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פרנו // „ו„ פרי„

סיפורו העˆוב ל ‚ב‡י
אך לפני תקופה היה אבי גבאי לתקווה הפולי־

טית הגדולה של השמאל ולדמות מעוררת הערצה 

בקרב חוגים רבים בציבוריות הישראלית. גבאי היה 

ה"משהו חדש מתחיל" של השמאל. חדש. רענן. עם 

עסקת  על  (בדיון  עקרונותיו  על  עמידה  של  רזומה 

הגז). עם וותק כבכיר במשק הישראלי (מנכ"ל חברת 

בזק לשעבר). עם ניסיון פוליטי קצרצר אומנם אבל 

הס־ להגנת  (שר  בממשלה  כמיניסטר  מסוים  ניסיון 

ביבה) והכי חשוב, מזרחי שיודע לדבר לעם. כולם 

זוכרים את גבאי מגיע לנאום את נאום הניצחון שלו. 

ללא חליפה ועניבה ועם חולצה שידעה ימים יפים 

יותר. 'אני חלק מהעם' הוא זעק אז ללא מילים.

מאוחר יותר החלו הטעויות. ההתבטאויות נגד 

השמאל במטרה למשוך מצביעים ימניים. האמירות 

לתקשורת  בראיונות  אז  הסביר  גבאי  השחצניות. 

כי בכל מה שעשה עד אז הוא הצליח. כך בבזק וכך 

עם כניסתו לפוליטיקה, בתקווה לשכנע את הציבור 

להאמין כי הוא היחידי שיכול להחליף את נתניהו. 

דברים אלו רק הרחיקו ממנו את הציבור.

מאז ה-23 מנדטים בסקרים, עברו הרבה מים 

שזכה  גבאי  'העבודה'.  מפלגת  משרדי  של  בברזים 

ארבעת  סביב  לו  מדשדש  מנדטים  ל-23  בסקרים 

המנדטים. התקוות להפוך לראש ממשלה נמוגו זה 

מכבר ואתמול הוא הודיע על כוונתו שלא להתמודד 

על תפקיד יו"ר מפלגת 'העבודה'. אין ספק כי לבני 

יושבת לה לבדה בביתה ומרוצה מכל רגע.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

"וה‡י מה עניו מ‡ו„" 
ה"חוזה"  הרה"ק  אל  הגיע  פעם  כי  מסופר 
והתרעם  ממתנגדיו,  שהיה  אחד  רב  מלובלין, 

עליו מדוע הוא נהיה לרבי של חסידים. 

והחסידים  אעשה?  "מה  'החוזה':  לו  אמר 
באים אלי בניגוד לרצוני". 

אמר לו אותו רב: יאמר כבודו כי הוא איש 
פשוט, וכך לא יבואו עוד. 

ואכן בעת עריכת השולחן קם הרבי וקרא: 
ולא  תורה  לא  בי  ואין  אני  פשוט  איש  "רבותי! 

יראת שמיים!"

אך כמובן שהדברים רק גרמו לאנשים רבים 
נוספים לבוא אליו...

סיפר הרבי לאותו רב את שארע, וזה ייעץ 
לו לומר להיפך כי הוא איש צדיק וגאון, וכך יע־

זבו אותו החסידים. 

אינני  כי  אעשה,  לא  זה  את  החוזה:  לו  ענה 
דובר שקרים...

// בגלל הקריקטורה נגד נתניהו: „בר המערכ

ה"ניו יורק טיימס" יפסיק 
לפרסם קריקטורות

לפי אחד מהקריקטוריסטים הבכירים של העיתון: ההחלטה נבעה, בין היתר, 
בעקבות הכשל בפרסום הקריקטורה נגד נתניהו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
"ניו  האמריקני  העיתון 
יפסיק  כי  הודיע  טיימס"  יורק 
במהדורה  קריקטורות  לפרסם 
מהדו־ אותה  שלו.  הבינלאומית 
רה פרסמה אך לפני כחדש וחצי 
אנטישמי  בניחוח  קריקטורה 
בה  נתניהו,  הממשלה  ראש  כנגד 
בטרא־ שולט  נתניהו  כי  נרמז 
אופיינה  ההיא  הקריקטורה  מפ. 
מובה־ אנטישמיים  בסממנים 
נראה  היה  הממשלה  ראש  קים. 
סמלים  ואף  ארוך,  אף  כבעל  בה 
הוכנסו  דוד  ומגן  ככיפה  יהודיים 

לאותה קריקטורה.
כי  נאמר  העיתון  בהודעת 
למע־ לאחר  התקבלה  ההחלטה 
אחד  ולפי  דיונים  של  משנה  לה 

של  הבכירים  מהקריקטוריסטים 
לבסוף  בוצע  המהלך  העיתון, 
בעקבות הקריקטורה נגד נתניהו 

שעוררה סערה.

מלחמת הסחר: 

ארה"ב שוקלת להטיל מס על 
ייבוא יינות מצרפת

צרפת כבר מטילה כיום מיסוי כבד על יינות המגיעים לשטחה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
דונלד  האמריקני  הנשיא 
על  מסים  להטיל  שוקל  טראמפ 
יינות המיובאים מצרפת לארה"ב. 
הנשיא  בארה"ב,  דיווחים  לפי 
טראמפ מעריך כי יש חוסר איזון 
לצר־ ארה"ב  בין  היינות  בסחר 
מייצאת  האחרונה  כאשר  פת, 
של  בהרבה  רבה  כמות  לארה"ב 
של  הייצוא  כמות  לעומת  יינות 

יינות אמריקנים לצרפת. 
רואים  האמריקני  בממשל 
התנהלותה  את  רבה  בחומרה  גם 
מיסוי  מטילה  אשר  צרפת,  של 
לתחומה.  המגיע  יין  על  כבד 
אינם  האמריקנים  זאת,  לעומת 
ייבוא  על  גבוה  מס  מטילים 
שפוגע  מה  לארה"ב,  היין היינות  בסחר  בשוויון  שבין שתי המדינות. לכאורה 

מזכיר המדינה האמריקני: 

ארה"ב תסייע ליהודי בריטניה 
במידה וקורבין יעלה לשלטון

פומפאו אמר את הדברים בשיחות סגורות שערך עם מנהיגים יהודים בארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארה"ב  של  המדינה  מזכיר 
יהודים  מנהיגים  של  בכנס  אמר 
האמ־ הממשל  כי  בארה"ב, 
בריטניה  יהודי  על  יגן  ריקני 
מנהיג  קורבין,  וג'רמי  במידה 
האופו־ ויו"ר  הלייבור  מפלגת 
לשלטון  יעלה  בממלכה  זיציה 
בבריטניה. קורבין כידוע מואשם 
אהדה  ובגילויי  באנטישמיות 

מצדו למחבלים פלסטינים. 
בשיחות סגורות שערך מז־
וש־ פומפאו,  מייק  המדינה,  כיר 
ה"וושינגטון  לעיתון  דלף  תוכנן 
"אנחנו  פומפאו:  הצהיר  פוסט", 
לא נחכה לו שיעשה את הדברים 
האלו". את הדברים אמר פומפאו 
מוכן  יהיה  האם  שנשאל  לאחר 
של  "שחייהם  במקרה  לפעול 
לק־ יהפכו  בבריטניה  היהודים 

"ייתכן  השיב:  הוא  ביותר".  שים 
עם  להתמודד  יצליח  שקורבין 
אפ־ זה  ולהיבחר.  רבים  קשיים 
שרי". הוא הדגיש: "אתם צריכים 
לדעת, אנחנו לא נחכה לו שיעשה 
שנתחיל  לפני  האלו  הדברים  את 
שביכול־ מה  כל  נעשה  לפעול. 
מדי  וחשוב  מדי  מסוכן  זה  תנו. 
וקשה מדי לפעול ברגע שזה כבר 

קורה".
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ארה"ב: 
הופסקו 

הטיסות של 
טייסי קרב 

טורקיים על 
מטוס הקרב 

המתקדם 
 F-35

האמריקנים אינם מעוניינים לקיים 
את העסקה לאור כוונתה של 

טורקיה לרכוש את מערכת האס-
400 מידי הרוסים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמ־ הפנטגון 
ריקני הודיע כי טיסו־
תיהם של טייסי קרב 
בשמיה  טורקיים 
כחלק  ארה"ב,  של 
האימונים  מטיסות 
מטוס  על  שערכו 
המתקדם  הקרב 
בי־ הידוע  אף-35 
החמקניות,  כולותיו 
לנו־ זאת  הסתיימו, 
שהע־ הוראות  כח 
הממשל  בעניין  ביר 

האמריקני. 

פעלו  כה  עד 
הטורקיים  הטייסים 
התעופה  בבסיס 
באריזו־ האמריקני 
לקראת  כהכנות  נה. 
מה־ מטוסים  רכישת 
בידי  המתקדם  דגם 
כעת,  אולם  טורקיה. 
של  כוונתה  בעקבות 
את  לרכוש  טורקיה 
המ־ היירוט  מערכת 
תקדמת אס-400 מידי 
האמריקנים  הרוסים, 
על  לטורקיה  הודיעו 

ביטול העסקה. 

דיווח: 

אחיו של רודן צפון קוריאה ריגל למען ארה"ב
אחיו של הרודן הצפון קוריאני נפגש מספר פעמים עם אנשי סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אחיו  נאם,  ג'ונג'  קים  של  הדרמטי  חיסולו 
הסעיר  און,  ג'ונג'  קים  קוריאני  הצפון  הרודן  של 
בעיתון  דיווח  לפי  מתברר,  כעת  כולו.  העולם  את 
לצד  עבד  נאם  כי  ג'ורנל",  סטריט  "וול  האמריקני 
סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב, סי איי אי, ומסר 

לה מידע. 
התעופה  בנמל  שהותו  במהלך  חוסל  נאם 
סיימו  מחסלות  שתי  שבמלזיה.  לומפור  בקואלה 
קטלני.  עצבים  גז  לעברו  שהתיזו  לאחר  חייו  את 
ידו  כי  מעריכים  העולם  וברחבי  בארה"ב  במלזיה, 

של האח - מנהיג קוריאה הצפונית הייתה במעל. 

על פי הדיווח בעיתון האמ־
ריקני, שציטט אדם המעורה בנו־
עם  פעמים  כמה  נפגש  נאם  שא, 
אנשי הסוכנות לדבריו, היה קשר 
לבין  האמריקנית  הסוכנות  בין 

אחיו של קים.
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לצד  עבד  נאם  כי  ג'ורנל",  סטריט  "וול  האמריקני 
סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב, סי איי אי, ומסר 

לה מידע. 
התעופה  בנמל  שהותו  במהלך  חוסל  נאם 
סיימו  מחסלות  שתי  שבמלזיה.  לומפור  בקואלה 
קטלני.  עצבים  גז  לעברו  שהתיזו  לאחר  חייו  את 
ידו  כי  מעריכים  העולם  וברחבי  בארה"ב  במלזיה, 

של האח - מנהיג קוריאה הצפונית הייתה במעל. 

על פי הדיווח בעיתון האמ־
ריקני, שציטט אדם המעורה בנו־
עם  פעמים  כמה  נפגש  נאם  שא, 
אנשי הסוכנות לדבריו, היה קשר 
לבין  האמריקנית  הסוכנות  בין 

אחיו של קים.
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גבאי הודיע רשמית: לא אתמודד על ראשות העבודה
"לוקח אחריות מלאה על טעויות שנעשו"

מ‡: ח. פרנ˜ל
הודיע  גבאי,  אבי  הכנסת  חבר  העבודה,  יו''ר 
אתמול רשמית כי החליט שלא להתמודד בפריימריז 
הקרובים על ראשות העבודה. "הכיוון היה ברור כבר 
בליל הבחירות האחרונות, אבל החלטות גדולות לא 
מקבלים בעת סערה, ולכן המתנתי עד שהדברים יהיו 

אקטואליים בכדי להחליט ולהודיע". כתב גבאי. 
בהמשך דבריו התייחס גבאי לכשלונו בבחירות 

שישה  קיבלה  העבודה  מפלגת  כאשר  האחרונות 
בשבועות  הדברים  על  "כשחשבתי  בלבד:  מנדטים 
שמאמינות  עיניים  רבות.  עיניים  ראיתי  האחרונים, 
ואומרות שאסור לוותר, עיניים שאני יודע שהן עצו־
לשותפי  הפכתם  חלקכם  הדברים.  את  לקרוא  בות 
כשנתיים,  לפני  בפריימריז  בחירתי  לפני  עוד  דרך 
פעילים  חלקכם  מכן.  לאחר  הצטרפו  אחרים  ורבים 
לראשונה  שהצטרפו  ואחרים  במפלגה  רבות  שנים 

איתי. יחד הפכנו למחנה גדול שמחפש להוביל לשי־
הצליח.  לא  זה  הגדול  לצערי  ובמדינה.  במפלגה  נוי 
לא היה לנו קל. כלל וכלל לא. הלכנו במסע עם אינ־
סוף היתקלויות מכל הכיוונים, מסע רצוף באתגרים 
שלנו  המשימה  את  שהפכו  ומחוץ,  מבית  מורכבים, 
אח־ לוקח  אני  עליהן  טעויות,  גם  והיו  מאוד.  לקשה 
ריות מלאה, ויודע כי אלו נעשו מתוך אמונה אמיתית 

בדרך ובמחויבות לניצחון."

מנכ''ל משרד 
רה''מ מסיים 
את תפקידו

סגן מזכיר הממשלה, רונן פרץ 
ישמש כממלא מקומו ◆ מדובר 

בהחלטה מפתיעה בהתחשב בכך 
שנתניהו נמצא באמצע מערכת 

בחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל
משרד  מנכ''ל 
יואב  הממשלה,  ראש 
הורוביץ הודיע אתמול 
בני־ הממשלה  לראש 
כוונתו  על  נתניהו  מין 
תפקידו.  את  לסיים 
המנכ''ל  הוא  הורוביץ 
את  שעוזב  השני 
כשלפ־ רוה''מ,  משרד 
המנכ''ל  פרש  כשנה  ני 

הקודם, אלי גרונר.
היה  הורוביץ 
ראש הסגל של נתניהו 
האח־ השנים  בשלוש 
התפטרו־ ומאז  רונות 
שימש  גרונר  של  תו 
המ־ כמנכ''ל  במקביל 
חודשיים  לפני  שרד. 
ימנה  כי  נתניהו  הודיע 
למנכ''ל  הורוביץ  את 
ימונה  חיון  ואשר  מלא 
התפט־ הסגל.  לראש 
רותו של הורוביץ באה 
שבחודשים  לאחר 
מודר  הוא  האחרונים 
שה־ רגישים  מדיונים 
ב'אקווריום'  תקיימו 
הורוביץ  נתניהו.  של 
עצמו  את  הרחיק  אף 
פוליטית  עשייה  מכל 
ובכך הוריד את מעמדו 

בעיני נתניהו.
שפ־ בהודעה 
ראש  לשכת  רסמה 
כי  נכתב  הממשלה 
הור־ של  "הודעתו 
בהמשך  באה  ביץ 
קודמת  להודעה 
לפני  הממשלה  לראש 
הקודמות,  הבחירות 
את  לסיים  ביקש  שבה 
הקמת  עם  תפקידו 
לכל  או  הממשלה, 
המאוחר בחודש יוני".

הממשלה  ראש 
על  להורוביץ  הודה 
אותו  ששירת  השנים 
במסירות ובמקצועיות 
"יואב היה בצמתי הע־
וסייע  המרכזיים  שייה 
בעשייה  רבות  לי 
מדי־ למען  חשובה 
בטוח  אני  ישראל.  נת 
לעשות  ימשיך  שהוא 
דרכו".  בהמשך  חיל 
מסר  מצדו  הורוביץ 
להודות  רוצה  "אני 
על  הממשלה  לראש 
והאמון  ההזדמנות 
ועל  ממנו  שקיבלתי 
לצדו  לעבוד  הזכות 
אזרחי  את  ולשרת 
מדינת  ואת  ישראל 

ישראל".
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ועידת מפלגת העבודה נדחתה
הועידה שהייתה אמורה להתקיים היום נדחתה לשבוע הבא בעקבות עתירה של ח''כ עמיר פרץ

מ‡: ח. פרנ˜ל
חילוקי דעות בצמרת מפלגת העבודה 
על שיטת הבחירות שיונהגו בבחירות הפני־
מיות הצפויות הביאה את חבר הכנסת עמיר 
שם  המחוזי,  המשפט  לבית  לעתור  פרץ 
אמורה  שהייתה  המפלגה  ועידת  כי  הוחלט 
בחירת  אופן  על  ולהחליט  היום  להתכנס 
ומתפקדי  הבא,  לשבוע  תידחה  הבא  היו''ר 

המפלגה הם אלה שיחליטו אם היו''ר הבא 
ייבחר בפריימריז פתוחים ע''י כלל מתפקדי 

המפלגה או ע''י צירי הוועידה.
גבאי,  אבי  הנוכחי,  המפלגה  יו''ר 
לנושא  התייחס  יתמודד,  שלא  שהודיע 
בפוסט בו הודיע שאין בכוונתו לרוץ לרא־
שות העבודה "עמדתי היא שיש ללכת בדרך 
המלך של המפלגה ולבחור יו"ר בפריימריז 

היא  יו"ר  בחירת  המפלגה.  חברי  כלל  של 
הדרך המרכזית שבה החברים משפיעים על 
כיוון המפלגה ואסור לקחת מכם את הזכות 

והחובה הזאת."
להח־ המפלגה  ועידת  צריכה  בנוסף 
על  גם  חוזרות  בחירות  יתקיימו  האם  ליט 
רשימת המפלגה לכנסת או שהרשימה תי־

שאר כפי שהיא.

ח''כים מכל המפלגות בפנייה ליו''ר ועדת הכספים

דרישה להקמת וועדה זמנית לפתיחת 
שנת הלימודים

בשיתוף פעולה נדיר בין מפלגות האופוזיציה וקואליציה דרשו ח''כים להקים וועדה מיוחדת 
שתדון בפתיחת שנת הלימודים

מ‡: ח. פרנ˜ל
 בעקבות פנייה שיזמה ח"כ אורלי פרו־
מן (כחול – לבן), יחד עם חברי הכנסת איציק 
(ש״ס),  מרגי  יעקב  הרב  (העבודה),  שמולי 
(איחוד  סילמן  עידית  (מרצ),  פריג'  עיסאווי 
מפלגות הימין) וקטי שטרית (הליכוד) ליו"ר 
(יהדות  גפני  משה  הרב  ח"כ  הכספים  ועדת 
וועדה  להקמת  האפשרות  נבחנת  התורה), 

מיוחדת שתדון בפתיחת שנת הלימודים.
ליו"ר  ששוגרה  המשותפת  בפניה 
הנמהרת  היציאה  כי  נכתב  הזמנית  הוועדה 
 3 החינוך  משרד  להקפאת  גרמה  לבחירות 
חודשים בלבד לפני תחילת שנת הלימודים. 
על רקע היעדר שר חינוך וללא ממלא מקום, 
בעת  וועדות  מקיימת  לא  שהכנסת  והיות 
פגרת בחירות, הטיפול ברפורמות שהיו צרי־
כות להיכנס לתוקף, כמו גם תקציבים, בניית 
ופתיחת  צהרונים  סבסוד  מתוכננת,  כיתות 
שנת הלימודים, נותנים משנה תוקף לדרישה.

המהלך  יוזמת  פרומן,  אורלי  ח"כ 
כל  את  מכניסות  ״הבחירות  כי  אמרה 
אחת  החינוך,  מערכת  לשיתוק.  המדינה 
יש־ במדינת  ביותר  החשובות  המערכות 
בעת  חינוך  משר  מיותמת  נותרה  ראל, 
כה  נושאים  כי  ייתכן  לא  הזו.  הקריטית 

וטיפול  פתרון  ללא  יוותרו  משמעותיים 
ראוי".

בוועדת  הבוקר  שהתקיים  בדיון 
הכספים, התחייב ח"כ גפני לבקש מיו״ר 
הכנסת להורות על הקמת ועדה מיוחדת 

לדיון בנושא פתיחת שנת הלימודים.

