את ההחלטה 
לאישור הכנסת. מי שצפויה לה־
חליף את ארדן במשרד לביטחון 
מירי  התרבות  שרת  היא  פנים, 

רגב.
חברי כנסת בכירים בליכוד 

וטוע־ המינויים  סבב  על  זועמים 
נתניהו  של  ההחלטות  כל  כי  נים 
מי  כי  ברמזם  מ"בלפור"  מגיעות 
היא  המינויים  מאחורי  שעומדת 
הבוחשת  הממשלה  ראש  רעיית 
שרים  למנות  ובוחרת  בקלעים 
למשפחת  לנאמנותם  בהתאם 
לכי־ להתייחס  במקום  נתניהו, 
המפלגה.  בתוך  ולמיקום  שורים 
נת־ מינה  שעבר  בשבוע  כזכור 
הממוקם  אוחנה,  אמיר  את  ניהו 
רק במקום ה19, אך נחשב לאחד 
לת־ נתניהו,  של  תומכיו  מגדולי 
מינוי,  המשפטים.  שר  פקיד 
בדרגים  סערה  עורר  שכאמור, 

הבכירים במפלגה.

שגריר ארה''ב: ישראל זכאית 
לספח חלקים בגדה המערבית
בראיון לניו יורק טיימס אמר פרידמן כי בנסיבות מסויימות תהיה ישראל 

זכאית לספח חלק משטחים ◆ בשמאל תקפו: עליו לדעת שהסיפוח הוא אסון 
למדינה. ◆ בימין בירכו: הגישה היחידה שאולי תביא שלום

מ‡: ח. פרנ˜ל
לספח  זכות  יש  "לישראל 
חלק משטחי הגדה המערבית, אך 
אמר  כך  כולם."  שאת  סביר  לא 
בישראל,  הברית  ארצות  שגריר 
יורק  בניו  בראיון  פרידמן  דיוויד 
מסויימות,  "בנסיבות  טיימס. 
שישראל  חושב  "אני  המשיך 
מהגדה  חלק  על  לשמור  זכאית 
בה־ התייחס  השגריר  המערבית. 
משך דבריו גם לתכנית המאה של 
תוכנית  כי  ואמר  טראמפ  הנשיא 
לשפר  נועדה  המיוחלת  השלום 
הפלש־ של  חייהם  איכות  את 
שתוביל  סביר  לא  אך  תינים, 
במהירות לפיתרון קבע לסכסוך.

ציין  האמריקאי  השגריר 
"טרא־ השלום  שתוכנית  גם 
את  לשפר  נועדה  המיוחלת  מפ" 
הפלסטינים,  של  החיים  איכות 
במהירות  שתוביל  סביר  לא  אך 

ל"פתרון קבע לסכסוך".
באים  השגריר  של  דבריו 
האחרונות  שבבחירות  לאחר 
הצהיר נתניהו כי יפעל להחיל את 
יהודה  בשטחי  ישראל  ריבונות 
לומר  סירב  פרידמן  ושומרון. 
במי־ הברית  ארצות  תגיב  כיצד 
לעשות  אכן  יחליט  ונתניהו  דה 
צדדי.  חד  באופן  הזה  הצעד  את 
"באמת שאין לנו דעה בנושא, עד 
ייעשה),  (זה  תנאים  באילו  שנבין 
האם יש בכך היגיון, למה זה טוב 
ייצור  זה  והאם  ולאזור  לישראל 
פתרונות",  מאשר  בעיות  יותר 
אמר פרידמן בהתייחסו להצהרת 

נתניהו.
עוררו,  השגריר  של  דבריו 
הפו־ במערכת  סערה  כצפוי, 

"שלום  תנועת  בישראל.  ליטית 
עכשיו" הגיבה לדבריו: "השגריר 
בש־ טרויאני  סוס  הוא  פרידמן 
המחבל  המתנחלי  הימין  ליחות 
ובסיכוי  ישראל  של  באינטרסים 
וחסרי  הקיצוניים  דבריו  לשלום. 
רגע לפני  פרידמן,  של  האחריות 
פרסום תכנית השלום של הנשיא 
מקום  מותירים  אינם  טראמפ, 
האמריקאי,  הנשיא  על   - לספק 
אם בכוונתו לשמש כמתווך הוגן, 
חפ־ את  לארוז  לפרידמן  להורות 

ציו עוד הערב".
"עם  כי  הוסיפו  בתנועה   
צריך  מי  פרידמן,  כמו  ידידים 
אויבים?! כל בר דעת מבין שסי־
פוח הגדה יוביל את האזור לאסון 
של  קיומה  על  ממשי  איום  תוך 
ודמוקר־ יהודית  כמדינה  ישראל 
טית. את המחיר על מעשה נפשע 
כזה ישלמו אך ורק תושבי האזור, 

ולא פרידמן או טראמפ".
זנד־ תמר  ח״כ  מרצ,  יו"ר 
פרידמן  עוד  "כל  כי  אמרה  ברג 

ולא  לישראל  ארה"ב  שגריר  הוא 
למדינת ההתנחלויות, עליו לדעת 
יש־ למדינת  אסון  הוא  שסיפוח 
על  כאן  נמצא  לא  השגריר  ראל. 
ההתנחלויות  לזרוע  לסייע  מנת 
שפועלת  והמשיחית,  הקיצונית 
לחיים  אפשרות  כל  לסכל  כדי 
כיבוש.  וללא  וביטחון  שלום  של 
ישרא־ של  האינטרס  הוא  שלום 
גם  כאן,  שחיים  ופלסטינים  לים 
החליט  האמריקאי  הממשל  אם 
לשרת את הימין הקיצוני בלבד".

על  בירכו  כמובן  בימין 
ארדן  גלעד  השר  האמירה. 
"תפי־ וכתב  לנושא  התייחס 
טראמפ,  ממשל  של  העולם  סת 
פרידמן,  השגריר  ביטא  שאותה 
לשי־ תביא  שאולי  היחידה  היא 
להבין,  לפלסטינים  ותגרום  נוי 
ארה"ב  ועל  ישראל  על  שחרם 
לא  ובהסתה  בטרור  ותמיכה 
והם  הישג  לשום  אותם  יביאו 
מסרבנות  יפסידו  שבעיקר  אלה 

השלום.

חיזבאללה מתגרה בצה"ל 
בגבול לבנון

הארגון הציב דגלים ותמונות של שיעים בכירים בסמוך לקו הכחול כדי לעורר 
פרובוקציות ◆ במקביל, התקינו בצה"ל עמדת תצפית הנשלטת מרחוק, 

וכשהוחלט להורידה לקרקע נקרעה אחת הכרזות ובתגובה פתחו אזרחים 
בהפגנה אלימה ◆ עם זאת, בצבא טוענים: מגן צפוני חיזק את ההרתעה במרחב 

מ‡: מ. יו„ 
להתג־ ממשיך  חיזבאללה 
רות בצה"ל על גבול ישראל-לב־
נון: לרגל 52 שנה לשחרור העיר 
שעבר,  בשבוע  שצוין  ירושלים, 
לתלות  השיעי  בארגון  החליטו 
לבנון  דגלי  לצד  חדשים  דגלים 
שה־ אלא  הכחול.  לקו  בסמוך 
מאוד  קרוב  הדגלים  נתלו  פעם, 

לחביות הסימון של האו"ם.
בשבו־ צבא,  גורמי  לדברי 
מלח־ מתקיימת  האחרונים  עות 
מת דגלים על קו הגבול, במהלכה 
חיזבאללה מציב דגלים ותמונות 
כדי  בכירים,  שיעים  אישים  של 
שיעסיקו  פרובוקציות  לעורר 
לפני  הישראליים.  הכוחות  את 
עמדת  צה"ל  הציב  וחצי  כשבוע 
תצפית חדשה בסמוך לאחד הכ־
שנשלטת  בגבול  השיעים  פרים 
בהתאם  ויורדת  ועולה  מרחוק 

לצורך.

הפגנה  במקום  כשהחלה 
בא־ העמדה  את  להוריד  הוחלט 
מצעות השלט הרחוק, אך אז נק־

רעה אחת הכרזות שנתלו וגרמה 
לבנונים  שיעים  בגבול.  לתסיסה 
הג־ ליד  באלימות  לפעול  החלו 
בגדר  לחבל  ניסיונות  כולל  בול, 
בצה"ל  טכנולוגיים.  באמצעים 
הפעילו בתגובה אמצעים לפיזור 

הפגנות.

טוענים  בצה"ל  כך,  בתוך 
את  חיזק  צפוני"  "מגן  מבצע  כי 
במרחב,  הישראלית  ההרתעה 
כוחות  חיזוק  בעקבות  היתר  בין 
למרות  בגבול.  והשריון  האש 
בצה"ל  מחיזבאללה,  הביקורת 
כולל  הגבולות,  לסימון  פועלים 
לבנון,  עם  החיכוך  בנקודות 
וכוחות  לבנון  צבא  עם  בתיאום 

יוניפי"ל.

ארבעה ילדים טבעו בימים האחרונים
מ‡: מ. יו„ 

של  טביעה  מקרי  ארבעה 
האחרו־ בימים  התרחשו  ילדים 
פרטיות  בבריכות  שלושה  נים, 
כתיבת  לשעת  נכון  בים.  ואחד 
שניים  של  מצבם   - השורות 
מונ־ והם  קריטי  להיות  ממשיך 
החולים  בבתי  ומורדמים  שמים 

שבהם אושפזו
אירע  הראשון  המקרה 
טבע  וחצי  שנה  בן  פעוט  כאשר 
בצפת,  בבית  פרטית  בבריכה 
למרכז  בינוני  במצב  אותו  ופונה 
שעות  כמה  בעיר.  זיו  הרפואי 
מאוחר יותר טבע בן 11 בבריכה 
והוא  בתיה,  במזכרת  פרטית 
בר־ קפלן  החולים  לבית  נלקח 

מאושפז  עדיין  הוא  שם  חובות, 
ומו־ מורדם  כשהוא  קשה  במצב 

נשם.
ד"ר אורי בלה, מנהל המח־
לקה לרפואה דחופה בבית החו־
לים קפלן, סיפר כי: "הילד הגיע 
היומיים  ובמהלך  יציב  במצב 
האלו היו סימנים חיובים, למשל 
הוא יזם כמה נשימות לבד. כש־
לאן  לדעת  נתחיל  אותו  נעיר 

פנינו".
בבריכה  טבע   4 כבן  ילד 
העליון.  שבגליל  פינה  בראש 
הצליחו  החייאה  פעולות  לאחר 
מד"א  של  ופרמדיקים  חובשים 
להחזיר לו את הדופק, והוא פונה 
זיו  החולים  לבית  קריטי  במצב 
נא־ עדיין  הרופאים  שם  בצפת, 

בקים על חייו בחדר הטראומה.
המ־ לאחר  ספורות  דקות 
צוות  הוזעק  פינה  בראש  קרה 
טרומפ־ לחוף  דן  ממרחב  מד"א 
דיווח  בעקבות  אביב  בתל  לדור 
הפעם  גם  בים.  שטבע   8 בן  על 
החייאה  פעולות  בוצעו  כאן 
החולים  לבית  פונה  שלאחריהן 
מורדם  כשהוא  בעיר  איכילוב 
ומונשם. הוא עבר מאז כמה טי־
פולים מצילי חיים ומצבו מוגדר 

בינוני.
לגל  התייחס  בלה  ד"ר 
ואמר:  ילדים  של  הטביעות 
יל־ של  היו  האלו  המקרים  "כל 
בהשגחה  להיות  שצריכים  דים 
להבין  צריכים  הורים  בבריכות. 

שהבריכות מסוכנות".

הדפסהגרפיקהעימודעריכההקלדה 

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

שירות
בספר
פנים
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גם
לזכות בדירת 

3 חדרים ברמת 
גבעת זאב בשווי

₪ 1,600,000

וגם
להיות שותפים 

בהצלת חיים

50

להצטרפות להגרלה השנתית למען איחוד הצלה 

ca.1221.org.il | *5935  < 'דירה ברגע' 
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הה 
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ה 

שיר
צילום: 

הרמטכ"ל בעוטף עזה:

"ההפחתה באלימות לא מקרית, נותנים הזדמנות"
רא"ל אביב כוכבי שוחח עם ראשי רשויות בעוטף ורמז על תהליך ההסדרה מול רצועת עזה ◆ "הצלחנו לייצר משוואה שתביא להפחתה באלימות - גם ברמה 

המבצעית" אמר הרמטכ"ל

מ‡: מ. יו„
בסוף  הגיע  כוכבי  אביב  רב-אלוף  הרמטכ"ל 
ראשי  עם  שיחה  וקיים  עזה  לעוטף  האחרון  השבוע 
הרשויות. הוא רמז על התהליך ההסדרה המדיני שמ־

תקיים מול רצועת עזה.
הפרחות  בכמות  "ההפחתה  כי  אמר  כוכבי 
מק־ איננה  הגדר  על  האלימים  והאירועים  הבלונים 
ציין  עוד  הזדמנות".  לזה  לתת  מעדיפים  אנו  רית. 
הרמטכ"ל: "הצלחנו לייצר משוואה שתביא להפחתה 

באירועים גם ברמה המבצעית".
ביום שלישי, לפני כשבוע, פרצו ארבע שריפות 
בשטחי המועצה האזורית אשכול. צוותי כיבוי, קק"ל, 
הביטחון  ורכזי  צבאיים  גרורים  והגנים,  הטבע  רשות 
ביישובים פעלו לכיבוי השריפות. בכל האירועים לא 

היו נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. חוקר שריפות קבע 
כי בכל המקרים, האש פרצה כתוצאה מבלוני תבערה.
כמה  פורצות  יום  מדי  האחרונים,  בשבועות 
וביישובי  בצה"ל  תבערה.  מבלוני  כתוצאה  שריפות 
העוטף ערוכים כדי למנוע את התפשטות השריפות. 
את בלוני התבערה והנפץ משגרים הפלסטינים מש־
עות הצהריים ועד השקיעה, ונעזרים ברוח המערבית. 

באותן שעות נכנסים הכוחות לכוננות.
לוול  לאחרונה  אמרו  ישראלים  ביטחון  גורמי 
עזה  הפלגים הפלסטיניים ברצועת  כי  ג'ורנל  סטריט 
עד  החזיקו  בה  לכמות  הרקטות  מלאי  את  חידשו 
הדיווח,  לפי  ישראל.  מול  האחרון  ההסלמה  לסבב 
את  להסיר  שנועדה  לחצים  ממסכת  בחלק  מדובר 
עזה הסגר שמטילה ישראל על הרצועה. במקביל הוחלט  ברצועת  הדיג  מרחב  את  חזרה  להגדיל  ל-15 מיילים ימיים.השבוע 

איראן: בקרוב 
נתחיל בפיתוח 

יכולותינו 
הגרעיניות

איראן מאשימה את אירופה בדו-פרצופיות  

מ‡ ‡ברהם ויסמן
להתחיל  מאיימת  איראן 
תוכניתה  את  לפתח  בקרוב 
הגרעינית. שר החוץ האיראני, 
הבהיר  זריף,  ג'אווד  מוחמד 
תסתיים  כאשר  כי  אתמול 
הכ־ עליהם  הימים   60 תקופת 
ריזה איראן כאולטימטום בפני 

לנקוט  איראן  תחל  המערב, 
בצעדים גרעיניים חדשים במ־

סגרת הסכם הגרעין".
 זריף אמר עוד כי "מדי־
נות אירופה אינן יכולות להש־
הן  איראן.  כלפי  ביקורת  מיע 
אך  אדם  זכויות  על  מדברות 
שמב־ לסעודיה  נשק  מוכרות 
צעת מעשי טבח בתימן״, טען. 
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אושרה מכירת רשת בר-כל 
לרשת נתיב החסד

בכפוף למכירת ארבעה סניפים שלושה מתוכם בב"ב: רשות ההגבלים אישרה 
את מכירת רשת בר-כל לרשת נתיב החסד

מ‡: יר‡ל לבי‡
העס־ ההגבלים  רשות 
החסד  נתיב  לרשת  אישרה  קיים 
שבבעלות שמואל אטיאס לרכוש 
הרב  שבבעלות  כל  בר  רשת  את 
מנחם כרמל, כאשר ברשות ההג־
לוותר  החסד  מנתיב  דרשו  בלים 
שהיא  כך  סניפים,  ארבעה  על 
הסני־ מתוך 45  לרכוש 41  תוכל 

מתוכם  שלושה  כל,  בר  של  פים 
בעיר בני ברק.

