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צה"ל תקף בסוריה 
מטרות חיזבאללה

הארגון הסורי לזכויות אדם דיווח כי מטרות 
של ארגון הטרור השיעי נפגעו בתקיפה 
שיוחסה לישראל הלילה בדרום סוריה 

◆ התקיפה הזאת, אחר שורה ארוכה של 
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פרנו // „ו„ פרי„
(ע)וי לר„

יש־ מדינת  מסייעת  שנים  במשך 
ראל לרשות הפלשתינית לעמוד על 
בתקו־ שינוי  נוצר  אומנם  רגליה. 
חוקקה  כבר  וישראל  האחרונה  פה 
מהרשות,  כספים  לקיזוז  החוק  את 
שמעניקה  הנדיב  למימון  כתגובה 
למשפחות  הפלשתינית  הרשות 

מחבלים.
הפלש־ הרשות  מסוים,  במובן 
מהחמאס.  לישראל  גרועה  תינית 
בינלאומי  טרור  מובילה  הרשות 
המוביל  ישראל,  כנגד  ודיפלומטי 
בעולם,  ישראל  כלפי  רבה  לשנאה 
שאחריתו מי ישורנו. וזה בלי לקחת 
בחשבון את עידוד המפגעים הרבים 
לבוא ולהילחם בישראל. כך שייתכן 
יותר  של  לרצח  אחראית  והרשות 
כי  דווח  השבוע  מהחמאס.  יהודים 
שתכננה  מחבלת  שחררה  הרשות 
היא  מדוע  בישראל.  פיגוע  לבצע 
הייתה עצורה והאם כעת היא תקבל 
מחבלת  כדין  מהרשות  משכורת 
שהייתה עצורה בגלל כוונתה לבצע 
פיגוע טרור? במקרים אלו לאירוניה 

אין גבול.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

"וה‡י מה עניו 
מ‡ו„"

"אל תאמין בעצמך עד יום מותך" 
(אבות ב, ה)

ה"פני   בעל  מגור  אדמו"ר  כ"ק 
את  בילדותו  שאל  זיע"א,  מנחם" 
אביו האדמו"ר בעל ה"אמרי אמת" 
זיע"א: מדוע בכל התורה לא נכתב 
על משה רבינו כי היה "איש האלו־
בפרשת  התורה  בסוף  ורק  קים", 
"איש  עליו  נכתב  הברכה"  "וזאת 

האלוקים"?
ענה לו אביו: משה רבינו הרי היה 
האמין  ולא  האדם,  מכל  מאוד  עניו 
כשעמד  האחרון,  ביומו  רק  בעצמו. 
על  זאת  עשה  העולם  מן  להיפרד 
פי ציווי ה', כי אז היה צריך להודיע 

לדורות מי היה משה רבינו.

// יו"ר העבודה אבי גבאי הודיע על „בר המערכ
פרישה מהחיים הפוליטיים

"החלטתי ללכת עם הלב והאמת שלי ולא עם האינטרס הקר ולהסיר את עצמי 
מהרשימה לכנסת הבאה"

מ‡: ח. פרנ˜

לא  כי  הודיע  ששלשום  לאחר 
אתמול  המפלגה,  רשות  על  יתמודד 
העבודה  מפלגת  יו"ר  מודיע  (רביעי) 
ח"כ אבי גבאי כי הוא פורש מהחיים 
כתב  שפרסם  בהודעה  הפוליטיים. 
על  להתמודד  שלא  ההחלטה  "את 
לצי־ מזמן.  קיבלתי  המפלגה  ראשות 
להישאר  האם  התלבטות  נותרה  דה 
גבאי  אמר  לא".  או  לכנסת  ברשימה 
הלב  עם  ללכת  "החלטתי  והצהיר: 
הקר  האינטרס  עם  ולא  שלי  והאמת 
לכנסת  מהרשימה  עצמי  את  ולהסיר 

הבאה".
גבאי: "החלטתי ללכת עם הלב 
הקר  האינטרס  עם  ולא  שלי  והאמת 
לכנסת  מהרשימה  עצמי  את  ולהסיר 
הר־ בהקפאת  מדובר  אם  בין  הבאה, 
פריימריס  על  יוחלט  אם  ובין  שימה 

לחברי הרשימה".
היו"ר  כתב  שאחרי  היום  לגבי 

לא  קדימה.  תכניות  לי  "אין  הפורש: 
הציבור  עבור  אעשה  ומה  איך  יודע 
בעינה".  נותרה  שלי  המחויבות  אבל 
וכתב:  לשותפיו  גבאי  הודה  לסיום 

אנשים  לאלפי  לכם,  ומודה  שב  "אני 
נפלאים שחברים במפלגה, עשו ועו־
והמפלגה.  הציבור  למען  רבות  שים 

הלב שלכם במקום הנכון".

ההצעה של 'כחול לבן' לחרדים: 
הסכמה מראש על חוק הגיוס 

ושמירת הסטטוס קוו
המהלך המתגלגל ב'כחול לבן' נועד גם לאוזני המצביעים החילונים

מ‡: ח. פרנ˜

במפלגת 'כחול לבן' מגבשים 
שעשויה  לכת  מרחיקת  תכנית 
במ־ הבחירות,  לפני  להתפרסם 
ההתנג־ חומת  את  להבקיע  טרה 
להוכיח  רצון  ומתוך  החרדית  דות 
עדיין  הם  כי  החילוניים  לבוחרים 
נחשף  כך  שלטונית,  אלטרנטיבה 
פי  על  עיתונות'.  ב'קו  הבוקר 
לה־ מתכוונים  במפלגה  הדיווח, 
המ־ בסיס  על  הגיוס  לחוק  סכין 
המפלגות  שהגישו  האחרון  תווה 
החרדיות לליברמן והצהרה על אי 

ביצוע שינויים בסטטוס קוו.
עמלים  המגירה',  'תכנית  על 
והיא  המפלגה  בכירי  אלו  בימים 
הבכירים  בדרגים  ראש  בכובד  נדונה 
פרטי  את  הדברים,  מטבע  ביותר. 
המ־ הצד  בעיקר  מובילים  התכנית 

הלא  המשותפת,  במפלגה  יותר  תון 
בני  של  לישראל'  'חוסן  אנשי  הם 
ינקל־ עומר  החרדית  הח"כית  גנץ. 
העניינים  בסוד  היא  אף  נמצאת  ביץ' 
ומצד 'יש עתיד' בולט ח"כ מאיר כהן 
באופן  התכנית  להשקת  שדוחף  כמי 

פומבי.
'כחול  סיעת  התכנית,  פי  על 
המ־ צדדית  חד  בהצהרה  תצא  לבן' 
כל  את  החרדיות  למפלגות  עניקה 
להע־ מוכנה  תהיה  שהמפלגה  מה 
מו"מ  בעת  הבחירות  לאחר  להן  ניק 

קואליציוני, כלומר, כמעט הכל.
לבן'  'כחול  שתגיש  ה'חבילה' 
מוחלטת  הסכמה  תכלול  לחרדים 
מראש לחוקק את חוק הגיוס, בדיוק 
המ־ הגיעו  אליה  האחרונה  מהנקודה 
פלגות החרדיות במו"מ מול ליברמן, 
מתווה מרוכך שגם אליו התנגד יו"ר 
'ישראל ביתנו'. בנוסף, ההצהרה החד 

דרמ־ אמירה  לכלול  עשויה  צדדית 
טית, לפיה במידה ו'כחול לבן' תקבל 
ממשלה,  להרכבת  הזכות  את  לידיה 
הס־ בנושא  שינויים  כל  יינקטו  לא 
בממשלה  שהיה  מהמצב  קוו  טטוס 
על  מוסכמים  שיהיו  מבלי  היוצאת, 

כל הצדדים.
לא פחות מהרצון לפתוח ערוץ 
פוליטי מול המפלגות החרדיות, הרי 
שהמהלך המתגלגל ב'כחול לבן' נועד 
על  החילונים.  המצביעים  לאוזני  גם 
הג־ האתגר  במפלגה,  רשמי  גורם  פי 
דול שמלווה אותה הוא חוסר האמון 
לא  שכבר  החילונים,  המצביעים  של 
רואים בה אלטרנטיבה שלטונית. "הן 
מבחינה פוליטית, והן מבחינה ערכית 
בפני  להציג  לנו  נכון  יהיה  וציבורית, 
כולם עוד לפני הבחירות את החבילה 
השלמה ולהעניק לבוחרים את הזכות 

להחליט", צוטט ב'קו עיתונות'.

https://shaharit.com/#subscribeNow
mailto:office@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 
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 רחפן חדר לישראל מלבנון – וחזר
בדובר צה"ל הסבירו כי כלי הטיס הבלתי מאויש היה במעקב של צה"ל כל העת ◆ שלשום הזהיר אלוף פיקוד הצפון מהתבססות 

חיזבאללה בלבנון: "בונה תשתיות טרור ורקטות ממש פה ממול"

מ‡: מ. יו„
האווירי  למרחב  אתמול  חדר  רחפן 
של ישראל מלבנון, כך הודיע דובר צה"ל. 
על פי ההודעה הרחפן שב ללבנון והיה כל 
פרטים  נמסרו  לא  ישראלי.  במעקב  העת 

מגיע  האירוע  הרחפן.  של  משלחיו  על 
משא  של  אפשרות  על  דיווחים  רקע  על 
לפתור  במטרה  המדינות  שתי  בין  ומתן 
הימי  הגבול  סוגיית  סביב  המחלוקות  את 

והיבשתי.

אתמול התייחס אלוף פיקוד הצפון 
הטרור  ארגון  של  לאיומים  ברעם  אמיר 
שנים  לציון 13  בטקס  בלבנון.  חיזבאללה 
כי  הזהיר  הוא  השנייה  לבנון  למלחמת 
ועודנה  הייתה  חיזבאללה  של  "נאמנותו 

למנהיג העליון באיראן, ולא לאזרחי 
עלולה  מכך,  ישירה  כתוצאה  לבנון. 
הבאה  במערכה  לשלם  לבנון  מדינת 
שלה  הפעולה  שיתוף  על  כבד  מחיר 

עם הטרור השיעי".

עליית מדרגה:

 בלוני נפץ 
התפוצצו 
בעוטף עזה
אחרי שבמהלך יום האתמול 
התמודדו כוחות הביטחון עם 
מספר שריפות שנגרמו עקב 
בלוני תבערה, אחר הצהריים 

שוגרו בלונים שנשאו מטעני נפץ 
והתפוצצו מעל יישוב במועצה 
האזורית אשכול ◆ תושבים: 

"חלונות הבית רעדו"

מ‡: מ. יו„
טרור הבלונים שוב שובר שיאים: אתמול 
אחר הצהריים שוגרו מרצועת עזה בלונים שנ־
שאו מטעני נפץ והתפוצצו מעל ישוב במועצה 
האזורית אשכול. הפיצוץ נשמע היטב ותושבים 
היום  במהלך  רעדו".  הבית  "חלונות  כי  סיפרו 
התמודדו כוחות הביטחון עם יותר מחמש שרי־

פות בעוטף עזה.
אחת השריפות שפרצו היום כילתה יותר 
מ-50 דונמים של חיטה באזור קיבוץ נחל עוז. 
בנוסף פרצו שריפות ביער בארי ויער כיסופים. 
וכוחות  קק"ל  צוותי  פעלו  האש  מוקדי  בכל 

צה"ל וכן רכזי הביטחון.
דרום  במחוז  והצלה  הכבאות  מדוברות 
וגרורים  רט"ג,  קק"ל,  כיבוי,  "צוותי  כי:  נמסר 
צבאיים פעלו היום בגזרת מועצה אזורית אש־
כול בחמש שריפות ובגזרת מועצה אזורית שער 
הנגב בשתי שריפות, ובנתיבות בשריפה אחת. 
על כל השריפות הושגה שליטה ולאחר חקירה 
והצלה  מכבאות  שריפות  חוקר  ע"י  שבוצעה 
נתיבות ואשקלון נקבע השריפות נגרמו מבלוני 

תבערה".
אמר:  אשכול  מועצת  ראש  ירקוני,  גדי 
ההצ־ בטרור  העליה  ממגמת  מודאגים  "אנחנו 
שנה  זו  שלנו.  ובחקלאות  בטבע  והפגיעה  תות 
להיפסק  חייב  שהטרור  שומעים  שאנחנו  שניה 
ובינתיים הוא ממשיך והופך לשגרת חיינו. תו־
שקט  שמח,  לקיץ  וזכאים  מצפים  אשכול  שבי 
אז־ כל  כמו  שלהם,  בבתים  שריפות  ריח  ונטול 

רחי ישראל".
 

http://bit.ly/2WnR1Pk-leumit
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באיזה 
מקום אוכל 
לשאול ציוד

שלו אני זקוק, 
לגמרי בחינם?