ממשיך בהסתה

ליברמן: המחויבות שלי 
היא לעצור את החרדים
לדבריו: החרדים זה לא ימין, ש''ס תמכו בהסכמי אוסלו ◆ 

מאשים: נתניהו הפך את גוש הימין לפולחן אישיות

מ‡: ח. פרנ˜ל
בראיון  אתמול, 
שו־ אטילה  לעיתונאי 
ליברמן  המשיך  מפלבי, 
במגמת ההסתה והשנאה 
לי־ החרדי.  המגזר  כנגד 
האח־ שבבחירות  ברמן, 
חמישה  רק  קיבל  רונות 
למתג  ממשיך  מנדטים, 
החר־ כשונא  עצמו  את 
תקווה  מתוך  התורן  דים 
את  לו  יביא  זה  שמהלך 
האבודים.  המנדטים 
שנמנע  היחידים  "אנחנו 
חרדים –  ממשלת  הקמת 
המ־ ליברמן  חרד''לים". 
הייתה  שזו  לטעון  שיך 
בגללה  היחידה  הסיבה 
נמנע בלהיכנס לממשלה. 
"אנחנו הולכים לבחירות 
נת־ של  כניעה  בגלל 
שיחקנו  לחרדים.  ניהו 
לא  נקיה,  הכי  בצורה 
לא  הגב,  מאחורי  דיברנו 
מחוץ  ולא  הליכוד  בתוך 
לעומת  נתניהו  לליכוד. 
זאת מאחורי גבי ניהל כל 
הזמן מו"מ גם עם אנשים 
גם  ביתנו,  ישראל  בתוך 
עם  וגם  לבן  כחול  בתוך 

אבי גבאי", אמר.
התייחס  בהמשך 

בנת־ לתמיכתו  ליברמן 
בה־ אתמוך  "אני  ניהו: 
אבל  ימין,  ממשלת  קמת 
אומר  לא  ימין  ממשלת 
נתניהו  נתניהו.  ממשלת 
הפך את גוש הימין לפו־
לחן אישיות שלו. בשונה 
הבחי־ טוען,  שהוא  ממה 
רות הן לא בחירות לרא־
שות הממשלה, ואם הוא 
ממשלה,  בהקמת  נכשל 
המו־ את  להעביר  עליו 
אחר."   למישהו  שכות 
האפש־ על  כשנשאל 
יקימו  לבן  שכחול  רות 
ליברמן  השיב  ממשלה 
ראיונות  ששמע  "מי  כי 
גם  לבן,  כחול  בכירי  של 
את כל הדין ודברים שם 
היחידי  הסיכוי   - בפנים 
ממשלה  להרכיב  שלהם 
יחד  הצפוני  בקוטב  זה 
להם  אין  הדובים.  עם 

שום סיכוי".
ש''ס  במפלגת 
לדבריו  בחריפות  הגיבו 
משקר  הוא  ליברמן:  של 
אומר  כשהוא  ביודעין 
עברו  אוסלו  הסכמי  כי 
ש״ס.  תמיכת  בזכות  רק 
זיגזג  חייו  שכל  ליברמן, 

מע־ לימין,  שמאל  בין 
האשמות  להפריח  דיף 
זה  שהוא  להשכיח  כדי 
הזויים  פתרונות  שהציע 
השמאל  מדרש  מבית 
חילופי  כמו  הקיצוני 
היישו־ החזרת  שטחים, 
לרשות  ערה  בואדי  בים 
והעברת  הפלסטינית 
ירוש־ במזרח  שכונות 
הפלסטינית  לרשות  לים 
פל־ בירה  הקמת  לשם 
נחשב  ליברמן  סטינית. 
השנים  עשרות  במשך 
קרוב  חבר  האחרונות 
החרדיות,  הסיעות  של 
ש״ס  ש״ס.  של  בעיקר 
ברא־ ביתנו  וישראל 
יחד  פעלו  ליברמן  שות 
רבות  ובמאות  בממשלה 
פו־ פעולה  שיתופי  של 
הארצי  במישור  ליטיים 
בכל  מקומיות  וברשויות 
שבהם  האחרונה  הארץ. 
הפעולה  שיתוף  היה 
משה  לבחירת  ההדוק 
עיריית  לראש  ליאון 
איננו  ליברמן  ירושלים. 
איש  הוא  חרדי.  אנטי 
היום  עקרונות.  ללא 

ככה, מחר אחרת.

!!!די

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
מר„כי ‡הרן בן מירל יוכב„, פרלה ב סימי, „ן בנימין בן ‡סר, למה בן חנה, 

רה מחה ב ע„י, ל‡ה פיי‚‡ ב רחל
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו
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ועידת מפלגת העבודה נדחתה
הועידה שהייתה אמורה להתקיים היום נדחתה לשבוע הבא בעקבות עתירה של ח''כ עמיר פרץ

מ‡: ח. פרנ˜ל
חילוקי דעות בצמרת מפלגת העבודה 
על שיטת הבחירות שיונהגו בבחירות הפני־
מיות הצפויות הביאה את חבר הכנסת עמיר 
שם  המחוזי,  המשפט  לבית  לעתור  פרץ 
אמורה  שהייתה  המפלגה  ועידת  כי  הוחלט 
בחירת  אופן  על  ולהחליט  היום  להתכנס 
ומתפקדי  הבא,  לשבוע  תידחה  הבא  היו''ר 

המפלגה הם אלה שיחליטו אם היו''ר הבא 
ייבחר בפריימריז פתוחים ע''י כלל מתפקדי 

המפלגה או ע''י צירי הוועידה.
גבאי,  אבי  הנוכחי,  המפלגה  יו''ר 
לנושא  התייחס  יתמודד,  שלא  שהודיע 
בפוסט בו הודיע שאין בכוונתו לרוץ לרא־
שות העבודה "עמדתי היא שיש ללכת בדרך 
המלך של המפלגה ולבחור יו"ר בפריימריז 

היא  יו"ר  בחירת  המפלגה.  חברי  כלל  של 
הדרך המרכזית שבה החברים משפיעים על 
כיוון המפלגה ואסור לקחת מכם את הזכות 

והחובה הזאת."
להח־ המפלגה  ועידת  צריכה  בנוסף 
על  גם  חוזרות  בחירות  יתקיימו  האם  ליט 
רשימת המפלגה לכנסת או שהרשימה תי־

שאר כפי שהיא.

ח''כים מכל המפלגות בפנייה ליו''ר ועדת הכספים

דרישה להקמת וועדה זמנית לפתיחת 
שנת הלימודים

בשיתוף פעולה נדיר בין מפלגות האופוזיציה וקואליציה דרשו ח''כים להקים וועדה מיוחדת 
שתדון בפתיחת שנת הלימודים

מ‡: ח. פרנ˜ל
 בעקבות פנייה שיזמה ח"כ אורלי פרו־
מן (כחול – לבן), יחד עם חברי הכנסת איציק 
(ש״ס),  מרגי  יעקב  הרב  (העבודה),  שמולי 
(איחוד  סילמן  עידית  (מרצ),  פריג'  עיסאווי 
מפלגות הימין) וקטי שטרית (הליכוד) ליו"ר 
(יהדות  גפני  משה  הרב  ח"כ  הכספים  ועדת 
וועדה  להקמת  האפשרות  נבחנת  התורה), 

מיוחדת שתדון בפתיחת שנת הלימודים.
ליו"ר  ששוגרה  המשותפת  בפניה 
הנמהרת  היציאה  כי  נכתב  הזמנית  הוועדה 
 3 החינוך  משרד  להקפאת  גרמה  לבחירות 
חודשים בלבד לפני תחילת שנת הלימודים. 
על רקע היעדר שר חינוך וללא ממלא מקום, 
בעת  וועדות  מקיימת  לא  שהכנסת  והיות 
פגרת בחירות, הטיפול ברפורמות שהיו צרי־
כות להיכנס לתוקף, כמו גם תקציבים, בניית 
ופתיחת  צהרונים  סבסוד  מתוכננת,  כיתות 
שנת הלימודים, נותנים משנה תוקף לדרישה.

המהלך  יוזמת  פרומן,  אורלי  ח"כ 
כל  את  מכניסות  ״הבחירות  כי  אמרה 
אחת  החינוך,  מערכת  לשיתוק.  המדינה 
יש־ במדינת  ביותר  החשובות  המערכות 
בעת  חינוך  משר  מיותמת  נותרה  ראל, 
כה  נושאים  כי  ייתכן  לא  הזו.  הקריטית 

וטיפול  פתרון  ללא  יוותרו  משמעותיים 
ראוי".

בוועדת  הבוקר  שהתקיים  בדיון 
הכספים, התחייב ח"כ גפני לבקש מיו״ר 
הכנסת להורות על הקמת ועדה מיוחדת 

לדיון בנושא פתיחת שנת הלימודים.

ממשיך בהסתה

ליברמן: המחויבות שלי 
היא לעצור את החרדים
לדבריו: החרדים זה לא ימין, ש''ס תמכו בהסכמי אוסלו ◆ 

מאשים: נתניהו הפך את גוש הימין לפולחן אישיות

מ‡: ח. פרנ˜ל
בראיון  אתמול, 
שו־ אטילה  לעיתונאי 
ליברמן  המשיך  מפלבי, 
במגמת ההסתה והשנאה 
לי־ החרדי.  המגזר  כנגד 
האח־ שבבחירות  ברמן, 
חמישה  רק  קיבל  רונות 
למתג  ממשיך  מנדטים, 
החר־ כשונא  עצמו  את 
תקווה  מתוך  התורן  דים 
את  לו  יביא  זה  שמהלך 
האבודים.  המנדטים 
שנמנע  היחידים  "אנחנו 
חרדים –  ממשלת  הקמת 
המ־ ליברמן  חרד''לים". 
הייתה  שזו  לטעון  שיך 
בגללה  היחידה  הסיבה 
נמנע בלהיכנס לממשלה. 
"אנחנו הולכים לבחירות 
נת־ של  כניעה  בגלל 
שיחקנו  לחרדים.  ניהו 
לא  נקיה,  הכי  בצורה 
לא  הגב,  מאחורי  דיברנו 
מחוץ  ולא  הליכוד  בתוך 
לעומת  נתניהו  לליכוד. 
זאת מאחורי גבי ניהל כל 
הזמן מו"מ גם עם אנשים 
גם  ביתנו,  ישראל  בתוך 
עם  וגם  לבן  כחול  בתוך 

אבי גבאי", אמר.
התייחס  בהמשך 

בנת־ לתמיכתו  ליברמן 
בה־ אתמוך  "אני  ניהו: 
אבל  ימין,  ממשלת  קמת 
אומר  לא  ימין  ממשלת 
נתניהו  נתניהו.  ממשלת 
הפך את גוש הימין לפו־
לחן אישיות שלו. בשונה 
הבחי־ טוען,  שהוא  ממה 
רות הן לא בחירות לרא־
שות הממשלה, ואם הוא 
ממשלה,  בהקמת  נכשל 
המו־ את  להעביר  עליו 
אחר."   למישהו  שכות 
האפש־ על  כשנשאל 
יקימו  לבן  שכחול  רות 
ליברמן  השיב  ממשלה 
ראיונות  ששמע  "מי  כי 
גם  לבן,  כחול  בכירי  של 
את כל הדין ודברים שם 
היחידי  הסיכוי   - בפנים 
ממשלה  להרכיב  שלהם 
יחד  הצפוני  בקוטב  זה 
להם  אין  הדובים.  עם 

שום סיכוי".
ש''ס  במפלגת 
לדבריו  בחריפות  הגיבו 
משקר  הוא  ליברמן:  של 
אומר  כשהוא  ביודעין 
עברו  אוסלו  הסכמי  כי 
ש״ס.  תמיכת  בזכות  רק 
זיגזג  חייו  שכל  ליברמן, 

מע־ לימין,  שמאל  בין 
האשמות  להפריח  דיף 
זה  שהוא  להשכיח  כדי 
הזויים  פתרונות  שהציע 
השמאל  מדרש  מבית 
חילופי  כמו  הקיצוני 
היישו־ החזרת  שטחים, 
לרשות  ערה  בואדי  בים 
והעברת  הפלסטינית 
ירוש־ במזרח  שכונות 
הפלסטינית  לרשות  לים 
פל־ בירה  הקמת  לשם 
נחשב  ליברמן  סטינית. 
השנים  עשרות  במשך 
קרוב  חבר  האחרונות 
החרדיות,  הסיעות  של 
ש״ס  ש״ס.  של  בעיקר 
ברא־ ביתנו  וישראל 
יחד  פעלו  ליברמן  שות 
רבות  ובמאות  בממשלה 
פו־ פעולה  שיתופי  של 
הארצי  במישור  ליטיים 
בכל  מקומיות  וברשויות 
שבהם  האחרונה  הארץ. 
הפעולה  שיתוף  היה 
משה  לבחירת  ההדוק 
עיריית  לראש  ליאון 
איננו  ליברמן  ירושלים. 
איש  הוא  חרדי.  אנטי 
היום  עקרונות.  ללא 

ככה, מחר אחרת.

!!!די

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
מר„כי ‡הרן בן מירל יוכב„, פרלה ב סימי, „ן בנימין בן ‡סר, למה בן חנה, 

רה מחה ב ע„י, ל‡ה פיי‚‡ ב רחל
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

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

http://bit.ly/2K9JoFD-aharon
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ראש עיריית אילת 
פורש מהליכוד

במסיבת עיתונאים משותפת עם ר''ע תל אביב קראו השניים לעצור מיד את 
התוכנית לסגירת שדה דוב

מ‡: ח. פרנ˜ל
מאיר  אילת,  עיריית  ראש 
כי  (ג')  אתמול  הודיע  הלוי  יצחק 
של  החבר  תעודת  את  מחזיר  הוא 
שדה  סגירת  על  במחאה  הליכוד 
דוב. במסיבת עיתונאים שקיים עם 
ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, 
לפני  להתעשת  לממלה  הלוי  קרא 
המתו־ הגירה  בשל  תקרוס  שהעיר 
כננת של שדה התעופה ב-1 ליולי. 
העיתונאים  במסיבת  אמר  חולדאי 
כי ההחלטה לסגור את השדה ללא 
'מצעד  הם  ראויות  חלופות  מציאת 

האיוולת'.
אביב- תל  עיריית  "כראש 
בס־ לתמוך  אולי,  צריך,  הייתי  יפו 
אני  בפועל  אבל  השדה.  של  גירתו 
כאן  ומדובר  ישראל  מדינת  אזרח 
ששדה  מכך  שמתעלמת  בתוכנית 
מרכז  את  שמקשר  החוט  הוא  דב 
מדובר  ולמעשה  לדרומה  הארץ 
המרכז  בין  ביותר  המהיר'  'בכביש 

לדבריו,  חולדאי.  אמר  לדרום", 
לסגירת  חלופיים  פתרונות  "יש 
שדה דב. זה שדה שמשרת מיליוני 
אינו  גוריון  בן  נמל  בשנה.  אנשים 
שתוסט  התנועה  את  לקלוט  יכול 
עכשיו  שעבר  משום  דב  משדה 
ועמוס.  פקוק  תעופה  שדה  הוא 
על  לוותר  מבקשים  מה  עבור 
שהדירות  לחשוב  אפשר  השדה? 
המחסור  את  יפתרו  פה  שייבנו 

בדירות בישראל."

הוא  כי  אמר  אילת  ר''ע 
מאמין שרבים מתושבי אילת (בה 
קיבל הליכוד בבחירות האחרונות 
45%) יעשו כמוהו ויחזירו את כר־
טיס החבר של הליכוד. "אני קורא 
הממשלה  לראש  מצוקה  בקריאת 
מעל  שמונפת  הגרזן  את  לעצור 
העיר  את  תחסל  הגרזן הזו  העיר. 
אילת. זהו מהלך אווילי ויותר מכך 
ממשלה  שמביא  אחריות  חסר   –

לבגוד באזרחיה." אמר הלוי.

אלוף פיקוד הצפון: "לא נאפשר 
לחיזבאללה לממש את תכניותיו"

אלוף אמיר ברעם הדגיש כי הארגון השיעי ממשיך לבסס את כוחו בדרום לבנון 
בניגוד להחלטת האו"ם, ונאמן לפטרוניו בטהראן ◆ לדבריו, "חיזבאללה בלחץ, 
חזינו בצווחות של נסראללה" ◆ הקצין הבכיר הזהיר: "אם נידרש נגבה מחיר 

כבד מהארגון ומאלו הנותנים לו חסות - בכל מקום שיידרש"

מ‡: מ. יו„
אלוף  הצפון,  פיקוד  מפקד 
אמיר ברעם, אמר אתמול כי "לא 
את  לממש  לחיזבאללה  נאפשר 
ההרס  שאיפות  ואת  תכניותיו 
באיראן".  פטרוניו  ושל  שלו 
למלחמת  שנה   13 לציון  באירוע 
כי  האלוף  הדגיש  השנייה,  לבנון 
הייתה  חיזבאללה  של  "נאמנותו 
באיראן,  העליון  למנהיג  ועודנה 
כתוצאה  לבנון.  לאזרחי  ולא 
לבנון  מדינת  עלולה  מכך,  ישירה 
לשלם במערכה הבאה מחיר כבד 
על שיתוף הפעולה שלה עם הט־

רור השיעי".
ובצ־ בהתלהמות  "חזינו 

ווחות של נסראללה בנאומו לפני 
שבועיים", התייחס מפקד פיקוד 
הצפון לדבריו של מזכ"ל הארגון 
כתוצאה  "הכול  נסראללה.  חסן 

מלחץ רב".
חודשים לאחר סיום מבצע 
"מגן צפוני", ברעם ציין כי האר־

גון ממשיך לבסס את כוחו בדרום 
האו"ם.  להחלטת  בניגוד  לבנון 
ממש  "בונה  חיזבאללה  לדבריו, 
טרור  של  תשתיות  ממול  פה 
ולאיים  לנסות  ומתכוון  ורקטות, 
הת־ כוחות  באמצעות  גם  עלינו 

קפיים".
פיקוד  מפקד  הוסיף  עוד 
הצפון כי "13 השנים שחלפו מאז 
והיציבות  השנייה  לבנון  מלחמת 
הן  לגזרה  שהביאה  הביטחונית 
להרתעה  ביותר  הטובה  ההוכחה 
לפעול  נמשיך  המלחמה.  שיצרה 
ביט־ על  לאיים  מאמציו  לסיכול 
שני־ ככל  ובגלוי,  בחשאי  חוננו 
מלחמה  עלינו  תיאסר  ואם  דרש, 
הזה  מהארגון  כבד  מחיר  נגבה 
בכל   - חסות  לו  הנותנים  ומאלו 

מקום שיידרש".
שבועיים  לפני  בנאומו 
אמר נסראללה כי ישראל הייתה 
משלמת את המחיר אילו ארצות 
במלחמה  פותחת  הייתה  הברית 

עם איראן. לדברי מנהיג הארגון, 
פעם  מאי  יותר  חלשה  "ישראל 
היא  הצבאיות.  יכולותיה  למרות 
מעזה  מלבנון,  מהטילים  מפחדת 
ומסוריה, וטוענת שיש גם טילים 
"אין  כי  הוסיף  הוא  בעיראק". 
הנהגה לישראל והיא נשענת לח־
לוטין על תמיכת ארצות הברית". 
מפני  בישראל  לחשש  בהתייחסו 
והרקטות  הטילים  מצבור  שדרוג 
לנו  "יש  אמר:  חיזבאללה,  של 
לשנות  שיכולים  מדויקים  טילים 
מפ־ לנו  אין  אבל  האזור,  פני  את 

עלים".
הוסיף  חיזבאללה  מנהיג 
כי גם ארצות הברית אינה חזקה 
"ארצות  בעבר:  שהייתה  כפי 
לפני  שהייתה  כפי  איננה  הברית 
כו־ את  שלחה  כשהיא  שנה,   20
חותיה לאזור ושבה מובסת". על 
המתיחות שלה עם איראן אמר כי 
אחת הסיבות שלא פרצה מלחמה 

עמה, היא משום שהיא "חזקה".

מיום ראשון: 
פקקים בכניסה לירושלים

שדרות שז''ר בבירה ייחסמו לכניסת רכבים פרטים למשך שלוש שנים

מ‡: ח. פרנ˜ל
הענק  מתוכנית  כחלק 
בכניסה  העסקים  רובע  להקמת 
שז''ר  שדרות  ייחסמו  לירושלים 
לבין  המיתרים  גשר  שבין  בקטע 
ייסגר  הכביש  נורדאו.  צומת 
בעבודה  ב'  שלב  תחילת  לטובת 

על הרובע העסקים החדש.
הגרנ־ התוכנית  במסגרת 
כמיליארד  מושקעים  בה  דיוזית, 
באזור  לקום  צפוי  שקלים,  וחצי 

שטח  על  שיתפרש  ענק  מתחם 
מרכ־ ויכלול  דונם  כ-300  של 

ומלונאות.  תיירות,  עסקים,  זי 
במתחם  להיות  צפויים  כן  כמו 
רכבת  תחנת  קלות,  רכבות  שני 
מהירה לתל אביב (שנפתחה כבר) 
, נתיבי תחבורה ציבורית, ושטח 
רחב להולכי רגל. התוכנית צפויה 
להוסיף כ65 אלף מקומות עבודה 

חדשים.
במשטרת ישראל ממליצים 

דרך  לירושלים  להיכנס  לנהגים 
כביש 443 או לחילופין דרך מנה־
חוצבים.  הר  לכיוון  הארזים  רת 
משטרת  ממליצה  כללי  באופן 
האפשר  ככל  להימנע  ישראל 

מהגעה לאזור.
מעיריית ירושלים נמסר כי 
"נדרשת סבלנות, הירתמות והב־
תעשה  ירושלים  עיריית  וכי  נה" 
ככל יכולתה ע''מ להקל על ציבור 

הנהגים.

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

!!!להיות במינוסדי
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מל"ט מודיעין ישראלי חדש
הרמס 45 נועד להגביר את יכולת המודיעין והסיור ברמת החטיבה והפלוגה ◆ מסוגל להגיע 

לטווח של מאות קילומטרים וחוזר אוטונומית לנקודת המוצא

מ‡: מ. יו„
חשפה  מערכות  אלביט  חברת 
לראשונה באופן רשמי את מל"ט הרמס 45, 
שיוצג בסלון האווירי בפריז, ושמרחיב על פי 
הגדרתם את יכולות המודיעין, הסיור ואחי־
הודות  והפלוגה  החטיבה  ברמת  השטח  זת 
ונחי־ להמראה  ממושכת  שהייה  בין  לשילוב 

תה ללא צורך במסלול.
של  שילוב  מספק  טייס  ללא  המטוס 
באוויר,  ממושכת  ושהייה  רחב  פעולה  טווח 
פלטפורמות  על  ונחיתה  המראה  יכולת  עם 

יכו־ את  מרחיב  הוא  ובכך  וימיות,  יבשתיות 
לות המודיעין, המעקב והרכשת המטרות של 
פלגות  של  גם  כמו  והפלוגה  החטיבה  דרגי 

ימיות.
מאות  של  טיסה  טווח   45 להרמס 
לוויינית  תקשורת  בסיס  על  קילומטרים  
הפעלה  המאפשר  מטע"דים  ותא  ממוזערת 
של מספר מטע"דים בו זמנית, כולל סנסורים 
מכ"ם  ואינפרה-אדום,  אלקטרו-אופטיים 
ימי, מטע"ד לאחיזת שטח, לוחמה אלקטרו־
נית ותקשורת. הכלי מופעל על ידי שני אנשי 

צוות, הוא משוגר ממסילה קצרה ומתניידת 
מערכת  באמצעות  המוצא  לנקודת  ושב 

אוטומטית לנחיתה על פי נקודת ציון.
"הרמס 45 הוא תוספת חשובה לפור־
טפוליו המקיף שלנו בתחום המל"טים, שכו־
לל מל"טים גדולים ועד רחפנים", ציין אלעד 
חטיבת  ומנכ"ל  בכיר  סמנכ"ל  אהרונסון, 
מבצעי  "ניסיון  מערכות.  באלביט  המודיעין 
מתמשכת,  חדשנות  לצד  דופן  יוצא  בהיקף 
לקו־ של  היכולות  את  לשפר  לנו  מאפשרים 

חותינו בכל זירת פעילות".