לפו־ יצא  שהמיזוג  בהנחה 
החסד  נתיב  רשת  צפויה  על, 
הסיטונאית  הפעילות  עם  (יחד 
שבבעלותה) להגיע למחזור שנתי 

המתקרב למיליארד שקל.

העסקה  העברת  לאחר 
מסרו  ההגבלים  רשות  לאישור 
מרשת בר-כל לעיתון 'גלובס' כי 
עומד  שהושגו  להבנות  "הבסיס 
על כך שרשת נתיב החסד שפוע־
לת גם בעזרה למשפחות ברוכות 
הילדים וציבור האברכים תמשיך 
בשמירה  ושלהם  שלנו  הקו  את 
ול־ לעזרה  מוזלים  מחירים  על 
הילדים  ברוכות  למשפחות  סיוע 
נתיב  כן  כמו  האברכים.  וציבור 
כל  את  להעסיק  תמשיך  החסד 
לא  עובד  שאף  כך  הרשת  עובדי 
כי  בחברה  הוסיפו  עוד  ייפגע". 
להש־ מתכוון  כרמל  מנחם  "הרב 
בפ־ שלו  המשאבים  כל  את  קיע 

שהוא  נושא  הדיור,  מצוקת  תרון 
בין  שנים.  עשרות  כבר  בו  פועל 
יח"ד  כ-1,500  של  בבנייה  היתר 
בבית שמש ומאות יח"ד בנתיבות 

ובבני ברק".
רשת בר-כל של הרב מנחם 
כרמל, הוקמה לפני 25 שנה ומו־
מעסיקה  היא  סניפים.  כ-46  נה 
מחזור  ומגלגלת  עובדים  כ-900 
בכ-550  המוערך  שנתי  מכירות 

מיליון שקל.
של  החסד,  נתיב  רשת 
לפני 13  הוקמה  אטיאס,  שמואל 
מחזור  סניפים.  כ-30  ומונה  שנה 
מוערך  שלה  השנתי  המכירות 

בכ-290 מיליון שקל.

דיווח ערבי: 

עסקת חילופי שבויים בין 
ישראל לחמאס כמעט ונחתמה
על פי הדיווח העסקה לחילופי השבויים כמעט ונחתמה לפני מספר שבועות 

אך המגעים עלו על שרטון

מ‡: יר‡ל לבי‡
ערוץ אל-ערביה מדווח כי 
הייתה  אסירים  חילופי  עסקת 
כמה  לפני  להיחתם  אמורה 
שבועות בין ישראל לבין חמאס 
המג־ אך  ומצרי,  גרמני  בתיווך 
עים עלו על שרטון. לדיווח אין 
נמסרו  ולא  אחר  ממקור  אישור 

עוד פרטים.
לכאן  אמר  בחמאס  מקור 
באל-ערביה  הדיווח  כי  חדשות 
לכאן  מסר  המקור  נכון.  אינו 
חדשות כי הפערים בין הצדדים 
פריצת  שום  ואין  גדולים  עדיין 

דרך בנושא.
בשבוע שעבר דיווח ערוץ 
בי־ גרמנים  דיפלומטים  כי   I24
קרו בעת האחרונה בעזה ובאחת 
מבירות מדינות ערב כדי להביא 

לחילופי  ומתן  המשא  לחידוש 
אסירים בין ישראל לחמאס.

בע־ לדיווח  בניגוד  ואולם 
 I24-ב בדיווח   , אל-ערביה  רוץ 
מגעים  מתנהלים  כי  נאמר  לא 
 I24-ב בדיווח  מתקדם.  בשלב 
פריצת  הושגה  לא  כי  הודגש 

בעמ־ דבק  שחמאס  מאחר  דרך 
הכ־ הנראה  ככל  המקורית.  דתו 
שישראל  חמאס  לדרישת  וונה 
תשחרר את אסירי עסקת שליט 
קודם  בגדה,  מחדש  שנעצרו 
עסקה  על  ומתן  משא  לפתיחת 

חדשה.

זעם ברחוב הפלסטיני: 

שרי הקבינט של הרש"פ קיבלו 
העלאה במשכורת

למרות המשבר הכלכלי החריף והאבטלה הגואה, שרי הקבינט של הרשות 
הפלסטינית קיבלו העלאה של 67% במשכורת ◆ בעקבות הזעם ההעלאה 

הושהתה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הפלסטיני,  ברחוב  כעס 
שהכלכלה  בזמן  כי  שנחשף  לאחר 
מק־ ושומרון  ביהודה  הפלסטינית 
גבוהים  אבטלה  אחוזי  עם  רטעת, 
ומיתון במשק, שרי הקבינט ברשות 
הפלסטינית נהנו מהעלאה במשכו־

רות בשיעור של 67 אחוזים.
המש־ שדלפו,  הנתונים  לפי 
לסכומים  תפחה  החודשית  כורת 

של בין 3,000 דולר ל-5,000 בקרב 
אצל  דולר  ול-6,000  הקבינט,  שרי 
מוחמד  החדש  הממשלה  ראש 
הממשלה  בכך,  די  לא  אם  אשתיה 
ניפחה את שער החליפין בעת תש־
שהדולרים  לאחר  המשכורות.  לום 
קיבלו  השרים  לשקלים,  הומרו 
למשכורת.  אחוזים  של 17  תוספת 
התנאים  מצטרפים  הזה  לפינוק 
הקבינט  שרי  של  הסטנדרטים 
הפלשתיני, כמו נהג צמוד ותקציב 

הוצאות לנסיעות.
ראש  הסערה,  בעקבות 
יועץ  אשתיה,  מוחמד  הממשלה 
מאזן,  אבו  של  לשעבר  כלכלי 
המשכורות  העלאת  את  השהה 
הרשות  ליו"ר  הנושא  את  והפנה 
ולנקוט  מחדש  עליו  לעבור  כדי 
שהנושא  עד  משפטיים.  צעדים 
יקבלו  השרים  כי  הוחלט  ייחקר, 
כמו  שלהם,  מהמשכורת  מחצית 

עובדי הרשות האחרים.
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מפעל הפיס מחפש אחר שני 
מיליונרים חדשים
לזוכים יש חצי שנה בלבד לאסוף את זכייתם

מ‡: יר‡ל לבי‡
שה־ מספר 3100,  בהגרלה 
האחרון,  בינואר  ב-29  תקיימה 
הפרס הראשון עמד על 10 מיליון 
זוכים,  שני  בין  והתחלק  שקלים 
התייצב  לא  עדיין  מהם  שאחד 
על  שלו,  הזכייה  את  לאסוף  כדי 

סך 5 מיליון שקלים.
שהתקיימה  בהגרלה 3106, 
שבועיים מאוחר יותר ב-16 בפ־
ברואר, הפרס השני בדאבל לוטו 
עמד על שני מיליון שקלים, שגם 

להם לא נמצא עד היום דורש.
ההג־ קיום  מרגע  כי  נזכיר 
בלבד  שנה  חצי  יש  לזוכים  רלה, 
לא  אם  זכייתם.  את  לאסוף 
יושקעו  הזכייה  כספי  יתייצבו, 

לטובת  חברתיים  התגלו יתושים נגועים בנגיף הקהילה.בפרויקטים 
קדחת הנילוס

אחרי מושב עידן שבערבה, יתושים נגועים בנגיף קדחת מערב הנילוס התגלו 
גם ביישוב בית אריה שבשומרון. המשרד להגנת הסביבה קורא לרשויות 

המקומיות לעשות כל מאמץ במיגורם

מ‡: יר‡ל לבי‡
הסביבה  להגנת  המשרד 
נגו־ יתושים  התגלו  כי  מודיע 
הנילוס  מערב  קדחת  בנגיף  עים 

ביישוב בית אריה בשומרון.
הסביבה  להגנת  המשרד 
המקומית  המועצה  את  הנחה 
והפיקוח  הניטור  את  להרחיב 
את  גם  הצורך  ובמידת  בשטחה 

ההדברה.
תוצאות  קבלת  עם  מיד 
הבריאות,  ממשרד  המעבדה 
הס־ להגנת  במשרד  מרכז  מחוז 
המו־ את  בממצאים  עדכן  ביבה 
עצה המקומית בית אריה, ודרש 
היקף  את  להרחיב  מהרשות 
היתושים  של  וההדברה  הפיקוח 

שבשטחה.
הסבי־ להגנת  במשרד 
שהקיץ  למרות  כי  מציינים,  בה 
כשלושה  בעוד  רשמית  מתחיל 
שבועות, זאת הפעם השנייה שי־
בשני  מאותרים,  נגועים  תושים 

אזורים שונים ומרוחקים בארץ.
נו־ על  מצביעה  זו  עובדה 
גם  הנגיף  של  אפשרית  כחות 

המשרד  ולכן  אחרים,  באזורים 
כל  על  כי  ההנחיה  את  מחדד 
רחבי  בכל  המקומיות  הרשויות 
לה־ פעולותיהן  להגביר  הארץ 
ידי  על  היתושים  מפגעי  פחתת 
וההד־ הפיקוח  פעולות  הרחבת 
ברה במידת הצורך של היתושים 

שבשטחן.
היא  הנילוס  מערב  קדחת 
כלל,  בדרך  מאוד,  קלה  מחלה 

דמוית שפעת, החולפת מאליה.
חום,  הם  המחלה  סימני 
כאבי ראש, חולשה, כאבי פרקים 
העין,  בלחמית  דלקת  ושרירים, 
ושל־ בחילות  ולעתים  פריחה 

שולים.
אפשריים  נדירים  סיבוכים 
או  המוח  של  חדה  דלקת  הם: 
נדי־ לעתים  המוח.  קרום  דלקת 

רות מסתיימת המחלה במוות.

נתפסו בעת שגנבו גנבו כחצי 
טון אבטיחים 

נעצרו שנים שגנבו כחצי טון אבטיחים משדות מושבי המועצה האזורית עמק 
הירדן שבצפון הארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
בשבוע שעבר זיהו שוטרים 
טנדר  עם  שהגיעו  חשודים  שני 
לבן והחלו על פי החשד להעמיס 

את הרכב בעשרות אבטיחים.
השוטרים  עצרו  בפעילות 

את השניים בשעת מעשה גונבים 
על פי החשד את האבטיחים.

ושקילת  מעצרם  לאחר 
שמדו־ התברר  הגנובה  התוצרת 
טון  כחצי  של  גדולה  בכמות  בר 
תושבי  החשודים,  אבטיחים. 
טבריה בשנות ה- 50-60 לחייהם 

משטרת  לחקירת  נעצרו והעברו 
לבע־ הוחזרה  התוצרת  ישראל. 

לים.
הג־ בדבר  החשדות  מלבד 
בשטח  מהנסיעה  וכתוצאה  ניבה 
ומקטיף לא מקצועי, נגרם גם נזק 

לאבטיחים נוספים.

משפחות שכולות: "מביעים 
שאט נפש מתמיכת 'המוקד' 

במחבל"
המשפחות פנו לשר הפנים הרב אריה דרעי בבקשה ליטול חלק בשימוע שיערך 
למחבל שביצע פיגוע בקו 37 בחיפה, בדיון על שלילת תושבותו ◆ זאת בעקבות 

פניית 'המוקד להגנת הפרט' המייצג את המחבל 

מ‡: יר‡ל לבי‡
נציגי משפחות חללי פיגוע 
וארגון  בחיפה   37 קו  אוטובוס 
הרב  הפנים  לשר  פנו  כאן'  'עד 
אריה דרעי בנוגע לשלילת מעמד 
מו־ המחבל  של  הקבע  תושבות 
משמעותי  חלק  שנטל  רג'בי,  ניר 
זאת  המדובר,  הפיגוע  בביצוע 
'המו־ ארגון  של  מכתבו  בעקבות 
את  המייצג  הפרט'  להגנת  קד 
שלילת  למניעת  ופועל  המחבל 

תושבותו.
מוניר  המחבל,  כי  נזכיר 
הפיגוע  בביצוע  חלק  נטל  רג'בי, 
בחיפה   37 קו  באוטובוס  הנורא 
בני   17 נרצחו  בו  תשס"ג,  בשנת 
תיכון.  תלמידי   9 מתוכם  אדם 
רג'בי  הורשע  הפיגוע  בעקבות 
בשעת  לאויב  סיוע  של  בעבירה 

עולם,  מאסר  עליו  ונגזר  מלחמה 
שנקצב למאסר של 20 שנה.

הפנים,  לשר  בפניה 
השכולות  המשפחות  התייחסו 
וארגון עד כאן למכתבם של אנשי 
טענו  בו   , הפרט'  להגנת  'המוקד 
ואת  המחבל  את  מייצגים  הם  כי 
בי־ מבניה  ששלושה   – משפחתו 
וכי  הנורא,  הפיגוע  את  יחד  צעו 
המשפטיות  טענותיהם  מלבד 
תושבותו,  לשלילת  המתנגדות 
טענות  גם  'המוקד'  אנשי  טענו 

מ'עולם המוסר והערכים'.
'המוקד'  ארגון  טען  בנוסף, 
כי הליך שלילת התושבות מהווה 
של  היסוד  בזכויות  קשה  פגיעה 
המחבל, וכי השלילה לא תשפיע 
על המצב בפועל משום שהמחבל 

יקבל רישיון שייבה ארעי ועוד.