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית  עיצוב ובניית אתרים  פיתוח אתרים  עימוד מקצועי
עריכה והפקת וידאו  צילום מקצועי  עיצוב פנים  הדמיות אדריכליות  איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
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בית פרוג מאפשרת לבוגרים לשאול ללא תשלום 
ציוד מקצועי מסוגים שונים, לצורך תרגול וגם לצורך 

ביצוע עבודות. הפרוגיסטים אף פעם לא לבד, 
בדרך להצלחה!

ח"כ הרב ישראל אייכלר במליאת הכנסת:

ליברמן חבר לרעים והכריז 
מלחמה נגד החרדים

"איווט ליברמן בעבר קיבל חמישה עשר מנדטים, הפעם הוא החליט שהוא 
יהיה רע כדי לעבור את אחוז החסימה. הוא הצטרף לרעים והכריז מלחמה

מ‡: ח. פרנ˜

בבמליאת  שנשא  בנאום 
הכנסת תקף ח"כ הרב ישראל את 
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליב־
טו־ אנשים  יש  מקום  "בכל  רמן: 
בים ויש אנשים רעים" אמר ח"כ 
לבית  שנכנס  "מי  אייכלר.  הרב 
המ־ הרופאים  את  רואה  חולים, 
בסבר  לחולים  שניגשים  סורים 
טוב.  בוקר  ומאחלים  יפות  פנים 
להם  אכפת  שלא  כאלו  גם  ויש 
מהחולה וכל מה שחשוב להם זו 
מוע־ הם  אבל  שלהם.  הקריירה 
החולים  בבית  שבולט  מי  טים. 
הוא  הטוב.  האדם  דווקא  הוא 

הפופולרי.

אנשים  יש  בכנסת  "גם 
יש  רעים.  אנשים  ויש  טובים 
כאלו שבאים לפה לעשות טוב, 
עו־ השקפת  ולפי  דעתם  לפי 
שכל  רעים  אנשים  ויש  למם. 
ומלחמה.  רעש  לעשות  מטרתם 
רעים  אנשים  יש  בתקשורת  גם 
שיוצר  למי  רק  במה  שנותנים 
טו־ דברים  על  ומהומה.  רעש 
בים יספרו בקושי בעמוד חמש 
עשרה. מי שרוצה לבלוט – צריך 

להיות רע".
הזכיר:  אייכלר  הרב  ח"כ 
"איווט ליברמן בעבר קיבל חמי־
הוא  הפעם  מנדטים,  עשר  שה 
החליט שהוא יהיה רע כדי לעבור 
הצטרף  הוא  החסימה.  אחוז  את 

הם  יחד  מלחמה.  והכריז  לרעים 
יהודים  בין  חירום  מצב  יוצרים 
וזוממים  אומרים  הם  ליהודים. 
חי־ כפיה  ממשלת  להקים  בגלוי 
ורוצה  לשמאל  חובר  הוא  לונית. 
להקים אתו יחד ממשלה בלי נת־

ניהו ובעיקר בלי חרדים".
"לא־ אמר:  דבריו  בסיום 
אתם  אומר,  אני  הרעים  נשים 
מיליון  חצי  להדיר  תצליחו  לא 
ועוד  התורה  ויהדות  ש"ס  בוחרי 
מיליון וחצי אנשים דתיים ומסו־
ליצור  תצליחו  לא  אתם  רתיים. 
וליהדות  להלכה  לגיטימציה  דה 
ירעים  עוד  "ומצעדנו  החרדית. 
יש־ הרב  ח"כ  אמר  פה".  אנחנו 

ראל אייכלר.

mailto:H3268992@gmail.com
http://bit.ly/2C5MBB3
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צ'כיה: מפגינים קוראים לראש הממשלה 
להתפטר לאחר שנחשד בשחיתות

המפגינים קוראים גם לשרת הפנים בממשלה להתפטר מתפקידו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שא־ לאחר  השבוע  סערה  צ'כיה 
וקראו  המדינה,  ברחבי  הפגינו  לפים 
מתפקידו.  להתפטר  הממשלה  לראש 

שחי־ פרשית  בעקבות  זעמו  המפגינים 
הממשלה  ראש  עומד  שבמרכזה  תות 

אנדריי באביש ושרת המשפטים שלו.
הממשלה  ראש  החשד,  לפי 

על  לו  שניתנו  בכספים  שימוש  עשה 
צ'כיה,  עבור  האירופי  האיחוד  ידי 
הכלכלית  באימפריה  השקיע  אותם 

שבבעלותו.

מתמודד בפריימריז הדמוקרטי: 
'אקצץ את הסיוע לישראל אם 
נתניהו יספח את ההתנחלויות'

בדבריו הבהיר האיש כי למרות זאת הוא תומך במדינת ישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המדאיגים  הקולות  נמשכים 
הדמוקרטית:  המפלגה  של  מכיוונה 
הדמו־ בפריימריז  המתמודדים  אחד 
לנשיאות  המועמד  תפקיד  על  קרטי 
ארה"ב, פיט בוטיג'ג' שמו, אמר כי בכ־
וונתו לפגוע בסיוע האמריקני לישראל 
שבגדה  ההתנחלויות  את  תספח  זו  אם 
ראש  שהצהיר  כפי  לשטחה,  המערבית 
האח־ הבחירות  טרם  נתניהו  הממשלה 

רונות. 

בה  באינדיאנה,  שנשא  בנאום 
התייחס  שלו,  החוץ  מדיניות  את  הציג 
בוטיג'ג' להצהרה של בנימין נתניהו על 
 – ושומרון  ביהודה  ההתנחלויות  סיפוח 
ואמר שמבחינתו המשמעות של סיפוח 

היא קיצוץ בסיוע האמריקני.
בהמשך דבריו הבהיר האיש כי הוא 
תומך ישראל. לדבריו, כמו שפטריוט אמ־
מדיניותו  על  ביקורת  למתוח  יכול  ריקני 
של נשיא ארה"ב, כך ידיד של ישראל יכול 

להתנגד לפעולות של ממשלתה. 

האדמו"ר מקרעטשניף לח"כ בני גנץ: 
"תהיה שליח לעם ישראל"

את הדברים אמר האדמו"ר לגנץ במעמד ניחום אבלים אצל סגן שר החינוך מאיר פרוש 

מ‡: ח. פרנ˜ל
כש־ אתמול  נרשם  מעניין  אירוע 
חבר הכנסת בני גנץ פגש את כ''ק מרן 

האדמו''ר מקרעטשניף שליט"א.
השניים ישבו זה לצד זה ושוחחו 
על שורשי משפחת גנץ שמקורם בעיר 
הגיע  גם  משם  שבהונגריה,  מארמרוש 

האדמו"ר מקרעטשניף.
האדמור  אמר  השיחה  במהלך 
מה  את  אין  לפיד)  (יאיר  "לו  כי   לגנץ 
אבל  הונגרי  גם  אמנם  הוא  לך,  שיש 
שורשים  שלך.  השורשים  את  לו  אין 
האדמו״ר  אחר.  משהו  זה  ממארמרוש 
כמו  שיהודים  אומר  היה  ז״ל  מויז'ניץ 
במארמרוש לא ניתן למצוא". האדמו״ר 
הוסיף וסיפר כי "היתה שם אמונה. לא 
רק הגברים, גם אצל הנשים הפשוטות. 
היה  שלא  באופן  בצדיקים  האמינו  הם 
מאוד  היה  מארמרוש,  למצוא,  ניתן 

מיוחד".
של  ש"אבא  לו  השיב  גנץ  ח''כ 
השותף שלי (לפיד) היה בבודפשט ולא 

לבר־ זכרם  מהורי  למדתי  במארמרוש, 
כה שתמיד להסתכל על הטוב ולהתמו־
דד עם זה - ובכל אופן יש משהו טוב".

בסיום השיחה בירך האדמו''ר את 
גנץ "השם ייתן שתהיה שליח לעם יש־
הכנסת  חברת  גם  נכחה  במקום  ראל". 
אל  ופנתה  לבן,  מכחול  ינקלביץ,  עומר 

האדמו''ר בבקשה שיברך גם אותה.
בעקבות  עניין  מקבל  האירוע 
הפרסומים בשבועות האחרונים על כך 
לשנות  החליטו  לבן  כחול  שבמפלגת 
את האסטרטגיה שלהם ולקרוץ לציבור 
החרדי, מתוך הבנה שזה הסיכוי היחידי 

שלהם להרכיב ממשלה.

03-742-742-7

פרנו // „ו„ פרי„

מלחמ הכול בהכול
להגיע  שניתן  היחידה  המסקנה  זו  הכוח.  בכל  חוזרת  הישנה  מפד''ל 
אליה ממלחמת הכול בהכול המתרחשת בימים האחרונים באיחוד מפ־
לגות הימין. הרוטינה קבועה למדי. מקורבים מוציאים הודעות התקפה 
חריפות, מחוללים מלחמת ציוצים ועקיצות, ולמחרת מוציא האיש עצמו 
הודעה הכחשה גורפת ומודיע כי כמובן זו לא העת למלחמה וכי מדובר 
בירי בתוך הנגמ''ש. אתמול היה זה ח''כ מוטי יוגב שהחליט להתנגח בשר 
החינוך לשעבר נפתלי בנט, עד לא מזמן יו''ר המפלגה שלו, וטען במילים 
שלא נצטט מעל במה מכובדת זו כי בנט 'עשה סיבוב' על הציונות הד־
תית. בנט כמובן לא נשאר חייב והחזיר ליוגב מנה אחת אפיים. מייד ששו 
והצטרפו למחול השדים בצלאל סמוטריץ מהאיחוד הלאומי ואיתמר בן 
גביר מעוצמה יהודית. כל אחד טרח להביע את דעתו המנומקת במרי־
וכי  לריב  הזמן  לא  שזה  ועדה  עם  קבל  מכריזים  שהם  תוך  התורנית  בה 
מפלגות הימין חייבות להתאחד. הסיטואציה הזו מזכירה יותר מכל את 
מפד''ל הישנה של בעלי השפם והכרס. מפלגה בה התנגחו אחד בשני בלי 
לדעת למה ועל מה... סתם כך בשביל הכיף. הרי בואו נזכור, איחוד מפ־
לגות הימין לא נחלו הצלחה מסחררת בבחירות האחרונות. הם סיימו עם 
חמישה מנדטים בלבד, שלמזלם הטוב היו די קריטיים להרכבת ממשלה. 
הם מתנהגים כמו מפלגה שקיבלה לכל הפחות 20 מנדטים. המינוי  אך 
המיוחל של רפי פרץ לתפקיד שר החינוך הזמני טרם בוצע כי סמוטריץ 
מתעקש לקבל שני תיקים. שקד ובנט עדיין משייטים בין מפלגות שונות. 
הכול כי האנשים במפלגות השונות המרכיבות את יצור הכלאיים הנק־
רא איחוד מפלגות הימין טרם השכילו להתבגר. ברור לכולם שהצבתה 
של שקד בראשות הרשימה תניב להם מנדט או שניים יותר מרפי פרץ. 
שקד החילונית זוכה לאהדה רבה בקרב קהל מצביעים רחב מעבר לקהל 
היעד של המפלגה, אך רפי פרץ מסרב לעשות משהו שאפילו נפתלי בנט 
נתן לו הסכמה עקרונית. לתת לשקד לעמוד בראשות המפלגה. שיקולי 
כבוד ואגו החריבו את המפד''ל, ואם בגלגול החדש לא יידעו חברי איחוד 

מפלגות הימין, ובראשם חברי הבית היהודי להתבגר, סופה יהיה דומה.