טרור הבלונים נמשך:

 6 שריפות פרצו בעוטף עזה
לא דווח על נפגעים אך נגרם נזק ◆ כוחות כיבוי ויערנים פעלו 

לכבות את הדליקות שבמועצה האזורית אשכול 

מ‡: מ. יו„
שמקו־ שריפות  שש 
ששיגרו  תבערה  בבלוני  רן 
עזה  מרצועת  פלסטינים 
פתו־ בשטחים  אמש  פרצו 
דווח  לא  עזה,  בעוטף  חים 
נזק.  נגרם  אך  נפגעים  על 
יערני  בסיוע  כיבוי  כוחות 
לישראל  הקיימת  הקרן 
השרי־ כל  לכבותן.  פעלו 
המוע־ בשטחי  פרצו  פות 
כולל  אשכול,  האזורית  צה 

ביער בארי.
הבי־ רכזי  בבד,  בד 
זועמים  עזה  בעוטף  טחון 
לכ־ נדרשים  שהם  כך  על 
מה  בפקודה,  שריפות  בות 
השנה  כל  במהלך  שעשו 
אף  בהתנדבות,  שעברה 
ולדב־ כבאים  אינם  שהם 
ריהם לא הוכשרו או קיבלו 

את כל הציוד הנדרש.
רכז  שורמן,  ניר 
ונציג  באשכול  דקל  מושב 

סיפר  הארצי,  הרבש"צים 
נפצע  כי  חדשות  לכאן 
שע־ בשנה  פעמים  שלוש 
ברה מכווייה ושאיפת עשן 
"עד  מוסמך.  כבאי  אינו  כי 
בהתנד־ זה  את  עשינו  כה 
אבל  הבית  על  כהגנה  בות 
מנצלים את זה", אמר. "אין 
לנו מעסיק אחד אלא שלל 
רבע  לנו  קיצצו  מעסיקים, 
הביטחון  רכבי  מאחזקת 

וכל פעם מקצצים עוד".

חיפה: פועל נהרג בנפילה 
מגובה שש קומות

רמי איוב, פועל בן 43, נהרג בנפילה מגובה ברחוב טשרניחובסקי 
בחיפה ◆ המשטרה פתחה בחקירה בשיתוף משרד העבודה

מ‡: מ. יו„ 
רמי איוב, פועל בנייה 
בן 43 מחיפה, נהרג אתמול 
קו־ שש  של  מגובה  כשנפל 
טשרניחובסקי  ברחוב  מות 
בעבודות  עסק  הוא  בעיר. 
חלו־ והתקנת  אלומיניום 
ופרמדיקים  חובשים  נות. 
מותו.  את  קבעו  מד"א  של 
למקום  הוזעקה  המשטרה 
שבה  בחקירה,  ופתחה 
משרד  חוקרי  גם  ישתתפו 

העבודה.
פועל  נהרג  שלשום 
כבד  חפץ  מפגיעת   40 כבן 
שחם  ברחוב  בנייה  באתר 
מד"א  צוות  תקווה.  בפתח 
אנוש  במצב  אותו  פינה 
תוך ביצוע פעולות החייאה 
בילינסון  החולים  לבית 
מותו.  נקבע  שם  בעיר, 
באתר  נהרג  שעבר  בחודש 
המגשימים  ברחוב  בנייה 
לאחר   ,44 בן  פועל  בעיר 
חמש  של  מגובה  שנפל 
משעתיים  פחות  קומות. 

דיווח  התקבל  מכן  לאחר 
על פועל נוסף שנפל למוות 
קומות  שלוש  של  מגובה 

בבני ברק.
ישראל  הדין  עורך 
של  המשפטי  היועץ  אסל, 
תאונות  למניעת  הפורום 
זמן  "בפרק  מסר:  עבודה, 
קצר של פחות מ-12 שעות 
נהרגו שני פועלים בתאונות 
מס־  2019 שנת  עבודה. 
קשה  דמים  כשנת  תמנת 
מידה,  קנה  בכל  במיוחד 
שנש־ הרב  הדם  ולמרות 
אנו  אין  הבנייה  באתרי  פך 
חיים  שהשר  עדיין  רואים 
מא־ עושים  ומשרדו  כץ 
התאונה  את  למנוע  מצים 
הבאה. הגיע העת שמפקחי 
המשרד ייצאו לשטח ויאכ־
פו את חוקי הבטיחות והע־
"גם  אסל,  המשיך  בודה", 
אחראים  מפקחים   18 אם 
בנייה  אתרי  אלף   15 על 
ניתן לייצר מידי שנה מאות 
כתבי אישום נגד מפרי חוק, 

וברור  חד  מסר  ולהעביר 
הפועלים  דם   - לקבלנים 

אינו הפקר".
מנהלת  תגרי,  ד"ר 
בתאונות  למאבק  "הקבוצה 
בניין ותעשייה", הזהירה כי 
"לא  ומחמיר:  הולך  המצב 
ההרוגים  שמספר  בלבד  זו 
מתחילת  עבודה  בתאונות 
תלולה  עלייה  מהווה  השנה 
ביחס למספרם בפרק הזמן 
המקביל אשתקד, אלא שזו 
ברציפות  השנייה  השנה 

שבה חלה עלייה שכזאת.
"בחודשים האחרונים 
חל קיפאון בתפקוד משרדי 
להמשך  שעתיד  הממשלה 
הקרובים  בחודשים  גם 
הנוספות",  הבחירות  נוכח 
"הליכי  תגרי.  הוסיפה 
תקנות  והתקנת  חקיקה 
שבה  כנסת  ואין  תקועים, 
היום  סדר  על  לשים  ניתן 
השינויים  את  הפרלמנטרי 
הנדרשים ולדרוש תשובות 

ממשרדי הממשלה".

SUMMER
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7 יום רביעי ט' סיון תשע"ט 12/06/2019

מל"ט מודיעין ישראלי חדש
הרמס 45 נועד להגביר את יכולת המודיעין והסיור ברמת החטיבה והפלוגה ◆ מסוגל להגיע 

לטווח של מאות קילומטרים וחוזר אוטונומית לנקודת המוצא

מ‡: מ. יו„
חשפה  מערכות  אלביט  חברת 
לראשונה באופן רשמי את מל"ט הרמס 45, 
שיוצג בסלון האווירי בפריז, ושמרחיב על פי 
הגדרתם את יכולות המודיעין, הסיור ואחי־
הודות  והפלוגה  החטיבה  ברמת  השטח  זת 
ונחי־ להמראה  ממושכת  שהייה  בין  לשילוב 

תה ללא צורך במסלול.
של  שילוב  מספק  טייס  ללא  המטוס 
באוויר,  ממושכת  ושהייה  רחב  פעולה  טווח 
פלטפורמות  על  ונחיתה  המראה  יכולת  עם 

יכו־ את  מרחיב  הוא  ובכך  וימיות,  יבשתיות 
לות המודיעין, המעקב והרכשת המטרות של 
פלגות  של  גם  כמו  והפלוגה  החטיבה  דרגי 

ימיות.
מאות  של  טיסה  טווח   45 להרמס 
לוויינית  תקשורת  בסיס  על  קילומטרים  
הפעלה  המאפשר  מטע"דים  ותא  ממוזערת 
של מספר מטע"דים בו זמנית, כולל סנסורים 
מכ"ם  ואינפרה-אדום,  אלקטרו-אופטיים 
ימי, מטע"ד לאחיזת שטח, לוחמה אלקטרו־
נית ותקשורת. הכלי מופעל על ידי שני אנשי 

צוות, הוא משוגר ממסילה קצרה ומתניידת 
מערכת  באמצעות  המוצא  לנקודת  ושב 

אוטומטית לנחיתה על פי נקודת ציון.
"הרמס 45 הוא תוספת חשובה לפור־
טפוליו המקיף שלנו בתחום המל"טים, שכו־
לל מל"טים גדולים ועד רחפנים", ציין אלעד 
חטיבת  ומנכ"ל  בכיר  סמנכ"ל  אהרונסון, 
מבצעי  "ניסיון  מערכות.  באלביט  המודיעין 
מתמשכת,  חדשנות  לצד  דופן  יוצא  בהיקף 
לקו־ של  היכולות  את  לשפר  לנו  מאפשרים 

חותינו בכל זירת פעילות".

טרור הבלונים נמשך:

 6 שריפות פרצו בעוטף עזה
לא דווח על נפגעים אך נגרם נזק ◆ כוחות כיבוי ויערנים פעלו 

לכבות את הדליקות שבמועצה האזורית אשכול 

מ‡: מ. יו„
שמקו־ שריפות  שש 
ששיגרו  תבערה  בבלוני  רן 
עזה  מרצועת  פלסטינים 
פתו־ בשטחים  אמש  פרצו 
דווח  לא  עזה,  בעוטף  חים 
נזק.  נגרם  אך  נפגעים  על 
יערני  בסיוע  כיבוי  כוחות 
לישראל  הקיימת  הקרן 
השרי־ כל  לכבותן.  פעלו 
המוע־ בשטחי  פרצו  פות 
כולל  אשכול,  האזורית  צה 

ביער בארי.
הבי־ רכזי  בבד,  בד 
זועמים  עזה  בעוטף  טחון 
לכ־ נדרשים  שהם  כך  על 
מה  בפקודה,  שריפות  בות 
השנה  כל  במהלך  שעשו 
אף  בהתנדבות,  שעברה 
ולדב־ כבאים  אינם  שהם 
ריהם לא הוכשרו או קיבלו 

את כל הציוד הנדרש.
רכז  שורמן,  ניר 
ונציג  באשכול  דקל  מושב 

סיפר  הארצי,  הרבש"צים 
נפצע  כי  חדשות  לכאן 
שע־ בשנה  פעמים  שלוש 
ברה מכווייה ושאיפת עשן 
"עד  מוסמך.  כבאי  אינו  כי 
בהתנד־ זה  את  עשינו  כה 
אבל  הבית  על  כהגנה  בות 
מנצלים את זה", אמר. "אין 
לנו מעסיק אחד אלא שלל 
רבע  לנו  קיצצו  מעסיקים, 
הביטחון  רכבי  מאחזקת 

וכל פעם מקצצים עוד".

חיפה: פועל נהרג בנפילה 
מגובה שש קומות

רמי איוב, פועל בן 43, נהרג בנפילה מגובה ברחוב טשרניחובסקי 
בחיפה ◆ המשטרה פתחה בחקירה בשיתוף משרד העבודה

מ‡: מ. יו„ 
רמי איוב, פועל בנייה 
בן 43 מחיפה, נהרג אתמול 
קו־ שש  של  מגובה  כשנפל 
טשרניחובסקי  ברחוב  מות 
בעבודות  עסק  הוא  בעיר. 
חלו־ והתקנת  אלומיניום 
ופרמדיקים  חובשים  נות. 
מותו.  את  קבעו  מד"א  של 
למקום  הוזעקה  המשטרה 
שבה  בחקירה,  ופתחה 
משרד  חוקרי  גם  ישתתפו 

העבודה.
פועל  נהרג  שלשום 
כבד  חפץ  מפגיעת   40 כבן 
שחם  ברחוב  בנייה  באתר 
מד"א  צוות  תקווה.  בפתח 
אנוש  במצב  אותו  פינה 
תוך ביצוע פעולות החייאה 
בילינסון  החולים  לבית 
מותו.  נקבע  שם  בעיר, 
באתר  נהרג  שעבר  בחודש 
המגשימים  ברחוב  בנייה 
לאחר   ,44 בן  פועל  בעיר 
חמש  של  מגובה  שנפל 
משעתיים  פחות  קומות. 

דיווח  התקבל  מכן  לאחר 
על פועל נוסף שנפל למוות 
קומות  שלוש  של  מגובה 

בבני ברק.
ישראל  הדין  עורך 
של  המשפטי  היועץ  אסל, 
תאונות  למניעת  הפורום 
זמן  "בפרק  מסר:  עבודה, 
קצר של פחות מ-12 שעות 
נהרגו שני פועלים בתאונות 
מס־  2019 שנת  עבודה. 
קשה  דמים  כשנת  תמנת 
מידה,  קנה  בכל  במיוחד 
שנש־ הרב  הדם  ולמרות 
אנו  אין  הבנייה  באתרי  פך 
חיים  שהשר  עדיין  רואים 
מא־ עושים  ומשרדו  כץ 
התאונה  את  למנוע  מצים 
הבאה. הגיע העת שמפקחי 
המשרד ייצאו לשטח ויאכ־
פו את חוקי הבטיחות והע־
"גם  אסל,  המשיך  בודה", 
אחראים  מפקחים   18 אם 
בנייה  אתרי  אלף   15 על 
ניתן לייצר מידי שנה מאות 
כתבי אישום נגד מפרי חוק, 

וברור  חד  מסר  ולהעביר 
הפועלים  דם   - לקבלנים 

אינו הפקר".
מנהלת  תגרי,  ד"ר 
בתאונות  למאבק  "הקבוצה 
בניין ותעשייה", הזהירה כי 
"לא  ומחמיר:  הולך  המצב 
ההרוגים  שמספר  בלבד  זו 
מתחילת  עבודה  בתאונות 
תלולה  עלייה  מהווה  השנה 
ביחס למספרם בפרק הזמן 
המקביל אשתקד, אלא שזו 
ברציפות  השנייה  השנה 

שבה חלה עלייה שכזאת.
"בחודשים האחרונים 
חל קיפאון בתפקוד משרדי 
להמשך  שעתיד  הממשלה 
הקרובים  בחודשים  גם 
הנוספות",  הבחירות  נוכח 
"הליכי  תגרי.  הוסיפה 
תקנות  והתקנת  חקיקה 
שבה  כנסת  ואין  תקועים, 
היום  סדר  על  לשים  ניתן 
השינויים  את  הפרלמנטרי 
הנדרשים ולדרוש תשובות 

ממשרדי הממשלה".

SUMMER
NEW COLLECTION
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יום רביעי ט' סיון תשע"ט 812/06/2019

!!!להלוואותדי

שריפה פרצה בבניין בן 4 קומות בירושלים
ברחוב מוסיוף בירושלים פרצה אמש שריפה בבניין בן ארבע קומות ◆ תושבים ששהו במקום סייעו 

בחילוץ הדיירים ◆ בחסדי שמים לא היו נפגעים 
מ‡: מ. יו„ 

שריפה פרצה אמש בבניין בן ארבע קומות, בר־
צוותי  ארבעה  הוזעקו  למקום  בירושלים.  מוסיוף  חוב 

כיבוי ומנוף גבהים.
לוחמי האש דיווחו על שריפה בחדר המדרגות 
ועליית הגג והחלו בפעולות לכיבוי הלהבות ובמקביל 
במקום  ששהו  תושבים  לכודים.  לאיתור  בסריקות 

סייעו בחילוץ התושבים מהבניין ובשלב זה לא אותרו 
נפגעים.

י-ם  לישראל-מחוז  והצלה  כבאות  מדוברות 
נמסר כי "ארבעה צוותי כיבוי בסיוע מנוף גבהים פעלו 
בשריפה בבניין מגורים ברח' מוסיוף 1 בירושלים. במ־
קום שריפה משמעותית בחדר המדרגות ועליית הגג.

הלהבות  התפשטות  את  מונעים  האש  "לוחמי 

לכודים  אחר  סריקות  ומבצעים  הנוספות  לדירות 
בבניין. נכון לרגע זה לא דווח על נפגעים".

כשהצליחו לוחמי האש להשתלט על השריפה 
הושגה  האש  לוחמי  של  לנחישותם  "הודות  כי  נמסר 
שליטה על מוקד השריפה ונימנע נזק משמעותי לכלל 
דירות הבניין. כמו כן, בסיום הסריקות שביצעו לוחמי 

האש, לא אותרו לכודים ו/או נפגעים.

טרור מסוג חדש – 
בלוני חומרים רעילים

אתמול פרסמו ביחידת הבלונים של חמאס כי הם 
יתחילו להחדיר חומרים רעילים אל תוך הבלונים שהם 

מפריחים לעבר ישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡

פעולות  בעניין 

שהממשלה  הטרור 

מהן  להתעלם  בחרה 

התבע־ עפיפוני  כמו, 

הפכו  הזמן  שעם  רה 

אחר  תבערה,  לבלוני 

ועכ־ נפץ  לבלוני  כך 

ביחידת  מבשרים  שיו 

חמאס  של  הבלונים 

מסוג  חדש  טרור  על 
מד־ כך  חומ"ס.  בלוני 
ווח הכתב הצבאי דותן 
גבאי באתר מבזקלייב.
פרסמו  אתמול 
של  הבלונים  ביחידת 
יתחילו  הם  כי  חמאס 
רעי־ חומרים  להחדיר 
הבלונים  תוך  אל  לים 
לעבר  מפריחים  שהם 

ישראל.

הטרור  ארגוני 
בא־ ניסויים  עורכים 
מצעים נוספים, למשל 
בלוני GPS שמטרתם 
לארגוני  מידע  לספק 
המיקום  על  הטרור 
המדויק בו נוחת הבלון 
ולבצע שימוש בהמשך 
הפגי־ את  לדייק  כדי 
ירי  ביצוע  בעת  עות 

רקטות לעבר ישראל.

חניון הרכבת החדשה 
נחנך בבית שמש

לאחר מאמצים רבים של ראש העיר ד"ר עליזה בלוך 
והרב שמואל גרינברג נחנך חניון הרכבת החדש ◆ 

בחניון החדש 120 חניות לשירות נוסעי הרכבת

מ‡: יר‡ל לבי‡
העבו־ במסגרת 
דות להרחבת השירות 
התחבורה  תחומי  בכל 
לתועלת  הציבורית 
שמש,  בית  תושבי 
עבודה  מסתיימת 
שנתיים  של  מאומצת 

בהקמת החניון.
נפתח  החניון 
לח־ מצטרף  והוא 
שנפתח  הסמוך  ניון 
ובו  וחצי  שנה  לפני 
עם  חניה.  מקומות   55
השלמת החניון החדש 
 175 בסה"כ  התווספו 
בעלות  חניה.  מקומות 

של 64 מיליון ₪.
הגב'  העיר  ראש 
אבן  "זו  בלוך  עליזה 
בהקלה  נוספת  דרך 
התחבו־ ובהנגשת 
בעיר  הציבורית  רה 
לר'  תודה  שמש.  בית 
על  גרינברג  שמואל 
ולשלום  הדחיפה 
הרב  הסיוע  על  אדרי 
התחבורה  משרד  מול 
יחד  הרכבת.  והנהלת 
בחזון  ממשיכים  אנו 
שיהפוך את בית שמש 
יש־ של  העתיד  לעיר 

ראל!".
לראש  המשנה 

התחבו־ ממונה  העיר 
גרינברג  שמואל  רה 
שמח  הוא  כי  ציין 
וכי  המוגמר  על  לברך 
גדול  סיפוק  זה  עבורו 
הח־ נחנך  בו  זה  ביום 
מהמורות  כאשר  ניון 
בדרך  עברו  רבות 
התקציב  בהשגת 
ובכל  ישראל  מרכבת 
השלבים בדרך בתכנון 

ובביצועו.
הודה  גרינברג 
לראש העיר על הסיוע 
הדרך,  לאורך  הרב 
התחבורה  למשרד 
ולרכבת ישראל לצוות 
ומדור  ההנדסה  אגף 
תנועה ותחבורה ולמר 
שסייע  אדרי  שלום 

מול רכבת ישראל.
הח־ חניכת  עם 
שהוקם  החדש,  ניון 
של  המזרחי  מצידה 
מספר  עולה  התחנה, 
החי־ החנייה  מקומות 
את  המשרתים  נמיים 
אל  התחנה,  נוסעי 
קרוב ל- 300 מקומות 

סה"כ. 
ישראל  מרכבת 
ישראל  רכבת  נמסר:" 
לה־ מאמץ  עושה 
נוספים  חניונים  קים 
הנוסעים,  לרווחת 
בקרבת  שניתן,  היכן 
לצד  זאת,  התחנות. 
המועדפת  האפשרות 
התחנות  אל  להגיע 

בתחבורה ציבורית." 
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!לחץ כאן עכשיו
ושלחלחץ כאן, אם חסום לך לחץ

בשל טעות בזיהוי:

 חילופי ירי בשכם בין צה"ל 
לכוחות הביטחון הפלשתינים

 במהלך פעילות של לוחמי צה"ל למעצר פעילי טרור בעיר שכם התפתחו חילופי ירי בינם לבין מי שזוהו על-ידם 
כחשודים ◆ צה"ל: "בדיעבד התברר כי מדובר באנשי מנגנונים פלשתינים; האירוע יתוחקר" ◆ בכיר ברשות: "אירוע חמור 

שיהיו לו השלכות"

מ‡: מ. יו„
במהלך פעילות של לוחמי צה"ל 
טרור  פעילי  למעצר  בבוקר  אתמול 
בין  ירי  חילופי  התפתחו  שכם,  בעיר 
על-ידם  שזוהו  מי  לבין  הלוחם  הכוח 
שהת־ צה"ל  דובר  בהודעת  כחשודים. 
פרסמה לפני זמן קצר נמסר, כי בדיע־
בד התברר כי מדובר באנשי מנגנונים 
נפגעים  היו  לא  באירוע  הפלשתינים. 

לכוחותינו.
הביטחון  במנגנוני  בכיר  גורם 
ואמר:  בחריפות  התבטא  הפלשתינים 
״מדובר באירוע חמור מאוד, יהיו לכך 
רמאדן,  איברהים  הגנרל  השלכות״. 
הידיעות  לסוכנות  אמר  שכם,  מושל 
אל וואטן כי: "כוחות גדולים של צבא 
פצעו  ירו,  שכם,  לעיר  נכנסו  הכיבוש 
לר־ נזק  וגרמו  צעירים  גברים  מספר 

כוש. הם עשו זאת באופן פתאומי, ללא 
תיאום או אזהרה".