פנו  הנרצחים  משפחות 
דרעי "מבי־ הפנים  לשר  בתגובה 
עים שאט נפש מהתמיכה וההגנה 
הפרט'  להגנת  'המוקד  שמעניק 
למחבל  סיוע  הנתעב.  למחבל 
שכזה מהווה יריקה בפרצופן של 
המשפחות השכולות. נראה כי לא 
כי  גרידא,  משפטי  בייצוג  מדובר 
שלי־ תחושת  מתוך  בסיוע  אם 
חות ואמפטיה של המוקד להגנת 

הפרט למחבל מוניר רג'בי".
המשפ־ דרשו  במכתבן 
לקחת  מהשר  השכולות  חות 
להתקיים  העתיד  בשימוע  חלק 
את  בו  לשטוח  החודש,  בהמשך 
טענותיהן, את הסבל הרב העובר 
עליהם ובנוסף להופיע בפני השר 
בדבר  ההחלטה  תתקבל  בטרם 

שלילת התושבות.

mailto:s@shaharit.com


9 יום שני ז' סיון תשע"ט 10/06/2019

מפעל הפיס מחפש אחר שני 
מיליונרים חדשים
לזוכים יש חצי שנה בלבד לאסוף את זכייתם

מ‡: יר‡ל לבי‡
שה־ מספר 3100,  בהגרלה 
האחרון,  בינואר  ב-29  תקיימה 
הפרס הראשון עמד על 10 מיליון 
זוכים,  שני  בין  והתחלק  שקלים 
התייצב  לא  עדיין  מהם  שאחד 
על  שלו,  הזכייה  את  לאסוף  כדי 

סך 5 מיליון שקלים.
שהתקיימה  בהגרלה 3106, 
שבועיים מאוחר יותר ב-16 בפ־
ברואר, הפרס השני בדאבל לוטו 
עמד על שני מיליון שקלים, שגם 

להם לא נמצא עד היום דורש.
ההג־ קיום  מרגע  כי  נזכיר 
בלבד  שנה  חצי  יש  לזוכים  רלה, 
לא  אם  זכייתם.  את  לאסוף 
יושקעו  הזכייה  כספי  יתייצבו, 

לטובת  חברתיים  התגלו יתושים נגועים בנגיף הקהילה.בפרויקטים 
קדחת הנילוס

אחרי מושב עידן שבערבה, יתושים נגועים בנגיף קדחת מערב הנילוס התגלו 
גם ביישוב בית אריה שבשומרון. המשרד להגנת הסביבה קורא לרשויות 

המקומיות לעשות כל מאמץ במיגורם

מ‡: יר‡ל לבי‡
הסביבה  להגנת  המשרד 
נגו־ יתושים  התגלו  כי  מודיע 
הנילוס  מערב  קדחת  בנגיף  עים 

ביישוב בית אריה בשומרון.
הסביבה  להגנת  המשרד 
המקומית  המועצה  את  הנחה 
והפיקוח  הניטור  את  להרחיב 
את  גם  הצורך  ובמידת  בשטחה 

ההדברה.
תוצאות  קבלת  עם  מיד 
הבריאות,  ממשרד  המעבדה 
הס־ להגנת  במשרד  מרכז  מחוז 
המו־ את  בממצאים  עדכן  ביבה 
עצה המקומית בית אריה, ודרש 
היקף  את  להרחיב  מהרשות 
היתושים  של  וההדברה  הפיקוח 

שבשטחה.
הסבי־ להגנת  במשרד 
שהקיץ  למרות  כי  מציינים,  בה 
כשלושה  בעוד  רשמית  מתחיל 
שבועות, זאת הפעם השנייה שי־
בשני  מאותרים,  נגועים  תושים 

אזורים שונים ומרוחקים בארץ.
נו־ על  מצביעה  זו  עובדה 
גם  הנגיף  של  אפשרית  כחות 

המשרד  ולכן  אחרים,  באזורים 
כל  על  כי  ההנחיה  את  מחדד 
רחבי  בכל  המקומיות  הרשויות 
לה־ פעולותיהן  להגביר  הארץ 
ידי  על  היתושים  מפגעי  פחתת 
וההד־ הפיקוח  פעולות  הרחבת 
ברה במידת הצורך של היתושים 

שבשטחן.
היא  הנילוס  מערב  קדחת 
כלל,  בדרך  מאוד,  קלה  מחלה 

דמוית שפעת, החולפת מאליה.
חום,  הם  המחלה  סימני 
כאבי ראש, חולשה, כאבי פרקים 
העין,  בלחמית  דלקת  ושרירים, 
ושל־ בחילות  ולעתים  פריחה 

שולים.
אפשריים  נדירים  סיבוכים 
או  המוח  של  חדה  דלקת  הם: 
נדי־ לעתים  המוח.  קרום  דלקת 

רות מסתיימת המחלה במוות.

נתפסו בעת שגנבו גנבו כחצי 
טון אבטיחים 

נעצרו שנים שגנבו כחצי טון אבטיחים משדות מושבי המועצה האזורית עמק 
הירדן שבצפון הארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
בשבוע שעבר זיהו שוטרים 
טנדר  עם  שהגיעו  חשודים  שני 
לבן והחלו על פי החשד להעמיס 

את הרכב בעשרות אבטיחים.
השוטרים  עצרו  בפעילות 

את השניים בשעת מעשה גונבים 
על פי החשד את האבטיחים.

ושקילת  מעצרם  לאחר 
שמדו־ התברר  הגנובה  התוצרת 
טון  כחצי  של  גדולה  בכמות  בר 
תושבי  החשודים,  אבטיחים. 
טבריה בשנות ה- 50-60 לחייהם 

משטרת  לחקירת  והעברו  נעצרו 
לבע־ הוחזרה  התוצרת  ישראל. 

לים.
הג־ בדבר  החשדות  מלבד 
בשטח  מהנסיעה  וכתוצאה  ניבה 
ומקטיף לא מקצועי, נגרם גם נזק 

לאבטיחים נוספים.

משפחות שכולות: "מביעים 
שאט נפש מתמיכת 'המוקד' 

במחבל"
המשפחות פנו לשר הפנים הרב אריה דרעי בבקשה ליטול חלק בשימוע שיערך 
למחבל שביצע פיגוע בקו 37 בחיפה, בדיון על שלילת תושבותו ◆ זאת בעקבות 

פניית 'המוקד להגנת הפרט' המייצג את המחבל 

מ‡: יר‡ל לבי‡
נציגי משפחות חללי פיגוע 
וארגון  בחיפה   37 קו  אוטובוס 
הרב  הפנים  לשר  פנו  כאן'  'עד 
אריה דרעי בנוגע לשלילת מעמד 
מו־ המחבל  של  הקבע  תושבות 
משמעותי  חלק  שנטל  רג'בי,  ניר 
זאת  המדובר,  הפיגוע  בביצוע 
'המו־ ארגון  של  מכתבו  בעקבות 
את  המייצג  הפרט'  להגנת  קד 
שלילת  למניעת  ופועל  המחבל 

תושבותו.
מוניר  המחבל,  כי  נזכיר 
הפיגוע  בביצוע  חלק  נטל  רג'בי, 
בחיפה   37 קו  באוטובוס  הנורא 
בני   17 נרצחו  בו  תשס"ג,  בשנת 
תיכון.  תלמידי   9 מתוכם  אדם 
רג'בי  הורשע  הפיגוע  בעקבות 
בשעת  לאויב  סיוע  של  בעבירה 

עולם,  מאסר  עליו  ונגזר  מלחמה 
שנקצב למאסר של 20 שנה.

הפנים,  לשר  בפניה 
השכולות  המשפחות  התייחסו 
וארגון עד כאן למכתבם של אנשי 
טענו  בו   , הפרט'  להגנת  'המוקד 
ואת  המחבל  את  מייצגים  הם  כי 
בי־ מבניה  ששלושה   – משפחתו 
וכי  הנורא,  הפיגוע  את  יחד  צעו 
המשפטיות  טענותיהם  מלבד 
תושבותו,  לשלילת  המתנגדות 
טענות  גם  'המוקד'  אנשי  טענו 

מ'עולם המוסר והערכים'.
'המוקד'  ארגון  טען  בנוסף, 
כי הליך שלילת התושבות מהווה 
של  היסוד  בזכויות  קשה  פגיעה 
המחבל, וכי השלילה לא תשפיע 
על המצב בפועל משום שהמחבל 

יקבל רישיון שייבה ארעי ועוד.

פנו  הנרצחים  משפחות 
דרעי "מבי־ הפנים  לשר  בתגובה 
עים שאט נפש מהתמיכה וההגנה 
הפרט'  להגנת  'המוקד  שמעניק 
למחבל  סיוע  הנתעב.  למחבל 
שכזה מהווה יריקה בפרצופן של 
המשפחות השכולות. נראה כי לא 
כי  גרידא,  משפטי  בייצוג  מדובר 
שלי־ תחושת  מתוך  בסיוע  אם 
חות ואמפטיה של המוקד להגנת 

הפרט למחבל מוניר רג'בי".
המשפ־ דרשו  במכתבן 
לקחת  מהשר  השכולות  חות 
להתקיים  העתיד  בשימוע  חלק 
את  בו  לשטוח  החודש,  בהמשך 
טענותיהן, את הסבל הרב העובר 
עליהם ובנוסף להופיע בפני השר 
בדבר  ההחלטה  תתקבל  בטרם 

שלילת התושבות.
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אסיפת הכנה לקראת חצי יובל 
להסתלקות הרבי מליובאוויטש

הכנות רוחניות, חיזוק בלימוד תורת הרבי ועצרת ענק בארנה ◆ כך מתכוננים חסידי 
חב"ד לציון יום ההילולא הכ"ה של כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡
חסידות חב"ד נערכת ליום 
ההילולא ה-25 של כ"ק האדמו"ר 
בשלל  זצוק"ל  מליובאוויטש 
אירועים והכנות רוחניות. במרכ־
זם: עצרת והתוועדות ענק בהיכל 
'צעירי  בארגון  בירושלים  ארנה 

אגודת חב"ד'.
קהילות  נציגי  מאה  מעל 
הש־ הארץ,  רחבי  מכל  חב"ד 
תתפו באסיפה שהתקיימה בבית 
כחלק  חב"ד.  בכפר  חב"ד  צעירי 
לעש־ בקשר  הגדולה  מהיערכות 
רים וחמש שנה לג' תמוז, נפרסה 
לקהילות  שפונה  סדורה  תכנית 
ואחת  אחד  שכל  מנת  על  אנ"ש, 
מחסידי הרבי יתכוננו באופן פני־
מי ליום ההילולא, ותורגש ההכנה 

בכל בית חסידי.
דנו  חב"ד,  קהילות  נציגי 
כל  את  לחבר  ובדרכים  בתכנית 
הקהילה לכל פרטי ההכנה, כאשר 
בהתווע־ יהיה  ההכנה  של  השיא 
סיון  בכ"ח  שתיערך  הענק  דות 
כהכנה ליום ההילולא, בה צפויים 
להשתתף חמשה עשר אלף חסי־
דים ממשפחת אנ"ש חסידי חב"ד 

בארץ.
ה  ד י ע ו ו ב
הרב  דברים:  נשאו 
בלי־ יצחק  יוסף 
העיר  מרכז  רב  נוב 
בבני  חב"ד  וקהילת 
על  שעורר  ברק, 
למעור־ החשיבות 
בכל  קהילתית  בות 
הקשור לחיים חסי־
ההתק־ וחיזוק  דים 

שרות לרבי.
מענדל  מנחם  רבי  הגאון 
מזכיר  סגן  שליט"א  גלוכובסקי 
ומרא-דאתרא  חב"ד  רבני  בי"ד 
שעמד  ברחובות,  חב"ד  דקהילת 
שלושים   – אלו  שבימים  כך,  על 
לע־ "חייבים   – תמוז  ג'  לפני  יום 
לה־ בנפש  תנועה  בסימן  מוד 
בהתקשרות  ולהתחזק  תעורר 
לרבי זי"ע ולהביא לידי פועל את 

הוראותיו הקדושות".
מנהל  ליפסקר  נפתלי  הרב 
חב"ד,  בצעירי  הסניפים  אגף 
כל  של  להחלטות  שבנוסף  הציע 
ולהתחזק  להוסיף  במה  קהילה 
האפשרות  ניתנת  בחירתה,  לפי 

להירתם לחיזוק השלוחים בפעי־
לות של מבצע תפילין ונרות שבת 
ובאופן שתהיה הרחבה בפעילות 
בכמות ובאיכות בכל אתר ואתר.

העלו  הרבים  המשתתפים 
לקיים  שיאפשרו  הצעות  וחלקו 
באופן  הקהילתית  ההכנה  את 
יצ־ בה  ובצורה  ביותר,  המוצלח 
פעולות  של  גדול  למעגל  טרפו 
אמיתית  פנימית  כהכנה  נרחבות 

ליום ההילולא ג' תמוז – 25 שנה.
על  רב  דגש  יושם  "בעצרת 
המשימה העיקרית שהטיל עלינו 
הרבי זי"ע להכין את העולם כולו 
אמר  צדקנו",  משיח  פני  לקבלת 

הרב יוסף יצחק אהרונוב.

לאומנים אוקראיניים השליכו 
רימוני עשן מחוץ לבניין 

הקהילה היהודית
בקהילה היהודית באוקראינה גובר החשש מהתגברות האנטישמיות בעקבות 
הפגנה של קיצוניים מחוץ לבניין הקהילה היהודית בעיר ַחְרקוֹב, שזרקו לחצר 

רימוני עשן

מ‡: יר‡ל לבי‡
דאגה בקהילה היהודית בח־
רקוב העיר השניה בגודלה במדינת 
החיל  מקבוצת  גברים  אוקראינה. 
יחידה  שם  על  הקרואים  הלאומי, 
ב-  שהוקמה   ,Azov גדוד  של 
אוקראינה,  ממשלת  ידי  על   2014

השליכו רימוני עשן ביום שני מול 
הבניין בחרקוב שבאוקראינה.

למוס־ מחוץ  מחאות 
נדירות  מחזות  הם  יהודיים  דות 
מהפו־ כמה  שראו  באוקראינה, 
שבוצעו  ביותר  הגרועים  גרומים 
השואה  לפני  מקום  בכל  ביהודים 

ובמהלכה.
המ־ את  ריססו  המפגינים 
המדרכה  על  גנב“  “פלדמן  לים: 
פלדמן,  אלכסנדר  הבניין.  שלפני 
יליד חרקוב, הוא פילנתרופ יהודי 
של  היהודי  הוועד  קבוצת  ונשיא 

אוקראינה.

בג"ץ קבע:

המדינה תשלם 10 מיליון דולר 
למוצאי גופת החייל הנעדר 

מג'די חלבי
שופטי בג"ץ קבעו כי המדינה מעולם לא חזרה בה מהצעת הפרס קודם 

למציאת הגופה וההצעה לא פקעה גם מסיבות אחרות

מ‡: יר‡ל לבי‡
קוזלי,  וחאדר  איברהים 
החייל  של  גופתו  את  שמצאו 
כרי־ במהלך  חלבי  מג'די  הנעדר 
תת עצים ביערות הכרמל, יקבלו 
את הפרס הכספי שהוצע - לאחר 
שהמדינה קבעה שלא יקבלו את 
את  חיפשו  שלא  כיוון  הסכום 
הגופה אלא מצאו אותה במקרה, 
בבית  גם  תמיכה  שקיבלה  עמדה 
המשפט המחוזי בחיפה ב-2016.

הדרוזית,  העדה  בן  חלבי, 
ב-24  הצבאי  שירותו  בזמן  נעלם 
במשך  נעדר  והוגדר   2005 במאי 

7 שנים.
פר־ נולד'  'לחופש  עמותת 
דולר  מיליון   10 בסך  פרס  סמה 
יש־ ממשלת  ידי  על  ה"מובטח 
אמין  מידע  שיביא  למי  ראל" 

שיוביל אליו.
נמצאו   2012 בספטמבר 
לעס־ סמוך  ביער  גופתו  שרידי 

פיא על ידי איברהים וחאדר קו־
זלי שהועסקו בייעור עבור קק"ל.
המ־ כי  קבעו  בג"ץ  שופטי 
מהצ־ בה  חזרה  לא  מעולם  דינה 
הגופה  למציאת  קודם  הפרס  עת 
מסיבות  גם  פקעה  לא  וההצעה 
נולד"  "לחופש  עמותת  אחרות. 
הפסיקה אמנם את פעילותה כמה 
העצמות,  מציאת  לפני  חודשים 
אך ההצעה הייתה מטעם המדינה 

ומומנה מכיסה.

תלונה דחופה לבג"צ: 

הוואקף חונך את המסגד בשער 
הרחמים

השימוש הבלעדי של ציבור המתפללים המוסלמים במבנה, גורם להפיכתו 
למסגד בצורה רשמית, מהלך הגורם לסיכון ביטחוני ראשון במעלה עליו 

הצביעו במערכת הביטחון. טוענים העותרים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הגישה  רגבים  תנועת 
ביניים  לצו  דחופה  בקשה  לבג"ץ 
לסגירת מבנה שער הרחמים בהר 
הבית, על בסיס תיעוד מפעילות 
האח־ בימים  המוסלמי  הוואקף 
את  סופית  להפוך  הפועל  רונים, 
מבנה שער הרחמים למסגד, תוך 
ובניגוד  הקדום  במבנה  פגיעה 
להצהרות נתניהו כי הורה לאכוף 

את סגירת המבנה.
העתירה לבג"ץ הוגשה כבר 
מני  השופט  אולם  מרץ,  בחודש 
מזוז קבע אז כי המדינה והוואקף 
לעתירה  מקדמית  תגובה  יגישו 
זמן  פרק   ,(!) ימים   90 לאחר  רק 
לממש  לוואקף  מאפשר  שבפועל 

את תכניתו.
סימנו  הביטחון  במערכת 
הר־ האיסלאמית  הפעילות  את 
הנעשית  ככזו  במקום,  דיקלית 
המדי־ ולבקשת  החמאס,  בחסות 
נה, הוציא בית משפט השלום בי־
אולם  למקום,  סגירה  צו  רושלים 
מהצו  במופגן  התעלם  הוואקף 

והמשיך לפעול במתחם.