פרנו פוליטי // מ‡: חיים פרנ˜ל
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טראמפ: 'לא הייתי מאשר את גיוסו 
של אח הרודן הצפון קוריאני'

הדיווח מגיע בצל הניסיונות להביא את צפון קוריאה למו"מ עם ארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שסו־ כך  על  הדיווח  לאחר 
ארה"ב  של  המרכזית  הביון  כנות 
של  אחיו  את  לשורותיה  גייסה 
ג'ונג'  קים  קוריאני  הצפון  הרודן 
התבטא  נאם,  ג'ונג'  קים  און, 
דונלד  האמריקני  הנשיא  בעניין 
היה  לא  הוא  כי  ואמר  טראמפ 
נאם  את  לגייס   CIA-ל מאשר 

לשורות הארגון. 
"אני יודע זאת: היחסים הם 
תחת  קורה  היה  לא  שזה  כאלה, 
שלטוני, אבל אני לא יודע על זה, 
אף אחד לא יודע", כתב טראמפ. 

הני־ ברקע  מתפרסמים  הדברים 
סיונות להביא למו"מ בין ארה"ב 

לצפון קוריאה במטרה לפרק את 
האחרונה מנשקה הגרעיני. 

דיווח: 

צה"ל תקף בסוריה מטרות חיזבאללה
הארגון הסורי לזכויות אדם דיווח כי מטרות של ארגון הטרור השיעי נפגעו 

בתקיפה שיוחסה לישראל הלילה בדרום סוריה ◆ התקיפה הזאת, אחר שורה 
ארוכה של התקפות

מ‡: מ. יו„

הארגון הסורי לזכויות אדם 
חי־ של  מטרות  כי  אתמול  דיווח 
זבאללה נפגעו בתקיפה שיוחסה 
סוריה.  בדרום  שלשום  לישראל 
יע־ שני  הותקפו  הדיווח,  פי  על 
לא  אך  השיעי,  הארגון  של  דים 
סו־ תקשורת  כלי  נפגעים.  היו 
ההגנה  מערכות  כי  דיווחו  ריים 
האווירית יירטו טילים ישראלים 
עיירה  אל-חארה,  לתל  שכוונו 
בסו־ דרעא.  מחוז  בצפון-מערב 

סאנ"א  הסורית  הידיעות  כנות 
אך  בתקיפה  נזק  נגרם  כי  דווח 
גורם  במקום.  נפגעים  היו  לא  כי 
ניסתה  ישראל  כי  לסוכנות  אמר 
אל־ בלוחמה  להשתמש  לכאורה 
של צבא  נגד הרדארים  קטרונית 

סוריה.
הטילים  הדיווח,  פי  על 
חיז־ מטרות  שתי  לעבר  כוונו 
אל-חארה  בתל  האחת  באללה. 
הממוקמת על הר הנחשב נקודה 
רמת  על  המשקיפה  אסטרטגית, 
ניצבת  דיווחים,  פי  על  הגולן. 
באזור כיום עמדת הגנה אווירית 

ארגון  של  מודיעין  ומרכז  סורית 
הטרור השיעי. עוד דווח כי הטי־
כוחות  של  בסיס  לכיוון  נורו  לים 

חיזבאללה בעיר קוניטרה.
שלשום  שאירעה  התקיפה 
תקריות  של  לשורה  מתווספת 
האחרונים.  בשבועות  בסוריה 
לפני כשבוע זוהה ירי נ"מ מסוריה 
לעבר החרמון. הקליעים לא פגעו 
בשטח ישראל ולא גרמו לנפגעים 
לאחר  אירעה  התקרית  נזק.  או 
בכלי  דווח  יוני  חודש  שבתחילת 
שי־ ישראל  כי  סוריים  תקשורת 
גרה כמה טילים לעבר מחסן טי־
לים בבסיס חיל האוויר T4 בחו־
הממלכתית,  הטלוויזיה  לפי  מס. 
בני  שני  צבאי,  גורם  שציטטה 
נוספים  שניים  ועוד  נהרגו  אדם 
לזכויות  הסורי  הארגון  נפצעו. 
הרוגים,  חמישה  על  דיווח  אדם 
בבסיס  סוריה.  מצבא  חייל  בהם 
דיווחים  לפי  מוצבים,  האווירי 
ולוחמי  איראניים  כוחות  שונים, 

חיזבאללה.
כמה ימים לפני כן מטוסים 
האוויר  חיל  של  קרב  ומסוקי 
צבאיים  יעדים  כמה  תקפו 

ובהם  סוריה,  לצבא  השייכים 
כמה  ארטילריה,  סוללות  שתי 
בח־ ומודיעין  תצפית  עמדות 
הגנה  סוללת  וכן  הגולן  רמת  זית 
התקיפה   .SA-2 מסוג  אווירית 
בוצעה בתגובה לירי שתי רקטות 
משטח סוריה לעבר החרמון בצ־
פון רמת הגולן יום לפני כן. עוד 
נמסר כי אחת מהרקטות אותרה 

בשטח ישראל.
בנימין  הממשלה  ראש   
לדיווח.  במרומז  התייחס  נתניהו 
לנ־ הממלכתי  האזכרה  בטקס 
יש־ מדינת  של  הרביעי  שיאה 
העלמין  בבית  קציר  אפרים  ראל 
נתניהו: "שרשרת  אמר  ברחובות 
מתמו־ אנו  שאיתם  המבחנים 
אנו מגיבים  דדים איננה פוסקת. 
התקפה  לכל  ובעוצמה  בתקיפות 

נגדנו".
פו־ "איננו  הדגיש:  נתניהו 
אנחנו  מעשה,  לאחר  רק  עלים 
לפני  האויב  של  יכולות  שוללים 
ועקבי  שיטתי  באופן  מעשה. 
מאויבנו  למנוע  פועלים  אנחנו 
בק־ נגדנו  תקיפה  בסיסי  להקים 

רבתנו".

מקצועי?איור
קורס

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית  עיצוב ובניית אתרים  פיתוח אתרים  עימוד מקצועי
עריכה והפקת וידאו  צילום מקצועי  עיצוב פנים  הדמיות אדריכליות  איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il • 072-3954526 בית פרוג

הקורס שיגלה לך כיצד הכישרון שלך יכול 
להפוך לפרנסה בהרבה מאוד דרכים וגוונים!

מסלולים לגברים ולנשים, בירושלים ובבני ברק
 מלגות לזכאים - ההרשמה בעיצומה!

|
N

G

רק בפרוג טובי המאיירים יכשירו אותך במגוון טכניקות: 
מרישום בעיפרון ומכחול ועד איור בתוכנות המתקדמות ביותר

רק בפרוג תגלה באיזה עולם יתאים לך להתפתח
ולצמוח בענק: ספרי ילדים, קומיקס, קריקטורות

איורים לפרסום ולעיתונות ועוד
רק בפרוג תוכל לקבל כבר במהלך הקורס הפניות 

לביצוע פרויקטים באיור, וכך להשתלב בשוק במהירות
כשכיר או כעצמאי

בי

http://bit.ly/2C5MBB3
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צה"ל מצמצם עמדות שמירה 
ביהודה ושומרון

פיקוד המרכז הודיע לשורת התנחלויות על קיצוץ מאבטחים אזרחיים בשל הצורך בהעלאת שכרם  
◆ טרם קבלת ההחלטה, התקיימו דיונים בצה"ל בנושא

מ‡: מ. יו„
בימים  הודיע  בצה"ל  המרכז  פיקוד 
כפר  מורה,  אלון  להתנחלויות  האחרונים 
ועלי  אלון  ארבע,  קריית  קידר,  אדומים, 
שביהודה ושומרון, על קיצוץ במאבטחים 
בשל בעיה תקציבית. בין שמונה העמדות 
שהוקמה  העמדה  גם  נמצאת  שיצומצמו, 
בעקבות רצח הילדה הלל אריאל בקריית 

ארבע לפני שלוש שנים.
המאבט־ שכר  העלאת  הוא  הרקע 
חים. השכר הנמוך המשולם בתחום הקשה 
אזרחיים,  מאבטחים  העסקת  על  מאוד 
על  בצה"ל  הוחלט  רבים  דיונים  ולאחר 
הת־ על  השפיע  זה  שינוי  השכר.  העלאת 
יכול  אינו  כי  להודיע  לצה"ל  וגרם  קציב 

לחרוג מהמסגרת.
במכתב שהגיע ביום שלישי לראשי 
"אנו  נכתב:  המרכז  מפיקוד  עלי  היישוב 
נדרשים לצמצם בתקנים בכדי לעלות את 
מס־ אי-פריצת  ומנגד  המאבטחים,  שכר 
כי  טענו  במכתב  הכללית".  תקציבית  גרת 
בהעלאת  נעוץ  התקציבי  לקיצוץ  הסיבה 
המאבטחים.  של  המיועדת  משכורתם 
המאבטחים  שכר  העלאת  על  "ההחלטה 
לקיים  יתאפשר  לא  ובלעדיה  קריטית 

שמירה נאותה ביישובים".
בצה"ל מודים כי הקיצוץ הוא בעייתי 
וכתבו: "ברור לכל שצמצום התקנים אינו 
מיטבי, אך במכלול השיקולים הינו הכרחי 
לאור כך הוחלט על הורדת התקן ביישוב". 
קבלת  טרם  כי  בצה"ל  מציינים  זאת,  עם 

ההחלטה התקיימו דיונים בנושא.

בנימין  למועצת  הגיע  דומה  מכתב 
אדו־ כפר  עם  יחד  בתחומו  נמצאת  שעלי 
המרכז,  פיקוד  הנחיות  לפי  ואלון.  מים 
חודש  במהלך  לתוקפה  תיכנס  ההחלטה 
ארבע  בקריית  ביטחון  גורמי  אוגוסט. 
אדם.  חיי  בהפקרות  "מדובר  כי  אמרו 

משרד הביטחון חייב להתעשת ומהר".
הפזיזה  "ההחלטה  כי  הוסיפו  בעלי 
להפ־ להוביל  הולכת  הביטחון  משרד  של 
לדברי  היישוב".  בביטחון  מוחלטת  קרות 
חווה  שנים  שלוש  לפני  "רק  התושבים, 
היישוב אירוע קשה מאוד. כמעט ונטבחה 
לתו־ הודות  אך  במיטתה,  שלמה  משפחה 
שייתו של אב המשפחה ותגובתם המהירה 

של כוחות הביטחון, המשפחה ניצלה
את  לקרקע  מבקש  הביטחון  "משרד 
באפ־ ולפגוע  היישוביות  הביטחון  יכולות 
היישוב",  תושבי  ביטחון  על  לשמור  שרות 
שלא  זה  הסיפור  בכל  "התמוה  בעלי.  אמרו 

נעשה דיון בכלל בדרג המקצועי אלא החל־
טה שרירותית של משרד הביטחון והפיקוד". 
גם בוועד כפר אדומים תקפו את ההחלטה 
ואמרו: "מדובר בהחלטה לא ראויה. לא ניתן 
הביטחון  משרד  של  האבטחה  את  להחליף 
בהטלת נטל נוסף על התושבים. הדבר יגרום 

לפגיעה קשה בביטחון התושבים"
עבודת  "במסגרת  כי  נמסר  מצה"ל 
תנאי  שיפור  לטובת  מרכז  בפיקוד  מטה 
ושומ־ יהודה  באזור  היישובים  מאבטחי 
המאבט־ שכר  את  להעלות  הוחלט   - רון 
חים לשעה. המסגרת התקציבית מחייבת 
הורדה בתקני המאבטחים בשל החלטה זו

אמצעים  הביטחון  ולגופי  "לצה"ל 
בצירים  הן  תושבים,  על  להגנה  שונים 
והן ביישובים. צה"ל פועל כל העת בכלל 
גלויים   - לרשותו  העומדים  האמצעים 
הביטחון  על  לשמור  מנת  על   - וסמויים 

במרחב איו"ש".