התקשו־ בכלי  הבוקר  בדיווחים 
צה״ל  כוח  כי  נמסר  הפלשתיניים  רת 
כוחות  עם  תיאום  ללא  לעיר  נכנס 
מטה  את  וכיתר  הפלשתינים  הביטחון 
כי  דווח  עוד  בשכם.  המסכל  הביטחון 
פלש־ פצועים   3 לפחות  יש  בתקרית 
תינים, ככל הנראה מקרב אנשי מנגנוני 
צה"ל  מדובר  הפלשתינים.  הביטחון 

נמסר כי האירוע יתוחקר.
הביטחון המסכל הפלשתיני הוא 
ברשות  טרור  מניעת  על  האמון  הגוף 
הפלשתינית והוא מונה מעל 4,000 לו־
חמים ואנשי מודיעין. הביטחון המסכל 
מפ־  17 הרשות  שטחי  ברחבי  מפעיל 
קדות ובתי מעצר שמטרתם המוצהרת 
טרור  גורמי  של  וחקירה  כליאה  ביהודה היא  השקט  את  המסכנים  ושומרון.ואישים 

נתניהו: "לאיראן לא 
יהיה נשק גרעיני"

 ראה"מ התייחס להודעת הסוכנות 
לאנרגיה אטומית כי איראן קרובה 

לפצצה אטומית

מ‡: מ. יו„
הממשלה,  ראש 
נתניהו,  בנימין 
הב־ להודעת  התייחס 
שטען  בסבא"א  כיר 
יותר  קרובה  איראן  כי 
לפצצה  פעם  מאי 
כי  ואמר  אטומית, 
לאיראן  נאפשר  "לא 
גרעי־ נשק  לפתח 
ואת  אותנו  שיסכן  ני 
בנוסף,  כולו".  העולם 
לדברי  נתניהו  התייחס 
האיראני,  החוץ  שר 
מוקדם  זריף,  מוחמד 
כי  שטען  אתמול  יותר 
בהש־ מאיים  נתניהו 
לו  וקרא  איראן,  מדת 

"שקרן".
בפתח  אמר  זריף 
עמיתו  עם  פגישתו 
מאס  הייקו  הגרמני 
זה  הוא  "נתניהו  כי 
להשמיד  שמאיים 
יית־ ולא  איראן  את 
על  יאיים  הוא  כי  כן 
על  שנגיב  מבלי  עמנו 
השיב  נתניהו  כך". 
שוב  "זריף  כי  ואמר 
זו  היא  איראן  משקר. 
בה־ בגלוי  שמאיימת 
המשטר  ראשי  שמדה. 
בה־ יום  יום  מאיימים 
איראן  ישראל.  שמדת 
מנסה להתבסס צבאית 
פורסם  והיום  בסוריה, 
תו־ את  מאיצה  שהיא 

כנית הגרעין שלה".
הפגישה  בפתח 
עם מאס תקף זריף את 
וכינה  המאה"  "עסקת 
את תוכנית השלום של 
לאזור  הברית  ארצות 
נגד  אמריקני  "פשע 
זריף  התיכון".  המזרח 
ואר־ "ישראל  הוסיף: 
צות הברית הן הסיבות 
לבעיות  השורשיות 

בני־ התיכון  במזרח 
הבין  התקנות  לכל  גוד 

לאומיות".
מוכר  "הכיבוש 
הברית  ארצות  ידי  על 
מו־ הומניות  ואנטי 
הפלס־ כלפי  רגשת 
שר  אמר  עוד  טינים". 
ארצות  כי  זריף  החוץ 
מל־ שמפעילה  הברית 
חמה כלכלית נגד טהרן 
לצפות  יכולה  "לא 

להישאר בטוחה".
יושב  במקביל, 
ראש הוועדה לאנרגיה 
אטומית, יוקיה אמאנו. 
הר־ כי  אתמול  אמר 
האסלאמית  פובליקה 
ההכנות  את  ממשיכה 
של  סופית  לקריסה 
בינה  הגרעין  הסכם 
ול־ המעצמות  לבין 
צעדים  עושה  מעשה 
לעבר הפיכתה למדינה 
של  דבריו  גרעינית. 
שבוע  מגיעים  אמאנו 
בלבד לאחר שסגן יו"ר 
אולי  לשעבר  סבא"א 
בביקור  אמר  היינונו 
איראן  כי  בישראל 
קרובה כעת "יותר מאי 
פעם לייצור של פצצה 

גרעינית".
הוסיף:  היינונו 
במ־ נמצאת  "איראן 
 6-12 בין  של  רחק 
מהגעה  חודשים 
גרעיניות  ליכולות 
תלוי  הדבר  מלאות. 
איראן  באם  בעיקר 
את  להגביר  תחליט 
ועד  שלה  הייצור  קצב 
מהססת  לא  היא  כמה. 
לפזר איומים רבים על 
עזיבת ההסכם או שאם 
הסנקציות יימשכו היא 
תגביר את קצב הייצור 

שלה".

http://bit.ly/2K9JoFD-aharon
http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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!לחץ כאן עכשיו
ושלחלחץ כאן, אם חסום לך לחץ

בשל טעות בזיהוי:

 חילופי ירי בשכם בין צה"ל 
לכוחות הביטחון הפלשתינים

 במהלך פעילות של לוחמי צה"ל למעצר פעילי טרור בעיר שכם התפתחו חילופי ירי בינם לבין מי שזוהו על-ידם 
כחשודים ◆ צה"ל: "בדיעבד התברר כי מדובר באנשי מנגנונים פלשתינים; האירוע יתוחקר" ◆ בכיר ברשות: "אירוע חמור 

שיהיו לו השלכות"

מ‡: מ. יו„
במהלך פעילות של לוחמי צה"ל 
טרור  פעילי  למעצר  בבוקר  אתמול 
בין  ירי  חילופי  התפתחו  שכם,  בעיר 
על-ידם  שזוהו  מי  לבין  הלוחם  הכוח 
שהת־ צה"ל  דובר  בהודעת  כחשודים. 
פרסמה לפני זמן קצר נמסר, כי בדיע־
בד התברר כי מדובר באנשי מנגנונים 
נפגעים  היו  לא  באירוע  הפלשתינים. 

לכוחותינו.
הביטחון  במנגנוני  בכיר  גורם 
ואמר:  בחריפות  התבטא  הפלשתינים 
״מדובר באירוע חמור מאוד, יהיו לכך 
רמאדן,  איברהים  הגנרל  השלכות״. 
הידיעות  לסוכנות  אמר  שכם,  מושל 
אל וואטן כי: "כוחות גדולים של צבא 
פצעו  ירו,  שכם,  לעיר  נכנסו  הכיבוש 
לר־ נזק  וגרמו  צעירים  גברים  מספר 

כוש. הם עשו זאת באופן פתאומי, ללא 
תיאום או אזהרה".

התקשו־ בכלי  הבוקר  בדיווחים 
צה״ל  כוח  כי  נמסר  הפלשתיניים  רת 
כוחות  עם  תיאום  ללא  לעיר  נכנס 
מטה  את  וכיתר  הפלשתינים  הביטחון 
כי  דווח  עוד  בשכם.  המסכל  הביטחון 
פלש־ פצועים   3 לפחות  יש  בתקרית 
תינים, ככל הנראה מקרב אנשי מנגנוני 
צה"ל  מדובר  הפלשתינים.  הביטחון 

נמסר כי האירוע יתוחקר.
הביטחון המסכל הפלשתיני הוא 
ברשות  טרור  מניעת  על  האמון  הגוף 
הפלשתינית והוא מונה מעל 4,000 לו־
חמים ואנשי מודיעין. הביטחון המסכל 
מפ־  17 הרשות  שטחי  ברחבי  מפעיל 
קדות ובתי מעצר שמטרתם המוצהרת 
טרור  גורמי  של  וחקירה  כליאה  ביהודה היא  השקט  את  המסכנים  ושומרון.ואישים 

נתניהו: "לאיראן לא 
יהיה נשק גרעיני"

 ראה"מ התייחס להודעת הסוכנות 
לאנרגיה אטומית כי איראן קרובה 

לפצצה אטומית

מ‡: מ. יו„
הממשלה,  ראש 
נתניהו,  בנימין 
הב־ להודעת  התייחס 
שטען  בסבא"א  כיר 
יותר  קרובה  איראן  כי 
לפצצה  פעם  מאי 
כי  ואמר  אטומית, 
לאיראן  נאפשר  "לא 
גרעי־ נשק  לפתח 
ואת  אותנו  שיסכן  ני 
בנוסף,  כולו".  העולם 
לדברי  נתניהו  התייחס 
האיראני,  החוץ  שר 
מוקדם  זריף,  מוחמד 
כי  שטען  אתמול  יותר 
בהש־ מאיים  נתניהו 
לו  וקרא  איראן,  מדת 

"שקרן".
בפתח  אמר  זריף 
עמיתו  עם  פגישתו 
מאס  הייקו  הגרמני 
זה  הוא  "נתניהו  כי 
להשמיד  שמאיים 
יית־ ולא  איראן  את 
על  יאיים  הוא  כי  כן 
על  שנגיב  מבלי  עמנו 
השיב  נתניהו  כך". 
שוב  "זריף  כי  ואמר 
זו  היא  איראן  משקר. 
בה־ בגלוי  שמאיימת 
המשטר  ראשי  שמדה. 
בה־ יום  יום  מאיימים 
איראן  ישראל.  שמדת 
מנסה להתבסס צבאית 
פורסם  והיום  בסוריה, 
תו־ את  מאיצה  שהיא 

כנית הגרעין שלה".
הפגישה  בפתח 
עם מאס תקף זריף את 
וכינה  המאה"  "עסקת 
את תוכנית השלום של 
לאזור  הברית  ארצות 
נגד  אמריקני  "פשע 
זריף  התיכון".  המזרח 
ואר־ "ישראל  הוסיף: 
צות הברית הן הסיבות 
לבעיות  השורשיות 

בני־ התיכון  במזרח 
הבין  התקנות  לכל  גוד 

לאומיות".
מוכר  "הכיבוש 
הברית  ארצות  ידי  על 
מו־ הומניות  ואנטי 
הפלס־ כלפי  רגשת 
שר  אמר  עוד  טינים". 
ארצות  כי  זריף  החוץ 
מל־ שמפעילה  הברית 
חמה כלכלית נגד טהרן 
לצפות  יכולה  "לא 

להישאר בטוחה".
יושב  במקביל, 
ראש הוועדה לאנרגיה 
אטומית, יוקיה אמאנו. 
הר־ כי  אתמול  אמר 
האסלאמית  פובליקה 
ההכנות  את  ממשיכה 
של  סופית  לקריסה 
בינה  הגרעין  הסכם 
ול־ המעצמות  לבין 
צעדים  עושה  מעשה 
לעבר הפיכתה למדינה 
של  דבריו  גרעינית. 
שבוע  מגיעים  אמאנו 
בלבד לאחר שסגן יו"ר 
אולי  לשעבר  סבא"א 
בביקור  אמר  היינונו 
איראן  כי  בישראל 
קרובה כעת "יותר מאי 
פעם לייצור של פצצה 

גרעינית".
הוסיף:  היינונו 
במ־ נמצאת  "איראן 
 6-12 בין  של  רחק 
מהגעה  חודשים 
גרעיניות  ליכולות 
תלוי  הדבר  מלאות. 
איראן  באם  בעיקר 
את  להגביר  תחליט 
ועד  שלה  הייצור  קצב 
מהססת  לא  היא  כמה. 
לפזר איומים רבים על 
עזיבת ההסכם או שאם 
הסנקציות יימשכו היא 
תגביר את קצב הייצור 

שלה".

http://bit.ly/2K9JoFD-aharon
mailto:2606317@gmail.com
http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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מבצע ״מצילים את הים״ הסתיים בהצלחה: 

צוללנים מתנדבים הוציאו 
כמויות אדירות של זבל מהים

מחזיקת תיק איכות הסביבה בבת ים, "שקיות הזבל שהוציאו הצוללנים היה 
מראה לא פשוטה להתנהגות שלנו כבני אדם כלפי החופים והים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הבי־ האוקינוס  יום  לכבוד 
השתתפו  השבוע  שחל  נלאומי 
ימי  תת  נקיון  במבצע  מתנדבים 
 ,By.sea פרוייקט  בהובלת   -
עיריית בת ים, בשיתוף עם 'מרכז 
הכל  להצלחה',  הצעירים כיוונים 
הים  את  לנקות  אחת   במטרה 
ומס־ המזהמים  ודברים  מלכלוך 

כנים את ציבור הרוחצים.
הוקם   by.sea פרוייקט 
מלגאים  סטודנטים  של  ביוזמה 
ים,  בת  בעיר  הצעירים  ממרכז 

הע־ את  מעיניהם  בראש  ששמו 
וניקיון  לשמירה  המודעות  לאת 
למען  במסירות  ופועלים  הים 

המשימה החשובה.
הצ־ מפקד  ליברמן  רואי 
היחידה  ״מתנדבי  ביחידה:  וות 
לאירועים  כלל  בדרך  מגיעים 
במ־ נעדרים  איתור  של  קשים 
אסון  או  טביעה  לאחר  מים  קווי 
המ־ על  הבקשה  כשהגיע  אחר. 
תושבי  למען  החשובה  שימה 
הצט־ הרבים,  והמבקרים  העיר 
והובלנו  רבה  בשמחה  מייד  רפנו 
בתוך  כשהצלחנו  בהצלחה  אותה 

מספר שעות לאסוף המון אשפה 
הים  מקרקעית  מסוכנים  ודברים 

למען סביבה בטוחה יותר.״
מחזיקת   - סהר  אנסטסיה 
ים:  בת  בעיריית  הקליטה  תיק 
״מרגש היה לראות אותם מגיעים 
הני־ למשימת  אדירה  במסירות 
קיון, ויוצאים מהמים כשרשתות 
תודה  בידיהם,  אשפה  מלא  עם 
רבה  אהבה  על  מתנדבים  לכם 
הפעו־ השיתוף  ועל  לנו  שנתתם 

לה, שנראה אתכם רק באירועים 
וש־ חס  באסונות  ולא  שמחים 

לום.״

בקרוב לא תותר הגעת רכבים 
לתחנת הרכבת פ"ת-סגולה

לאור הפגיעה בפעילות תחנת הרכבת, המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה 
את בקשת הרכבת לקידום דרך גישה וחניון חלופיים לתחנה 

 מ‡: יר‡ל לבי‡
לתכנון  הארצית  המועצה 
אישרה את בקשת רכבת ישראל, 
רכב  לכלי  גישה  דרך  לקידום 
זמני,  כפתרון  חלופיים,  וחניון 
סגולה.  תקווה  פתח  תחנת  עבור 
משרד  לאישור  הועברה  הבקשה 
להס־ צפוי  והפרויקט  האוצר  
תחילת  מיום  כשנה  כעבור  תיים 

העבודות.  
בתוך כך, בהתאם להחלטת 
מתחם  סגירת  על  השלום  ביה"מ 
וד־ חניון  כלל  אשר  "ירקונים" 
החל  תבוטל  לתחנה,  גישה  רכי 
משטח  הגישה  דרך  מה-16.6.19 
וייס־ הרכבת,  תחנת  אל  המתחם 
שירת  אשר  במתחם,  החניון  גר 

את נוסעי תחנת הרכבת. 
לה־ העבודות  השלמת  עד 
חלופיים  וחניון  גישה  דרך  קמת 
התחנה  אל  הגישה  דרך  זמניים, 

הרגל  הולכי  שביל  את  תכלול 
המחבר את התחנה עם כביש 40. 
הכשירה  ישראל  רכבת 
חנייה  מקומות  מאות  לאחרונה 
הרכבת  תחנת  בקרבת  נוספים 
 500 נוספו  שם  צפון,  העין  ראש 
מקומות חנייה חדשים, ובסך הכל 
צפון  העין  ראש  בתחנת  קיימים 

כ-1,150 מקומות חנייה חינמיים. 
בתחנת פתח תקווה קריית 
סגולה  לתחנת  הסמוכה  אריה, 
קיימים כ-350 מקומות חניה חי־
נמיים בשטח תחנת הרכבת, ועוד 
בשטח  חנייה  מקומות  כ-1,000 
לתח־ הסמוך  המושבה,  אצטדיון 

נת הרכבת. 

מושל וויסקונסין: "על ישראל  למנוע 
ממקדונלדס כניסה לשדה התעופה"

מושל וויסקונסין היוצא ביקר בשומרון וגיבה את מחאת מקדונלדס: "אם 
חברות הן חלק מה bds. אסור לעשות איתם חוזים בטח לא בשדה התעופה. 

בטח בישראל"

מ‡: יר‡ל לבי‡
היוצא  וויסקונסין  מושל 
כמושל  שכיהן  וואקר  סקוט 
 8 ב  בארה"ב  וויסקונסין  מדינת 
נובמבר  עד  האחרונות  השנים 
שהעביר  הראשון  והיה  האחרון, 
ביקר  בארה"ב,  החרם  נגד  חוק 
המו־ ראש  עם  ונפגש  בשומרון, 

עצה האזורית שומרון יוסי דגן.
אלון  במפעל  ביקר  וואקר 
שם  ברקן,  תעשייה  שבאיזור 
בתחילת  הכפול  הפיגוע  התרחש 
הבע־ אלון  רפי  עם  נפגש  השנה, 
לים של המפעל ועם ערן בודנקין 
המועצה  ראש  המפעל.  סמנכל 
חשיבות  את  במקום  הסביר  דגן 
ארגו־ כמה  ועד  בחרם,  המלחמה 
ני ה bds מזיקים לא לישראלים 
שמע  לפלסטינים,  דווקא  אלא 

שם  אלון  מפעל  של  מהבעלים 
נרצחו  בו  הכפול  הפיגוע  היה 
קים לברנגורד יחזקאל וזיו חג'בי 
שעבד  פלסטיני  פועל  ע"י  הי"ד 
הע־ המשך  ועל  במפעל.  איתם 
הפיגוע  אף  על  המשותפת  בודה 
לייצר  להמשיך  והנסיון  הקשה. 

דו קיום.
דגן אמר למושל שהגיע עם 
פמליה של כ 20 איש למקום: "יש 
עו־ אנחנו  שלום.  על  שמדבר  מי 
ברקן  תעשייה  איזור  שלום.  שים 
ערבים  זה  לצד  זה  עובדים  בו 
ויהודים הוא אי הדו קיום האמי־
המפעל  ואת  התיכון,  במזרח  תי 
להח־  bds ה  מבקש  ודומיו  הזה 

רים.  אנחנו מאפשרים כבר שנים 
העולם  מכל  קהל  דעת  למובילי 
כפי  המציאות  את  לראות  לבוא 

שהיא  כפי  ולא  באמת  שהיא 
בתקשורת  עויין  באופן  מתווכת 

הבינלאומית". 
סקוט  וויסקונסין  מושל 
יכול  והייתי  "הלוואי  וואקר: 
תושבי  כל  את  איתי  לקחת 
דיברנו  הזה.  לסיור  וויסקונסין 
בו  אלון.  מפעל  של  הבעלים  עם 
השנה.  בתחילת  הפיגוע  התרחש 
שמענו ממנו על האכפתיות שלו 
וע־ יהודים  שלו  העובדים  כלפי 
הערבים  העובדים  כאחד.  רבים 
מברשות   2.5 פי  מרוויחים  שלו 

הפלסטינית".
זה  בהקשר  התייחס  וואקר 
סירובה  סביב  בישראל  לסערה 
ליהודה  להכנס  מקדונלדס  של 
מו־ ראש  של  והדרישה  ושומרון 
עצה אזורית שומרון משר האוצר 
להתמודד  לחברה  לאפשר  שלא 
פי  על  התעופה  בשדה  במכרז 
חוק החרם ואמר:  "הרבה חברות 
רק  שיש  בטעות  חושבות  בעולם 
מנקודת  כאן.  לסיפור  אחד  צד 
בוויסקו־ "אני  ממשלתית  מבט 
שאנחנו  החלטה  העברתי  נסין 
עם  הסכמים  נקיים  לא  כמדינה 
 bds ב  חלק  שלוקחת  חברות 
אפילו  הזה  שהדבר  חושב  ואני 
חברות  אם  בישראל.  נכון  יותר 
הן חלק מה bds אז אסור לעשות 
איתם עסקים. בעיקר אם מדובר 
בהסכמים או חוזים של המדינה. 
כמו  ציבוריים  במקומות  ובטח 

שדות תעופה".