הפעילות,  המשך  לאור 
איננה  המדינה  כי  והעובדה 
שהוצא  הסגירה  צו  את  אוכפת 
בקשה  רגבים  הגישה  לבקשתה, 
בעתירה,  הזמנים  לוחות  לקיצור 
גורמי  כי  טענה  המדינה  אולם 
"פועלים  בדבר  הנוגעים  המדינה 
הכולל  הטיפול  הסדרת  לשם 
במתחם "שער הרחמים", ומשכך 
צו  להוציא  זה  בשלב  מקום  אין 

ביניים".
את  דחה  מזוז  השופט 
אולם  ביניים,  לצו  רגבים  בקשת 
בימים האחרונים ממשיך הוואקף 
בביצוע העבודות הבלתי חוקיות 
ובכ־ הרחמים",  "שער  במבנה 

תקרה,  מאווררי  התקנת  זה  לל 
מחיצות  והתקנת  ריהוט  תאורה, 
העתיק,  במבנה  הפוגע  באופן 
הע־ רשות  של  פיקוח  ללא  וזאת 

תיקות כנדרש על פי חוק.
השימוש הבלעדי של ציבור 
במבנה,  המוסלמים  המתפללים 
בצורה  למסגד  להפיכתו  גורם 
רשמית, מהלך הגורם לסיכון בי־
טחוני ראשון במעלה עליו הצבי־

עו במערכת הביטחון.

ראש הממשלה הצהיר כבר 
בסוף חודש פברואר, כי "ישראל 
המסגד  לפתיחת  הסכימה  לא 
לשכת  שהפיצה  בהודעה  בהר". 
נתניהו  כי  נכתב  הממשלה  ראש 
הורה "לאכוף את צו בית המשפט 
ללא פשרות ולשמור את המקום 
סגור", אולם בפועל נראה כי הע־
בודות להפוך את המקום למסגד 
קבוע – הולכות ומגיעות לנקודת 

האל חזור.
בנזק  להמעיט  אפשר  אי 
החוק  לשלטון  הנגרם  האדיר 
העבריינים  בה  מסיטואציה 
רוחם  על  העולה  ככל  עושים 
חשי־ בעל  מקודש,  במתחם 
דתית  מבחינה  תתואר  בל  בות 
בית  לצו  בניגוד  וארכיאולוגית, 
מנהל  זיק,  יכין  אומר  משפט", 
"ללא  רגבים.  בתנועת  הפעילות 
למ־ הפלישה  ביניים,  צו  הוצאת 
חוקיות  הבלתי  והעבודות  תחם 
יימשכו. המשמעות היא שבחסות 
ראש הממשלה נתניהו, הריבונות 
נר־ פשוט  בירושלים  הישראלית 

מסת".
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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

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505

מוקד הזמנות:
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מהמפוארים בעולם: 

ביהכ"נ הגדול ברומא קושט 
לחג השבועות

בית הכנסת הגדול ברומא, נחשב לאחד מבתי הכנסת המפוארים בעולם 
◆ בערב שבת לפני חג שבועות הוא קושט באלפי פרחים לכבוד חג 

השבועות, חג מתן תורה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ברו־ הגדול  הכנסת  בית 
מא, נחשב לאחד מבתי הכנסת 
שישי  ביום  בעולם.  המפוארים 
פרחים  באלפי  קושט  הוא 
מתן  חג  השבועות,  חג  לכבוד 

תורה.
בתי  את  לקשט  המנהג 
קדמון  יהודי  מנהג  הוא  הכנסת 
הנפוץ באיטליה לא רק לקראת 
בחתו־ גם  אם  כי  שבועות,  חג 
נות, כאשר שני העניינים קשו־
רים, שכן בחג השבועות אנחנו 
כעין  וזו  התורה  את  מקבלים 

חתונה שלנו עם התורה.
וסגן  רומא  של  רבה 
אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא 
כי  אמר  סייני  די  שמואל  הרב 
התאורה  את  חנכנו  מכבר  "לא 
המיוחדת של כיפת בית הכנסת 
והמבנה מבחוץ כיום אנו זוכים 
בפנים  הכנסת  בית  את  לקשט 
מקדש  לי  'ועשו  תפילה;  ואנו 
כל  בתוך   - בתוכם'  ושכנתי 
למסורת  בהתאם  ואחד.  אחד 
בני  כל  הביאו  בעבר  היהודית 
מקש־ ואנו  פרחים  הקהילה 
טים את בית הכנסת באמצעות 
חברה של אחד מבני הקהילה".

הגדול  הכנסת  בית  מבנה 
בבתי  המרהיבים  אחד  ברומא, 
בסגנון  בנוי  בעולם,  הכנסת 
נהר  גדות  על  מאוד  מיוחד 
למרח־ כך  בשל  ובולט  הטיבר 
קים. כיפתו המרובעת של המ־

והיא  ברומא,  היחידה  היא  בנה 
נצפית מכל חלקי העיר.

בית  של  הראשי  האולם 
מתנ־ ביופיו  המרהיב  הכנסת 
מטרים  לעשרות  הדר  ברב  שא 
מנהג  פי  על  לתפילה  ומשמש 
לימי  המיוחסים  איטליה  יהודי 
המרתף  בקומת  הראשון.  הבית 
נער־ בו  נוסף  כנסת  בית  מצוי 
בנוסח הספרדים.  תפילות  כות 
במבנה מצויים משרדי הקהילה 
המו־ וכן  הראשי  הרב  לשכת 

המכיל  רומא  של  היהודי  זיאון 
ומרשימים  עתיקים  ממצאים 

ביותר.
על  שנעשה  הפיגוע  מאז 
בבית   1982 בשנת  אש"ף  ידי 
שמיני  חג  במהלך  הכנסת 
מת־ עשרות  נפצעו  בו  עצרת, 
הציבו  אחד,  ילד  ונרצח  פללים 
והמשטרה  הביטחון  שירותי 
במה־ קבועה  אבטחה  הצבאית 
עוב־ והמבקרים  היממה  כל  לך 
רים בדיקה ביטחונית בכניסה.

מנכ"לית דיסקונט פורשת מתפקידה
אשר טופילסקי פורשת אחרי 5 שנים, ותהיה שותפה בכירה בקרן פימי

מ‡ פ. יוחנן
טופילסקי,  אשר  לילך 
מנכ"לית בנק דיסקונט, הודיעה על 
שנים  חמש  לאחר  מהבנק  פרישתה 
את  לעזוב  צפויה  היא  בתפקיד. 
כשות־ ותצטרף  זו  שנה  בסוף  הבנק 
פה בכירה בקרן פימי של ישי דוידי. 
מכהנת  אשר-טופילסקי 
מפברואר  דיסקונט  בנק  כמנכ"לית 
כמש־ שימשה  לכן  קודם   .2014
כראש  הפועלים,  בנק  למנכ"ל  נה 
וכראש  בבנק  האסטרטגיה  חטיבת 
הצטר־ לפני  הקמעונאית.  החטיבה 
פותה לבנק הפועלים, הייתה יועצת 
 BCG הייעוץ  בחברת  אסטרטגית 

בשיקגו. 
טופילסקי:  אשר  לילך 
הפי־ במערכת  רבות  שנים  "לאחר 
שנים  מחמש  למעלה  מתוכן  ננסית, 
כמנכ"לית בנק דיסקונט, אני שמחה 
לצאת לדרך חדשה בקרן פימי, קרן 

בי־ והגדולה  המובילה  ההשקעות 
עסקית- לעשייה  ולהצטרף  שראל 
חדשים  פעילות  בתחומי  ניהולית 
עבורי. הייתה לי זכות גדולה לעמוד 
עוב־ ולצד  דיסקונט,  בנק  בראש 

שינויים  בבנק  להוביל  ומנהליו,  דיו 
משמעותיים. אני בטוחה שדיסקונט 
הישגים  לעבר  קדימה  לפרוץ  יוסיף 
ושיאים חדשים בזכות ההון האנושי 

המדהים המרכיב אותו". 

mailto:s@shaharit.com
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מהמפוארים בעולם: 

ביהכ"נ הגדול ברומא קושט 
לחג השבועות

בית הכנסת הגדול ברומא, נחשב לאחד מבתי הכנסת המפוארים בעולם 
◆ בערב שבת לפני חג שבועות הוא קושט באלפי פרחים לכבוד חג 

השבועות, חג מתן תורה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ברו־ הגדול  הכנסת  בית 
מא, נחשב לאחד מבתי הכנסת 
שישי  ביום  בעולם.  המפוארים 
פרחים  באלפי  קושט  הוא 
מתן  חג  השבועות,  חג  לכבוד 

תורה.
בתי  את  לקשט  המנהג 
קדמון  יהודי  מנהג  הוא  הכנסת 
הנפוץ באיטליה לא רק לקראת 
בחתו־ גם  אם  כי  שבועות,  חג 
נות, כאשר שני העניינים קשו־
רים, שכן בחג השבועות אנחנו 
כעין  וזו  התורה  את  מקבלים 

חתונה שלנו עם התורה.
וסגן  רומא  של  רבה 
אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא 
כי  אמר  סייני  די  שמואל  הרב 
התאורה  את  חנכנו  מכבר  "לא 
המיוחדת של כיפת בית הכנסת 
והמבנה מבחוץ כיום אנו זוכים 
בפנים  הכנסת  בית  את  לקשט 
מקדש  לי  'ועשו  תפילה;  ואנו 
כל  בתוך   - בתוכם'  ושכנתי 
למסורת  בהתאם  ואחד.  אחד 
בני  כל  הביאו  בעבר  היהודית 
מקש־ ואנו  פרחים  הקהילה 
טים את בית הכנסת באמצעות 
חברה של אחד מבני הקהילה".

הגדול  הכנסת  בית  מבנה 
בבתי  המרהיבים  אחד  ברומא, 
בסגנון  בנוי  בעולם,  הכנסת 
נהר  גדות  על  מאוד  מיוחד 
למרח־ כך  בשל  ובולט  הטיבר 
קים. כיפתו המרובעת של המ־

והיא  ברומא,  היחידה  היא  בנה 
נצפית מכל חלקי העיר.

בית  של  הראשי  האולם 
מתנ־ ביופיו  המרהיב  הכנסת 
מטרים  לעשרות  הדר  ברב  שא 
מנהג  פי  על  לתפילה  ומשמש 
לימי  המיוחסים  איטליה  יהודי 
המרתף  בקומת  הראשון.  הבית 
נער־ בו  נוסף  כנסת  בית  מצוי 
בנוסח הספרדים.  תפילות  כות 
במבנה מצויים משרדי הקהילה 
המו־ וכן  הראשי  הרב  לשכת 

המכיל  רומא  של  היהודי  זיאון 
ומרשימים  עתיקים  ממצאים 

ביותר.
על  שנעשה  הפיגוע  מאז 
בבית   1982 בשנת  אש"ף  ידי 
שמיני  חג  במהלך  הכנסת 
מת־ עשרות  נפצעו  בו  עצרת, 
הציבו  אחד,  ילד  ונרצח  פללים 
והמשטרה  הביטחון  שירותי 
במה־ קבועה  אבטחה  הצבאית 
עוב־ והמבקרים  היממה  כל  לך 
רים בדיקה ביטחונית בכניסה.

מנכ"לית דיסקונט פורשת מתפקידה
אשר טופילסקי פורשת אחרי 5 שנים, ותהיה שותפה בכירה בקרן פימי

מ‡ פ. יוחנן
טופילסקי,  אשר  לילך 
מנכ"לית בנק דיסקונט, הודיעה על 
שנים  חמש  לאחר  מהבנק  פרישתה 
את  לעזוב  צפויה  היא  בתפקיד. 
כשות־ ותצטרף  זו  שנה  בסוף  הבנק 
פה בכירה בקרן פימי של ישי דוידי. 
מכהנת  אשר-טופילסקי 
מפברואר  דיסקונט  בנק  כמנכ"לית 
כמש־ שימשה  לכן  קודם   .2014
כראש  הפועלים,  בנק  למנכ"ל  נה 
וכראש  בבנק  האסטרטגיה  חטיבת 
הצטר־ לפני  הקמעונאית.  החטיבה 
פותה לבנק הפועלים, הייתה יועצת 
 BCG הייעוץ  בחברת  אסטרטגית 

בשיקגו. 
טופילסקי:  אשר  לילך 
הפי־ במערכת  רבות  שנים  "לאחר 
שנים  מחמש  למעלה  מתוכן  ננסית, 
כמנכ"לית בנק דיסקונט, אני שמחה 
לצאת לדרך חדשה בקרן פימי, קרן 

בי־ והגדולה  המובילה  ההשקעות 
עסקית- לעשייה  ולהצטרף  שראל 
חדשים  פעילות  בתחומי  ניהולית 
עבורי. הייתה לי זכות גדולה לעמוד 
עוב־ ולצד  דיסקונט,  בנק  בראש 

שינויים  בבנק  להוביל  ומנהליו,  דיו 
משמעותיים. אני בטוחה שדיסקונט 
הישגים  לעבר  קדימה  לפרוץ  יוסיף 
ושיאים חדשים בזכות ההון האנושי 

המדהים המרכיב אותו". 
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הגר"ש בן שמעון התמוטט ואושפז
גאב“ד בד“ץ ’נווה ציון‘, הגאון רבי שלמה בן שמעון, התמוטט בעיצומו של חג 
השבועות בבית מדרשו, עבר החייאה על ידי כוחות הצלה – ופונה לבית החולים

מ‡: יר‡ל לבי‡
באזור שעת מנחה התקבלה 
קריאה במוקד מד“א, בה צוין כי 
הכנ־ בבית  התמוטט  מבוגר  אדם 

סת ואיבד את הכרתו.
ארגון  של  השבת  כונני 
לו־ יהודה  שכטר,  יואל  הצלה, 
השבת  וגוי  פרידמן  אפי  נדנר, 
כחו־ המשמש  הצלה  ארגון  של 
בש ונהג אמבולנס עבד אל רחמן 
מוקד  ידי  על  הוזנקו  תאופיק, 
למקום  בזריזות  והגיעו  הכוננים, 
האירוע, בית המדרש 'נווה יצחק' 
שם  בעיר.  הרי"ם  חידושי  ברחוב 
בן  שלמה  רבי  הגאון  כי  גילו  הם 
שמעון שליט"א, גאב"ד נווה ציון, 
תוך  הכרתו  את  ואיבד  התמוטט 

כדי לימוד התורה.
החלו  הצלה  ארגון  כונני 
הכוללות  החייאה  בפעולות  מיד 
חש־ ושוקים  הנשמות  עיסויים, 
הדפיברלטור  ממכשיר  מליים 
שכטר  יואל  של  ברשותו  הנמצא 
רא־ שהגיע  הצלה  בארגון  חובש 

שון למקום.

הצטרף  דקות  מספר  לאחר 
טיפול  (ניידת  נט"ן  צוות  לכוננים 
בפ־ שהמשיך  מד"א  של  נמרץ) 
ומתן  מתקדמות  החייאה  עולות 

תרופות.
בעקבות  שמיים,  בחסדי 
לפ־ שב  הרב  של  לבו  ההחייאה, 
עום והדופק חזר. הוא פונה באמ־
צעות הנט"ן לבית החולים שיבא 

בתל השומר להמשך טיפול.

המד־ בבית  ששהו  אנשים 
רש בקרבת הרב מעידים כי הרב 
ורגעים  מאוד  חלש  נראה  היה 
התלונן  שהתמוטט  לפני  מספר 

בפניהם כי הוא חש שלא בטוב.
רק לפני חצי שנה התמוטט 

הרב ואושפז אז בבית החולים.
הציבור נקרא להרבות בת־

פילה לרפואת רבי שלמה ידידיה 
בן יפה.