סיכום עונת הרבייה של הדגים - יותר 
הסברה ופחות אכיפה

היחידה הימית של רשות הטבע והגנים מביעה שביעות רצון מהיענות ציבור הדייגים לאיסור הדייג 
בעונת הרבייה של הדגים

מ‡: יר‡ל לבי‡

התי־ בים  הדגים  של  הרבייה  עונת 
כון יחד עם האיסור הגורף על כל שיטות 
במאי,  (ב-30  לאחרונה  הסתיימה  הדייג 
מכמו־ ספינת  ודייג  לוקוסים  דייג  למעט 
רת) וברשות הטבע והגנים, האמונה מטעם 
הדייג,  על  הפיקוח  על  החקלאות  משרד 
מביעים שביעות רצון גבוהה יחסית משי־
והיענות  הדייגים  ציבור  עם  הפעולה  תוף 
שמירה  למען  הדייג  איסור  לנושא  מצדם 

על משאב הדגה.
ביחידה  שערכו  ראשוני  מסיכום 
כי  עולה  והגנים  הטבע  רשות  של  הימית 
בלב   והאכיפה  הפיקוח  מבצעי  במסגרת 
במה־ שנערכו  ובשווקים,  במעגנות  הים, 
שיטות  כל  על  הגורף  האיסור  חודש  לך 
ועד  לאפריל   28 התאריכים  בין  הדייג 
אותו  הדייגים  ציבור  רוב  למאי,  ה-30 
פגשו פקחי היחידה הימית הכיר והבין את 
התקנות, את חשיבותן והקפיד על איסור  
זו  תקופה  במהלך  זאת,  עם  יחד  הדייג.  
רשות  של  הימית  היחידה  פקחי  פעלו 
בים  אכיפה  אירועי  בכ-22  והגנים  הטבע 

התיכון  במסגרתם נתפסו דייגים שעסקו 
בדייג בניגוד לחוק ולאיסור הגורף, כאשר 
ללא רישיון.  גם  זאת  עשו  חלק מהדייגים 
כמו כן נרשמו מתוך כלל אירועי האכיפה 
שדגו  מכמורת  ספינות  של  מקרים  שני 

דגים ממשפחת הדקרים (לוקוסים).
היחידה  מנהל  ארי,  בן  יגאל  לדברי 
"עונת  והגנים*,  הטבע  רשות  של  הימית 
למען  ביותר  קריטית  תקופה  היא  הרבייה 
שמירה על משאב הדגה בים התיכון. לאור 
כך  נערכנו מבעוד מועד להגברת מאמצי 
תגבור  לצד  הדייגים  ציבור  מול  ההסברה 
זאת  במסגרת  והאכיפה.  הפיקוח  פעילות 

התקשורת  בערוצי  פרסומים  קידמנו 
בשיתוף משרד החקלאות טרם עונת הר־
בייה והפקנו מודעות גדולות בשפה העב־
רית והערבית שנתלו בכל מעגנות הדייג, 
גם  פעלנו  בנוסף  בארץ.  ונמלים  מרינות 
בערוצי הרשתות החברתיות וכל דייג עם 
רישיון קיבל מאיתנו מסרון לנייד עם קי־
שור לאתר רשות הטבע והגנים עם הסבר 
מקצועי על עונת הרבייה וחשיבותה ותק־
נות האיסור על הדייג למען שמירת משאב 
הדגה. שמחנו לראות הזדהות מצד ציבור 
של  והקפדה  אלו  פעולות  עם  הדייגים 

רובם על התקנות".

̃ ב „ כל'ס ליים בפועל? חל כ̂י
למדנו שאחת הדרכים לחכמה היא "במיעוט שינה" השאיפה 
וב־ השינה,  נגד  שלנו  מתמיד  במאבק  ביטוי  לידי  באה  לחיים 
מילים אחרות "להתעורר ולהתחיל לחיות" וכאשר אנחנו מת־
מתמיד  מאבק  מאתנו  דורשת  הערנות  על  השמירה  עוררים, 
שלנו  הישנים  וההתנהגות  החשיבה  דפוסי  וכל  הדחיינות  נגד 

לחיים. 

יש לנו הארות, אנו מגיעים למסקנות והחלטות האם שייך שנ־
צליח לשמור על ההתלהבות ליותר מאשר לרגע קצר אחד?

אחד הדברים שעלינו להיזהר זה לחיות חיים מחוסרי הכרה!

המאבק היומיומי שלנו נגד הישנוניות והערפול שסביבנו בנוגע 
כלומר  מאבק "למשמעות"  בעצם  הוא  אתנו  שקורה  מה  לכל 
מאבק שלנו שאנחנו מקיימים כדי שיהיה לנו משמעות לחיים, 
בני אדם היום משתמשים בקושי באחוז אחד קטן מהפוטנציאל 
שגלום בתוכם, אדם לא עלינו עלול לחיות את כל חייו ובו בזמן 
שהוא חי הוא לא מודע להרבה מהדברים שקורים סביבו בעו־
לם. אל תלך, תדבר, או תאכל כמו אדם בהכרה חלקית, עליך 
להשים לב למה שאתה עושה בכל זמן שהוא, בכל רגע ורגע 
מהחיים שלך, עליך להיזהר מחיים מחוסרי הכרה, אל תסתובב 

עם ראש ריק ממחשבות. 

למשל: אתה עומד עכשיו בתור בקופה בסופר והמוח שלך ריק 
ישר  אז  מחשבה.  של  לחלוחית  שום  ללא  תוכן  מכל  לחלוטין 
אתה מוציא את הפון ומתגלגל עם האצבעות שלך, במקום זאת 
נער את הראש שלך ותתעורר תתחיל לחיות חיים עם מהות, 
מה אני עושה? לאן אני הולך? למה אני הולך לשם? מה המטרה 
תעו־ עבורי?  מסוכן  או  יעיל  זה  מזה?  ארוויח  אני  מה  שלי? 
רר את המטרה שלך בחיים! את השאיפות שלך את הרצונות 
שלך בחיים, מה אתה מתכוון לעשות בקשר לזה? או שזה סתם 
תוכנית  לך  יש  שלך?!  בראש  מסודרות  לא  ורצונות  שאיפות 

פעולה איך אתה מוציא את זה בפועל? 

תבדוק את הנושאים שחשובים לך בחיים ברצינות יתרה, ות־
קבל תשובות אמתיות. שאל את עצמך למה אני חי? מה אני 

רוצה לעשות את עם החיים שלי?

כאשר נקום ונתעורר עוד נראה את האופק בבהירות והלב ירנן 
וישיר, תמיד נמשיך ללכת ולא נעצור אי שם בדרך יש קרן אור, 
ונשלם  תם  לאור,  החושך  מן  לך  לעולם  צא  אדם  בן  קום  לכן 
יום המשא האפור שלך. עכשיו הזמן שתדאג לעצמך להרגיש 
אותך  מלווה  לשנות  האומץ  מרכז  ורגועים,  טובים  יותר  חיים 
לתוצאות,  מלאה  באחריות  להצלחה  אישית  ליווי  בתוכנית 
ההצלחה ממשיכה עכשיו נפתח מחזור שלישי 17.6.19 קורס 
TMP- וסוגסטיות    טראנס  המודע  תת  לתכנות  פרונטלי 

Therapeutic Mind Programming

דמיון מודרך סוגסטיבי | NLP Basic Practitioner לדעת 
להניע תהליכי שינוי עמוקים בעצמך ובאנשים, להתחבר לכל 
אדם בשניות, להיות אדם משפיע וכריזמטי שממגנט אליו אנ־
שים אתה חייב(!) לרכוש את היכולת לתכנת את תת המודע! 
הפרטים  לכל  ד"ר שינוי  של  ביותר  המקיף   TMP -ה קורס 
המלאים 0506669924        קורס מתומצת ועניני וממוקד מטרה  
טראנס וסוגסטיה תרפי ברמה הגבוהה ביותר לתכנת את תת 
.0506669924 לפרטים  אפשרי  הבלתי  את  לעשות  המודע 

הראשון מסוגו בישראל

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

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

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

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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להצטרפות להגרלת דירה ברגע
במכשירי קהילות ונדרים פלוס
חפשו דירה ברגע או איחוד הצלה

 1,600,000

או חייגו עכשיו:

*5935
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לחץ כאן
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תקיפה אנטישמית בארגנטינה: 

נערים תקפו את 
שליח חב“ד ברוסריו

הרב שלמה טאוויל, שהותקף על ידי 3 נערים ברוסאריו 
שבארגנטינה, שיחזר: "הם תקפו אותי ליד ביהכ"נ 

וקראו קריאות נגד יהודים. גוי הציל אותי"

מ‡: יר‡ל לבי‡

רוסריו –  הרב שלמה טאוויל, 
מנהל בית חב“ד ברוסאריו, הותקף 
ביום א‘ על ידי שלושה נערים. בה־
תחלה הם פגעו בו מילולית, ולאחר 
מכן היכו אותו והשליכו אותו לרצ־

פה, בעטו בו ודרכו על כובעו.
שרק  מעלה  מקומי  דיווח 
התו־ את  סיים  השכנים  של  סיוע 
וההערכה  נגדו,  והאלימות  קפנות 
רקע  על  בתקיפה  שמדובר  היא 

אנטישמי.
מש־ נשיא  דובקין,  גבריאל 
של  הישראליים  האיגודים  לחת 

שהרב,  מסר   (“DAIA”) רוסאריו 
זה  רוסאריו  חב“ד  בית  את  שמנהל 
היטב  מתאושש  עשורים,  שלושה 
מהפציעות והוא מלווה במשפחתו.
מה־ מאוד  מוטרדים  ”אנחנו 
תקיפה הזו“, סיפר דובקין והדגיש: 
בודדים  מקרים  מתרחשים  ”לרוב 
לחברי  אנטישמיים  עלבונות  של 
הקהילה, אך מעולם לא אירעה תו־

קפנות כה חריגה“.
הרב שלמה טאוויל, שהותקף 
על ידי 3 נערים ברוסאריו שבארג־
נטינה, שיחזר: "הם תקפו אותי ליד 
ביהכ"נ וקראו קריאות נגד יהודים. 

עובר אורח הציל אותי".

שני פועלים נפצעו קשה בתאונת עבודה 
במפעל בדרום

השניים נפצעו ככל הנראה לאחר שירדו לבור בעקבות חפץ שנפל ◆ אחד מהם נפגע משאיפת אוויר מזוהם 

מ‡: מ. יו„
אתמול  נפצעו   30 כבני  פועלים  שני 
בתאונת עבודה במפעל בדרום. ככל הנראה, 
מוגדר  מצבם  לבור.  שירדו  בעת  נפגעו  הם 
קשה. פועל נוסף במצב קל. צוותי מד"א פינו 
אותם לבית החולים סורוקה והשניים מורד־

מים ומונשמים.
לאחר  קצר  זמן  כי  נמסר  מהמשטרה 
מת־ המקרה.  אודות  דיווח  התקבל  האירוע 
עבודת  במהלך  כי  חשד  עלה  ראשוני  חקור 

הפועלים נפל חפץ לתוך בור. אחד מהם
כתוצאה  ונפגע   - לבור  ירד  נראה,  כך 
חקי־ כי  נאמר  עוד  מזוהם.  אוויר  משאיפת 
לחוקר  הועבר  ודיווח  נמשכת  המקרה  רת 

תאונות עבודה.

פראג: הושחתה אנדרטה לילדים יהודים 
המשטרה חוקרת את המקרה, אך עד לשלב זה לא בוצעו מעצרים

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  לזכרם  בפראג  אנדרטה   – פראג 
ילדים יהודים שנמלטו מהנאצים ערב מלח־
מת העולם השנייה הושחתה, במה שמסתמן 

כפעולה שתוכננה מראש.
זיכרון  במצבת  מדובר 
חילוץ  שכלל  מבצע  ל“קינדרטרנספורט“, 
מאות ילדים יהודים בעזרתו של סר ניקולס 
וינטון, שנודע בכינויו – ”אוסקר שינדלר הב־
ריטי“. ייצוגה הציבורי של האנדרטה משקף 
חלון ובו טביעות ידיים שתיארו את הפרידה 

הקשה של ילדים מהוריהם.
המבצע, שהחל בדצמבר 1938 ונמשך 
עד פרוץ מלחמת העולם השנייה ב-1 בספ־
טמבר 1939 (אלול תרצ"ט), כלל איסוף פר־
טים על ילדים יהודים שחיו בשטחי גרמניה 
מציאת  וצ‘כוסלובקיה,  אוסטריה  הנאצית, 
זיוף  גם  כמו  בבריטניה  מאמצות  משפחות 
מסמכים, מתן שוחד לפקידים וארגון רכבות 

שיסיעו אותם לבריטניה.
בפועל, שמונה רכבות ובהן 669 ילדים, 
השלישי,  הרייך  שטחי  דרך  מהמדינה  יצאו 

לכיוון הולנד ומשם הועלו הילדים על אניות 
בדרך לבריטניה.