03-742-742-7

http://bit.ly/2E0qA61-askan
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מבצע ״מצילים את הים״ הסתיים בהצלחה: 

צוללנים מתנדבים הוציאו 
כמויות אדירות של זבל מהים

מחזיקת תיק איכות הסביבה בבת ים, "שקיות הזבל שהוציאו הצוללנים היה 
מראה לא פשוטה להתנהגות שלנו כבני אדם כלפי החופים והים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הבי־ האוקינוס  יום  לכבוד 
השתתפו  השבוע  שחל  נלאומי 
ימי  תת  נקיון  במבצע  מתנדבים 
 ,By.sea פרוייקט  בהובלת   -
עיריית בת ים, בשיתוף עם 'מרכז 
הכל  להצלחה',  הצעירים כיוונים 
הים  את  לנקות  אחת   במטרה 
ומס־ המזהמים  ודברים  מלכלוך 

כנים את ציבור הרוחצים.
הוקם   by.sea פרוייקט 
מלגאים  סטודנטים  של  ביוזמה 
ים,  בת  בעיר  הצעירים  ממרכז 

הע־ את  מעיניהם  בראש  ששמו 
וניקיון  לשמירה  המודעות  לאת 
למען  במסירות  ופועלים  הים 

המשימה החשובה.
הצ־ מפקד  ליברמן  רואי 
היחידה  ״מתנדבי  ביחידה:  וות 
לאירועים  כלל  בדרך  מגיעים 
במ־ נעדרים  איתור  של  קשים 
אסון  או  טביעה  לאחר  מים  קווי 
המ־ על  הבקשה  כשהגיע  אחר. 
תושבי  למען  החשובה  שימה 
הצט־ הרבים,  והמבקרים  העיר 
והובלנו  רבה  בשמחה  מייד  רפנו 
בתוך  כשהצלחנו  בהצלחה  אותה 

מספר שעות לאסוף המון אשפה 
הים  מקרקעית  מסוכנים  ודברים 

למען סביבה בטוחה יותר.״
מחזיקת   - סהר  אנסטסיה 
ים:  בת  בעיריית  הקליטה  תיק 
״מרגש היה לראות אותם מגיעים 
הני־ למשימת  אדירה  במסירות 
קיון, ויוצאים מהמים כשרשתות 
תודה  בידיהם,  אשפה  מלא  עם 
רבה  אהבה  על  מתנדבים  לכם 
הפעו־ השיתוף  ועל  לנו  שנתתם 
לה, שנראה אתכם רק באירועים 
וש־ חס  באסונות  ולא  שמחים 

לום.״

בקרוב לא תותר הגעת רכבים 
לתחנת הרכבת פ"ת-סגולה

לאור הפגיעה בפעילות תחנת הרכבת, המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה 
את בקשת הרכבת לקידום דרך גישה וחניון חלופיים לתחנה 

 מ‡: יר‡ל לבי‡
לתכנון  הארצית  המועצה 
אישרה את בקשת רכבת ישראל, 
רכב  לכלי  גישה  דרך  לקידום 
זמני,  כפתרון  חלופיים,  וחניון 
סגולה.  תקווה  פתח  תחנת  עבור 
משרד  לאישור  הועברה  הבקשה 
להס־ צפוי  והפרויקט  האוצר  
תחילת  מיום  כשנה  כעבור  תיים 

העבודות.  
בתוך כך, בהתאם להחלטת 
מתחם  סגירת  על  השלום  ביה"מ 
וד־ חניון  כלל  אשר  "ירקונים" 
החל  תבוטל  לתחנה,  גישה  רכי 
משטח  הגישה  דרך  מה-16.6.19 
וייס־ הרכבת,  תחנת  אל  המתחם 
שירת  אשר  במתחם,  החניון  גר 

את נוסעי תחנת הרכבת. 
לה־ העבודות  השלמת  עד 
חלופיים  וחניון  גישה  דרך  קמת 
התחנה  אל  הגישה  דרך  זמניים, 

הרגל  הולכי  שביל  את  תכלול 
המחבר את התחנה עם כביש 40. 
הכשירה  ישראל  רכבת 
חנייה  מקומות  מאות  לאחרונה 
הרכבת  תחנת  בקרבת  נוספים 
 500 נוספו  שם  צפון,  העין  ראש 
מקומות חנייה חדשים, ובסך הכל 
צפון  העין  ראש  בתחנת  קיימים 

כ-1,150 מקומות חנייה חינמיים. 
בתחנת פתח תקווה קריית 
סגולה  לתחנת  הסמוכה  אריה, 
קיימים כ-350 מקומות חניה חי־
נמיים בשטח תחנת הרכבת, ועוד 
בשטח  חנייה  מקומות  כ-1,000 
לתח־ הסמוך  המושבה,  אצטדיון 

נת הרכבת. 

מושל וויסקונסין: "על ישראל  למנוע 
ממקדונלדס כניסה לשדה התעופה"

מושל וויסקונסין היוצא ביקר בשומרון וגיבה את מחאת מקדונלדס: "אם 
חברות הן חלק מה bds. אסור לעשות איתם חוזים בטח לא בשדה התעופה. 

בטח בישראל"

מ‡: יר‡ל לבי‡
היוצא  וויסקונסין  מושל 
כמושל  שכיהן  וואקר  סקוט 
 8 ב  בארה"ב  וויסקונסין  מדינת 
נובמבר  עד  האחרונות  השנים 
שהעביר  הראשון  והיה  האחרון, 
ביקר  בארה"ב,  החרם  נגד  חוק 
המו־ ראש  עם  ונפגש  בשומרון, 

עצה האזורית שומרון יוסי דגן.
אלון  במפעל  ביקר  וואקר 
שם  ברקן,  תעשייה  שבאיזור 
בתחילת  הכפול  הפיגוע  התרחש 
הבע־ אלון  רפי  עם  נפגש  השנה, 
לים של המפעל ועם ערן בודנקין 
המועצה  ראש  המפעל.  סמנכל 
חשיבות  את  במקום  הסביר  דגן 
ארגו־ כמה  ועד  בחרם,  המלחמה 
ני ה bds מזיקים לא לישראלים 
שמע  לפלסטינים,  דווקא  אלא 

שם  אלון  מפעל  של  מהבעלים 
נרצחו  בו  הכפול  הפיגוע  היה 
קים לברנגורד יחזקאל וזיו חג'בי 
שעבד  פלסטיני  פועל  ע"י  הי"ד 
הע־ המשך  ועל  במפעל.  איתם 
הפיגוע  אף  על  המשותפת  בודה 
לייצר  להמשיך  והנסיון  הקשה. 

דו קיום.
דגן אמר למושל שהגיע עם 
פמליה של כ 20 איש למקום: "יש 
עו־ אנחנו  שלום.  על  שמדבר  מי 
ברקן  תעשייה  איזור  שלום.  שים 
ערבים  זה  לצד  זה  עובדים  בו 
ויהודים הוא אי הדו קיום האמי־
המפעל  ואת  התיכון,  במזרח  תי 
להח־  bds ה  מבקש  ודומיו  הזה 
רים.  אנחנו מאפשרים כבר שנים 
העולם  מכל  קהל  דעת  למובילי 
כפי  המציאות  את  לראות  לבוא 

שהיא  כפי  ולא  באמת  שהיא 
בתקשורת  עויין  באופן  מתווכת 

הבינלאומית". 
סקוט  וויסקונסין  מושל 
יכול  והייתי  "הלוואי  וואקר: 
תושבי  כל  את  איתי  לקחת 
דיברנו  הזה.  לסיור  וויסקונסין 
בו  אלון.  מפעל  של  הבעלים  עם 
השנה.  בתחילת  הפיגוע  התרחש 
שמענו ממנו על האכפתיות שלו 
וע־ יהודים  שלו  העובדים  כלפי 
הערבים  העובדים  כאחד.  רבים 
מברשות   2.5 פי  מרוויחים  שלו 

הפלסטינית".
זה  בהקשר  התייחס  וואקר 
סירובה  סביב  בישראל  לסערה 
ליהודה  להכנס  מקדונלדס  של 
מו־ ראש  של  והדרישה  ושומרון 
עצה אזורית שומרון משר האוצר 
להתמודד  לחברה  לאפשר  שלא 
פי  על  התעופה  בשדה  במכרז 
חוק החרם ואמר:  "הרבה חברות 
רק  שיש  בטעות  חושבות  בעולם 
מנקודת  כאן.  לסיפור  אחד  צד 
בוויסקו־ "אני  ממשלתית  מבט 
שאנחנו  החלטה  העברתי  נסין 
עם  הסכמים  נקיים  לא  כמדינה 
 bds ב  חלק  שלוקחת  חברות 
אפילו  הזה  שהדבר  חושב  ואני 
חברות  אם  בישראל.  נכון  יותר 
הן חלק מה bds אז אסור לעשות 
איתם עסקים. בעיקר אם מדובר 
בהסכמים או חוזים של המדינה. 
כמו  ציבוריים  במקומות  ובטח 

שדות תעופה".

03-742-742-7
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ירושלים במקום ה-29, חיפה 
33, טבריה בתחתית הרשימה:

הפתעה בדירוג היציבות הפיננסית של הרשויות בישראל: העיר עפולה מזנקת 
למקום ה-20, עוד לפני ירושלים, חיפה ונתניה

של  הפיננסית  היציבות  דירוג 
של  המקומיות  והמועצות  הרשויות 
ירושלים  כי  מעלה   CofaceBdi
מדורגת במקום ה-29, עפולה ב – 20, 
תל אביב ב-11 וחיפה ב-33 • הרשי־

מה המלאה: בפנים
של  פיננסית  היציבות  דירוג 
רשויות ומועצות מקומיות שמתפר־
 CofaceBdi ידי על  שנה  מידי  סם 
מעלה תמונה מפתיעה לגבי מה שח־
שבנו על חלק מהרשויות המקומיות 
בישראל. על פי הדירוג, 20 הרשויות 
בדירוג הפיננסי הגבוה דווקא מהוות 
יורדת  שירושלים  בעוד  כך  הפתעה. 
דווקא  ה-29,  המקום  אל  מקומות   2
כפר  ציונה  נס  חולון,  לוד,  הערים 
רשימת  את  מרכיבים  ועפולה,  סבא 
ניהול  על  שמעיד  מה  הערים,   20
כמו  נוספים  ומשתנים  נכון,  תקציבי 
גביית תשלומים ומימוש חובות עבר.
פיננסית  היציבות  דירוג   
המקומיות  והמועצות  העיריות  של 
והאזוריות בישראל מתבצע זו השנה 
המידע  חברת  ידי  על  ברציפות,   13
די־ במסגרת   CofaceBdi העסקי 
רוג BdiCode והוא משקלל בתוכו 
בקרב  נערך  הדרוג  מרכיבים  מספר 
תו־  40,000 מעל  הגדולות  הערים 

שבים.
ברשימה  הראשון  המקום  את 
לוקחת עיריית הרצליה, אחריה רמת 
הדירווג  את  חולקות  שניהן  השרון 
 8,9– ביותר  הגבוה  הסוציואקונומי 
מהמקום  שעלתה  חולון  בהתאמה, 
במקום  שירדה  ציונה  נס  החמישי, 
הש־ מהמקום  שהעפילה  לוד  אחד, 
היותו  למרות  החמישי  למקום  מיני 
בדריג סוציואקונומי 4, ראשון לציון, 
ראש העין, פתח תקווה, רמת גן, את 
כפר  סוגרת  הראשונה  העשירייה 
סבא. תל אביב-יפו בפתח העשירייה 
השנייה עם המקום ה-11, לאחר מכן 
מכבים  מודיעין  אשדוד,  מגיעות 
רע־ אשקלון,  יבנה,  כרמיאל,  רעות, 

וסוגרת  השרון,  הוד  גבעתיים,  ננה, 
את העשירייה השנייה - העיר עפו־
לה - בדיוק באמצע הרשימה כשהיא 
חיפה  ים,  בית  שבע,  באר  עוקפת 

ונתניה.
פו־ השלישית  העשירייה  את 
נת־ ים,  בת  אחריה  שבע,  באר  תחת 
ביאליק,  קרית  רחובות,  חיפה,  ניה, 
אדומים,  מעלה  מוצקין,  קרית 
הש־ העשירייה  אחרונה  ירושלים, 
העשירייה  את  אונו.  קרית   - לישית 
עי־ נצרת  פותחת  בדירוג  האחרונה 
לית, קרית אתא, עכו, אילת, נהריה, 
חדרה, רמלה, קרית ים, קרית גת, את 
תופ־ מחמיא  והלא  האחרון  המקום 
סת טבריה של רון קובי, כאשר העיר 
הנמצאת רגע לפני וועדה קרואה, לא 
מפתיעה עם תפיסת המקום האחרון 

ברשימה. 
מנכ״לית  ינאי,  תהילה  לדברי 
 ,CofaceBdi בחברת  משותפת 
קשר  שאין  השנה  גם  רואים  אנחנו 
הסוציואקונומי  הדרוג  בין  מובהק  
של תושבי העיר לבין היציבות  הפי־
הפיננסית  היציבות  עיר.  של  ננסית 
ויעיל  נכון  ניהול  של  גם  נגזרת  הינה 
השפעה  המכהן  העיר  לראש  ולכן 
רבה על מיקומה בדירוג. בסוף השנה 
לרשויות  הבחירות  נערכו  שעברה 
המקומיות ובערים רבות שבהן כיהן 
ארוכה  תקופה  במשך  עיר  ראש 
לדוגמא  כך  שלטון.  חילופי  בוצעו 
האחרו־ בשנים  שדורגה  ציונה  בנס 

התחלף  הראשונה,  בחמישייה  נות 
למעלה  של  כהונה  אחרי  עיר  ראש 
ראש  התחלף  בחיפה  שנים,   25  – מ 
עיר אחרי כהונה של 15 שנה, הדרוג 
הפעילות  על  מתבסס  עדיין  השנה 
של ראשי העיר היוצאים, וביצועיהם 
החדשות  העיר  וראשות  ראשי  של 
של   בדירוגים  רק  ביטוי  לידי  יבואו 

השנים הבאות
משקפים  החדשים  הנתונים 
את התעצמותן הכלכלית של רשויות 
תק־ ניהול  המציגות  בישראל,  רבות 
מיוחדת  ניהולית  ויכולת  נכון  ציבי 
הערים  על  יום  של  בסיכומו  העולה 
הוותיקות למרות המשתנים השונים 

בדירוג.
דוגמה  מהווה  עפולה  העיר 
היותר  למרות  כאשר  לכך,  מצוינת 
סוציואקונומית  ברמה  מדורגת 
אשדוד  הוותיקות  כאחיותה   5
מבו־ לערים  הנחשבות  ואשקלון 
ססות ויציבות, עדיין היא מעפי־
לה למקום ה-20 עוד לפני ערים 
מבוססות כחיפה ורחובות המדו־
 .7 סוציואקונומית  ברמה   רגות 
מה שמעיד על הפיכתה של עפו־
משמעותי  אטרקטיבי  ליעד  לה 
למרכז  העמק'  מ'בירת  והפיכה 

החדש של ישראל.

בני ברק:

המתפללים גילו בזעזוע: בית 
הכנסת הושחת, ספרי התורה נגנבו

בית הכנסת 'תפארת שמעון' בבני ברק נפרץ וספרי התורה שהיו בו נגנבו 
מהכספת נזק רב נגרם למקום. המשטרה פתחה בחקירה: "רואים בחומרה את 

האירוע"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הכנסת  בית  מתפללי 
'תפארת שמעון בבני ברק שהגי־
עו לתפילת שחרית, הזדעזעו לג־
לות כי במהלך הלילה בית הכנסת 
נפרצו  שבתוכו  והכספת  שלהם 

וספרי התורה נגנבו.
קהילת  מתפללת  במקום 
'אורחות תורה', ומתפללי המניין 

את  גילו  שחרית,  של  הראשון 
וגניבת  המזעזעת  הפריצה  דבר 

ספרי התורה.
מהמשטרה נמסר כי, "הבו־

קר התקבל במשטרה דיווח לפיו 
הכנסת  לבית  התפרצות  בוצעה 
ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. על 
ספרי  נגנבו  מהמקום  הדיווח  פי 

שוטרי  להיכל.  נזק  ונגרם  תורה 
המשט־ במקום.  ישראל  משטרת 

רה פתחה בחקירה.
יש־ משטרת  כי  נמסר  עוד 
אירוע  כל  בחומרה  רואה  ראל 
ורכוש  גוף  נגד  ובריונות  אלימות 
העומדים  האמצעים  בכל  ותפעל 

לרשותה נגד פורעי החוק".

טחב עשוי לשמש פתרון חדשני 
לבעיית זיהום האוויר

סטודנטים מאוניברסיטת ת"א יצרו פריצת דרך במאמץ לשמירה על הסביבה 
וצמצום ההשפעה של פליטת מזהמים על כדור הארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  פעולה  שיתוף 
סטודנטיות   עם  ישראל  רכבת 
עשוי  אביב  תל  מאוניברסיטת 
לש־ במאמץ  דרך  פריצת  לקדם 
מירה על הסביבה וצמצום ההש־
פעה של פליטת מזהמים על כדור 

הארץ.
הוכתר  האחרונים,  בימים 
בהצלחה ניסוי אשר כלל שימוש 
חלקיקים  לספוח  מנת  על  בטחב 
כתו־ לאוויר  הנפלטים  מזהמים 

צאה משריפת דלק.
בתחנת  שנערך  הניסוי 
סטו־ ערכו  אותו  חולון-וולפסון, 

ומדעי  מכנית  להנדסה  דנטיות 
להנ־ הפקולטה  של  הארץ  כדור 
פליישמן  ואלדר  איבי  ע"ש  דסה 
הינו  אביב,  תל  באוניברסיטת 
שמטרתו  עולמי  מניסוי  חלק 
במספר  תוצאותיו  את  לאשרר 
הניסוי  בעולם.  מקומות  אזורים 
לאיכות  הרשות  של  בסיוע  נערך 
אביב,  תל  עיריית  של  הסביבה 

לי־ האוניברסיטה  בין  שחיברה 
ברכבת  הסביבה  איכות  חידת 

ישראל.
לפת־ פעולה  שיתופי  לצד 
רכבת  מיישמת  חדשניים,  רונות 
לצמצום  פעולות  מספר  ישראל 
בין  בתחנותיה,  האוויר  זיהום 
בפיילוט  ברכבת  התחילו  השאר 
מפוחים  מותקנים  במסגרתו 
בחלק מהתחנות, וכן החלו, גם כן 

כפיילוט, בהתקנת מסנני מזהמים 
המשמשים  הכוח  קרונות  גבי  על 
בא־ ברכבות  החשמל  לאספקת 
על  הפועלים  גנרטורים  מצעות 

דיזל.
בר־ ממשיכים  זאת,  לצד 
האס־ החישמול  בפרויקט  כבת 
יביא  אשר  החברה,  של  טרטגי 
לצמצום כלל המזהמים הנפלטים 

מהרכבות.

נעצרו פלסטינים שניסו להצית שדות בירושלים 
לוחמי מילואים של מג"ב שהבחינו בשלושה חשודים פלסטינים שהציתו אש 

בסמוך לגדר הביטחון הצליחו לאחר מרדף לעצור אותם

מ‡: יר‡ל לבי‡
מילואים  פלוגת  בפעילות 
של  הדרומית  בגזרה  מג"ב  של 
הלוחמים  ירושלים  עוטף  מרחב 
שה־ פלסטינים  בשלושה  הבחינו 
צמחייה  של  מוקדים  מספר  ציתו 
הביטחון  לגדר  בסמוך  יבשה 
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הנזק מקריסת 
החניון בת"א: 62 

מיליון ש"ח
תביעה של 20 מיליון שקל ממשרד המהנדסים 

שתכנן את החניון ברמת החייל, שבקריסתו לפני 
כ-3 שנים נהרגו שישה בני אדם

מ‡ פ.  יוחנן
מנורה  הביטוח  חברת 
מחב־ שקל  מיליון   20 תובעת 
ומהמהנד־ מגדל  הביטוח  רת 
מילר־ ומשרד  צחר  חנוך  סים 
קריסת  בעקבות  שנבל-צחר, 
החניון ברמת החייל בתל אביב 

בספטמבר 2016. 
מנורה ומגדל ביטחו את 
שבנתה  דניה-סיבוס,  חברת 
נהרגו  בקריסתו  החניון;  את 
שישה בני אדם והחקירה הפ־
הסתיימה.  טרם  בנושא  לילית 
היו  הנתבעים  המהנדסים 
הקונס־ התכנון  על  אחראים 
ערכו  החניון,  של  טרוקטיבי 
ביסוס  לצורך  החישובים  את 
והופקדו  ותקרותיו,  המבנה 
במהלך  העליון  הפיקוח  על 
חב־ נתבעות  לצידם  הבנייה. 
שביטחו   AIG-ו איילון  רות 

אותם. 

בתביעה, שהוגשה לבית 
נאמר  מרכז,  המחוזי  המשפט 
כי הקריסה נבעה מתכנון לקוי 
המהנדסים,  בידי  החניון  של 
שכן הוא לא תוכנן לשאת עו־
מכך  כתוצאה  דינמיים.  מסים 
הרס  של  שרשרת  התרחשה 
וקריסה של תקרה אחת על זו 
התח־ לרצפה  ועד  שמתחתיה 
הקונסטרוקטי־ התקרה  תונה. 
בית תוכננה באופן שהיה קטן 
מהנדרש, וכן נמצא חוסר תכ־
נוני בברזל זיון לחדירה בהיקף 

העמודים. 
שי־ היא  מנורה,  לדברי 

 62 בסך  ביטוח  תגמולי  למה 
עוד  ושילמה  שקל,  מיליון 
ואנ־ למומחים  שקל   890,000
אולם  מטעמה,  המקצוע  שי 
תובעת  היא  אגרה  מטעמי 
שליש בלבד מן הסכום. התבי־
עה הוגשה באמצעות עו"ד זיו 

כהן וטרם הוגשו כתבי הגנה.