מתנה לנער שלמד ברחוב: בית חדש
תלמיד בן 12 מפרו למד תחת פנס רחוב לאחר שביתו נותק מחשמל ◆  איש 

עסקים מבחריין ראה והחליט לבנות לתלמיד בית חדש

מ‡ פ. יוחנן
למרות שבביתו אין חשמל, 
 12 בן  תלמיד  אנגולו,  ויקטור 
בחו־ לימודיו.  את  זנח  לא  מפרו, 
דשים האחרונים הופץ תיעוד של 
הבית  שיעורי  את  מכין  אנגולו 
מפנס  הבוקע  האור  תחת  שלו 
רחוב. עקב מובארק, איש עסקים 
מבחריין, החליט בצעד יוצא דופן 
חדש  בית  הקטן  לאנגולו  לבנות 
כראוי.  ללמוד  שיוכל  מנת  על 

"הילד הזה יהפוך לסיפור הצלחה 
עבור כל הילדים", סיפר מובארק.

את  לקחת  החליט  הוא 
ולפגוש  לפרו  הראשונה  הטיסה 
כשהגיע  ומשפחתו.  ויקטור  את 
מתגו־ הם  בה  הקטנה  לעיירה 
לביקור  אנגולו  אותו  לקח  ררים, 
מובא־ מחשמל.  המנותק  בביתו 
במשפחה  שיתמוך  הבטיח  רק 
מנת  על  כסף  להם  העביר  ואף 
נדי־ קטן.  עסק  לפתוח  שיוכלו 
כאשר   - בכך  הסתיימה  לא  בותו 

שמע על הנכות של אחד מחבריו 
של ויקטור הוא רכש עבורו כיסא 

גלגלים.
בחיים",  יצליח  הזה  "הילד 
סיפר מובארק עם הגעתו לעיירה 
הקטנה. "הוא יהווה השראה עבור 
ה-12  בן  אנגולו,  רבים".  ילדים 
הבשורה  את  לעכל  שהתקשה 
המשמחת סיפר: "אני מודה למו־
עבורי  שעשה  מה  כל  על  בארק 
לנו  עזר  הוא  משפחתי.  ועבור 

מאוד".

דיווח: סעודיה מפתחת את 
יכולותיה הבליסטיות

ברשת CNN דווח כי המודיעין האמריקני מחזיק במידע שלפיו הממלכה 
הערבית נעזרה בסין כדי לרכוש טילים וטכנולוגיה, והעצימה את יכולותיה 

באופן משמעותי

מ‡ פ. יוחנן
השיג  בארה"ב  הממשל 
כך  על  המצביע  מודיעיני  מידע 
דרמטי  באופן  האיצה  שסעודיה 
הבליסטיים  הטילים  פיתוח  את 
שלה, בסיועה של סין - כך דווח 
בדיווח  נטען  עוד   .CNN ברשת
לח־ מיהר  לא  טראמפ  ממשל  כי 
הקונגרס  עם  המידע  את  לוק 
זו־ תגובו  עורר  ובכך  האמריקני 

עמות מצד חלק מחבריו.
הידיעות  סוכנות  פי  על 

גורמים  שלושה  האמריקנית, 
בנושא  ישירה  נגיעה  עם  שונים 
והדגישו  הדברים,  את  אישרו 
לפגוע  מאיימת  ההתפתחות  כי 
ארה"ב  של  הרבים  במאמציה 
תפוצת  להגבלת  השנים  לאורך 
התיכון.  המזרח  באזור  הטילים 
הן  הרחיבה  סעודיה  לטענתם, 
את תשתית הטילים שלה והן את 
שברשו־ הטכנולוגיים  האמצעים 

תה באמצעות רכישות מסין.
שהמי־ חשד  מעלה  הדיווח 

קונ־ לחברי  בזמן  הועבר  לא  דע 
חשש  שהביעו  אמריקנים,  גרס 
את  מאפשר  טראמפ  ממשל  כי 
היתר  בין  הסעודית  ההתעצמות 
האיום  עם  להתמודד  בניסיון 
המתח  בצל  זאת  כל  האיראני. 
הלבן  לבית  הקונגרס  בין  הגובר 
על רק הנושא הסעודי לאחרונה, 
שיפור  את  מעודד  כשהאחרון 
היחסים בין המדינות, ואף אישר 
המ־ בין  משמעותית  נשק  עסקת 

דינות לאחרונה.

"הקרב הגדול בהיסטוריה": 75 
שנים לפלישה לנורמנדי

מנהיגים ממדינות רבות השתתפו בטקס בעיר פורטסמות' שבבריטניה, לציון 
הקרב שנחשב לנקודת המפנה במלחה"ע השנייה

מ‡ פ. יוחנן
שנים   75 לציון  הטקס 
התקיים  לנורמנדי  לפלישה 
פורטסמות'  בעיר  רביעי  ביום 
השתתפו  בטקס  שבבריטניה. 
ובהם  רבות  ממדינות  מנהיגים 
ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי, 
ממשלת  ראש  אליזבת,  המלכה 
קנדה ג'סטין טרודו, נשיא צרפת 
גרמ־ קנצלרית  מקרון,  עמנואל 
ארצות  ונשיא  מרקל  אנגלה  ניה 

שיחתום  טראמפ  דונלד  הברית 
הנ־ בממלכה.  ביקורו  את  היום 
שיא טראמפ אף אמר לפני הטקס 
כדי  בו  להשתתף  מצפה  שהוא 
להזכיר את מה שככל הנראה היה 

"הקרב הגדול בהיסטוריה".
מא־ יצאו   1944 ביוני  ב-6 
זור העיר פורטסמות' כ-150 אלף 
למתקפה  הברית  בעלות  חיילי 
 - ובים  באוויר  ביבשה,  משולבת 
שבצרפת  נורמנדי  לחופי  ופלשו 
לנקודת  נחשב  הקרב  הכבושה. 

במלחמת  המשמעותית  התפנית 
שהוביל  מכיוון  השנייה  העולם 
הנאצים  מידי  האזור  לשחרור 

ולהפלת גרמניה הנאצית.
"כשאנו  בטקס:  אמרה  מיי 
שה־ אלו  את  להזכיר  מתאחדים 
בחו־ בגבורה  עצמם  את  קריבו 
לא  מתחייבים  אנו  נורמנדי,  פי 
חבים  שאנחנו  החוב  את  לשכוח 
והנחישות  הסולידריות  להם. 
שלהם בהגנה על חירותנו הן לקח 

לכולנו".

הגירעון התקציבי לחודש מאי 
נותר ללא שינוי: 3.8%

במרבית הפרמטרים הכלכליים לא נרשם שינוי של ממש לעומת החודש הקודם 
◆ הגירעון המצטבר עומד על 15.1 מיליארד שקל לעומת 2.3 מיליארד בתקופה 

המקבילה אשתקד

מ‡ פ. יוחנן
ב-12  התקציבי  הגירעון 
עומד  האחרונים  החודשים 
שי־ ללא  תוצר  אחוזי   3.8 על 
עידכן  כך  החודש,  לעומת  נוי 
לחמ־ סיכום  בנתוני  האוצר 
של  הראשונים  החודשים  שת 

השנה שהוא פרסם.
הכ־ הפרמטרים  במרבית 
של  שינוי  נרשם  לא  לכליים 

הקודם,  החודש  לעומת  ממש 
המצטבר  הגירעון  למשל  כך 
מתחילת השנה עומד על 15.1 
גירעון  לעומת  שקל  מיליארד 
בתקו־ שקל  מיליארד   2.3 של 

פה המקבילה אשתקד.
האז־ המשרדים  הוצאות 
השנה  מתחילת  זינקו  רחיים 
בתכנון  (לעומת 6%  ב-15.8% 
מערכת  והוצאות  התקציבי) 

הביטחון גדלו ב-2.9% לעומת 
1.9% בתכנון.

גידול קל נרשם בהכנסות 
הגיעו  אלה   - ממסים  המדינה 
מי־ ל-135.1  השנה  מתחילת 
מיליארד  כ-4  שקל,  ליארד 
המקבילה  מבתקופה  יותר 
בשי־  2% של  וגידול  אשתקד 

עורי מס אחידים.
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נדחה הקיצוץ 
בקרנות הפנסיה הוותיקות

רשות שוק ההון תבחן פתרונות כתחליף לקיצוץ שנקבע לחודש זה ◆ יו"ר 
ועדת הכספים, ח"כ הרב גפני: "נקדם את חוק העלאת גיל הפרישה לנשים, כדי 

שהגזירה לא תשוב"

מ‡ פ. יוחנן
הקיצוץ  לגמלאים.  בשורה 
של כ-1.3% בקרנות הפנסיה של 
בישראל  גמלאים  אלפי  מאות 
הכס־ ועדת  דיון  בעקבות  נדחה 
פים. בעקבות הדיון בוועדה ולחץ 
ברא־ והעומד  חבריה  שהפעילו 
קיבלה  גפני,  משה  הרב  ח"כ  שה, 
רשות שוק ההון את הדרישה לד־
שיאפשר  צעד  הקיצוץ,  את  חות 
לגירעון  ראויים  פתרונות  בחינת 

האקטוארי, כתחליף לקיצוץ שנ־
קבע לחודש זה. 

בירך  הכספים  ועדת  יו"ר 
היום  "הצבענו  ההחלטה:  על 
דיון  במסגרת  לינואר  דחייה  על 
אותם  למען  זאת  דרשנו  הוועדה, 
ואני  חייהם  כל  שעבדו  חוסכים 
שמח שהדבר קורה. אך לא ננוח, 
הפ־ גיל  לדחיית  החוק  את  נביא 
על- אותו  ונקדם  לנשים  רישה 
קרנות  מעל  שהגזרה  לוודא  מנת 

הפנסיה הוותיקות לא תשוב". 

יו"ר  ניסנקורן,  אבי  ח"כ 
בעקבות  מסר  לבן,  כחול  סיעת 
ביטול  על  כץ  חיים  השר  הודעת 
"אני  הפנסיה:  בקרנות  הקיצוץ 
והרווחה  העבודה  שר  את  מברך 
ואת שר האוצר על ביטול קיצוץ 
הגמלה בקרנות הפנסיה. טוב שנ־
פגיעה  ונמנעה  הנכון  הדבר  עשה 
גמלאים.  ב-270,000  מיותרת 
הביטול  את  להפוך  נכון  כעת 
להוראת קבע על-מנת שלא נאלץ 

לחזור ולעסוק בכך בעתיד". 

תייר פיצח כספת אחרי 40 שנה
מומחים, מנעולנים והמוני מבקרים ניסו לפרוץ את הכספת מ-1907 במוזיאון 

בקנדה, ואז בא סטיבן וניסה "בשביל הצחוק"

מ‡ פ. יוחנן
נרשמה  גדולה  התרגשות 
למור־ במוזיאון  כשבועיים  לפני 
במ־ קטנה  עיירה  ורמיליון,  שת 
חוז אלברטה שבקנדה, כשמבקר 
בני־ כבר  לפצח  הצליח  במוזיאון 
לכספת  הקוד  את  הראשון  סיונו 
שהייתה נעולה במשך כ-40 שנה, 
ושהטרידה את מנוחתם של העו־
בדים במשך יותר משני עשורים.

קנדי  מילס,  סטיבן  האיש, 
עם  במוזיאון  לבקר  בא  בעצמו, 
וב־ חופשה,  במהלך  משפחתו 
טום  להם  הציג  הסיור  מהלך 
בהתנדבות  שעובד  קיבלווייט, 
הכספת  את  במוזיאון,  כמדריך 

המסתורית.
שייכת  הייתה  הכספת 
בעיירה  שנחנך  בורנסוויק  למלון 
למוזיאון  נתרמה  והיא  ב-1906, 
כשהמלון  עברו  מימים  כמזכרת 
ה-90.  בשנות  בעלות  החליף 
נקנתה  הערכות  שלפי  הכספת, 
סוף  מאז  נעולה  נותרה  ב-1907, 
מה  ידע  לא  ואיש   – ה-70  שנות 
ניסו  שנים  במשך  בתוכה.  יש 
אנשי המוזיאון לפרוץ אותה בע־
זרת מנעולנים ומומחים, אך ללא 
אותה  הפכו  להם  בצר  הועיל. 

והחלו  עצמה,  בפני  לאטרקציה 
לנחש  לנסות  למבקרים  לאפשר 

את הקוד. איש לא הצליח.
במ־ רתך  מילס,  הגיע  ואז 
כשקיבלווייט  לדבריו,  קצועו. 
לפ־ לנסות  ולמשפחתו  לו  הציע 
תוח את הכספת החליט להיענות 
הוא  הצחוק".  "בשביל   – לאתגר 
ראה שהמספרים האפשריים הם 
הקוד  את  ניסה  ואז  ל-60,   0 בין 

"הייתי  עבד.  זה   .20-40-60
המדריך  סיפר  הוא",  וגם  בשוק, 
הקנ־  CBC לרשת  קיבלווייט 

דית.
נפתחה  הכספת  כשדלת 
בתוכה  רב.  אבק  ממנה  נפלט 
ופנקס  משכורת  תלוש  נמצאו 
הזמנות של מסעדה, שבו הייתה 
רשומה הזמנה טיפוסית: המבור־

גר פטריות וחבילת סיגריות.

ישראל 2019: רמת חיים עולה, 
קשה לצאת מעוני

סקירה שפרסם מרכז טאוב מעלה תמונה מורכבת של ישראל ◆ מול עלייה 
בהכנסות ואבטלה בשפל, ניצבות מערכות בריאות ורווחה בקשיים 

מ‡ פ. יוחנן
המ־ אך  עולה  חיים  רמת 
התעסוקה  שיעור  גבוהים,  חירים 
הצ־ נמוך,  עדיין  הפריון  אך  עולה 
הגירעון  גם  כך  אך  גבוהה  מיחה 
המדינה  מצב  תמונת   - הממשלתי 
לחקר  טאוב  מרכז  שמפרסם   2019
בישראל  החברתית  המדיניות 
מציגה נתונים עדכניים על החברה 
ה-71  בשנתה  בישראל  והכלכלה 
החו־ את  מורכבת.  תמונה  ומעלה 
נשיא  וייס,  אבי  פרופ'  כתב  ברת 

לכלכלה  ופרופסור  טאוב  מרכז 
באוניברסיטת בר-אילן.

בשנים  כי  מראה  החוברת 
בה־ גדולה  עלייה  חלה  האחרונות 
הבית.  משקי  של  ובצריכה  כנסה 
ההכנסה  עלתה  ל-2017   2012 בין 
במ־ בית  משקי  של  נטו  הריאלית 
ההכנסה  (חמישון  הביניים  עמד 
ובחמישון  בכ-22%,  האמצעי) 
בחמישון  בכ-19%.   - התחתון 
 14% של  עלייה  נרשמה  העליון 
מה־ נובעת  העלייה  עיקר  בלבד. 