הזיכ־ מצבת  את  שחרט  הונאט,  יאן 
נפגעה  שהאנדרטה  סבור  הוא  כי  אמר  רון, 
מסג־ את  פירק  גם  שמישהו  אחרי  מפטיש 
רת העץ שהגנה עליה. ”במאה אחוז זה היה 
מעשה מתוכנן“, הוא אמר לעיתון ”גרדיאן“ 

מוכן  הגיע  זה  את  שעשה  ”האיש  הבריטי. 
אין  מ“מ,   18 הוא  הזכוכית  של  העובי  לכך. 
בדרך  להיסדק  היה  יכול  שזה  סיכוי  שום 
אחרת. באחת מכפות הידיים שטבועות שם 
המ־ אמר.  כן“,  גם  האצבעות  קצוות  נשברו 
שטרה חוקרת את המקרה, אך עד לשלב זה 

לא בוצעו מעצרים.

בעקבות האסונות:

פניה לממשלה: לטפל בדחיפות בהעברת 
התקציב לתכנון הרחבת כביש 90

בעקבות התאונה החזיתית הקטלנית שאירעה על כביש 90 סמוך לעין יהב, בה נהרגו שתי ילדות, אומר ראש 
מועצה אזורית הערבה התיכונה: "לצערנו אנו עדים לתאונה חזיתית קטלנית נוספת על כביש 90. כמה קורבנות 

עוד יגבה כביש 90 עד שתואיל ממשלת ישראל להעביר את התקציב הדרוש להרחבת הכביש?!"

מ‡: יר‡ל לבי‡

אירעה  וקטלנית  קשה  חזיתית  תאונה 
שתי  של  רכב,  כלי  שני  בין  ימים  כמה  לפני 
משפחות עם ילדים, לצערנו נקבע מותן של 
באורח  נפצעו  מהנוסעים  כמה  מהילדות.   2

קשה.
תאונות  מספר  אירעו  האחרונה  בשנה 
נהר־ בהן  ואחרות  חזיתיות   ,90 כביש  על 
שנה  בחצי  רק  ותיירים.  ילדים  אזרחים,  גו 

האחרונה נהרגו 30 בני אדם כולל ילדים.

הערבה  האזורית  המועצה  ראש 
התיכונה אייל בלום אומר: ״חופשת הקיץ 
יוצרים  שנפתחו,  התעופה  ושדות  בפתח 
רכב על כביש 90 בנו־ של כלי  כבד  עומס 
סף לעומס הרגיל, ועדיין משרד התחבורה 
שהבטיח כי יחל בתכנון הרחבת כביש 90 
חוד־ מספר  לפני  נתיבי,  דו  מסלולי  לדו 
קו־ עוד  כמה  בנדון!   דבר  עשה  לא  שים 
רבנות וחיי אדם יגבה הכביש עד שתואיל 
הפו־ ממאבקי  להתפנות  ישראל  ממשלת 
על  האזרחים  חיי  הצלת  לטובת  ליטיקה, 

בחום  הזה  והארור  המסוכן  הצר  הכביש 
הקיץ הכבד?"

בלום קורא לראש הממשלה, שר הת־
חבורה ושר האוצר, לעצור העיסוק הפוליטי 
בהעברת  בדחיפות  לטפל  בכדי  בבחירות, 
במקטע   90 כביש  הרחבת  לתכנון  התקציב 
צומת הערבה ועד מבואות אילת. "אין מחיר 
שהעיסוק  ייתכן  לא  אדם!  לחיי  מידי  גבוה 
ולא  דעתה  על  הממשלה  יעביר  בבחירות, 
תעסוק בדבר החשוב מכל- שמירה על חיי 

אדם!" אומר אייל בלום.

גיליון באר הפרשה
להורדה

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94%20-%20%D7%91%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%9A%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2''%D7%98%20A4.pdf
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30 חשבונות גיוס כספים של ארגוני 
BDS נסגרו בשנתיים האחרונות

הדו“ח והמידע שבו הועברו בשנתיים האחרונות לגורמים מדיניים ופיננסיים ברחבי העולם וכתוצאה 
מכך הזרמת הכסף לארגוני ה-BDS נפגעה באופן משמעותי

מ‡: יר‡ל לבי‡
לפני חודשים ספורים פרסם המשרד 
”מחבלים  דו“ח  את  אסטרטגיים  לנושאים 
בחליפות“, אשר חשף קשרים עמוקים בין 
ומציגים  הרואים   ,BDS-ה ופעילי  ארגוני 
ארגוני  לבין  אדם“,  זכויות  כ“פעילי  עצמם 
הע־ והחזית  חמאס  לרבות  מוכרזים,  טרור 

ממית לשחרור פלסטין.
הדו“ח והמידע שבו הועברו בשנתיים 
ופיננסיים  מדיניים  לגורמים  האחרונות 
ברחבי העולם וכתוצאה מכך הזרמת הכסף 
לארגוני ה-BDS נפגעה באופן משמעותי.
לאחרונה נסגרו 3 חשבונות גיוס הכ־
ספים של ארגון החרם ”סאמידון“. החשבון 
המשפטי  ה“פורום  פניית  בעקבות  נסגר 
הבינלאומי“ שהביא לתשומת ליבן של פל־
אודות  מידע  שונות  כספים  גיוס  טפורמות 
הט־ לארגון  סאמידון  של  ההדוקים  קשריו 

רור החזית העממית לשחרור פלסטין.

כפי שחשף המשרד לנושאים אסטר־
טגיים, קשרים אלה מתבטאים בקמפיינים 

ופעילים משותפים.
הארגון  נציגי  שני  למשל,  כך 
ח‘טיב,  ומוחמד  עוואד  מוסטפא  באירופה, 
העממית.  החזית  הטרור  לארגון  משויכים 
היש־ מהכלא  לאחרונה  השתחרר  עוואד, 
בארגון  חברות  בגין  שנשפט  לאחר  ראלי 
טרור החזית העממית לרבות קשר עם חיז־
באללה, והעברת כספי טרור לארגוני חברה 

אזרחית בבלגיה.
בסאמידון אף הגיבו לסגירת החשבון, 
והאשימו את המשרד לנושאים אסטרטגיים 
האסירים  נגד  במאבק  בראשו,  העומד  ואת 

הפלסטינים וברדיפה של הארגון וחבריו.
במשרד מציינים כי סגירת החשבונות 
ופוגעת  הארגונים  פעילות  את  משבשת 
שלהם.  הכספים  בגיוס  משמעותי  באופן 
קש־ חשיפת  כי  מעידים  אף  החרם  ארגוני 

אחד  את  מהווה  הטרור  לארגוני  ריהם 
האיומים המשמעותיים עליהם.

כלכלית  ממערכה  כחלק  כי  מציין 
שקטה שניהל בשנתיים האחרונות המשרד 
משמ־ באופן  נפגעו  לנושאים אסטרטגיים, 
עותי המקורות הכספיים של ארגוני החרם. 
המשרד חשף היום כי בשנתיים האחרונות 
נסגרו כ-30 חשבונות גיוס כספים של אר־
גוני BDS מרכזיים, בעיקר על רקע הוכחת 
קשר ישיר וברור בינם לבין ארגוני או פעי־
בארה“ב  נסגרו  מהחשבונות   10 טרור.  לי 

ו-20 באירופה.
לנ־ בסיפוק  הגיב  ארדן  גלעד  השר 
האנטישמיים   BDS-ה ”ארגוני  תונים. 
משמעו־ פגיעה  האחרונות  בשנתיים  ספגו 
הודות  שלהם  הכספים  גיוס  ביכולת  תית 
אני  ויצירתית.  נחושה  התקפית,  לפעילות 
אמשיך לפגוע בכל דרך בארגוני החרם ול־
חשוף את פרצופם האמיתי ברחבי העולם“.

בחודשיים האחרונים: 

עלייה חדה בהכשות הנחשים בישראל
טופלו 45 בני אדם שהוכשו על ידי נחשים, לעומת 30 בני אדם שטופלו בתקופה המקבילה אשתקד ◆ 

כיצד יש לנהוג במקרה של הכשת נחש? 

מ‡: יר‡ל לבי‡
עלייה  נרשמה  האחרונים  בחודשיים 
לעומת  בישראל  הנחשים  בהכשות  חדה 
התקופה המקבילה בשנה שעברה. כך עולה 

מנתונים שפורסמו על ידי מגן דוד אדום.
אפ־ חודש  מתחילת  הנתונים,  פי  על 
בני   45 ב-  מד"א  של  חובשים  טיפלו  ריל 
של  עלייה   – נחשים  ידי  על  שהוכשו  אדם 
50% לעומת אותה תקופה ב- 2018. שניים 
קשה,  במצב  חולים  לבתי  פונו  מהנפגעים 
חמישה מהם הגיעו במצב בינוני. מותו של 
החו־ בבית  נקבע  השרון  תושב   81 בן  גבר 

לים.
 – הקיץ  בחודשי  החם  האוויר  מזג 
העונה בה הנחשים מתעוררים משנת החו־
מהכשות.  הסכנה  את  מגביר   – שלהם  רף 
אפריל-ספטמבר  החודשים  בששת  בעוד 
החו־ בששת  אדם,  בני   118 הוכשו   2018

אדם.  בני   36 הוכשו  מכן  שלאחר  דשים 

מק־ ומדריך  מד"א  חובש  ארזואן,  דוראל 
בהן,  והטיפול  נחשים  הכשות  בתחום  צועי 
גוברת  השנה  של  זו  "בתקופה  כי  מסביר 
הצפע  כגון  ארסיים  נחשים  של  פעילותם 
הארץ ישראלי, ועל מנת להימנע מהכשות, 
ניתן לנקוט בפעילויות מנע כדי לצמצם את 
המפגש בין בני אדם ונחשים". לדבריו, "יש 
לנקוט  ואבנים,  סלעים  מהפיכת  להימנע 
מדשאות  על  ישיבה  בזמן  זהירות  משנה 
וקרקע חשופה בטבע, ולא ללכת יחפים או 

בסנדלים במקומות אלה. בחצרות בתים, יש 
להקפיד על גיזום צמחייה ופינוי אשפה".

במד"א מזכירים כי במקרה של הכשה 
הינו  המכיש  הנחש  כי  לחשוד  תמיד  חובה 
ארסי ויש להזעיק באופן מיידי את שירותי 
מהשטח  הנפגע  את  להרחיק  יש  ההצלה. 
למנוחתו  לדאוג  בטוח,  למקום  ולהעבירו 
המוחלטת ולהרגעתו. יש למנוע תזוזה של 
ותכ־ בגדים  ממנו  ולהסיר  המוכש  האיבר 
את  בזהירות  לצלם  רצוי  ניתן,  אם  שיטים. 
במידה  ובטיפול.  בזיהוי  לסייע  כדי  הנחש, 
את  ולשחזר  לנסות  יש  אפשרי,  זה  ואין 

מראהו של הנחש.
אופן  פנים  בשום  אסור  ועוד:  זאת 
את  למצוץ  או  ההכשה  מקום  את  לחתוך 
ואסור  עורקים  חסם  להניח  אין  הארס. 
מזהירים  בנוסף  ההכשה.  מקום  את  לקרר 
שתייה  או  מזון  לנפגע  לתת  אין  כי  במד"א 

ואין לרדוף אחרי הנחש המכיש.