ועדת בדיקה: נוסעים בני ערובה במאבקי הרכבת
אזרחי ישראל משמשים בכני ערובה במלחמות בין הנהלת רכבת ישראל לוועד העובדים. נקבע בדוח שהוגש ליו"ר ההסתדרות

מ‡ פ. יוחנן
אזרחי ישראל משמשים בכני ערובה 
במלחמות בין הנהלת רכבת ישראל לוועד 
העובדים. כך נקבע בדוח מיוחד של ועדה 
סטרש־ אמנון  בדימוס  השופט  בראשות 
הוועדה  ההסתדרות.  ליו"ר  שהוגש  נוב, 
פקדים  שכעשרה  העובדה  כי  קובעת 
הודיעו במפתיע על מחלה אינה מקריות. 
עם זה קובעת הוועדה שלא נמצאו ראיות 
ממשיות שההנחיה לחלות הגיע מהוועד. 
מע־ שיבוש  כאן  חל  כי  אני  "חושש 
"מחובתה  סטרשנוב.  כתב  מדאיג",  רכות 
המערכת  את  לנהל  הרכבת  הנהלת  של 
של  שמחובתו  בעוד  במיומנות  הסבוכה 
יעברו  שהעובדים  לוודא  העובדים  ועד 

"ניתן  כתב:  עוד  הרכבת".  את  ינהלו  ולא 
הוועד  בין  זורם  רע'  'דם  הרבה  כי  לומר 
הרכבת.  בתפקוד  קשות  ופוגע  להנהלה, 
ישראל  אזרחי  כי  הדעת,  על  מתקבל  לא 

ישמשו כבני ערובה בסכסוכים אלו". 
בוועד עובדי רכבת ישראל אומרים 
שמתרי־ מה  את  מאשר  הדוח  כי  בתגובה 
עים עליו זמן רב שהפקדים כורעים תחת 
מס־ הרכבת  הנהלת  בעוד  העבודה  עומס 
הגידול  על-אף  מספרם  את  להגדיל  רבת 
העצום בתנועת הרכבות תוך סיכון נוסעי 

הרכבת. 
עוד אמרו כי קביעות הדוח מחזקות 
הצדקה  הייתה  "לא  הוועד.  טענות  את 
לפני  הנוסעים  רכבות  תנועת  את  לעצור 

כחודשיים. ההחלטה נועדה רק כדי לייצר 
אירוע קיצוני, שיאפשר נגד הוועד והעו־

מדת בראשו. 
בר  ארנון  ההסתדרות  יושב-ראש 

דוד הוא אמר כי יפעל ביתר שאת לשפר 
את יחסי העבודה ברכבת לטובת הציבור. 
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תיירות לתחנת החלל
נאס"א תאפשר לראשונה לאסטרונאוטים פרטיים לבקר בתחנת החלל 

הבינלאומית  ◆ עלות השהות יכולה להגיע ל-35,000 דולר ללילה

מ‡ פ. יוחנן
פרטיים  אסטרונאוטים 
החלל  לתחנת  לטוס  יוכלו 
הבינלאומית - הודיעה סוכנות 
החלל האמריקנית נאס"א. היא 
גם תאפשר יותר שימוש מסח־

רי בתחנת החלל. 
משמעותי  בשינוי  מדובר 
שעד  נאס"א,  של  במדיניותה 
של  ביקורים  לאשר  סירבה  כה 
החלל.  במעבורת  "תיירים" 
אפ־ כבר  רוסיה  זאת,  לעומת 
כאלה.  ביקורים  כמה  שרה 
הודעתה של נאס"א היא ברמה 
כוללת  ואינה  בלבד  העקרונית 
פרטים על ההסדרים שיידרשו 
החב־ שתי  הצפוי.  המחיר  ועל 
הפוע־ היחידות  הפרטיות  רות 
לות כיום בתחום הטיסות לחלל 
של   X Space-ו בואינג  הן 
היזם אלון מאסק, שגם מטיסות 
עבור  לתחנה  אסטרונאוטים 
לגבות  תוכל  הסוכנות  נאס"א. 
תשלום תמורת המזון, האיכסון 
והתקשורת - מחיר העשוי לה־

גיע ל-35,000 דולר ללילה. 
הפעילות המסחרית כיום 
לצר־ מוגבלת  החלל  בתחנת 
תאפשר  כעת  אך  מדעיים,  כים 
כדרך   - אותה  להרחיב  נאס"א 
נאס"א  הכנסותיה.  את  להגדיל 
מעוניינת לשלוח שוב בני אדם 
לירח בשנת 2024, וזקוקה לשם 
נכבדים  מימון  למקורות  כך 

הנוכחי.  לתקציבה  שמעבר 
כי  אומרים,  הסוכנות  מנהלי 
של  מאוד  רחב  במגוון  מדובר 
לנו  "אין  אפשריות:  פעולות 
יצירתיות  של  רמה  איזו  מושג 
העולם  מן  שלא  רעיונות  ואלו 
אמר  הפרטי",  למגזר  יש  הזה 
ביל גרסטרמאייר, מנהל החקר 

האנושי בנאס"א. 

דיווח: 

האופוזיציה הסורית תיעדה אתרים 
של טילים איראניים בסוריה

ב"א-שארק אל אווסט" מדווח שטהרן מחזיקה טילים לטווח קצר המסוגלים לשאת 
ראש נפץ גרעיני גם באזורים שישראל דרשה שתפנה

מ‡ פ. יוחנן
תיעדה  הסורית  האופוזיציה 
במכי־ טילים  של  מצבורים  אתרי 
נה, כולל במקומות שישראל דרשה 
תפנה.  האסלאמית  שהרפובליקה 
אל  א-שארק  בעיתון  דיווח  פי  על 
השחרור  חזית  שני,  מיום  אווסט 
קצינים   150 הכוללת  הלאומית, 
הימ־ את  תיעדה  במשטר,   מורדין 
צאותם של טילים בליסטיים לטווח 
סקאד  וטילי  איראן  תוצרת  קצר 

רוסיים.
האירא־ כי  עוד  מצא  הארגון 
 T4 התעופה  בשדה  מחזיקים  נים 
טילי טופאן 1 נגד טנקים וכי טילים 
לחו־ מזרחית  מאוחסנים  אחרים 
בש־ לדמשק.  ודרומית  בחלב  מס, 

 ,T4-ב תקיפה  בוצעה  שעבר  בוע 
הערכות,  פי  ועל  לישראל,  שיוחסה 
הקשור  נשק  רכיב  היתה  המטרה 
אחד  האיראני.  הכתב"מים  למערך 

הטילים המדוברים הוא פאתח 110, 
שיש לו טווח של עד 500 ק"מ ועל 
ראש  לשאת  מסוגל  הדיווחים  פי 
בפיתוחו  החלה  איראן  גרעיני.  נפץ 
הקוד־ המאה  שלך  ה-90  בשנות 
נמצא  שלו  החמישי  הדור  כיום  מת 
הוא  שגם  הזולפיקר,  טיל  בשימוש. 
בסוריה,  הטילים  במצבורי  נמצא 
פי  ועל  הפאתח,  של  גרסה  הוא 
הדיווחים יש לו טווח של 750 ק"מ 
וראש נפץ של פצצות מצרר. על פי 
הדיווחים, יש לו כושר דיוק של 10 
מטרים. עוד דווח כי משמרות המה־
המפ־ את  העבירו  האיראניים  פכה 

קדה שלהם בסוריה מדמשק להרים 
מחשש לתקיפות ישראליות. 

העיתו־ במסיבת  כך,  בתוך 
נאים השבועית, הכחיש דובר משרד 
מוסוי,  עבאס  איראן,  של  החוץ 
טהרן  של  תוכניותיה  על  דיווחים 
לרכישת מערכת טילי S-400. "לא 

לרכישת  לרוסיה  בקשות  הגשנו 
הדב־ את  הדובר.  הדגיש   ,"S-400
בסו־ לדיווחים  בתגובה  אמר  רים 
לפיהם  האיראנית,  "תסנים"  כנות 
את  מרוסיה  לרכוש  תבקש  טהרן 

.S-400 מערכת ההגנה האווירית

הורים מהחמישון העליון מוציאים פי ארבעה 
עבור חינוך מאשר החמישון התחתון

ההוצאה החודשית הפרטית לתלמיד במשקי הבית עמדה על 562 שקל בממוצע ◆ 
77% מהסכום הוצא באופן ישיר עבור התלמיד והסכום הנותן עבור שירותי חינוך

מ‡ פ. יוחנן
לקידום  לפעול  מנסה  המדינה 
והגיאוגרפית  החברתית  הפריפריה 
עדיין  אך  ותקציבים,  תוכניות  במגוון 
הל־ שפרסמה  הדוח  לפי  לראות  ניתן 
כי ככל  שכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
יותר  תשקיע  כך  כסף,  יותר  לך  שיש 
העו־ הדוח,  לפי  בילדיך.  משאבים 
עבור  לתלמיד  הפרטית  בהוצאה  סק 
ההוצאה   ,2017 בשנת  חינוך  שירותי 
שי־ עבור  בחודש  לתלמיד  הממוצעת 

בחמישון  בית  משק  של  אלה  רותים 
ב-1,119  הסתכמה  העליון  ההכנסה 
בלבד  שקלים   277 לעומת  שקלים, 
כאשר  התחתון,  ההכנסה  בחמישון 
הש־  (33.3%) מהתלמידים  כשליש 
תייכו למשקי בית מהחמישון התחתון. 
הפרטית  החודשית  ההוצאה 
על  עמדה  הבית  במשקי  לתלמיד 
ההוצאה  ומפילוח  בממוצע  שקל   562
כי   , עולה  יחסית  הגבוהה  הפרטית 
ישיר  באופן  הוצא  מהסכום   77%

כחל  הנוספים  ו-23%  התלמיד  עבור 
עבור  הבית  משק  של  ההוצאה  מסך 
הישירות  ההוצאות  חינוך.  שירותי 
הן:  הלמ"ס  בדוח  שנמדדו  לתלמיד 
לפעילויות  ותשלום  לביה"ס  תשלום 
כמו  ביה"ס  שעות  לאחר  המתקיימות 

חוגים, שיעורים פרטיים ומבחנים. 
הממוצעת  הפרטית  ההוצאה 
שק־ על 561  עומדת  בחודש  לתלמיד 
לים בחינוך היסודי, 596 שקל בחטיבת 

הביניים ו-527 שקל בתיכון.

פוליטיקאי עיראקי בכיר לשעבר: 
"מקווה לנורמליזציה עם ישראל"
"הכבוד הוא לא רק לי", אמר מיתאל אל אלוסי בפורום של הוועד היהודי 

האמריקאי, "הוא לכל העיראקים שיעמדו נגד פאשיזם, ונגד המשטר האיראני"

מ‡ פ. יוחנן
אל-אלוסי,  ג'מאל  מיתאל 
בפ־ שכיהן  עיראקי,  פוליטיקאי 
בישראל  וביקר  העיראקי  רלמנט 
שלוש פעמים בניסיון לקדם נורמ־
התכבד  המדינות,  שתי  בין  ליזציה 
בשבוע שעבר לקבל את פרס "קר־
אמריקאי  היהודי  מהוועד  סקי" 
(AJC), ואמר: "הכבוד הוא לא רק 
שעו־ העיראקים  לכל  אלא  עבורי, 
האיומים  ונגד  פאשיזם  נגד  מדים 

של המשטר האיראני".
ביש־ ביקוריו  על  דיבר  הוא 
ו-2008,   2005  ,2004 בשנת  ראל 
בי־ בכל  שקיבל  הרצח  איומי  לצד 
קור. "אמשיך להגיע לשם", הוסיף, 
השלום".  למען  לעבוד  "אמשיך 
"מיתאל אל-אלוסי הפגין, במילים 
בחיפוש  נדיר  אומץ  במעשים,  והן 
אמיתית  דרך  פריצת  חזונו -  אחר 
ביחסים בין מדינות ערב לישראל, 
וחי־ ארצו  של  דמוקרטיזציה  לצד 

דוש היחסים עם היהודים העירא־
הנשיא  אמר  לחו"ל",  שברחו  קים 
של־ הארייט   ,AJC-ה של  הנכנס 
פייר, שהגיש לו את הפרס. "מעט 
את  להסיח  הצליחו  דברים  מאוד 
את  מלהשיג  אל-אלוסי  של  דעתו 
אישיות,  טרגדיות  כולל  מטרתו, 
שוב  אותו  לכבד  שמחים  ואנו 
חבר  היה  זה".אל-אלוסי  במעמד 
הדחתו  לאחר  עיראק  בממשלת 

של סדאם חוסיין. 

או חייגו ל: 053-3194968
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תיירות לתחנת החלל
נאס"א תאפשר לראשונה לאסטרונאוטים פרטיים לבקר בתחנת החלל 

הבינלאומית  ◆ עלות השהות יכולה להגיע ל-35,000 דולר ללילה

מ‡ פ. יוחנן
פרטיים  אסטרונאוטים 
החלל  לתחנת  לטוס  יוכלו 
הבינלאומית - הודיעה סוכנות 
החלל האמריקנית נאס"א. היא 
גם תאפשר יותר שימוש מסח־

רי בתחנת החלל. 
משמעותי  בשינוי  מדובר 
שעד  נאס"א,  של  במדיניותה 
של  ביקורים  לאשר  סירבה  כה 
החלל.  במעבורת  "תיירים" 
אפ־ כבר  רוסיה  זאת,  לעומת 
כאלה.  ביקורים  כמה  שרה 
הודעתה של נאס"א היא ברמה 
כוללת  ואינה  בלבד  העקרונית 
פרטים על ההסדרים שיידרשו 
החב־ שתי  הצפוי.  המחיר  ועל 
הפוע־ היחידות  הפרטיות  רות 
לות כיום בתחום הטיסות לחלל 
של   X Space-ו בואינג  הן 
היזם אלון מאסק, שגם מטיסות 
עבור  לתחנה  אסטרונאוטים 
לגבות  תוכל  הסוכנות  נאס"א. 
תשלום תמורת המזון, האיכסון 
והתקשורת - מחיר העשוי לה־

גיע ל-35,000 דולר ללילה. 
הפעילות המסחרית כיום 
לצר־ מוגבלת  החלל  בתחנת 
תאפשר  כעת  אך  מדעיים,  כים 
כדרך   - אותה  להרחיב  נאס"א 
נאס"א  הכנסותיה.  את  להגדיל 
מעוניינת לשלוח שוב בני אדם 
לירח בשנת 2024, וזקוקה לשם 
נכבדים  מימון  למקורות  כך 

הנוכחי.  לתקציבה  שמעבר 
כי  אומרים,  הסוכנות  מנהלי 
של  מאוד  רחב  במגוון  מדובר 
לנו  "אין  אפשריות:  פעולות 
יצירתיות  של  רמה  איזו  מושג 
העולם  מן  שלא  רעיונות  ואלו 
אמר  הפרטי",  למגזר  יש  הזה 
ביל גרסטרמאייר, מנהל החקר 

האנושי בנאס"א. 

דיווח: 

האופוזיציה הסורית תיעדה אתרים 
של טילים איראניים בסוריה

ב"א-שארק אל אווסט" מדווח שטהרן מחזיקה טילים לטווח קצר המסוגלים לשאת 
ראש נפץ גרעיני גם באזורים שישראל דרשה שתפנה

מ‡ פ. יוחנן
תיעדה  הסורית  האופוזיציה 
במכי־ טילים  של  מצבורים  אתרי 
נה, כולל במקומות שישראל דרשה 
תפנה.  האסלאמית  שהרפובליקה 
אל  א-שארק  בעיתון  דיווח  פי  על 
השחרור  חזית  שני,  מיום  אווסט 
קצינים   150 הכוללת  הלאומית, 
הימ־ את  תיעדה  במשטר,   מורדין 
צאותם של טילים בליסטיים לטווח 
סקאד  וטילי  איראן  תוצרת  קצר 

רוסיים.
האירא־ כי  עוד  מצא  הארגון 
 T4 התעופה  בשדה  מחזיקים  נים 
טילי טופאן 1 נגד טנקים וכי טילים 
לחו־ מזרחית  מאוחסנים  אחרים 
בש־ לדמשק.  ודרומית  בחלב  מס, 

 ,T4-ב תקיפה  בוצעה  שעבר  בוע 
הערכות,  פי  ועל  לישראל,  שיוחסה 
הקשור  נשק  רכיב  היתה  המטרה 
אחד  האיראני.  הכתב"מים  למערך 

הטילים המדוברים הוא פאתח 110, 
שיש לו טווח של עד 500 ק"מ ועל 
ראש  לשאת  מסוגל  הדיווחים  פי 
בפיתוחו  החלה  איראן  גרעיני.  נפץ 
הקוד־ המאה  שלך  ה-90  בשנות 
נמצא  שלו  החמישי  הדור  כיום  מת 
הוא  שגם  הזולפיקר,  טיל  בשימוש. 
בסוריה,  הטילים  במצבורי  נמצא 
פי  ועל  הפאתח,  של  גרסה  הוא 
הדיווחים יש לו טווח של 750 ק"מ 
וראש נפץ של פצצות מצרר. על פי 
הדיווחים, יש לו כושר דיוק של 10 
מטרים. עוד דווח כי משמרות המה־
המפ־ את  העבירו  האיראניים  פכה 
קדה שלהם בסוריה מדמשק להרים 

מחשש לתקיפות ישראליות. 
העיתו־ במסיבת  כך,  בתוך 
נאים השבועית, הכחיש דובר משרד 
מוסוי,  עבאס  איראן,  של  החוץ 
טהרן  של  תוכניותיה  על  דיווחים 
לרכישת מערכת טילי S-400. "לא 

לרכישת  לרוסיה  בקשות  הגשנו 
הדב־ את  הדובר.  הדגיש   ,"S-400
בסו־ לדיווחים  בתגובה  אמר  רים 
לפיהם  האיראנית,  "תסנים"  כנות 
את  מרוסיה  לרכוש  תבקש  טהרן 

.S-400 מערכת ההגנה האווירית

הורים מהחמישון העליון מוציאים פי ארבעה 
עבור חינוך מאשר החמישון התחתון

ההוצאה החודשית הפרטית לתלמיד במשקי הבית עמדה על 562 שקל בממוצע ◆ 
77% מהסכום הוצא באופן ישיר עבור התלמיד והסכום הנותן עבור שירותי חינוך

מ‡ פ. יוחנן
לקידום  לפעול  מנסה  המדינה 
והגיאוגרפית  החברתית  הפריפריה 
עדיין  אך  ותקציבים,  תוכניות  במגוון 
הל־ שפרסמה  הדוח  לפי  לראות  ניתן 
כי ככל  שכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
יותר  תשקיע  כך  כסף,  יותר  לך  שיש 
העו־ הדוח,  לפי  בילדיך.  משאבים 
עבור  לתלמיד  הפרטית  בהוצאה  סק 
ההוצאה   ,2017 בשנת  חינוך  שירותי 
שי־ עבור  בחודש  לתלמיד  הממוצעת 

בחמישון  בית  משק  של  אלה  רותים 
ב-1,119  הסתכמה  העליון  ההכנסה 
בלבד  שקלים   277 לעומת  שקלים, 
כאשר  התחתון,  ההכנסה  בחמישון 
הש־  (33.3%) מהתלמידים  כשליש 
תייכו למשקי בית מהחמישון התחתון. 
הפרטית  החודשית  ההוצאה 
על  עמדה  הבית  במשקי  לתלמיד 
ההוצאה  ומפילוח  בממוצע  שקל   562
כי   , עולה  יחסית  הגבוהה  הפרטית 
ישיר  באופן  הוצא  מהסכום   77%

כחל  הנוספים  ו-23%  התלמיד  עבור 
עבור  הבית  משק  של  ההוצאה  מסך 
הישירות  ההוצאות  חינוך.  שירותי 
הן:  הלמ"ס  בדוח  שנמדדו  לתלמיד 
לפעילויות  ותשלום  לביה"ס  תשלום 
כמו  ביה"ס  שעות  לאחר  המתקיימות 

חוגים, שיעורים פרטיים ומבחנים. 
הממוצעת  הפרטית  ההוצאה 
שק־ על 561  עומדת  בחודש  לתלמיד 
לים בחינוך היסודי, 596 שקל בחטיבת 

הביניים ו-527 שקל בתיכון.

פוליטיקאי עיראקי בכיר לשעבר: 
"מקווה לנורמליזציה עם ישראל"
"הכבוד הוא לא רק לי", אמר מיתאל אל אלוסי בפורום של הוועד היהודי 

האמריקאי, "הוא לכל העיראקים שיעמדו נגד פאשיזם, ונגד המשטר האיראני"

מ‡ פ. יוחנן
אל-אלוסי,  ג'מאל  מיתאל 
בפ־ שכיהן  עיראקי,  פוליטיקאי 
בישראל  וביקר  העיראקי  רלמנט 
שלוש פעמים בניסיון לקדם נורמ־
התכבד  המדינות,  שתי  בין  ליזציה 
בשבוע שעבר לקבל את פרס "קר־
אמריקאי  היהודי  מהוועד  סקי" 
(AJC), ואמר: "הכבוד הוא לא רק 
שעו־ העיראקים  לכל  אלא  עבורי, 
האיומים  ונגד  פאשיזם  נגד  מדים 

של המשטר האיראני".
ביש־ ביקוריו  על  דיבר  הוא 
ו-2008,   2005  ,2004 בשנת  ראל 
בי־ בכל  שקיבל  הרצח  איומי  לצד 
קור. "אמשיך להגיע לשם", הוסיף, 
השלום".  למען  לעבוד  "אמשיך 
"מיתאל אל-אלוסי הפגין, במילים 
בחיפוש  נדיר  אומץ  במעשים,  והן 
אמיתית  דרך  פריצת  חזונו -  אחר 
ביחסים בין מדינות ערב לישראל, 
וחי־ ארצו  של  דמוקרטיזציה  לצד 

דוש היחסים עם היהודים העירא־
הנשיא  אמר  לחו"ל",  שברחו  קים 
של־ הארייט   ,AJC-ה של  הנכנס 
פייר, שהגיש לו את הפרס. "מעט 
את  להסיח  הצליחו  דברים  מאוד 
את  מלהשיג  אל-אלוסי  של  דעתו 
אישיות,  טרגדיות  כולל  מטרתו, 
שוב  אותו  לכבד  שמחים  ואנו 
חבר  היה  זה".אל-אלוסי  במעמד 
הדחתו  לאחר  עיראק  בממשלת 

של סדאם חוסיין. 