שמקורו  מעבודה,  בהכנסות  גידול 
בשיעור  וכן  בשכר  מהירה  בעלייה 

התעסוקה.
המתמשכת  העלייה  למרות 
הזו בשיעור התעסוקה, רמת החיים 
לא תמשיך ככל הנראה לעלות ללא 
הצ־ קצב  העבודה.  בפריון  שיפור 
העבודה  פריון  של  השנתי  מיחה 
בישראל מאז שנת 2000 נמוך ביחס 
 .2000 בשנת  רמתו  בהינתן  לצפוי 
קצב זה עומד כיום על 1.2% לשנה, 

לעומת צפי של כ-2%.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
‡פרים פיל בן רה , ל‡ה ב חיה, יחז˜‡ל 
בן פיי‚‡ ˆפורה, מה בן ריזל, רעו ב „ליה, 

מירה ב ‡ילנה
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו

לראשונה בב"ב: 

מאות בתי כנסת קיבלו 
מהעירייה כיבוד לליל שבועות

במבצע רחב היקף כ-300 קהילות קיבלו ערכה מיוחדת עם כיבוד עשיר עבור 
הלומדים בליל שבועות. חלוקת הערכות התקיימה במסגרת פעילות כוללת 

למען הקהילות ובני הישיבות ע"י ראש העיר וצוות לשכתו

מ‡: יר‡ל לבי‡
הורה  השבועות  חג  לקראת 
ראש עיריית בני ברק אברהם רו־
להיערך  לשכתו  לצוות  בינשטיין 
כיבוד  ערכות  חלוקת  למבצע 
עשיר לכל הקהילות בעיר. מבצע 
מתקיים  העשיר  הכיבוד  חלוקת 
ראש  שמוביל  מהמערך  כחלק 
בין  חיבור  נרקם  במסגרתו  העיר, 
העירוני,  למנגנון  הקהילות  כלל 
את  ולהרחיב  לרכז  במטרה  זאת 
לפי  לקהילות  השירותים  מתן 
הישי־ ובני  הקהילות  בני  צרכי 
המרובה  מההשקעה  כחלק  בות. 
תק־ העיר  ראש  הקצה  בקהילות 
התורה  עמלי  למען  ייחודי  ציב 
בליל חג השבועות בכל הקהילות 

בעיר התורה.
בערכה המיוחדת שהוענקה 
הקהילות  בני  קיבלו  קהילה,  לכל 
מאפה  מיני  שכולל  עשיר  כיבוד 
של  סוגים  מספר  לצד  ושתיה 
משקאות קפה ומיני מתיקה לילדי 
הקהילות. הערכה חולקה במבצע 
ברחבי  קהילות  לכ-300  מיוחד 
שקיבלו  הקהילות  גבאי  העיר. 
את הערכה המיוחדת בהתרגשות 

זכורה  לא  כזו  מחווה  כי  אומרים 
לפ־ מצטרפת  והיא  רבות,  שנים 
עולות הרבות שמוביל ראש העיר 

לרווחת הקהילות והעצמתן.
לע־ שצורף  מיוחד  במכתב 
רכה כותב ראש העיר רובינשטיין 
להתהדר  הקדושה  עירנו  ״זכתה 
והחסידות",  התורה  "עיר  בתואר 
עירנו  לכך.  היא  זכתה  בחינם  ולא 
לגדולי  ויקר  כבוד  משכן  מהווה 
תורה  למרכזי  וחסידות,  תורה 
וחסידות ולמאות קהילות הקודש 

של בני התורה והחסידות״.
ראש העיר הוסיף ומציין כי 
שבו  זה,  גדול  מיום  מתאים  ״אין 
הלילה  כל  ניעורים  להיות  נוהגים 

להביע  הקדושה,  בתורה  ולעסוק 
את תחושותינו הנשגבות כלפי כל 
הקדו־ הקהילה  מבני  ואחד  אחד 
שה שמפארת ומרוממת את עירנו 
– עיר התורה והחסידות – ועל זאת 

גאוותינו״.
״הע־ כי  הדגיש  רובינשטיין 
המלך  כיד  הכיבוד  ערכות  נקת 
הלו־ ציבור  עבור  הקהילה  לבני 
כיאה  השבועות  חג  בליל  מדים 
המשך  הינה  מלך,  של  ללגיונו 
כלל  למען  הענפה  לפעילות  ישיר 
העיר.  רחבי  בכל  הקודש  קהילות 
את  הקודש  בקהילות  רואים  אנו 
המיוחד  המרקם  של  החנית  חוד 

של עירנו הקדושה״
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נדחה הקיצוץ 
בקרנות הפנסיה הוותיקות

רשות שוק ההון תבחן פתרונות כתחליף לקיצוץ שנקבע לחודש זה ◆ יו"ר 
ועדת הכספים, ח"כ הרב גפני: "נקדם את חוק העלאת גיל הפרישה לנשים, כדי 

שהגזירה לא תשוב"

מ‡ פ. יוחנן
הקיצוץ  לגמלאים.  בשורה 
של כ-1.3% בקרנות הפנסיה של 
בישראל  גמלאים  אלפי  מאות 
הכס־ ועדת  דיון  בעקבות  נדחה 
פים. בעקבות הדיון בוועדה ולחץ 
ברא־ והעומד  חבריה  שהפעילו 
קיבלה  גפני,  משה  הרב  ח"כ  שה, 
רשות שוק ההון את הדרישה לד־
שיאפשר  צעד  הקיצוץ,  את  חות 
לגירעון  ראויים  פתרונות  בחינת 

האקטוארי, כתחליף לקיצוץ שנ־
קבע לחודש זה. 

בירך  הכספים  ועדת  יו"ר 
היום  "הצבענו  ההחלטה:  על 
דיון  במסגרת  לינואר  דחייה  על 
אותם  למען  זאת  דרשנו  הוועדה, 
ואני  חייהם  כל  שעבדו  חוסכים 
שמח שהדבר קורה. אך לא ננוח, 
הפ־ גיל  לדחיית  החוק  את  נביא 
על- אותו  ונקדם  לנשים  רישה 
קרנות  מעל  שהגזרה  לוודא  מנת 

הפנסיה הוותיקות לא תשוב". 

יו"ר  ניסנקורן,  אבי  ח"כ 
בעקבות  מסר  לבן,  כחול  סיעת 
ביטול  על  כץ  חיים  השר  הודעת 
"אני  הפנסיה:  בקרנות  הקיצוץ 
והרווחה  העבודה  שר  את  מברך 
ואת שר האוצר על ביטול קיצוץ 
הגמלה בקרנות הפנסיה. טוב שנ־
פגיעה  ונמנעה  הנכון  הדבר  עשה 
גמלאים.  ב-270,000  מיותרת 
הביטול  את  להפוך  נכון  כעת 
להוראת קבע על-מנת שלא נאלץ 

לחזור ולעסוק בכך בעתיד". 

תייר פיצח כספת אחרי 40 שנה
מומחים, מנעולנים והמוני מבקרים ניסו לפרוץ את הכספת מ-1907 במוזיאון 

בקנדה, ואז בא סטיבן וניסה "בשביל הצחוק"

מ‡ פ. יוחנן
נרשמה  גדולה  התרגשות 
למור־ במוזיאון  כשבועיים  לפני 
במ־ קטנה  עיירה  ורמיליון,  שת 
חוז אלברטה שבקנדה, כשמבקר 
בני־ כבר  לפצח  הצליח  במוזיאון 
לכספת  הקוד  את  הראשון  סיונו 
שהייתה נעולה במשך כ-40 שנה, 
ושהטרידה את מנוחתם של העו־
בדים במשך יותר משני עשורים.

קנדי  מילס,  סטיבן  האיש, 
עם  במוזיאון  לבקר  בא  בעצמו, 
וב־ חופשה,  במהלך  משפחתו 
טום  להם  הציג  הסיור  מהלך 
בהתנדבות  שעובד  קיבלווייט, 
הכספת  את  במוזיאון,  כמדריך 

המסתורית.
שייכת  הייתה  הכספת 
בעיירה  שנחנך  בורנסוויק  למלון 
למוזיאון  נתרמה  והיא  ב-1906, 
כשהמלון  עברו  מימים  כמזכרת 
ה-90.  בשנות  בעלות  החליף 
נקנתה  הערכות  שלפי  הכספת, 
סוף  מאז  נעולה  נותרה  ב-1907, 
מה  ידע  לא  ואיש   – ה-70  שנות 
ניסו  שנים  במשך  בתוכה.  יש 
אנשי המוזיאון לפרוץ אותה בע־
זרת מנעולנים ומומחים, אך ללא 
אותה  הפכו  להם  בצר  הועיל. 

והחלו  עצמה,  בפני  לאטרקציה 
לנחש  לנסות  למבקרים  לאפשר 

את הקוד. איש לא הצליח.
במ־ רתך  מילס,  הגיע  ואז 
כשקיבלווייט  לדבריו,  קצועו. 
לפ־ לנסות  ולמשפחתו  לו  הציע 
תוח את הכספת החליט להיענות 
הוא  הצחוק".  "בשביל   – לאתגר 
ראה שהמספרים האפשריים הם 
הקוד  את  ניסה  ואז  ל-60,   0 בין 

"הייתי  עבד.  זה   .20-40-60
המדריך  סיפר  הוא",  וגם  בשוק, 
הקנ־  CBC לרשת  קיבלווייט 

דית.
נפתחה  הכספת  כשדלת 
בתוכה  רב.  אבק  ממנה  נפלט 
ופנקס  משכורת  תלוש  נמצאו 
הזמנות של מסעדה, שבו הייתה 
רשומה הזמנה טיפוסית: המבור־

גר פטריות וחבילת סיגריות.

ישראל 2019: רמת חיים עולה, 
קשה לצאת מעוני

סקירה שפרסם מרכז טאוב מעלה תמונה מורכבת של ישראל ◆ מול עלייה 
בהכנסות ואבטלה בשפל, ניצבות מערכות בריאות ורווחה בקשיים 

מ‡ פ. יוחנן
המ־ אך  עולה  חיים  רמת 
התעסוקה  שיעור  גבוהים,  חירים 
הצ־ נמוך,  עדיין  הפריון  אך  עולה 
הגירעון  גם  כך  אך  גבוהה  מיחה 
המדינה  מצב  תמונת   - הממשלתי 
לחקר  טאוב  מרכז  שמפרסם   2019
בישראל  החברתית  המדיניות 
מציגה נתונים עדכניים על החברה 
ה-71  בשנתה  בישראל  והכלכלה 
החו־ את  מורכבת.  תמונה  ומעלה 
נשיא  וייס,  אבי  פרופ'  כתב  ברת 

לכלכלה  ופרופסור  טאוב  מרכז 
באוניברסיטת בר-אילן.

בשנים  כי  מראה  החוברת 
בה־ גדולה  עלייה  חלה  האחרונות 
הבית.  משקי  של  ובצריכה  כנסה 
ההכנסה  עלתה  ל-2017   2012 בין 
במ־ בית  משקי  של  נטו  הריאלית 
ההכנסה  (חמישון  הביניים  עמד 
ובחמישון  בכ-22%,  האמצעי) 
בחמישון  בכ-19%.   - התחתון 
 14% של  עלייה  נרשמה  העליון 
מה־ נובעת  העלייה  עיקר  בלבד. 

שמקורו  מעבודה,  בהכנסות  גידול 
בשיעור  וכן  בשכר  מהירה  בעלייה 

התעסוקה.
המתמשכת  העלייה  למרות 
הזו בשיעור התעסוקה, רמת החיים 
לא תמשיך ככל הנראה לעלות ללא 
הצ־ קצב  העבודה.  בפריון  שיפור 
העבודה  פריון  של  השנתי  מיחה 
בישראל מאז שנת 2000 נמוך ביחס 
 .2000 בשנת  רמתו  בהינתן  לצפוי 
קצב זה עומד כיום על 1.2% לשנה, 

לעומת צפי של כ-2%.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
‡פרים פיל בן רה , ל‡ה ב חיה, יחז˜‡ל 
בן פיי‚‡ ˆפורה, מה בן ריזל, רעו ב „ליה, 

מירה ב ‡ילנה
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו

לראשונה בב"ב: 

מאות בתי כנסת קיבלו 
מהעירייה כיבוד לליל שבועות

במבצע רחב היקף כ-300 קהילות קיבלו ערכה מיוחדת עם כיבוד עשיר עבור 
הלומדים בליל שבועות. חלוקת הערכות התקיימה במסגרת פעילות כוללת 

למען הקהילות ובני הישיבות ע"י ראש העיר וצוות לשכתו

מ‡: יר‡ל לבי‡
הורה  השבועות  חג  לקראת 
ראש עיריית בני ברק אברהם רו־
להיערך  לשכתו  לצוות  בינשטיין 
כיבוד  ערכות  חלוקת  למבצע 
עשיר לכל הקהילות בעיר. מבצע 
מתקיים  העשיר  הכיבוד  חלוקת 
ראש  שמוביל  מהמערך  כחלק 
בין  חיבור  נרקם  במסגרתו  העיר, 
העירוני,  למנגנון  הקהילות  כלל 
את  ולהרחיב  לרכז  במטרה  זאת 
לפי  לקהילות  השירותים  מתן 
הישי־ ובני  הקהילות  בני  צרכי 
המרובה  מההשקעה  כחלק  בות. 
תק־ העיר  ראש  הקצה  בקהילות 
התורה  עמלי  למען  ייחודי  ציב 
בליל חג השבועות בכל הקהילות 

בעיר התורה.
בערכה המיוחדת שהוענקה 
הקהילות  בני  קיבלו  קהילה,  לכל 
מאפה  מיני  שכולל  עשיר  כיבוד 
של  סוגים  מספר  לצד  ושתיה 
משקאות קפה ומיני מתיקה לילדי 
הקהילות. הערכה חולקה במבצע 
ברחבי  קהילות  לכ-300  מיוחד 
שקיבלו  הקהילות  גבאי  העיר. 
את הערכה המיוחדת בהתרגשות 

זכורה  לא  כזו  מחווה  כי  אומרים 
לפ־ מצטרפת  והיא  רבות,  שנים 
עולות הרבות שמוביל ראש העיר 

לרווחת הקהילות והעצמתן.
לע־ שצורף  מיוחד  במכתב 
רכה כותב ראש העיר רובינשטיין 
להתהדר  הקדושה  עירנו  ״זכתה 
והחסידות",  התורה  "עיר  בתואר 
עירנו  לכך.  היא  זכתה  בחינם  ולא 
לגדולי  ויקר  כבוד  משכן  מהווה 
תורה  למרכזי  וחסידות,  תורה 
וחסידות ולמאות קהילות הקודש 

של בני התורה והחסידות״.
ראש העיר הוסיף ומציין כי 
שבו  זה,  גדול  מיום  מתאים  ״אין 
הלילה  כל  ניעורים  להיות  נוהגים 

להביע  הקדושה,  בתורה  ולעסוק 
את תחושותינו הנשגבות כלפי כל 
הקדו־ הקהילה  מבני  ואחד  אחד 
שה שמפארת ומרוממת את עירנו 
– עיר התורה והחסידות – ועל זאת 

גאוותינו״.
״הע־ כי  הדגיש  רובינשטיין 
המלך  כיד  הכיבוד  ערכות  נקת 
הלו־ ציבור  עבור  הקהילה  לבני 
כיאה  השבועות  חג  בליל  מדים 
המשך  הינה  מלך,  של  ללגיונו 
כלל  למען  הענפה  לפעילות  ישיר 
העיר.  רחבי  בכל  הקודש  קהילות 
את  הקודש  בקהילות  רואים  אנו 
המיוחד  המרקם  של  החנית  חוד 