שר האוניברסיטאות 
הצרפתי: סנקציות נגד 
אנטישמים בקמפוסים
פרדריק וידאל השר הצרפתי להשכלה גבוהה, הודיע 

כי עבריינים אלה יהיו צפויים מעתה ואילך לשורה של 
סנקציות ”חינוכיות“

מ‡: יר‡ל לבי‡

אוני־ לענייני  הצרפתי  השר 
שמטרתן  תכניות  חשף  ברסיטאות 
באנטי־ הנאשמים  סטודנטים  לאלץ 
וחשבון  דין  לתת  גזענות  או  שמיות 
על מעשיהם, במסגרת תכניות הכש־
רה לרגישות לאחר ועבודה בקהילה.

הצרפתי  השר  וידאל  פרדריק 
להשכלה גבוהה, הודיע ביום חמישי 
כי עבריינים אלה יהיו צפויים מעתה 
”חינו־ סנקציות  של  לשורה  ואילך 

כיות“.
בגזע־ הנאשמים  ”סטודנטים 

מעתה  יידרשו  באנטישמיות  או  נות 
של  ב“פעילויות  להשתתף  ואילך 
סולידריות, תרבות או הכשרה, אשר 
בביקור  ביטוי  לידי  לבוא  יכולות 
מזמנם  בהקדשה  או  הנצחה,  באתר 

בגוף הנלחם נגד אפליה“.
הצרפ־ פיגארו  לה  העיתון 
בחודש  נערך  אשר  סקר  הבליט  תי 
הסטודנ־ ההתאחדות  ידי  על  מרץ 
 (UEJF) הצרפתית  היהודיים  טים 
אשר חשף כי 9 מתוך 10 סטודנטים 
אנ־ למעשים  קורבנות  ”היו  יהודיים 
טישמיים, סימן לכך שאלימות מסוג 

זה הפכה לדבר רווח“.

פוטין שיגר אגרת 
ברכה לרבה הראשי 

של רוסיה
"אתה תמיד עמל במרץ ובהצלחה לפיתוח החיים של 

הקהילה היהודית ברוסיה" – כתב נשיא רוסיה בברכתו ◆ 
אגרות ברכה גם מראש ממשלת רוסיה ואישי ציבור רבים

מ‡: יר‡ל לבי‡
"לכבוד הרב הראשי של רוסיה 
רבי בערל לאזאר, קבל נא את ברכו־
תיי לרגל יום הולדתך ה-55" – במי־
לים אלו פותח נשיא רוסיה ולדימיר 
אל  ששיגר  ברכתו  אגרת  את  פוטין, 
רבי  הגאון  רוסיה  של  הראשי  רבה 
יום  לרגל  שליט"א,  לאזאר  בערל 

הולדתו ה-55.
ובה־ במרץ  עמל  תמיד  "אתה 
היהודית  הקהילה  חיי  למען  צלחה 
הרווחה  החינוך,  בתחומי  ברוסיה, 
וח־ אחראית  כה  פעילות  והחסד. 
ול־ לאנשים  כנה  דאגה  של  שובה, 
לחיזוק  האישית  תרומתך  צרכיהם. 
האנושות – כל זאת העניק לך מוניטין 
בכל  הצלחה  לך  מאחל  אני  טובים. 

וכל  בריאות  מעשיך, 
נשיא  מסיים  טוב". 
ברכתו  את  רוסיה 
האישית, שנשלחה אל 
הרא־ הרב  של  לשכתו 
שי במרכז היהודי ובית 
"מא־ המרכזי  הכנסת 
רינה רושצ'ה" המפור־
סם שבמרכז מוסקבה.

רוסיה,  רבני 
ואישי  קהילות  ראשי 
שיגרו  רבים  ציבור 
ברכותיהם  את  הם  גם 
ובהם  הראשי,  לרב 
רוסיה  ממשלת  ראש 
שכו־ מדבדב  דימטרי 
במשך  השאר:  בין  תב 

הרוחני  המנהיג   – אתה  עשורים  שני 
מדינ־ של  היהודית  הקהילה  של 
בין  רק  לא  כבוד  רכשת  אתה  תנו. 
דתות  אנשי  בין  גם  אלא  היהודים, 
ידיעותיך  החזקה,  אמונתך  אחרות. 
תמיד  לקבל  לך  מאפשרים  וחכמתך 
בהצל־ להתמודד  מאוזנות,  החלטות 
חה עם אתגרי התקופה ולהתגבר על 
פועלים  בזכותך  בכבוד.  המכשולים 
כנסת,  בתי  רוסיה  של  רבות  בערים 
ומרכזים  ספר  בתי  חסד,  מרכזי 

קהילתיים יהודיים.
עצמה,  היהודית  הקהילה 
בתאריך  האירוע  את  מציינת 
גדולה  חסידית  בהתוועדות  היהודי, 
גדו־ קהלים  בהשתתפות  ומיוחדת, 
לים, שיביעו את הערכתם והוקרתם, 
על נס תחיית יהדות רוסיה ויהודיה.

ירידה בתמותה ממחלת העור בישראל
דוח של האגודה למלחמה בסרטן חושף כי בשנים האחרונות חל שיפור ניכר באחוזי התחלואה 

והתמותה מסרטן העור

מ‡ פ. יוחנן
למניעת  המודעות  שבוע  לקראת 
למלחמה  האגודה  פרסמה  העור,  סרטן 
המחלה  מצב  על  מעודכנים  נתונים  בסרטן 
בישראל. מדי חודש מתגלים כ-154 חולים 
חדשים וכ-17 מתים, אך בהשוואה לעולם, 

נראה שהמצב בארץ טוב יחסית.
בין השנים 2012-2016, 7,357 בני אדם 
אובחנו בישראל עם מלנומה של העור. ב-2016 
ו-209  חדשים,  חולים   1,846 אובחנו  לבדה 
בשלב  התגלו  מהחולים   91% נפטרו.  אנשים 

הרי־ סיכויי  את  שמשפר  מה  מאוד,  מוקדם 
פוי של המחלה. על פי ממצאי המחקר, עיקר 
 93% מבוגרים.  בגילאים  התרחשה  התמותה 
יהודים;  היו  חודרנית  במלנומה  מהמאובחנים 
בקרב  היו  ביותר  הגבוהים  התחלואה  שיעורי 

ילידי אירופה ואמריקה, כמו גם ילדי ישראל.
בהשוואה לשנים קודמות ולעולם כולו, 
משמ־ שיפור  בישראל  חל  האחרונות  בשנים 
במחקר  המחלה.  וריפוי  טיפול  באבחון,  עותי 
הקודם הייתה ישראל ממוקמת במקום השלי־
שי בעולם במספר החולים החדשים מדי שנה, 

אחרי רק אוסטרליה וניו-זילנד. כעת הצליחה 
חולים  ל-8.3  התחלואה  שיעור  את  להוריד 
במקום  ממוקמת  והיא  תושבים,  אלף  ל-100 
ה-24 מתוך 25 - כמעט שיעור התחלואה הנ־
ישראל  התמותה.  באחוזי  גם  וכך  בעולם,  מוך 
בעולם:  מתוך 14  ה-12  במקום  כיום  מדורגת 
רק 1.8 מכל 100 אלף אזרחים בארץ מתים מדי 
שנה. לשם השוואה, בקנדה, הממוקמת במקום 
הראשון עם שיעורי התמותה הנמוכים בעולם, 
מתים 1.6 חולים על כל 100 אלף תושבים במ־

דינה.
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אביו של הרב רזיאל שבח הי"ד על בית 
המחבל שנבנה מחדש "הצבא רוצה שקט"

אביו של הרב רזיאל שבח הי"ד הגיב לתשובת הצבא על בניית בית המחבל מחדש "הצבא מעדיף ראש שקט. 
הרסו פעם אחת והרימו ידיים". ◆ חוננו "בניין מאוכלס שכולו סמל לטרור מהווה פגיעה קשה בהרתעה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
משה שבח, אביו של הרב רזיאל שב"ח 
וחצי,  כשנה  לפני  ירי  בפיגוע  שנרצח  הי"ד 
על  פדן  נדב  המרכז  פיקוד  אלוף  את  תוקף 
חצי  מחדש.  שנבנה  המחבל  בית  הריסת  אי 
בבקשה  לאלוף  המשפחה  פניית  לאחר  שנה 
"כיוון  כי  האחרון  השיב  המבנה,  את  להרוס 
הוצא  לא  מבצעית  בפעילות  נהרס  שהבית 
לבחינת  הועבר  העניין  והריסה.  החרמה  צו 

גורמי הביטחון".
מחצי  יותר  לפני  פנתה  שבח  משפחת 
בבקשה  פדן  נדב  המרכז  פיקוד  לאלוף  שנה 
להרוס את בית המחבל שנבנה שנית. בפניה, 
שנשלחה על ידי עו"ד חיים בלייכר מארגון 
חוננו, נכתב כי לפי התמונות שפורסמו בת־
קשורת נראה כי בית המחבל שרצח את הרב 
רזיאל שבח הי"ד, אחמד ג'ראר, נבנה מחדש 

לאחר שנהרס בפעילות מבצעית.
הוראות  לפי  כי  הזכיר  בלייכר  עו"ד 
שנהרס  בית  על  בניה  איסור  חל  הביטחון 
מכוח צו, וכי הגדרת צו הינה 'לרבות מינוי, 

כן,  כמו  והיתר".  דרישה  הראה,  הודעה,  צו, 
בתים  של  תקדימים  קיימים  כי  בלייכר  ציין 
והר־ מבצעית,  פעילות  כדי  תוך  שנהרסו 
כאשר  אף  מחדש,  ייבנו  שלא  דאגו  שויות 

הבית לא שייך כלל למחבל.
עו"ד  ביקש  לאלוף  פניה  באותה 
לעונש  ושפיטה  מידי  מעצר  לבצע  בלייכר 
המירבי של השותפים בבניית הבית מחדש, 
לדבריו  הריסתו.  על  מידי  באופן  ולהורות 
"כל יום נוסף שהבית עומד על תילו מהווה 
פגיעה קשה בביטחון אזרחי ישראל, ופגיעה 

קשה ביותר בנרצח ובמשפחתו".
שנה  מחצי  יותר  לאחר  רק  כאמור, 
תז־ חרף  לפנייה,  המרכז  פיקוד  אלוף  השיב 
שבח.  משפחת  מצד  ונשנות  חוזרות  כורות 
בתשובתו טען האלוף כי המבנה נהרס בעת 
פעילות מבצעית ללכידת המחבל, שהתבצר 
בבית הנידון. "נבהיר כי מכיוון שהבית נהרס 
בפעילות מבצעית, לא הוצא בנסיבות העניין 

צו החרמה והריסה".
בעקבות זאת, הסביר האלוף כי בניית 

הבי־ גורמי  ל"בחינת  הועברה  מחדש  הבית 
מצוי  והעניין  הנושא,  על  האמונים  טחון 

בבחינתם".
משה שבח, אביו של הרב רזיאל שבח, 
בפעולה  "הריסה  האלוף  תשובת  את  תקף 
צבאית יכולה להיחשב כצו. מציגים את הד־
את  מכירים  לא  אנשים  כי  כזו  בצורה  ברים 
למשרד  או  שלצה"ל  הרגשה  לי  יש  החוק. 
מע־ והם  זה,  עם  להתמודד  קשה  הביטחון 
והרימו  אחת  פעם  הרסו  שקט.  ראש  דיפים 

ידיים".
ככה.  שזה  "מצער  הוסיף  שבח  משה 
מקווה שבסוף יגיעו למסקנה שבאמת צריך 
להרוס. אם הורסים למחבל בית ואחרי שבו־

עיים הוא נבנה שוב, איפה ההרתעה?".
חוננו  מארגון  בלייכר  חיים  עו"ד 
המייצג את המשפחה מסר "תשובת האלוף 
הגיעה רק לאחר חצי שנה, כאשר בתשובה 
לא  ביטחון.  גורמי  בבדיקת  שהעניין  מצויין 
שכולו  מבנה  כאן  שנבנה  מקובל  ולא  יתכן 

תמיכה בטרור ועידוד לשחיטת יהודים.