או חייגו ל: 053-3194968
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מחקר: 

מוצרי חלב מפחיתים את הסיכון 
לחלות בסרטן מערות האף 

מחקר שפורסם באחרונה בכתב עת לאונקולוגיה מוצג במרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן 
מ‡ פ. יוחנן

מוצרי חלב מפחיתים את הסי־
כון לחלות באחד מסוגי הסרטן בראש 
האף  מערות  סרטן  המכונה  ובצוואר 
שפורסם  ממחקר  עולה  כך  והלוע. 
לאונקולוגיה  העת  בכתב  באחרונה 
ומוצג   Frontiers in Oncology
למלחמה  האגודה  של  המידע  במרכז 

בסרטן.
בתי  בחמישה  שנערך  במחקר,   
חולים מרכזיים בהונג קונג בין השנים 
2014־2017, השתתפו 815 חולים לצד 
הרג־ על  נשאלו  הם  בריאים.   1,502
אחרים  חלב  ומוצרי  החלב  צריכת  לי 
במהלך  וגבינה  יוגורט  גלידה,  כגון 
חייהם. החוקרים חילקו את השאלות 

בע־ שונות  חיים  תקופות  ארבע  לפי 
ברם של המשתתפים - בגילים 6־12, 
13־18, 19־30 ובנקודת הזמן של עשר 

שנים לפני גיוסם למחקר.
לשלוש  חולקו  המשתתפים   
מצריכת  הנמנעים  קבוצת  קבוצות: 
מוצרי חלב; קבוצת הצורכים מדי פעם 
שמונה  או  חלב  כוסות  מחמש  (פחות 
מנות של מוצרי חלב אחרים בחודש); 
בקבי־ חלב  שצורכים  מי  של  וקבוצה 
שמונה  או  כוסות  מחמש  (יותר  עות 

מנות של מוצרי חלב אחרים בחודש).
עולה  המחקר  של  מהממצאים   
כי שתייה של יותר מחמש כוסות חלב 
לחלות  הסיכון  את  הפחיתה  בחודש 
ב־26%  והלוע  האף  מערות  בסרטן 

לשתות  שנהגו  המשתתפים  בקרב 
בקרב  ב־32%  בגיל 6־12;  כשהיו  חלב 
בגיל  כשהיו  חלב  ששתו  המשתתפים 
כשהיו  חלב  ששתו  אלו  ובקרב  13־18 
המ־ בקרב   וב־28%  19־30;  בגיל 

עשר  במהלך  חלב  ששתו  שתתפים 
השנים לפני הגיוס למחקר. לא נמצא 
אחרים  חלב  מוצרי  צריכת  בין  קשר 

והפחתת הסיכון לחלות. 
ממצאי  כי  מציינים  החוקרים   
חלב  על  מצביעים  התצפיתי  המחקר 
סרטן  סוג  מפני  אפשרי  מגן  כגורם 
כו־ מחמש  יותר  שתיית  כלומר,  זה. 
סות חלב בחודש הפחיתה את הסיכון 
לסרטן ב־2% בקרב אנשים ששתו חלב 
כשהיו בקבוצת הגיל 13־18 או 19־30.

כביש 4: הולך רגל נהרג 
מפגיעת רכב

הולך הרגל פונה לבית החולים כשמצבו אנוש, ושם נקבע מותו 

מ‡: מ. יו„
ה-40  בשנות  רגל  הולך 
לחייו נהרג אתמול לאחר שנפגע 
למחלף  סמוך   ,4 בכביש  מרכב 
נמצא  הרגל  הולך  שמואל.  גבעת 
ופו־ הכביש,  לצד  שוכב  כשהוא 
נה כשמצבו אנוש לבית החולים, 
שם נקבע מותו. שוטרים שהגיעו 
בחקירת  החלו  התאונה  למקום 

המקרה.
גדלו־ צביקה  מד"א  חובש 

ביץ' וחובשי מד"א שלמה בנבני־
"כשה־ סיפרו:  הימל,  ובנצי  שתי 

בשנות  גבר  ראינו  למקום  גענו 
הכביש,  בצד  שוכב  לחייו  ה-40 
לאחר שככל הנראה נפגע מרכב. 
קשה,  ראש  מפגיעת  סבל  הוא 
טיפול  בהענקת  התחלנו  ומיד 
וסיוע  תרופות  מתן  שכל  רפואי 
לאמבו־ אותו  העברנו  נשימתי. 
תוך  אותו  ופינינו  מד"א  של  לנס 
כשמצבו  לבי"ח,  טיפול  המשך 

אנוש".

כמו כן נפצע אתמול באורח 
בינוני נהג מונית כבן 70 כתוצאה 
 .471 בכביש  דרכים  מתאונת 
מונית  בין  התרחשה  התאונה 
נהג  הפצועים,  ושני  פרטי,  לרכב 
פונו  המונית,  ונהג  הפרטי  הרכב 
לבית החולים.  בשעות הצהריים 
ונפגע  רכבת  למסילת  אדם  פרץ 
מכך  כתוצאה  חולפת.  מרכבת 
למקום  הסמוך  המסילה  קטע 

הפגיעה נסגר לתנועה.

משפחה יהודייה שהותקפה ברובע 
המוסלמי תובעת את התוקפים

משפחת קנדל שהותקפה בביתה ברובע המוסלמי תובעת את התוקפים 
ודורשת פיצויים על סך 180,000 ש''ח ◆ זאת בגין נזקים נפשיים שנגרמו לבני 

המשפחה 

מ‡: מ. יו„ 
המתגוררת  קנדל  משפחת 
הגי־ בירושלים  המוסלמי  ברובע 
ערבים  חמישה  נגד  תביעה  שה 
תקיפה  וניסיון  התפרעות  בגין 
התביעה,  סכום  גזעני.  ממניע 
בלייכר  חיים  עו"ד  הגיש  אותה 
סך  על  עומד  חוננו,  מארגון 

180,000 ש''ח.
האירוע התרחש לפני כשש 
שנים, בצהרי היום. חמשת הנת־
על  התקפה  יזמו  ואחרים  בעים 
'בית יורי' ברובע המוסלמי בעיר 
מתגו־ בו  בירושלים,  העתיקה 
יהודיות  משפחות  מספר  ררות 

וביניהן משפחת קנדל.
בני  שהו  התקיפה  בעת 
המשפחה, זוג הורים ושמונת יל־

דיהם, בקומה השניה ב'בית יורי'. 
חמשת הנתבעים וחבריהם החלו 
להתקדם לעבר הבית, תוך שהם 
מכסים את פניהם בחולצותיהם. 
סמוך  הפורעים  הגיעו  כאשר 
מא־ אבנים  ביידוי  החלו  לבית 
סיבי לעברו ובפרט לכיוון הדלת 

והחלונות
אב־ "אותן  התביעה,  לפי 
לפגוע  החלו  הפורעים  שידו  נים 
של  הילדים  חדר  חלון  בסורגי 
משפחת קנדל, דבר שהכריח את 
מח־ הילדים  את  לפנות  ההורים 
בתוך  יותר  מוגנים  לחדרים  דרם 

הבית".
התביעה  כתב  בהמשך 
די  היה  לא  "בזאת  כי  מתואר 
מתקפת  כדי  ותוך  לפורעים, 
אל  מהם  שניים  ניגשו  האבנים 
אותה.  לפרוץ  וניסו  הבית  דלת 
את  לפרוץ  בידם  עלה  משלא 
להעלותה  אומר  גמרו  הדלת, 
הפורעים  שפכו  כך  לשם  באש. 

להצי־ וניסו  לדלת  סמוך  אשפה 
תה. אחד מהם אף ניגש אל דלת 

הבית והצית קרטון בסמוך לה".
בכתב  ציין  בלייכר  עו"ד 
המקרה  "פרשת  כי  התביעה 
פוגרומים  של  תיאורים  מזכירה 
מהמאה הקודמת, אולם הדברים 
יש־ בירת  בירושלים,  כאן  נעשו 

ראל, בשנת 2013".
כע־ נמשכה  "ההתקפה 
עם  רק  והסתיימה  דקות  שרים 
הבי־ כוחות  של  למקום  הגעתם 
הפורעים.  את  הניסו  אשר  טחון, 
התוק־ של  ממעשיהם  כתוצאה 
הבית,  לגדרות  נזקים  נגרמו  פים 
רשת החלון נקרעה, נגרמו סימני 
פגיעה לדלת הברזל של הבית כן 
החשמלי  הנעילה  מנגנון  נהרס 

שלה''.
מת־ לא  התביעה  זאת,  עם 
"הנזקים  הרכוש.  בנזקי  מקדת 
לרכוש הינם כאין וכאפס לעומת 
שנגרמו  והחרדה  הטראומה  נזקי 
הק־ לילדים  ובפרט   – למשפחה 
בחדרם  שהו  כאמור  אשר  טנים, 
האירוע  במשך  ההתקפה.  בעת 
טראומה,  המשפחה  בני  חשו 
ממשית  חרדה  ותחושת  אימה 
מב־ בביתם  זאת  וכל   – לחייהם 

צרם".
עו"ד  התייחס  בתביעה 
שננקט  הפלילי  להליך  בלייכר 
ההליך  במסגרת  הפורעים.  נגד 
הנתב־ חמשת  כל  הודו  הפלילי 
עים בעבירות של התפרעות וני־
סיון תקיפה ממניע גזעני. הוטלו 
שכללו  שונים  עונשים  עליהם 
עבודות שירות, מאסר על תנאי, 
קנס כספי ופיצוי כספי למתלונן 

על סך אלפי שקלים בודדים.
ניתן  כי  בלייכר  הוסיף  עוד 

המעשים  חומרת  על  ללמוד 
מהחל־ הפורעים  ביצעו  אותם 
מולד,  אביטל  ד"ר  השופטת  טת 
את  לקבל  בידי  "אין  שאמרה 
ההמלצה שאינה תואמת את חו־
מרת המקרה ונסיבותיו הקשות". 
הנתבעים  אחד  לגבי  בנוסף, 
יוטל  כי  מולד  השופטת  קבעה 
שביקשה  מזה  חמור  עונש  עליו 
המאשימה "לא בנקל יחרוג בית 
אך  המאשימה,  מעמדת  המשפט 
מקרה זה הוא אחד המקרים המ־

צדיק חריגה".
קנדל  משפחת  כאמור, 
תובעת את חמשת הערבים בגין 
ממניע  תקיפה  ניסיון  התפרעות, 
גזעני. עוד נגרמו לתובעים נזקים 
של כאב, סבל, עוגמת נפש רבה, 
ומוע־ הביטחון  בתחושת  פגיעה 

קה כתוצאה מהתקיפה שחוו.
סוחבים  כולם  "התובעים 
על ליבם את מאורעות אותו יום 
כצלקת על נפשם. האירוע מהווה 
טראומת ילדות לילדי המשפחה 
אשר  להורים,  קשה  וטראומה 
חשו חסרי אונים באפשרות להגן 
שהפור־ והחשש  משפחתם  על 
עים יפרצו לבית ויפגעו בחייהם. 
מח־ סובלים  אף  מהילדים  חלק 
המ־ התרחשות  שיש  בעת  רדה 
עוררת זיכרונות מאותם רגעים".

כי  נכתב  התביעה  בסוף 
הנזק  את  לאמוד  וקשה  "מאחר 
לכל  נגרם  אשר  האינדיבידואלי 
תובעו את ההשלכות של האירוע 
על חיי התובעים, ביחוד על התו־
בעים הצעירים, יבקשו התובעים 
בסכום  הנזק  שיעור  את  לאמוד 
תובע...  כל  עבור   ₪ של 18,000 
מבקש אפוא לאמוד את הפגיעה 

הלא ממונית בכ 180,000 ₪".

מחקר חדש: 

בשר עוף זהה לבשר אדום 
במידת הנזק לכולסטרול

מחקר שנערך בארצות הברית הפתיע את החוקרים כשסתר את הסברה לפיה 
בשר אדום מזיק לכולסטרול יותר מבשר עוף

מ‡ פ. יוחנן
אדום  לבשר  זהה  עוף  בשר 
כך   - לכולסטרול  הנזק  במידת 
בא־ שנערך  חדש  ממחקר  עולה 
המחקר  תוצאות  הברית.  רצות 
לא  אשר  החוקרים,  את  הפתיעו 
כמויות  שאכילת  לגלות  ציפו 
לרמות  תוביל  עוף  של  גדולות 
בדם.  כולסטרול  של  גבוהות 
שנבדקו  הדיאטות  שלושת  מבין 
- עתירת בשר לבן, עתירת בשר 
מן  חלבון  על  ומבוססת  אדום 
הצומח - רק זו הצמחונית הביאה 
כולסטרול  רמות  של  לתוצאות 

בריאות.
המ־ במכון  נערך  המחקר 
לילדים  החולים  בית  של  חקר 
תוצאותיו  קליפורניה.  באוקלנד, 
המחקר,  את  ב"כשתכננו  באות 
אדום  שלבשר  למצוא  ציפינו 
מלבשר  יותר  מזיקה  השפעה 
המחקר,  צוות  ראש  ציין  עוף" 
בכיר  חוקר  קראוס,  רונלד  ד"ר 
"הופ־ העורקים.  טרשת  בתחום 
תענו לגלות שזה לא היה המקרה. 
זהות,  הרווי  השומן  רמות  כאשר 
סוגי  שני  של  ההשפעה  מידת 
הבשר זהה. לעומת זאת, חלבונים 
מוצרי  ירקות,  כמו  הצומח,  מין 

חלב וקטניות, הראו את התועלת 
הרבה ביותר לכולסטרול".

צריכת  של  הפופולריות 
בש־ ופוחתת  הולכת  אדום  בשר 
נים האחרונות, בעקבות הקישור 
של צריכה מוגברת שלו עם מח־
לציבור  ההנחיות  לבביות.  לות 
מעודדות צריכה מוגברת של עוף 
המזיק,  האדום  הבשר  חשבון  על 
עד  קראוס,  פרופסור  לדברי  אך 
כה לא נערכה השוואה מקיפה בין 
בשר אדום לבין בשר עוף וחלבון 

מין הצומח, והשפעתם על רמות 
המחר  "תוצאות  הכולסטרול. 
שלנו מצביעות על כך שההמלצה 
להגביל  כה,  עד  קיימת  שהייתה 
בשר  לא  אך  אדום  בשר  צריכת 
וצריך  להשתנות,  צריכה  עוף, 
עוף.  בשר  צריכת  גם  להגביל 
המחקר  את  להעמיק  צורך  יש 
עוף  צריכת  של  ההשפעה  אודות 
להביא  כדי  והלב,  העורקים  על 
של  הבריאות  במצב  לשיפור 

האוכלוסייה".
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הי"ב - אשר נשבעת לאבתינו

ם ּוֵפְרׁשּו  לָּ רּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל כֻּ דוֹׁש בָּ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ְוַהקָּ ֵני ָאָדם שֶׁ ֵיׁש בְּ

רּוְך  דוֹׁש בָּ ִתי ֵאת ֲאשֶׁר ָאחֹן" (שְׁמוֹת לג, יט) ָאַמר ַהקָּ ָרכוֹת ז.) "ְוַחנֹּ ָמָרא (בְּ גְּ בַּ

רּוְך הּוא  דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ֵיׁש אוַֹצר ִחּנּוִנים שֶׁ הּוא אוָֹצר ֶזה ְלאוָֹתם שֶׁ

רּוְך הּוא ֲהֵרי ֵיׁש ָלֶהם ְזכּות  דוֹׁש בָּ ָאַמר ַהקָּ ם ְלִפי שֶׁ ַנת ִחנָּ חוֵֹנן ְונוֵֹתן ָלֶהם ַמתְּ

ִביל שֵֶׁהם  שְׁ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ִיְזּכּו בִּ ן ִעם ֱהיוֹת שֶׁ י ָלָאבוֹת ִאם כֵּ ְעתִּ בַּ ָאבוֹת, ֲאִני ִנשְׁ

נּו. ֻתקְּ יְּ י ָלֶהם ְלִפיָכְך ַאְנִהיֵלם ְוַאְנִהיֵגם ַעד שֶׁ ְעתִּ בַּ שְׁ נִּ ַרע ָהָאבוֹת שֶׁ ִמזֶּ

ם אוֹ ְיָחְרֵפם  ֶנְגדָּ ִעים ַאל ִיְתַאְכֵזר כְּ ְרשָׁ ע בָּ ְוָכְך ִיְהֶיה ָהָאָדם ַאף ִאם ִיְפגַּ

ְוַיֲע־ ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֵני  בְּ ֵהם  סוֹף  סוֹף  ְויֹאַמר  ֲעֵליֶהם,  ְיַרֵחם  א  ֶאלָּ ְוַכּיוֵֹצא, 

ה  ִנים ְמַבזֶּ ה ַהבָּ ַבזֶּ ִרים ַוֲהגּוִנים, ְוַהמְּ שֵׁ ִרים, ֲאבוֵֹתיֶהם כְּ שֵׁ קֹב, ִאם ֵהם ֵאיָנם כְּ

ִפי  ָנם כְּ ה ֶעְלּבוָֹנם ּוְמַתקְּ ּזּו ֲאבוֵֹתיֶהם ַעל ָיִדי, ּוְמַכסֶּ ְתבַּ יִּ ָהָאבוֹת, ֵאין ְרצוִֹני שֶׁ

כֹחוֹ.
 הי"ג - מימי קדם

ה ְזכּות ְוַכּיוֵֹצא  מָּ שֶׁתַּ רּוְך הּוא ִעם ִיְשָׂרֵאל כְּ דוֹׁש בָּ ׁש ְלַהקָּ יֵּ ה שֶׁ ֲהֵרי ִמדָּ

י ָלְך  ִתיב (ִיְרִמָיה ב, ב): "ָזַכְרתִּ ד ַעְצָמם ֵאיָנם ֲהגּוִנים, כְּ ַמה ַיֲעֶשׂה ַוֲהֵרי ֵהם ִמצַּ

רּוְך הּוא ְיֵמי ַקְדמוִֹנים,  דוֹׁש בָּ ׁש זוֵֹכר ַהקָּ לּולָֹתִיְך" ַממָּ ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת כְּ

ָעשּׂו  ְצוֹת שֶׁ ל ַהמִּ יר ָלֶהם כָּ ֶדם ּוְמַרֵחם ַעל ִיְשָׂרֵאל ּוָבֶזה ַיְזכִּ ָהָיה ִמקֹּ ַאֲהָבה שֶׁ

ֶהם עוָֹלמוֹ ּוִמ־ רּוְך הּוא ַמְנִהיג בָּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ּנוְֹלדּו ְוָכל ִמּדוֹת טוֹבוֹת שֶׁ ִמּיוֹם שֶׁ

ם  לָּ כֻּ ּדוֹת  ַהמִּ ל  כָּ ּכוֶֹלֶלת  ה  דָּ ַהמִּ זוֹ  ַוֲהֵרי  ִביָלם,  שְׁ בִּ ְלַרֵחם  ה  ְסֻגלָּ עוֶֹשׂה  ם  לָּ כֻּ

ִאְדָרא (זַֹהר ָנשֹׂא קלד:). ְדֵפְרׁשּו בָּ כִּ

א ִיְמָצא ַטֲעָנה ֵמֵאּלּו  לֹּ ֲאִפּלּו שֶׁ ֵני ָאָדם שֶׁ ן ַהְנָהָגתוֹ ִעם בְּ ְך ָהָאָדם ְיַתקֵּ כָּ

ָיִמים  בְּ א ָחְטאּו ַוֲהֵרי אָֹתּה שָָׁעה אוֹ  לֹּ ָבר ָהיּו שָָׁעה קֶֹדם שֶׁ רוֹת יֹאַמר כְּ ְזכָּ ַהנִּ

ר ָלֶהם ַאֲהַבת  ַקְטנּוָתם ְוִיְזכֹּ ָעשּׂו בְּ ר ָלֶהם ַהּטוָֹבה שֶׁ ִרים ְוִיְזכֹּ שֵׁ ַקְדמוִֹנים ָהיּו כְּ

ֵאינוֹ ָראּוי ְלֵהִטיבוֹ ּוְלִה־ ֵצא ָאָדם שֶׁ ָדִים ּוָבֶזה לֹא ִימָּ יֵקי ִמשָּׁ מּוֵלי ֵמָחָלב ַעתִּ גְּ

ל ַעל שְׁלוֹמוֹ ּוְלַרֵחם ָעָליו. לֵּ ְתפַּ

ֵהן  ֶהן ִיְהֶיה ָהָאָדם ּדוֶֹמה ֶאל קוֹנוֹ שֶׁ בָּ לֹׁש ֶעְשֵׂרה ִמּדוֹת שֶׁ יַע שְׁ אן ִהגִּ ַעד כַּ

ה  ְזכֶּ ְך יִּ ה כָּ ְהֶיה ָהָאָדם ִמְתַנֵהג ְלַמטָּ יִּ מוֹ שֶׁ ָתן כְּ ִמּדוֹת שֶׁל ַרֲחִמים ֶעְליוֹנוֹת ּוְסֻגלָּ

יַע ִמְלַמְעָלה  פִּ ְך ַמשְׁ ְתַנֵהג כָּ יִּ ִפי ַמה שֶּׁ ׁש כְּ ה ֶעְליוָֹנה ִמְלַמְעָלה ַממָּ ַח לוֹ ִמדָּ ִלְפתֹּ

לֹׁש ֶעְשֵׂרה  ֶׂכל שְׁ עוָֹלם. ּוְלָכְך ַאל ָיֻלזּו ֵמֵעיֵני ַהשֵּ ִאיר בָּ ה תָּ דָּ ְוגוֵֹרם שֶׁאוָֹתּה ַהמִּ

לוֹ  ָיבֹא  ֲאשֶׁר  כַּ ֶרת  ְלַמְזכֶּ לוֹ  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ יו  ָיסּוף ִמפִּ לֹא  סּוק  ְוַהפָּ ֵאּלּו  ִמּדוֹת 

לּוי  ָבר ֶזה תָּ ר ְויֹאַמר ֲהֵרי דָּ ה ַאַחת ֵמֶהן ִיְזכֹּ ִמדָּ ׁש בְּ מֵּ ְצָטֵרְך ְלִהשְׁתַּ יִּ ַמֲעֵשׂה שֶׁ

ַהִהיא  ה  דָּ ַהמִּ ק  לֵּ ְוִתְסתַּ ם  ִתְתַעלֵּ א  לֹּ שֶׁ ה  נָּ ִממֶּ ָלזּוז  רוֶֹצה  ֵאיִני  לוִֹנית  פְּ ה  ִמדָּ בְּ

ִמן ָהעוָֹלם: 

ט' לחודש

דיווח: ארה''ב שוקלת להטיל סנקציות 
נוספות על איראן  

הסנקציות, אם יוטלו, עתידות להשפיע על הסחר בין ארה"ב לאירופה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
של  כוונתה  על  הדיווחים  ברקע 
ארה"ב להוביל את איראן חזרה לשול־
לדון  במטרה  המעצמות,  עם  המו"מ  חן 
באתר  דווח  הגרעין,  בהסכם  מחדש 
כי  "בלומברג"  האמריקני  התקשורת 
ארה"ב שוקלת להטיל סנקציות נוספות 
מתמקדות  הללו  הסנקציות  איראן.  על 
בגופי הפיננסים האיראנים, זאת לאחר 
שעד כה התמקדה ארה"ב במוצרי סחר 

ובנפט.
משמעות הכוונה להטיל סנקציות 
לפ־ על שוקי הפיננסים באיראן צפויה 
גוע ביכולת של אירופה להמשיך בסחר 
עם איראן ולפגוע עוד בכלכלה האירא־

נית. 