של עירנו הקדושה״



יום שני ז' סיון תשע"ט 1810/06/2019

הח' - יכבש עונותינו
ה  ִמדָּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעם ִיְשָׂרֵאל בְּ דוֹׁש בָּ ֲהֵרי ַהקָּ
ְצוֹת ִהיא ְכפַֹרַחת  ה ַהמִּ י ִהנֵּ ִבישַׁת ֶהָעוֹן. כִּ זוֹ ְוִהיא סוֹד כְּ
ְכִלית ִלְכנֹס ְלָפָניו  ּה ּובוֵֹקַע ְועוֶֹלה ַעד ֵאין תַּ ָעָלָתה ִנצָּ
א  ֶאלָּ ח"ו  שָׁם  ִניָסה  כְּ ָלֶהם  ֵאין  ָהֲעוֹנוֹת  ָאְמָנם  ַרְך  ִיְתבָּ
ְיֻגְרָך  ה) "לֹא  ה,  ים  ִהלִּ (תְּ ִדְכִתיב  כְּ ְנסּו  ִיכָּ א  לֹּ שֶׁ ְבשָׁם  כֹּ
ִני־ ן ֵאין ֶהָעוֹן ִנְכָנס פְּ ְמגּוְרָך ָרע ִאם כֵּ ָרע" - לֹא ָיגּור בִּ
א" (ִקּדּו־ ַהאי ָעְלָמא ֵליכָּ ַעם ֶזה "ְשַׂכר ִמְצָוה בְּ ָמה. ּוִמטַּ
ה  ן לוֹ ִממַּ ַרְך ְוַהֵאיְך ִיתֵּ ֵני שֵֶׁהם ְלָפָניו ִיְתבָּ ין לט.) ִמפְּ שִׁ
ל ָהעוָֹלם ֵאינוֹ  ִמי ַוֲהֵרי כָּ שְׁ עוָֹלם גַּ ָפָניו ָשָׂכר רּוָחִני בָּ לְּ שֶׁ
ַעם  ַדאי ְלִמְצָוה ַאַחת ּוְלקוַֹרת רּוַח ֲאשֶׁר ְלָפָניו. ּוִמטַּ כְּ
דוֹׁש  ֶזה, ֵאין ַהקָּ שָׁל בָּ ח שַֹׁחד שֶׁל ִמְצוֹת, ַהמָּ ֶזה לֹא ִיקַּ
ֲעֵברוֹת  ְוֶעֶשׂר  ִמְצוֹת  ִעים  ַאְרבָּ ָעָשׂה  אוֵֹמר  הּוא  רּוְך  בָּ
ְושָׁלוֹם  ַחס  ֶעֶשׂר  בְּ ֶעֶשׂר  ְוֵיְלכּו  ִמְצוֹת  שְׁלֹשִׁים  ֲארּו  ִנשְׁ
מּור ְוָעָשׂה ֲעֵבָרה ַאַחת ּדוֶֹמה ְלָפָניו  יק גָּ א ֲאִפּלּו ַצדִּ ֶאלָּ
ל  ְך ְיַקבֵּ ה חֹבוֹ ְוַאַחר כָּ ַרצֶּ יְּ ִאּלּו ָשַׂרף ֶאת ַהּתוָֹרה ַעד שֶׁ כְּ
רּוְך  דוֹׁש בָּ דוֹל שֶׁעוֶֹשׂה ַהקָּ ל ִמְצוָֹתיו. ְוֶזה ֶחֶסד גָּ ְשַׂכר כָּ
ְצוֹת ֲחׁשּו־ ַהמִּ ֵני שֶׁ ה ִמפְּ ְמַנכֶּ ֵאינוֹ  יִקים שֶׁ דִּ הּוא ִעם ַהצַּ
ה ֵמֶהן  ַרְך, ְוַהֵאיְך ְיַנכֶּ בוֹת ְמאֹד ּוִמְתַעּלוֹת ַעד ְלָפָניו ִיְתבָּ
ם  יִהנֹּ י ְשַׂכר ָהֲעֵבָרה הּוא ֵמֵחֶלק ַהגֵּ ִביל ָהֲעֵברוֹת כִּ שְׁ בִּ
ַהֵאיְך  ִכיָנה,  שְׁ ִזיו  ד  ְכבָּ ֵמַהנִּ ְשָׂכָרן  ְצוֹת  ְוַהמִּ ְבֶזה,  ֵמַהנִּ  -
רּוְך הּוא ּגוֶֹבה חוֹב  דוֹׁש בָּ א ַהקָּ ַצד ֵאּלּו ֶאלָּ ה ֵאּלּו בְּ ְיַנכֶּ
ׁש ֲעוֹנוֹ־ נּו ִיְכבֹּ ְצוֹת. ְוַהיְּ ל ַהמִּ יר ְשַׂכר כָּ ָהֲעֵברוֹת ּוַמְשׂכִּ
א ּכוֵֹבׁש  ִמְצוֹת ֶאלָּ ִרים ְלָפָניו כְּ בְּ ֵאין ָהֲעוֹנוֹת ִמְתגַּ ֵתינּו שֶׁ
יַח  גִּ ְנסּו ִעם ֱהיוֹת שֶׁהּוא ַמשְׁ א ִיְתַעּלּו ְולֹא ִיכָּ לֹּ אָֹתם שֶׁ
ל ֶזה ַהּטוֹב ֵאינוֹ ּכוְֹבׁשוֹ  ְרֵכי ִאיׁש ַהּטוֹב ְוָהָרע ִעם כָּ ַעל דַּ
ִמְצָוה ְוִנְבֶנה  א ּפוֵֹרַח ְועוֶֹלה ַעד ִלְמאֹד ְוִנְכָלל ִמְצָוה בְּ ֶאלָּ
א  ה זוֹ ֶאלָּ ד ַוֲעוֹנוֹת ֵאין ָלֶהם ְסֻגלָּ ְנָין ּוְלבּוׁש ִנְכבָּ ּנּו בִּ ִממֶּ
ִניָמה. ְנסּו פְּ א ַיְצִליחּו ַהְצָלָחה זוֹ ְולֹא ִיכָּ לֹּ ּכוֵֹבׁש אָֹתם שֶׁ

ׁש  א ִיְכבֹּ לֹּ ּה שֶׁ ה זוֹ ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַנֵהג בָּ ַאף ִמדָּ
ׁש  ה ִיְכבֹּ ַרבָּ א ַאדְּ ְגָמָלהּו ֶאלָּ ְזּכוֹר ָרָעתוֹ שֶׁ טוַֹבת ֲחֵברוֹ ַויִּ
ְוִתְהֶיה  ָרע  ְמגּורוֹ  בִּ ָיגּור  ְולֹא  ְוַיְזִניֵחהּו  ֵחהּו  כָּ שְׁ ַויִּ ֵהַרע 
יר  ְוַיְגבִּ ַהּטוָֹבה  לוֹ  ר  ְוִיְזכֹּ ְלָפָניו  ִמיד  תָּ ְסדּוָרה  ַהּטוָֹבה 
ְויֹאַמר  ִלּבוֹ  ה בְּ ְולֹא ְיַנכֶּ ָעָשׂה לוֹ  ֲעִשׂים שֶׁ ל ַהמַּ ַעל כָּ לוֹ 
ַהּטוָֹבה  ח  ְוִישְׁכַּ ָרָעה  ִלי  ָעָשׂה  ֲהֵרי  טוָֹבה  ִלי  ָעָשׂה  ִאם 
ּיּוַכל  ֶרְך ִרּצּוי שֶׁ ל דֶּ ה כָּ ָרָעה ִיְתַרצֶּ א בְּ לֹא ַיֲעֶשׂה ֵכן ֶאלָּ
ין ֵעיָניו ְוַיֲעִלים ֵעינוֹ ִמן  ְוַהּטוָֹבה ֶאל ַיְזִניָחּה ְלעוָֹלם ִמבֵּ
רּוְך הּוא ּכוֵֹבׁש  דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֶדֶרְך שֶׁ ּיּוַכל כְּ ל ַמה שֶׁ ָהָרָעה כָּ
מּוִרים ִעּמוֹ  יִקים גְּ י:ָ ֵרב אָֹתם שֵֶׁהם ַצדִּ ְדֵפַרשְׁתִּ ֲעוֹנוֹת כִּ

א ָחְטאּו ֶאְצלוֹ: לֹּ שֶׁ

כל  ים  במצלות  ותשליך   - הט' 
חטאותם

ֲהֵרי ִיְשָׂרֵאל  רּוְך הּוא שֶׁ דוֹׁש בָּ ה טוָֹבה ְלַהקָּ זוֹ ִמדָּ
ַיֲעִניׁש  ה  ָלמָּ ְתׁשּוָבה  בִּ בּו  ְושָׁ ְרעֹה  פַּ ַיד  בְּ ְמָסָרם  ָחְטאּו 
רּוְך  דוֹׁש בָּ ְרעֹה ְוֵכן ַסְנֵחִריב ְוֵכן ָהָמן ְודוֵֹמיֶהם ֵאין ַהקָּ פַּ
לֹא  ן  כֵּ ִאם  ְתׁשּוָבה  בִּ בּו  שָׁ לוַֹמר  ְלַבד  בִּ ִמְתַנֵחם  הּוא 
אוֹ  ֵמֲעֵליֶהם  ָהָמן  ק  לֵּ ִיְסתַּ ן  כֵּ ִאם  ָרָעה  עוֹד  ָלֶהם  ִיְהֶיה 
א ָיׁשּוב ֲעַמל ָהָמן  יק ֶאלָּ ַפְרעֹה אוֹ ַסְנֵחִריב ֶזה לֹא ַיְספִּ
זוֹ  ְלַהְנָהָגה  ַעם  ְוַהטַּ ַסְנֵחִריב  ְוֵכן  ְרעֹה  פַּ ְוֵכן  רֹאׁשוֹ  ַעל 

ל  ִׂעיר ָעָליו ֶאת כָּ ְקָרא טז, כב): "ְוָנשָׂא ַהשָּ סוֹד (ַויִּ ִהיא בְּ
ִׂעיר נוֹשֵׂא ֲעוֹנוֹת  ַהשָּ ֵזָרה" ּוֵפרּוׁשוֹ שֶׁ ֲעוֹנָֹתם ֶאל ֶאֶרץ גְּ
ִׂעיר נוֹשֵׂא.  ׁש, ְוֶזה ָקשֶׁה ְמאֹד ְוִכי ִיְשָׂרֵאל ָחְטאּו ְוַהשָּ ַממָּ
ל  ּדּוי ְלַקבֵּ וִּ ָנתוֹ בַּ ה ְוַכוָּ ְך ָהָאָדם ִמְתַודֶּ ה ִהיא כָּ דָּ א ַהמִּ ֶאלָּ
ד): "ֶהֶרב  נא,  ים  ִהלִּ (תְּ ִוד  דָּ ָאַמר  שֶׁ ִעְנָין  כְּ ָטֳהָרה  ָעָליו 
ים"  ַרֲחֶמיָך ָהַרבִּ ֵסִני ֵמֲעוִֹני" ְוֵכן הּוא ֲאָמֵרנּו "ְמרוֹק בְּ בְּ כַּ
ִיְהֶיה  א  לֹּ שֶׁ ים  ַקלִּ ִיּסּוִרים  ְהיּו  יִּ שֶׁ א  ֶאלָּ ל  לֵּ ִמְתפַּ ֵאינוֹ 
ּטּול ּתוָֹרה. ְוֶזה שֶׁאוְֹמִרים "ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסּו־ ֶהם בִּ בָּ
יק  ה ַצדִּ ְהיוֹתוֹ אוֵֹמר "ְוַאתָּ ן בִּ ִרים ָרִעים" ְוָכְך הּוא ְמַכוֵּ
ִנים  ֵסֶבר פָּ ל ִיּסּוִרים בְּ ׁש הּוא ְמַקבֵּ א ָעַלי" ַממָּ ל ַהבָּ ַעל כָּ
ְמָמְרִקים  ּסּוִרים  יִּ שֶׁ ֲעוֹנוֹת  ׁש  יֵּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ר  פֵּ ְלִהְתכַּ ָיפוֹת 
־ ה בִּ ה ִמְתַודֶּ זֶּ ד שֶׁ ה ִמיַּ דָּ אוֹ ִמיָתה ְמָמֶרֶקת. ְוָכְך ִהיא ַהמִּ
ף רסב:) שֶׁהּוא  קּוֵדי (דַּ ָפָרשַׁת פְּ ַהר בְּ זֹּ תוֹ ּוֵפְרׁשּו בַּ ְתִפלָּ
רּוְך  דוֹׁש בָּ ַהקָּ ִׂעיר, ַמהּו ֶחְלקוֹ שֶׁ ֵעין ַהשָּ ֵחֶלק סמא"ל כְּ
ן שָׁם סמא"ל ְוהוֵֹלְך  מֵּ ד ִמְזדַּ הּוא ּגוֵֹזר ָעָליו ִיּסּוִרים ּוִמיַּ
רּוְך  דוֹׁש בָּ ַהקָּ ִׂעיר ָהֲעוֹנוֹת שֶׁ ְוגוֶֹבה חוֹבוֹ ַוֲהֵרי נוֹשֵׂא ַהשָּ
ִמְתַטֲהִרים  ְוִיְשָׂרֵאל  חוֹבוֹ  ִלְגּבוֹת  ְרׁשּות  לוֹ  נוֵֹתן  הּוא 
רּוְך  דוֹׁש בָּ ַהקָּ ַעם שֶׁ ל ַעל סמא"ל, ְוַהטַּ ְלגֵּ ל ִיְתגַּ ה ַהכֹּ ְוִהנֵּ
ְוֶזה  ל,  טֵּ ִיְתבַּ ֵכן  ֲעֶשׂה  יַּ שֶׁ ִמי  ל  כָּ שֶׁ עוָֹלמוֹ  ַעל  ַזר  גָּ הּוא 
ָהֶאֶבן  ְוֵכן  טו)  כ,  ְקָרא  (ַויִּ ֲהרֹגּו"  תַּ ֵהָמה  ַהבְּ ַטַעם "ְוֶאת 
ֱהָרִגין ְטעּוִנין  ִיף שֶׁל ִמְצַות ַהנֶּ ְסָקִלין ְוַהסַּ שֶׁל ִמְצַות ַהנִּ
ַאַחר  ְוכָֹחם  ְמִציאּוָתם  ל  ְלַבטֵּ מה:)  (ַסְנֶהְדִרין  ְקבּוָרה 

יָנם. ְגמֹר דִּ יִּ שֶׁ

ר ִנְמְסרּו  ֶלם שֶׁל ְנבּוַכְדֶנאצַּ ׁש סוֹד ַהצֶּ ַוֲהֵרי ָבֶזה ַממָּ
אל ב, לב)  ִניֵּ י ַדֲהָבא" (דָּ ֶבל "ֵרישָׁא דִּ ַיד ֶמֶלְך בָּ ִיְשָׂרֵאל בְּ
ּוְדָר־ "ֲחדוִֹהי  ֵהן  שֶׁ ַרס  פָּ ַיד  בְּ ְוִנְמְסרּו  ֵרישָׁא  ַההּוא  ִנְכַנע 
ְרדּו ִיְשָׂרֵאל  יָּ ֵני ֵאּלּו ַעד שֶׁ י ְכַסף" ְוֵכן ִנְדחּו ֵאּלּו ִמפְּ עוִֹהי דִּ
י ֲחַסף" (שָׁם, לג) ּוַמה  ֵהון דִּ י ַפְרֶזל ּוִמנְּ ֵהון דִּ ְל"ַרְגלוִֹהי ִמנְּ
רּוְך הּוא ַמֲעִמיָדם ְועוֹ־ דוֹׁש בָּ ּסוֹף ַהקָּ ְכִלית ַהּטוֹב בַּ ִיְהֶיה תַּ

ה ָבם"  י ֲאַכלֶּ ָבִרים לב, כג): "ִחצַּ ִדְכִתיב (דְּ ין כְּ ֶהם דִּ ֶשׂה בָּ
ֲחָדא ַדֲהָבא  קּו כַּ אַדִין דָּ ִלים "בֵּ ִלים ְוִיְשָׂרֵאל ֵאיָנם כָּ י כָּ ִחצַּ
ִתיב (שם,  ַהְתָחָלה כְּ ה בַּ א ּוְנָחשָׁא ְוכּו'" (שָׁם, לה) ִהנֵּ ְספָּ כַּ
א ַרְג־ ֶלם ֶאלָּ ל ַהצֶּ לד) "ּוְמָחת ְלַצְלָמא ַעל ַרְגלוִֹהי" ֵאין ִמכָּ
ָחם ְוָעְברּו רֹאׁש ּוְדָרעוִֹהי ּוְמעוִֹהי ְוִעם  ל כֹּ טֵּ ָבר ִנְתבַּ כְּ ָליו שֶׁ
רּוְך הּוא ְלַהֲעִמיד  דוֹׁש בָּ ֲחָדא, ָעִתיד ַהקָּ קּו כַּ ּסוֹף דָּ ל ֶזה בַּ כָּ
ָבֶהם  ֲעֶשׂה  ַויַּ ּוְפֻעּלוָֹתיו  ַמֲעָשׂיו  עוֵֹשׂי  ִעים  ְוָהְרשָׁ סמא"ל 
אוָתם " , ֵיָרֶצה  ל ַחטֹּ ְמֻצלוֹת ָים כָּ ִליְך בִּ נּו " ְוַתשְׁ ין. ְוַהיְּ ַהדִּ
ָים  ְמצּולוֹת  שֵֶׁהם  ֵאּלּו  ְיֵדי  ַעל  יל  ְלַהפִּ ין  ַהדִּ ַח  כֹּ ִליְך  ִהשְׁ
י ַהשְֵׁקט לֹא יּוָכל ַוְיָגְרׁשּו ֵמיָמיו  ם ִנְגָרׁש כִּ יָּ ִעים כַּ "ְוָהְרשָׁ
ִיְשָׂרֵאל  ין בְּ ְעָיה נז, כ) ֵאּלּו ֵהם ָהעוִֹשׂים דִּ ֶרֶפׁש ָוִטיט" (ְישַׁ
ַאַחר  ֵני שֶׁ ַעם ִמפְּ רֹאשָׁם, ְוַהטַּ מּוָלם בְּ ל גְּ ְך כָּ ׁשּוב ַאַחר כָּ יָּ שֶׁ
רּוְך הּוא ִמְתַנֵחם ֲאִפּלּו ַעל  דוֹׁש בָּ ין ַהקָּ לּו ַהדִּ ְשָׂרֵאל ִקבְּ יִּ שֶׁ
י ְמָעט  א "ֲאִני ָקַצְפתִּ י ֶאלָּ ַדם ְותוֵֹבַע ֶעְלּבוָֹנם ְולֹא דַּ ַמה שֶׁקָּ