הרב גבריאל לביא שנדקר אנושות 
שוחרר: "תודה על תפילות עם ישראל"

"ברגע הפיגוע לא פחדתי, הרגשתי שהשם איתי" הוסיף בהתרגשות

מ‡: יר‡ל לבי‡
ביום שישי בבוקר, לפני פחות מש־
לביא מתפילה  גבריאל  הרב  חזר  בועיים, 
בכותל, והיה בדרכו הביתה. מחבל שהגיע 
בכל  רבות  פעמים  אותו  דקר  מאחוריו 

חלקי גופו, ופצע אותו אנושות.
חי־ לניתוח  במהירות  הובהל  הוא 
רום וטופל במחלקה לטיפול נמרץ בבית 

החולים.
מבית  שחרורו  טרם  (ד')  אתמול 
הרב גבריאל לביא ואשתו  פגשו  החולים 
בהתרגשות  להם  והודו  מד"א  צוות  את 
על הטיפול הרפואי והפינוי המהיר לבית 

החולים, שהצילו את חייו של גבריאל.
של  לחובשים  להודות  רוצה  "אני 
החולים  בבית  הרפואי  לצוות  מד"א, 
למשפחה,  החברים,  לכל  צדק,  שערי 
עם  של  התפילות  על  להודות  וכמובן 
הרג־ פחדתי,  לא  הפיגוע  ברגע  ישראל. 
שתי שהשם איתי ושהעם איתי. אני זוכר 
שבאותו בוקר הלכתי לישיבת שובו בנים, 
הביתה,  חזרה  בדרכי  לכותל.  מכן  ולאחר 
אותי  תקף  המחבל  שכם,  לשער  סמוך 
מאחור, ודקר אותי", שחזר גבריאל לביא, 
"הסתובבתי וראיתי את המחבל מולי. לא 
התפילין  רק  לעשות,  מה  הרבה  לי  היה 
היה לי ביד. לאחר מספר דקירות איבדתי 
שמשימתו  חשב  המחבל  ונפלתי.  הכרה 

הושלמה, ועזב אותי".
פראמדיקית מד"א, אילנה אברמס: 
פציעות  עם  קריטי,  במצב  היה  "גבריאל 
החולים  לבית  היום  להגיע  קשות.  מאוד 
ולראות את גבריאל, שרק לפני שבועיים 
הרג־ על  עומד  כשהוא  אנוש,  במצב  היה 
לים ומתהלך, מרגש אותנו מאוד ולא מובן 

מאליו".
 

המונים הפגינו נגד יוזמת 
חילולי השבת בר"ג: "כאן 

לא יהפך לטבריה"
מנחה העצרת אמר: "איננו כאן רק כתושבי רמת גן, 

אנחנו כאן בשם מיליוני יהודים שמסרו את נפשם על 
השבת בכל הדורות והמונים שנהרגו על דתם"

מ‡: יר‡ל לבי‡

עיירת  ראש  כוונת  בעקבות 
רמת גן כרמל שאמה להפעיל מערך 
שיוביל  בשבת  ציבורית  תחבורה 
הבילוי  למוקדי  העיר  תושבי  את 
הש־ גן  רמת  מתושבי  מאות  בעיר, 
תתפו  בעצרת למען שמירת השבת 

בעיר.
הש־ אורדע  בכיכר  בעצרת 
תתפו הרב הראשי לר"ג הרב יעקב 
יגאל  הרב  כהן,  זמיר  הרב  אריאל, 
כהן, הרב יהושע שפירא, הרב יצחק 

בצרי, הרב יוסף צבי בן פורת.

אריאל  יעקב  הרב  העיר  רב 
הפ־ השבת  "שמירת  בעצרת:  אמר 
רטית היא דבר שבו כל אדם אחראי 
ברמה העי־ מה שקורה  לעצמו, אך 
רונית הוא בשם כולנו, זו העיר של 
בה  להמשיך  אחראים  וכולנו  כולנו 
הציבו־ השבת  שמירת  מסורת  את 
רית". הרב אריאל הוסיף: "רמת גן 

לא תהיה טבריה".
"איננו  אמר:  העצרת  מנחה 
אנחנו  גן,  רמת  כתושבי  רק  כאן 
שמסרו  יהודים  מיליוני  בשם  כאן 
הדורות  בכל  השבת  על  נפשם  את 

והמונים שנהרגו על דתם".

בריטניה: נוסעת 
פתחה בטעות את 

דלת החירום במטוס 
מטוס עוד היה בנמל התעופה במנצ'סטר, כשאשה 
פתחה בתחה בשוגג את יציאת החירום ◆ בעקבות 
זאת, התעכבה הטיסה לפקיסטן במשך שעות ארוכות

מ‡ פ. יוחנן

מב־ שיצאה  בטיסה  נוסעת 
בשוגג  פתחה  לפקיסטן  ריטניה 
לעיכוב  וגרמה  החירום  יציאת  את 
התרחשה  התקרית  בטיסה.  חמור 
התעופה  חברת  של  שהמטוס  בזמן 

הלאומית של פקיסטן עוד 
בנמל  הקרקע  על  היה 
מנצ'סטר  של  התעופה 
רק  האחרון.  שישי  ביום 
אחרי שבע שעות, יצאה 
בירת  יעדה,  אל  הטיסה 

פקיסטן.
כי  מסרה  החברה 
במטוס  היו  נוסעים   40
נוסעת  שאותה  בזמן 
החי־ דלת  את  פתחה 
רום, מה שגרם למגלשת 
באופן  להיפתח  היציאה 
אוטומטי. דובר של הח־
 CNN ברה אמר לרשת
את  פתחה  הנוסעת  כי 

השי־ שאלו  שחשבה  משום  הדלת 
לה־ סירבו  התעופה  בנמל  רותים. 

גיב.
מבוגר  נוסע  שעבר  בחודש 
נעצר במזרח סין אחרי שהוא ניסה 
בזמן  החירום  יציאת  את  לפתוח 
שהמטוס היה על הקרקע. הוא ניסה 

לעקוף את התור בירידה מהמטוס.
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בבית סוהר שקמה נערך תרגיל 
היערכות למצבי חירום 

תרגיל רב משתתפים נערך בבית סוהר שקמה לכוחות רפואה, חירום וסיוע 
ראשוני בתרחישי קיצון

מ‡: יר‡ל לבי‡
בד־ המתיחות  רקע  על 
טילים  וירי  שעבר  בחודש  רום 
מתקני  ועל  המדינה  שטחי  לעבר 
שמתרח־ הצתה  אירועי  כליאה, 
והתפרעויות  הסוהר  בבתי  שים 
אסירים, נערך שירות בתי הסוהר 
רב  אירוע  ובכללם  חירום  למצבי 

נפגעים.
גולדש־ ליאב  ד״ר  גנ״מ 
שב״ס:  ראשי  רפואה  קצין  טיין, 
המתרחש  נפגעים  רב  ״באירוע 
שי־ של  הכליאה  מתקני  בתוך 
נד־ הסוהרים  הסוהר,  בתי  רות 
גם  להיות  ראשוני  כמענה  רשים 
גם  שיטור,  כוחות  גם  סוהרים, 
וגם  אש  לוחמי  גם  מאבטחים, 

אחריות  זוהי  רפואי.  מענה  לתת 
ורמה מקצועית שלא קיימת באף 

ארגון אחר.״
מאי האחרון  חודש  בתחילת 
יש־ על  הטילים  התקפות  במהלך 
ראל, פונתה קומה שלמה של אסי־
רים מבית הסוהר שקמה. האסירים 
הועברו למתקני כליאה אחרים על 

מנת לשמור על ביטחונם.
רב  תרגיל  נערך  השבוע 
שקמה  הסוהר  בבית  משתתפים 
שרי־ טילים,  ירי  תרחישי  הכולל 

פה והפרות סדר.
כוחות  השתתפו  בתרגיל 
בתי  שירות  של  רבים  רפואה 
קורס  חניכי   16 בהם  הסוהר, 
הרפואי  הצוות  מרפאות,  מנהלי 

המרכז  וצוות  שקמה  ביס״ר  של 
שב״ס (מר״ש), מחוז  של  הרפואי 
דרום ומרכז ההדרכה הארצי של 

שירות בתי הסוהר.
והסוהרים  הרפואה  כוחות 
לסגלי  רפואי  טיפול  תרגלו 
(מדומים)  ולאסירים  הסוהרים 
טיפול  מרכזי  נפתחו  פגועים. 
והצ־ חירום  כוחות  והוזרמו 
בית  לכותלי  מחוץ  מסייעים  לה 

הסוהר. 
הש־ התרגיל  במהלך 
ומ״י  כב״ה  מד״א,  כוחות  תתפו 
מענה  לתת  מנת  על  שהוזעקו 
פעולה  משיתוף  כחלק  תרגילי 
כו־ עם  בשגרה  המתקיים  רצוף 

חות הביטחון וההצלה.

תחנות האוטובוס בישראל אינן 
נגישות לעיוורים
הנתונים נאספו על ידי עשרות מתנדבים 

מ‡: יר‡ל לבי‡

שנבד־ תחנות   116 מתוך 
ברחבי  שונות  רשויות  ב-23  קו 
מציגות  תחנות   18 רק  הארץ, 
הקווים  מספרי  את  ברייל  בכתב 
מציגות   30 בתחנה,  העוברים 
מ-68  פחות  ולא  חלקי  באופן 
קו  ולו  מציגות  לא  כלל  תחנות 
אחד. בירושלים לדוגמה - מתוך 
 1 תחנה  רק  שנבדקו  תחנות   15
הציגה כנדרש כתב ברייל, 9 אח־
רות לא הציגו כלל והשאר באופן 
התחנות   8 כל   - באריאל  חלקי. 

שנבדקו לא הציגו ולו קו 1 בכתב 
 8 מתוך   - שבע  בבאר  ברייל. 
כתקינה  התגלתה   1 רק  תחנות, 
התחנות   4 כל  שמונה  ובקרית 

שנבדקו לא היו נגישות כלל.
ידי  על  נאספו  הנתונים 
המל־ קרן  של  מתנדבים  עשרות 
גות IMPACT בשיתוף עמותת 

"אור ירוק" וגלי צה''ל.
נמסר  התחבורה  ממשרד 
המידע  "הנגשת  בתגובה: 
בתחנות  ראיה  וליקויי  לעיוורים 
מפ־ באחריות  הינה  האוטובוסים 
יצוין  הציבורית.  התחבורה  עילי 

ההמתנה  בסככות  השילוט  כי 
מותקן ומתוחזק באופן שוטף על 
ידי החברות  אולם לצערנו, ישנם 
מקרים רבים של ונדליזם בתחנות 
הושחת  מהם  בחלק  ובשלטים.  
בתחנה  שהוצב  הברייל  שילוט 
עבור העיוורים. משרד התחבורה 
המי־ הנגשת  אלה  בימים  מקדם 
עמוד.   בתחנות  גם  לעיוורים  דע 
פיילוט  המשרד  משיק  בנוסף, 
ליישום טכנולוגיה חדשה למידע 
נגיש בתחנות לליקויי ראיה, אשר 
באמצ־ אמת  בזמן  מידע   יבטיח 

עות יישומון".

"נכשו עשבייה וחשפו הקרקע 
על מנת למנוע שריפות בתים"
קריאה ואזהרה דחופה לציבור: "העשבייה הרבה ומזג האוויר החם מהווים 
סכנה גדולה לשריפות ביישובים ויש צורך מיידי בניכוש עשבייה וחישוף 

הקרקע על מנת למנוע שריפות בתים בקיץ הזה."