ארה''ב הביעה דאגה בעקבות שינוי 
חוק ההסגרה של הונג קונג 
הדוברת הזהירה כי החוק החדש מסכן את מעמדה של הונג קונג בעולם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הבי־ האמריקני  המדינה  מחלקת 
מהשינויים  ארה"ב  של  דאגתה  את  עה 
הונג  של  ההסגרה  לחוק  שהוכנסו 
הסגרת  מעתה  שיאפשרו  באופן  קונג, 
חשודים מבתי הכלא בהונג קונג לסין. 
ולהפג־ נרחבת  לביקורת  הביא  המהלך 
נות ענק בהונג קונג, וכעת גם הממשל 
דוב־ לפי  לעניין.  מתייחס  האמריקני 
אורטגוס,  מורגן  המדינה,  מחלקת  רת 
מדינה  של  המערך  שחיקת  "המשך 
מעמדה  את  מסכן  מערכות  שתי  אחת, 
הבינ־ בעניינים  קונג  הונג  של  המיוחד 

לאומיים".

דיווח: 

ראש ממשלת יפן ישוחח עם מנהיג 
איראן על עסקת הגרעין

בעקבות הפרישה האמריקנית מהסכם הגרעין, איראן מאיימת אף היא לפרוש מהסכם הגרעין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ראש ממשלת יפן, שינזו הבה, צפוי 
לפגוש מחר את מנהיגה העליון של איראן, 
הג־ עסקת  על  עמו  ולשוחח  חמינאי,  עלי 
רעין, במטרה להוביל את איראן חזרה אל 
חדרי המו"מ. כך לפי דיווח בכלי תקשורת 
בת־ דיווחים  לפי  התבקש,  הבה  בדובאי. 
האמ־ הממשל  ידי  על  העולמית,  קשורת 
לאיראן,  ארה"ב  בין  ולתווך  לנסות  ריקני 
במטרה להביא ליצירת הסכם גרעין חדש 

שיהיה מקובל גם על ארה"ב. 
בפ־ היא  אף  מאיימת  איראן  כזכור, 
רישה מהסכם הגרעין, אם מעצמות אירו־
הסנקציות  את  לבלום  לה  יסייעו  לא  פה 
בכלכלה  קשה  פוגעות  אשר  האמריקניות 

האיראנית.
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הי"ב - אשר נשבעת לאבתינו

ם ּוֵפְרׁשּו  לָּ רּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל כֻּ דוֹׁש בָּ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ְוַהקָּ ֵני ָאָדם שֶׁ ֵיׁש בְּ

רּוְך  דוֹׁש בָּ ִתי ֵאת ֲאשֶׁר ָאחֹן" (שְׁמוֹת לג, יט) ָאַמר ַהקָּ ָרכוֹת ז.) "ְוַחנֹּ ָמָרא (בְּ גְּ בַּ

רּוְך הּוא  דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ֵיׁש אוַֹצר ִחּנּוִנים שֶׁ הּוא אוָֹצר ֶזה ְלאוָֹתם שֶׁ

רּוְך הּוא ֲהֵרי ֵיׁש ָלֶהם ְזכּות  דוֹׁש בָּ ָאַמר ַהקָּ ם ְלִפי שֶׁ ַנת ִחנָּ חוֵֹנן ְונוֵֹתן ָלֶהם ַמתְּ

ִביל שֵֶׁהם  שְׁ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ִיְזּכּו בִּ ן ִעם ֱהיוֹת שֶׁ י ָלָאבוֹת ִאם כֵּ ְעתִּ בַּ ָאבוֹת, ֲאִני ִנשְׁ

נּו. ֻתקְּ יְּ י ָלֶהם ְלִפיָכְך ַאְנִהיֵלם ְוַאְנִהיֵגם ַעד שֶׁ ְעתִּ בַּ שְׁ נִּ ַרע ָהָאבוֹת שֶׁ ִמזֶּ

ם אוֹ ְיָחְרֵפם  ֶנְגדָּ ִעים ַאל ִיְתַאְכֵזר כְּ ְרשָׁ ע בָּ ְוָכְך ִיְהֶיה ָהָאָדם ַאף ִאם ִיְפגַּ

ְוַיֲע־ ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֵני  בְּ ֵהם  סוֹף  סוֹף  ְויֹאַמר  ֲעֵליֶהם,  ְיַרֵחם  א  ֶאלָּ ְוַכּיוֵֹצא, 

ה  ִנים ְמַבזֶּ ה ַהבָּ ַבזֶּ ִרים ַוֲהגּוִנים, ְוַהמְּ שֵׁ ִרים, ֲאבוֵֹתיֶהם כְּ שֵׁ קֹב, ִאם ֵהם ֵאיָנם כְּ

ִפי  ָנם כְּ ה ֶעְלּבוָֹנם ּוְמַתקְּ ּזּו ֲאבוֵֹתיֶהם ַעל ָיִדי, ּוְמַכסֶּ ְתבַּ יִּ ָהָאבוֹת, ֵאין ְרצוִֹני שֶׁ

כֹחוֹ.
 הי"ג - מימי קדם

ה ְזכּות ְוַכּיוֵֹצא  מָּ שֶׁתַּ רּוְך הּוא ִעם ִיְשָׂרֵאל כְּ דוֹׁש בָּ ׁש ְלַהקָּ יֵּ ה שֶׁ ֲהֵרי ִמדָּ

י ָלְך  ִתיב (ִיְרִמָיה ב, ב): "ָזַכְרתִּ ד ַעְצָמם ֵאיָנם ֲהגּוִנים, כְּ ַמה ַיֲעֶשׂה ַוֲהֵרי ֵהם ִמצַּ

רּוְך הּוא ְיֵמי ַקְדמוִֹנים,  דוֹׁש בָּ ׁש זוֵֹכר ַהקָּ לּולָֹתִיְך" ַממָּ ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת כְּ

ָעשּׂו  ְצוֹת שֶׁ ל ַהמִּ יר ָלֶהם כָּ ֶדם ּוְמַרֵחם ַעל ִיְשָׂרֵאל ּוָבֶזה ַיְזכִּ ָהָיה ִמקֹּ ַאֲהָבה שֶׁ

ֶהם עוָֹלמוֹ ּוִמ־ רּוְך הּוא ַמְנִהיג בָּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ּנוְֹלדּו ְוָכל ִמּדוֹת טוֹבוֹת שֶׁ ִמּיוֹם שֶׁ

ם  לָּ כֻּ ּדוֹת  ַהמִּ ל  כָּ ּכוֶֹלֶלת  ה  דָּ ַהמִּ זוֹ  ַוֲהֵרי  ִביָלם,  שְׁ בִּ ְלַרֵחם  ה  ְסֻגלָּ עוֶֹשׂה  ם  לָּ כֻּ

ִאְדָרא (זַֹהר ָנשֹׂא קלד:). ְדֵפְרׁשּו בָּ כִּ

א ִיְמָצא ַטֲעָנה ֵמֵאּלּו  לֹּ ֲאִפּלּו שֶׁ ֵני ָאָדם שֶׁ ן ַהְנָהָגתוֹ ִעם בְּ ְך ָהָאָדם ְיַתקֵּ כָּ

ָיִמים  בְּ א ָחְטאּו ַוֲהֵרי אָֹתּה שָָׁעה אוֹ  לֹּ ָבר ָהיּו שָָׁעה קֶֹדם שֶׁ רוֹת יֹאַמר כְּ ְזכָּ ַהנִּ

ר ָלֶהם ַאֲהַבת  ַקְטנּוָתם ְוִיְזכֹּ ָעשּׂו בְּ ר ָלֶהם ַהּטוָֹבה שֶׁ ִרים ְוִיְזכֹּ שֵׁ ַקְדמוִֹנים ָהיּו כְּ

ֵאינוֹ ָראּוי ְלֵהִטיבוֹ ּוְלִה־ ֵצא ָאָדם שֶׁ ָדִים ּוָבֶזה לֹא ִימָּ יֵקי ִמשָּׁ מּוֵלי ֵמָחָלב ַעתִּ גְּ

ל ַעל שְׁלוֹמוֹ ּוְלַרֵחם ָעָליו. לֵּ ְתפַּ

ֵהן  ֶהן ִיְהֶיה ָהָאָדם ּדוֶֹמה ֶאל קוֹנוֹ שֶׁ בָּ לֹׁש ֶעְשֵׂרה ִמּדוֹת שֶׁ יַע שְׁ אן ִהגִּ ַעד כַּ

ה  ְזכֶּ ְך יִּ ה כָּ ְהֶיה ָהָאָדם ִמְתַנֵהג ְלַמטָּ יִּ מוֹ שֶׁ ָתן כְּ ִמּדוֹת שֶׁל ַרֲחִמים ֶעְליוֹנוֹת ּוְסֻגלָּ

יַע ִמְלַמְעָלה  פִּ ְך ַמשְׁ ְתַנֵהג כָּ יִּ ִפי ַמה שֶּׁ ׁש כְּ ה ֶעְליוָֹנה ִמְלַמְעָלה ַממָּ ַח לוֹ ִמדָּ ִלְפתֹּ

לֹׁש ֶעְשֵׂרה  ֶׂכל שְׁ עוָֹלם. ּוְלָכְך ַאל ָיֻלזּו ֵמֵעיֵני ַהשֵּ ִאיר בָּ ה תָּ דָּ ְוגוֵֹרם שֶׁאוָֹתּה ַהמִּ

לוֹ  ָיבֹא  ֲאשֶׁר  כַּ ֶרת  ְלַמְזכֶּ לוֹ  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ יו  ִמפִּ ָיסּוף  לֹא  סּוק  ְוַהפָּ ֵאּלּו  ִמּדוֹת 

לּוי  ָבר ֶזה תָּ ר ְויֹאַמר ֲהֵרי דָּ ה ַאַחת ֵמֶהן ִיְזכֹּ ִמדָּ ׁש בְּ מֵּ ְצָטֵרְך ְלִהשְׁתַּ יִּ ַמֲעֵשׂה שֶׁ

ַהִהיא  ה  דָּ ַהמִּ ק  לֵּ ְוִתְסתַּ ם  ִתְתַעלֵּ א  לֹּ שֶׁ ה  נָּ ִממֶּ ָלזּוז  רוֶֹצה  ֵאיִני  לוִֹנית  פְּ ה  ִמדָּ בְּ

ִמן ָהעוָֹלם: 

ט' לחודש

דיווח: ארה''ב שוקלת להטיל סנקציות 
נוספות על איראן  

הסנקציות, אם יוטלו, עתידות להשפיע על הסחר בין ארה"ב לאירופה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
של  כוונתה  על  הדיווחים  ברקע 
ארה"ב להוביל את איראן חזרה לשול־
לדון  במטרה  המעצמות,  עם  המו"מ  חן 
באתר  דווח  הגרעין,  בהסכם  מחדש 
כי  "בלומברג"  האמריקני  התקשורת 
ארה"ב שוקלת להטיל סנקציות נוספות 
מתמקדות  הללו  הסנקציות  איראן.  על 
בגופי הפיננסים האיראנים, זאת לאחר 
שעד כה התמקדה ארה"ב במוצרי סחר 

ובנפט.
משמעות הכוונה להטיל סנקציות 
לפ־ על שוקי הפיננסים באיראן צפויה 
גוע ביכולת של אירופה להמשיך בסחר 
עם איראן ולפגוע עוד בכלכלה האירא־

נית. 

ארה''ב הביעה דאגה בעקבות שינוי 
חוק ההסגרה של הונג קונג 
הדוברת הזהירה כי החוק החדש מסכן את מעמדה של הונג קונג בעולם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הבי־ האמריקני  המדינה  מחלקת 
מהשינויים  ארה"ב  של  דאגתה  את  עה 
הונג  של  ההסגרה  לחוק  שהוכנסו 
הסגרת  מעתה  שיאפשרו  באופן  קונג, 
חשודים מבתי הכלא בהונג קונג לסין. 
ולהפג־ נרחבת  לביקורת  הביא  המהלך 
נות ענק בהונג קונג, וכעת גם הממשל 
דוב־ לפי  לעניין.  מתייחס  האמריקני 
אורטגוס,  מורגן  המדינה,  מחלקת  רת 
מדינה  של  המערך  שחיקת  "המשך 
מעמדה  את  מסכן  מערכות  שתי  אחת, 
הבינ־ בעניינים  קונג  הונג  של  המיוחד 

לאומיים".

דיווח: 

ראש ממשלת יפן ישוחח עם מנהיג 
איראן על עסקת הגרעין

בעקבות הפרישה האמריקנית מהסכם הגרעין, איראן מאיימת אף היא לפרוש מהסכם הגרעין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ראש ממשלת יפן, שינזו הבה, צפוי 
לפגוש מחר את מנהיגה העליון של איראן, 
הג־ עסקת  על  עמו  ולשוחח  חמינאי,  עלי 
רעין, במטרה להוביל את איראן חזרה אל 
חדרי המו"מ. כך לפי דיווח בכלי תקשורת 
בת־ דיווחים  לפי  התבקש,  הבה  בדובאי. 
האמ־ הממשל  ידי  על  העולמית,  קשורת 
לאיראן,  ארה"ב  בין  ולתווך  לנסות  ריקני 
במטרה להביא ליצירת הסכם גרעין חדש 

שיהיה מקובל גם על ארה"ב. 
בפ־ היא  אף  מאיימת  איראן  כזכור, 
רישה מהסכם הגרעין, אם מעצמות אירו־
הסנקציות  את  לבלום  לה  יסייעו  לא  פה 
בכלכלה  קשה  פוגעות  אשר  האמריקניות 

האיראנית.

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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חדרה: ילד נפצע קשה 
מאוד מפגיעת אוטובוס 

 אוטובוס פגע בילד בן התשע רכוב על קורקינט ◆ הילד פונה במצב 
קשה מאוד לבית החולים הלל יפה בעיר

מ‡: מ. יו„
רכוב  תשע  בן  ילד 
אתמול  נפצע  קורקינט  על 
בשעות הבוקר באורח קשה 
אוטובוס  מפגיעת  מאוד 
בצומת  הספר  לבית  בדרכו 
וסמילנ־ רמב"ם  הרחובות 
המרכזית  התחנה  ליד  סקי 
בחדרה. חובשים של מד"א 
רפואי  טיפול  לו  העניקו 
לבית  אותו  ופינו  ראשוני 
בעיר  יפה  הלל  החולים 
בג־ מחבלות  סובל  כשהוא 
לחדר  הובהל  הילד  פיים. 
בקרוב  לעבור  וצפוי  ניתוח 
יל־ נמרץ  טיפול  למחלקת 
דים בבית החולים שניידר.

מנהל  וולף,  יורם  ד"ר 
פלס־ לכירורגיה  היחידה 
שהיה  ומי  יפה  בהלל  טית 
שטיפלו  המנתחים  בין 
"הגיע  אתמול:  מסר  בילד, 
יפה  הלל  החולים  לבית 
מעו־ שהיה  תשע  בן  ילד 

שבה  דרכים  בתאונת  רב 
פלג  על  עבר  שאוטובוס 
הובהל  הוא  התחתון.  גופו 
על  נותח  שם  ניתוח,  לחדר 
רופאים  של  גדול  צוות  ידי 
מנתחים  כלליים,  כירורגים 
אור־ מרדימים  פלסטים, 
טופדיים, אורולוגים ונפרו־
לוגים. הוא עבר שחזור של 
טוב  במצב  והועבר  הגפה 

להתאוששות".
נמסר  החולים  מבית 
הוא  כי  הילד  הגעת  עם 
הטראומה,  בחדר  "מטופל 
מצבו קשה מאוד אך יציב". 
המשט־ של  התנועה  בוחני 
רה הגיעו לזירה והחלו בח־

קירת נסיבות התאונה.
שהיה  החובש  לדברי 
שהיו  "אזרחים  בזירה, 
לנו  סיפרו  לתאונה  עדים 
שהוא נפגע מאוטובוס בעת 
הענק־ הכביש.  את  שחצה 
שכלל  רפואי  טיפול  לו  נו 

קיבועים  דימומים,  עצירת 
אותו  ופינינו  לכאב  וטיפול 
רפואי  טיפול  המשך  תוך 
יפה  הלל  החולים  לבית 
בעיר כשמצבו קשה ויציב".
הבא,  מהחודש  החל 
וקו־ אופניים  על  הרכיבה 
תותר  חשמליים  רקינטים 
בנו־ בלבד.  ויותר   16 לבני 
סף, הרוכבים יחויבו לחבוש 
וכן  אור  מחזיר  עם  קסדה 
לפני  בתיאוריה  להחזיק 

עלייה על הכלי.
עד כה, רק כ-200 בני 
מעולם  הוציאו  שלא  אדם 
היתר  הוציאו  נהיגה  רישיון 
רכיבה מיוחד אחרי שצלחו 
הייעודית  התיאוריה  את 
וקו־ חשמליים  לאופניים 
במש־ זאת,  עם  רקינטים. 
פירטו  לא  התחבורה  רד 
את  צלחו  תלמידים  כמה 
שנע־ במבחנים  התיאוריה 

רכו בבתי הספר.

קרב גרסאות

נתן אשל: הצענו לסמוטריץ את תיק 
המשפטים, והוא סירב

אשל טוען כי הציע לסמוטריץ לקבל את תיק המשפטים ללא וועדת שרים לענייני חקיקה, 
והוא סירב ◆ סמוטריץ: לא היה ולא נברא, זהו ספין במטרתו לא ברורה

מ‡: ח. פרנ˜ל
כי  נחשף,  ששלשום  לאחר 
ומי  הממשלה  ראש  של  מקורבו 
המשא  על  מטעמו  אחראי  שהיה 
הודיע  אשל  נתן  הקואליציוני,  ומתן 
לסמוטריץ שעות לפני פיזור הכנסת 
ש'ישכח' מלקבל את תיק המשפטים, 
כן  סמוטריץ  כי  אמש  אשל  הבהיר 
המשפ־ לשר  להתמנות  הצעה  קיבל 
טים, אך ללא ראשות וועדת השרים 
סירב  וסמוטריץ  חקיקה,  לענייני 

להצעה. 
החד־ חברת  כתב  עם  בשיחה 
שות, ירון אברהם, אמר אשל כי "די־
היא  הוועדה  שראשות  זהה  על  ברנו 
להפקיד  יכולים  לא  ואנחנו  קריטית 
את הדבר הזה בידי מישהו שהוא לא 
מהליכוד. זה לא אישי נגד סמוטריץ, 
שהלי־ פוזיציה  זו  אליו.  קשור  ולא 
הממשלה  ראש  לעצמו...  רוצה  כוד 
ברמה  הוועדה  ראשות  את  צריך  לא 
היותו  מתוקף  אלא  כמובן,  האישית 

הלי־ הממשלה.  וראש  הליכוד  ראש 
אסטרטגיים  נכסים  נותן  לא  כוד 
הוא  ואם  אחרות,  למלגות  שכאלה 
הוא  שקד)  (איילת  בעבר  את  עשה 
לא  בכלל  החסינות  חוק  ואגב,  טעה. 
לזה  ואין  הקואליציוני,  במו''מ  עלה 

שום קשר לזה.".
הש־ וועדת  ראשות  כי  יצויין, 
בחובה  טומנת  חקיקה  לענייניי  רים 
לקבור  הוועדה  ראש  בידי  רב.  כוח 
חוקים אותם הוא לא מעוניין לקדם, 
ומנגד לזרז חוקים שהוא חושב לנכון. 
מסור־ באופן  ניתנת  הוועדה  ראשות 
מעוגן  זה  ועניין  המשפטים  לשר  תי 
את  לסמוטריץ  לתת  מנת  על  בחוק. 
משרד המשפטים ללא ראשות הווע־

דה היה גם צורך בשינוי חקיקה.
הגיב  סמוטריץ  בצלאל  ח"כ 
לדברים ואמר כי הוא לא קיבל שום 
מאנשיו.  מי  או  מנתניהו  כזו  הצעה 
בסביבתו של סמוטריץ הוסיפו ואמרו 
שמדובר בשקר וכזב ובספין שמטרת 

הפצתו אינה ברורה.
זדברג  תמר  הכנסת  חברת 
ממרצ הגיבה לפרסום בו נטען שנתן 
לא  נתניהו  כי  לסמוטריץ  אמר  אשל 
לעתידו  המפתח  את  בידיו  יפקיד 
התש־ "בשנות  כי  ואמרה  המשפטי, 
עים הייתה כאן פרשה שטלטלה את 
בראון-חברון  שנקראה  המדינה  כל 
יועמ"ש  מינוי  התנו  שבמסגרתה 
תמורת סגירת תיקים ותמורת טובות 
הזה  הדבר  ואחרות.  כאלה  פוליטיות 
עורר טלטלה גדולה והביא לחקירות 
הזכירה  היועמ"ש."  בחוק  ולשינוי 
רואים  אנחנו  "פה  כי  וציינה  זנדברג 
פרשת בראון-חברון חדשה, רק לאור 
הזה  שהדבר  חושבת  "אני  היום." 
שיחות  בגלוי  לנו  יש  להיחקר.  צריך 
האמירה  שבהם  ממשלה,  להרכבת 
המש־ משר  שהציפייה  היא  הברורה 
האישים  במשפטיו  לטפל  היא  פטים 
להרעיד  שצריך  דבר  זה  רה"מ.  של 

את אמות הספים." אמרה זנדברג.

הייתי בקרעסטיר אצל ר' ישעיל'ה 

ב"ה נושעתי 
והבטחתי לפרסם
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מויבועובחרובבוב

מערביבכווימעררמו
יוםומיטריכטר

21 יום רביעי ט' סיון תשע"ט 12/06/2019

רובח
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יוםומיטריכטר
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רעינרבןעםיבבייבורוברבבנוביוןורירוברנכיונימח
יוםיעבכןרבכונביוןוחברניומפעס
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מסבוריבוויטמונמביורספרכנס

זורףטרסמבוי
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ויזניובזיורבחבועו
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