ה ָעְזרּו ְלָרָעה" (ְזַכְרָיה א, טו). ְוֵהמָּ

ה זוֹ ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ָהָאָדם ִעם ֲחֵברוֹ, ֲאִפּלּו  ִמדָּ ם בְּ גַּ
ְקָלה  נִּ ַאַחר שֶׁ ִיּסּוִרין ַאל ִיְשָׂנֵאהּו שֶׁ א בְּ ְהֶיה ָרשָׁע ְמֻדכָּ יִּ שֶׁ
ֱעָנשִׁים  רּוִדים ְוַהנֶּ ָאִחיָך (ַמּכוֹת כג.) ִויָקֵרב ַהמְּ ֲהֵרי הּוא כְּ
יֹאַמר  ְוַאל  אוֵֹיב  ד  ִמיַּ יֵלם  ַיצִּ ה  ְוַאְדַרבָּ ֲעֵליֶהם  ִויַרֵחם 

י: ְדֵפַרשְׁתִּ ה זוֹ כִּ ִמדָּ א ְיַרֲחֵמהּו בְּ ַרם לוֹ ֶאלָּ ֲעוֹנוֹ גָּ

ו - ז לחודש
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בקיאות עצומה 

מכתבים מלפני 60 שנה על מרן שר 
התורה: 'כבר יצא טבעו בבקיאות 

עצומה בכל חדרי התורה' 
במפגש במעונו של שר התורה הציגו בכירים בארגון הג'וינט חילופי מכתבים 

בין הנהלת כולל חזו"א לארגון על המשך התמיכה במרן הגר"ח קנייבסקי 
שליט"א בהיותו אברך צעיר בהם עוטר בתארים מופלגים

מ‡: מ. מון
לקראת חג מתן תורה נרשם 
השבוע מחזה לא שיגרתי  במעונו 
של מרן שר התורה הגאון הגדול 
שליט"א,  קנייבסקי  חיים  רבי 
נחש־ שליט"א  מרן  בפני  כאשר 
הנהלת  בין  מכתבים  חילופי  פו 
מרן  למד  שבה  אי"ש  חזון  כולל 
ארגון  להנהלת  כאברך,  שליט"א 
להמשיך  בקשה   שבהם  הג'וינט 
של  התורה  באחזקת  ולהשתתף 
מרן שליט"א בהיותו אברך צעיר, 
הזכאות  גיל  את  שעבר  למרות 
המר־ המכתבים  את  הרשמי.  
בכירים  מרן  בפני  הציגו  גשים  
בארגון הג'וינט מר ראובן גורבט 
ראש תחום חרדים ג'וינט ישראל 
טרכטנגוט  יצחק  והרב  תב"ת   –

מנהל תוכנית החרדים בארגון.
את  חושפים  המכתבים 
שהייתה  העוצמה  ההערכה 
 30 לגיל  הגיעו  בטרם  עוד  למרן 
על  נכתב  תשי"ח  משנת  במכתב 
מרן שר התורה: 'כבר יצא טבעו 

עצו־ בבקיאות  בתורה,  בגדלו 
בהבנה  התורה  כחדרי  בכל  מה 
חיבוריו  הופיעו  כבר  מעמיקה. 
שהוא  מחברים  על  המעידים 
בדפוס  נתפרסם  לגדולות.  נוצר 
הכולל  אורחותיו'  'השב  חיבורו 
חיים'  'אורחות  ספר  על  מקורות 
להופיע  עומד  ועכשיו  להרא"ש, 
על  מקורות  'קריית מלך'  חיבורו 
במ־ נכתב  הרמב"ם'  הלכות  כל 
חזו"א  כולל  ראשי  ששיגרו  כתב 
קר־ מאיר  נחום  רבי  הגאון  בהם 
ליץ אביו של מרן הגר"נ שליט"א.
שמות  צורפו  המכתב  אל 
מו־ חכמים  תלמידי  של  נוספים 
ביקשה  לגביהם  שגם  בהקים 
כספית.  תמיכה  לקבל  ההנהלה 
הנהלת  של  תשובה  במכתב 
מיידי  באופן  אושרה  הג'וינט 

התמיכה במרן שר התורה.
מרן  העמיק  רב  זמן  במשך 
נסוך  שחיוך  במכתבים,  בקריאה 
מאמ־ כמה  נזכר  שהוא  פניו  על 
בלומדי  בתמיכה  הושקעו  צים 

התורה באותם הימים
שהציג  גורבט  ראובן  מר 
שליט"א,  למרן  המכתבים  את 
לא־ עמדה  גדולה  זכות  כי  אמר 
בעולם  בתמיכה  הג'וינט  רגון 
לארץ  בחוץ  והישיבות  התורה 
'גם  ישראל.  בארץ  גם  והמשיך 
לעזר  להיות  זוכים  אנחנו  כיום 
פה  הקדושות  לישיבות  ולסייע 

בארץ ישראל'.
טרכטינגוט  יצחק  הרב 
בג'וינט,   החרדים  תכניות  מנהל 
ציין כי לארגון הג'וינט רצף ארוך 
התורה  לעולם  סיוע  של  שנים 
ויש לו זכיות יסוד בשיקום עולם 
יש־ בארץ  השואה  לאחר  התורה 
התכניות  פועלות  כיום  גם  ראל. 
וגדולי  הישיבות  ראשי  בהכוונת 

הדור שליט"א.
מרן  בירך  הביקור  בסיום 
הג'וינט  בכירי  את  התורה  שר 
החשו־ בפעילות  להמשיך  שיזכו 
הישי־ לעולם  בעזרה  שלהם  בה 
בות בפרט ובעשיית חסד בכלל.
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בזכות עוגיות: 

פנסיונר זכה ב-344 מיליון דולר
פנסיונר אמריקני חייב לעוגיות המזל שקנה לנכדתו את הזכייה בלוטו ◆ הוא 

בחר במספרים שהופיעו על גב הפתקים בעוגיות וגרף סכום עצום

מ‡ פ. יוחנן
זכה  אמריקני  פנסיונר 
בפרס עצום בלוטו בזכות עוגיות 
חש־ לא  "מעולם  לנכדתו.  שקנה 
לי  היה  פשוט  אזכה.  שאני  בתי 
מזל", סיפר צ'רלס ג'קסון ההמום 
בהגר־ הגדול  הפרס  את  כשקיבל 
לת הפאוורבול בעיר ראלי בצפון 
מי־ ב-344.6  זכה  הוא  קרוליינה. 

ליון דולר.
שח־ סיפר  ה-66  בן  ג'קסון 
הופיעו  הזוכים  המספרים  משת 
העוגיות  של  הפתקים  גב  על 
שמונה.  בת  "היא  לנכדתו.  שקנה 
וייטנא־ למסעדה  אותה  לקחנו 
מית, ותמיד אנחנו נותנים לה עו־
גיות ". ג'קסון ביקש מבתו לשמור 
הרגשה  לו  הייתה  הפתקים.  את 
המספרים  על  "הסתכלתי  טובה. 
בגב הפתקים של העוגיות. אמר־
תי לה שאולי ארצה לשחק איתם. 

משם זה הגיע".
מש־ שהוא  סיפר  ה-66  בן 
שראה  המספרים  בחמשת  תמש 
ההגר־ עד  שנתיים.  כבר  בעוגיות 

בדבר.  זכה  לא  הוא  האחרונה  לה 
"אני די בהלם", אמר. ג'קסון חשב 
תחילה שזכה בהגרלת הפאוורבול 
כשהבין  דולר.  אלף  ב-50  "רק" 
המספרים  כל  את  נכונה  שניחש 
לא  "את  לאשתו.  לצלצל  מיהר 
לה  אמר  הכול",  לי  יש   – תאמיני 

בהתרגשות.
את  לקחת  החליט  ג'קסון 

רוב הפרס בתשלום אחד של 223 
מיליון דולר, במקום את כל הפרס 
שהוא  סיפר  הוא  בתשלומים. 
מהכסף  חלק  לתרום  מתכוון 
לשלושה ארגוני צדקה, ולהעביר 

לאחיו מיליון דולר. 
העצום,  הפרס  למרות 
מתכוון  אינו  שהוא  סיפר  ג'קסון 

לשנות את אורח חייו יותר מדי.

אבל בירושלים: אחיו של סגן שר החינוך

הרב מנדל לוי ז״ל
בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים נפטר במהלך החג הרב מנדל לוי ז״ל 

משכונת סנהדריה בירושלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
בבית  האמת:  דיין  ברוך 
בירושלים  צדק'  'שערי  החולים 
נפטר במהלך החג הרב מנדל לוי 
ז״ל משכונת סנהדריה בירושלים 
שב־ לאחר  בפטירתו  בן 81  והוא 
עבר  וכן  חלה  האחרונה  תקופה 

אירוע מוחי לפני מספר שנים.
מא־ התייתם  צעיר  בגיל 
ואמו  ז"ל  לוי  לייב  יהושע  ר'  ביו 
הכנסת  לחבר  שני  בזיווג  נישאה 
ז"ל,  פרוש  מנחם  הרב  לשעבר 

בירושלים  ישראל'  'אגודת  יו"ר 
יש־ 'אגודת  של  מנהיגה  ומגדולי 

ראל' שהיה אלמן.
היא  מנדל,  ר'  של  רעייתו 
ברוין  עוזר  שלום  הרב  של  בתו 
של  אחותה  אתא,  מקרית  ז''ל 
ויז'ניץ  מסערט  הגר  חיה  הרבנית 
ה'חכמת  בעל  הרבי  אשת  זצ"ל, 

אליעזר' זצ"ל.
החינוך  שר  סגן  הוא  אחיו 
רגלית  שצעד  פרוש,  מאיר  ח"כ 
להיות  החולים  לבית  מביתו  בחג 

עמו.
ר'  היה  סנהדריה  בשכונת 
המדרש  בית  ממתפללי  מנדל 
'זכרון יחיאל' ובמשך שנים רבות 
שהיה  פלשטינה  בנק  מנהל  היה 

הבנק הראשון בארץ.
היישוב  ובוני  ממקימי  היה 
הכ־ מערך  כל  את  וניהל  ציון  תל 
כאדם  עליו  סמכו  ואנשים  ספים 

ישר.
מסע הלוויה יצא הערב מו־

צאי חג השבועות בירושלים.

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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בזכות עוגיות: 

פנסיונר זכה ב-344 מיליון דולר
פנסיונר אמריקני חייב לעוגיות המזל שקנה לנכדתו את הזכייה בלוטו ◆ הוא 

בחר במספרים שהופיעו על גב הפתקים בעוגיות וגרף סכום עצום

מ‡ פ. יוחנן
זכה  אמריקני  פנסיונר 
בפרס עצום בלוטו בזכות עוגיות 
חש־ לא  "מעולם  לנכדתו.  שקנה 
לי  היה  פשוט  אזכה.  שאני  בתי 
מזל", סיפר צ'רלס ג'קסון ההמום 
בהגר־ הגדול  הפרס  את  כשקיבל 
לת הפאוורבול בעיר ראלי בצפון 
מי־ ב-344.6  זכה  הוא  קרוליינה. 

ליון דולר.
שח־ סיפר  ה-66  בן  ג'קסון 
הופיעו  הזוכים  המספרים  משת 
העוגיות  של  הפתקים  גב  על 
שמונה.  בת  "היא  לנכדתו.  שקנה 
וייטנא־ למסעדה  אותה  לקחנו 
מית, ותמיד אנחנו נותנים לה עו־
גיות ". ג'קסון ביקש מבתו לשמור 
הרגשה  לו  הייתה  הפתקים.  את 
המספרים  על  "הסתכלתי  טובה. 
בגב הפתקים של העוגיות. אמר־
תי לה שאולי ארצה לשחק איתם. 

משם זה הגיע".
מש־ שהוא  סיפר  ה-66  בן 
שראה  המספרים  בחמשת  תמש 
ההגר־ עד  שנתיים.  כבר  בעוגיות 

בדבר.  זכה  לא  הוא  האחרונה  לה 
"אני די בהלם", אמר. ג'קסון חשב 
תחילה שזכה בהגרלת הפאוורבול 
כשהבין  דולר.  אלף  ב-50  "רק" 
המספרים  כל  את  נכונה  שניחש 
לא  "את  לאשתו.  לצלצל  מיהר 
לה  אמר  הכול",  לי  יש   – תאמיני 

בהתרגשות.
את  לקחת  החליט  ג'קסון 

רוב הפרס בתשלום אחד של 223 
מיליון דולר, במקום את כל הפרס 
שהוא  סיפר  הוא  בתשלומים. 
מהכסף  חלק  לתרום  מתכוון 
לשלושה ארגוני צדקה, ולהעביר 

לאחיו מיליון דולר. 
העצום,  הפרס  למרות 
מתכוון  אינו  שהוא  סיפר  ג'קסון 

לשנות את אורח חייו יותר מדי.

אבל בירושלים: אחיו של סגן שר החינוך

הרב מנדל לוי ז״ל
בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים נפטר במהלך החג הרב מנדל לוי ז״ל 

משכונת סנהדריה בירושלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
בבית  האמת:  דיין  ברוך 
בירושלים  צדק'  'שערי  החולים 
נפטר במהלך החג הרב מנדל לוי 
ז״ל משכונת סנהדריה בירושלים 
שב־ לאחר  בפטירתו  בן 81  והוא 
עבר  וכן  חלה  האחרונה  תקופה 

אירוע מוחי לפני מספר שנים.
מא־ התייתם  צעיר  בגיל 
ואמו  ז"ל  לוי  לייב  יהושע  ר'  ביו 
הכנסת  לחבר  שני  בזיווג  נישאה 
ז"ל,  פרוש  מנחם  הרב  לשעבר 

בירושלים  ישראל'  'אגודת  יו"ר 
יש־ 'אגודת  של  מנהיגה  ומגדולי 

ראל' שהיה אלמן.
היא  מנדל,  ר'  של  רעייתו 
ברוין  עוזר  שלום  הרב  של  בתו 
של  אחותה  אתא,  מקרית  ז''ל 
ויז'ניץ  מסערט  הגר  חיה  הרבנית 
ה'חכמת  בעל  הרבי  אשת  זצ"ל, 

אליעזר' זצ"ל.
החינוך  שר  סגן  הוא  אחיו 
רגלית  שצעד  פרוש,  מאיר  ח"כ 
להיות  החולים  לבית  מביתו  בחג 

עמו.
ר'  היה  סנהדריה  בשכונת 
המדרש  בית  ממתפללי  מנדל 
'זכרון יחיאל' ובמשך שנים רבות 
שהיה  פלשטינה  בנק  מנהל  היה 

הבנק הראשון בארץ.
היישוב  ובוני  ממקימי  היה 
הכ־ מערך  כל  את  וניהל  ציון  תל 
כאדם  עליו  סמכו  ואנשים  ספים 

ישר.
מסע הלוויה יצא הערב מו־

צאי חג השבועות בירושלים.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf
http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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רובח

ערבחבועומרןרוררחניבסי

ברבבניבועוחרכניעורבסר

יוםוירר
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רובח

ובטבריפביםיבריבמסעמויזנירמו
יוםיועפרוכטר
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