מ‡: יר‡ל לבי‡
דדי  טפסר  רב  הכבאות  נציב 
חיים  המקומי  השלטון  ויו"ר  שמחי 
האזו־ המועצות  יו"ר  עם  יחד  ביבס 
לציבור:״  בקריאה  חג'ג  שי  מר  ריות 
החם  האויר  ומזג  הרבה  העשבייה 
לשריפות   גדולה  סכנה  מהווים  
בניכוש  מיידי  צורך  ויש  ביישובים 
מנת  על  הקרקע  וחישוף  עשבייה 

למנוע שריפות בתים בקיץ הזה.״
אתמול  יחד  סיירו  השלושה 
עם  ראש מועצת חבל מודיעין שמעון 
סוסן, טפסר אייל כספי ואנשי מקצוע 
נוספים, אתמול במבוא מודיעים כדי 
לעמוד מקרוב על נזקי השריפה וגי־

בוש דרכי פעולה להמשך.
מפקד מחוז מרכז טפסר כספי 
והס־ השריפה  התפתחות  את  סקר  
הרוח,  כיווני  הטופוגרפיה,  כי  ביר   
לחות נמוכה ושרב בשילוב עם עש־
אדי־ אש  לעוצמת  גרמו  ועצים  ביה 
המעלות  רף 1000  את  שחצתה  רה 
כאשר האש נעה בקצב מהיר. כשעה 
שרי־ תחילת  על  הראשוני  מהדיווח 
פה באזור בית העלמין של מודיעין, 

הישוב נשרף.
תצא  כי  סוכם  הסיור  בסיום 
קריאה משותפת לציבור לגיזום וחי־
שוף העשבייה בישובים, יעשה  טי־
פול בתשתיות מים, הקפדה על יצי־

שאינם  עצים  נטיעת  חיץ,  אזורי  רת 
מהווים סיכון ועוד.

הנחה  כי  ציין  הכבאות  נציב 
להגביר את ההסברה בנושא החשי־
כלל  והערכות  עשבייה  בניכוש  בות 
המקומי,  השלטון  לרבות  הגורמים 
הטבע  רשות  לישראל,  קיימת  קרן 
והגנים, משטרת ישראל ופיקוד העו־
רף לשת"פ מיטבי במסגרת ההערכות 
לקיץ המסוכן הזה. ״אני קורא לציבור 
להימנע מהדלקת אש בשטחים המו־
בדגש  הקיץ,  בתקופת  לסיכון  עדים 
על ימים חמים ולגלות אחריות בכל 
הקשור לפעולות מניעה סביב אזורי 

המגורים.

פרק ב - [כמה גופי פעולות שהם עיקר ההנהגה]
ה ּגּוֵפי  מָּ כַּ ְהיּו בוֹ  יִּ ֶתר ָצִריְך שֶׁ ת ַהכֶּ סוֹד ִמדַּ בְּ עוֹד, ִלְהיוֹת ָהָאָדם ּדוֶֹמה ְלקוֹנוֹ 

ֻעּלוֹת שֵֶׁהם ִעיָקר ַהַהְנָהָגה: פְּ

ֲהֵרי  ֶתר שֶׁ כֶּ לּוָיה בַּ ִהיא תְּ ֵני שֶׁ ת ָהֲעָנָוה ִמפְּ ל ִהיא ִמדַּ ָהִראׁשוָֹנה - ַהּכוֶֹלֶלת ַהכֹּ
יוֶֹרֶדת  ָאְמָנם  ְלַמְעָלה  ָאה  ּוִמְתגָּ ית  ִמְתַעלִּ ְוֵאיָנּה  ּדוֹת  ַהמִּ ל  כָּ ַעל  ה  ִמדָּ ִהיא 
תוֹ  ִסבָּ ל בְּ כֵּ ֵני ְטָעִמים: ָהֶאָחד שֶׁהּוא ּבוֹׁש ְלִהְסתַּ ִדיר, ְוֶזה ִמשְּׁ ה תָּ ֶלת ְלַמטָּ כֶּ ּוִמְסתַּ
ְך ָהָאָדם ָצִריְך  ְחּתוִֹנים. כָּ תַּ יט בַּ ְוהּוא ַמבִּ ִמיד ְלֵהִטיבוֹ  תָּ יט ּבוֹ  ַמבִּ א ַמֲאִצילוֹ  ֶאלָּ
ה ְלַהְפִחית  ל ְלַצד ַמטָּ כֵּ ִדיר ִיְסתַּ א תָּ אוֹת ֶאלָּ ל ְלַצד ַמְעָלה ְלִהְתגָּ כֵּ ִהְסתַּ בוֹׁש ִמלְּ יֵּ שֶׁ
ֵאין  שֶּׁ רֹאׁש  בָּ ָלל  כְּ ֶרְך  דֶּ לּוָיה  תְּ ִהיא  את  ַהזֹּ ה  דָּ ַהמִּ ַוֲהֵרי  ּיּוַכל.  שֶׁ ַמה  ל  כָּ ַעְצמוֹ 
ה.  ְלַמטָּ רֹאׁשוֹ  יל  פִּ ַמשְׁ ְוֶהָעִני  ַמְעָלה  י  ַלפֵּ כְּ רֹאׁשוֹ  ֲהָרַמת  בַּ א  ֶאלָּ ֶאה  ִמְתגָּ ָהָאָדם 
ֵנס  ְכִלית ָהַרֲחִמים ְולֹא ִיכָּ ֶתר שֶׁהּוא תַּ ת ַהכֶּ ִמדַּ אלֵֹהינּו בְּ ַוֲהֵרי ֵאין ַסְבָלן ְוָעָנו כֵּ
יַע  פִּ יַח ּוְלַהשְׁ גִּ ַהשְׁ ה מוַֹנַעת ִמלְּ ין ְולֹא ׁשּום ִמדָּ ַגם ְולֹא ָעוֹן ְולֹא דִּ ְלָפָניו שׂוֹם פְּ
ֵהִטיב  ִמלְּ ְמָנֵעהּו  תִּ לֹא  עוָֹלם  בָּ שֶׁ ה  ִסבָּ ּום  שֶׁשּׁ ָהָאָדם  ָצִריְך  ְך  כָּ ִדיר.  תָּ ּוְלֵהיִטיב 
ֵהיִטיב  ֵבהּו ִמלְּ ַעכְּ יְּ ֵדי שֶׁ ֵנס ְלָפָניו כְּ י ָהגּון לֹא ִיכָּ ְלתִּ ֵני ָאָדם בִּ ְושּׂום ָעוֹן אוֹ ַמֲעֵשׂה בְּ
ְרֵני ְרֵאִמים  ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע. ּוְכמוֹ שֶׁהּוא יֹשֵׁב ְוָזן ִמקַּ ִריִכים טוָֹבתוֹ בְּ ְלאוָֹתם ַהצְּ
ֵני ְפִחיתּוָתם לֹא  רּוִאים ִמפְּ ה ַהבְּ ִאּלּו ְיַבזֶּ ה שֶׁ ִריָּ ה ׁשּום בְּ ים ְוֵאינוֹ ְמַבזֶּ יֵצי ִכנִּ ְוַעד בֵּ
ְהֶיה  יִּ ְך ָצִריְך שֶׁ ם. כָּ לָּ יַח ְונוֵֹתן ַרֲחָמיו ַעל כֻּ גִּ א ַמשְׁ מּו ָבעוָֹלם ֲאִפּלּו ֶרַגע, ֶאלָּ ִיְתַקיְּ
ים  לִּ קַּ בַּ ה קָֹלּה שֶׁ ִריָּ א ֲאִפּלּו בְּ ה ׁשּום ִנְבָרא ְלָפָניו ֶאלָּ זֶּ ל ְולֹא ִיְתבַּ ָהָאָדם ֵמִטיב ַלכֹּ
ְצָטֵרְך ֶאל טוָֹבתוֹ, ְוזוֹ  ְעּתוֹ ָעֶליָה ְוֵייִטיב ְלָכל ַהמִּ ן דַּ ְהֶיה ְמאֹד ֲחׁשּוָבה ְבֵעיָניו ְוִיתֵּ תִּ

ָלל: ֶרְך כְּ סוֹד ָהרֹאׁש דֶּ ֶתר בְּ כֶּ לּוָיה בַּ ה תְּ ִמדָּ

ְפסֹק  מוֹ שֶׁאוָֹתּה ַהָחְכָמה לֹא תִּ ֶתר. כְּ ְבּתוֹ ִתְדֶמה ְלַמְחשֶֶׁבת ַהכֶּ ה - ַמְחשַׁ ִניָּ ַהשְּׁ
מּוִרים,  ִהיא ַרֲחִמים גְּ ֵני שֶׁ ּה ִמפְּ ֵנס בָּ ִמיד ַלְחשֹׁב ַמֲחשָׁבוֹת טוֹבוֹת, ְוָהַרע לֹא ִיכָּ תָּ
ל  נּוָיה ִמכָּ ְבּתוֹ פְּ ְהֶיה ַמְחשַׁ ִמיד תִּ ְך ָהָאָדם תָּ ָלל, כָּ י כְּ ין ְולֹא ׁשּום קֹשִׁ ְוֵאין שָׁם דִּ
ְך  ִהיא סוֹד ָחְכָמה ּתוָֹרה ְקדּוָמה, ְולֹא ֶיְחַסר שָׁם סוֹד ּתוָֹרה, כָּ ָבר ְמכָֹער. ּוְכמוֹ שֶׁ דָּ
ַגְדלּות ָהֵאל ּוְפֻעּלוָֹתיו  ְחשֶֶׁבת ַהּתוָֹרה ְוַלְחשֹׁב בְּ ה חּוץ ִממַּ ִניָּ לֹא ִיְפֶנה ֶאל ׁשּום פְּ

ַהּטוֹבוֹת ּוְלֵהיִטיב ְוַכּיוֵֹצא.

ְמעוֹן  י שִׁ ָהְיָתה ַמֲעַלת ַרבִּ ְבּתוֹ, ְוזוֹ  ַמֲחשַׁ ֵנס ָזר ּוָבֵטל בְּ ָבר - לֹא ִיכָּ שֶׁל דָּ ָללוֹ  כְּ
ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ הוִֹכיחוֹ  ה  מָּ כַּ ְמָעט,  ְבּתוֹ  ַמֲחשַׁ יוֵֹסי  י  ַרבִּ ִהְפִריד  שֶׁ כְּ ה  ְוִהנֵּ ַוֲחֵבָריו. 

ְקֵהל:  ָפָרשַׁת ַויַּ זַֹהר בְּ בַּ

י' לחודש 
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סיכום הנתונים השנתי של הנהלת בתי 
הדין הרבניים

הנהלת בתי הדין הרבניים מפרסמת את הסיכום השנתי של פעילות בתי הדין הרבניים בשנת 2018 
שהינו מסמך מרתק על פני החברה בישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡
במספר  עליה  הסתמנה   2018 בשנת 
בתי  באמצעות  בישראל  שהתגרשו  הזוגות 
לעו־ התגרשו  זוגות  הרבניים. 11,145  הדין 
 ,2017 בשנת  שהתגרשו  זוגות   10,661 מת 
שהת־ הזוגות  במספר  של 5%  עליה  כלומר 

גרשו בישראל.
הר־ הדין  בבתי  נפתחו   2018 בשנת 
בשנה  אלף   95 לעומת  וזאת   95,825 בניים 
הדין  בבתי  נסגרו  בשנת 2018  לה.  שקדמה 
הרבניים לא פחות מ-101,075 תיקים לעו־
שלפ־ בשנה  שנסגרו  תיקים  אלף  כ-95  מת 

ניה.
 2018 שבשנת  מעלה  הנתונים  סיכום 
ו  גירושין  לתביעות  תיקים   4,102 נפתחו 
לאישור  משותפות  לבקשות  תיקים   8,626
בקשות   7,857 נפתחו  גירושין.  הסכמי 
ל-3,000  בקרוב  זוג.  בני  בין  סכסוך  ליישוב 
תיקים הוגשו תביעות מזונות, כ-1500 לח־

אחזקה  בנושא  ל-2000  וקרוב  רכוש  לוקת 
ומשמורת ילדים. כמו כן נפתחו בבתי הדין 
בקשות  וכן  לירושה  תיקים  הרבניים 3,127 
לקיום צוואה. כ-3,500 תיקים הוגשו בנושא 

ברור יהדות.
ישנה מגמה מתמשכת לצמצום מספר 
העגונות: היחידה המיוחדת של הנהלת בתי 
הצלי־ עגונות,  התרת  בנושא  הרבניים  הדין 
נע־ שבעליהן  נשים  ל-149  גט  להשיג  חה 
תופעת  צמצום  כי  נציין  ובחו"ל.  בארץ  למו 
במספר  של 25%  בירידה  מתבטא  העגינות 
הדין  בתי  בהנהלת  העגונות  לאגף  הפניות 
העגו־ אגף  השקיע   2018 בשנת  הרבניים. 
נות מאמצים בלתי נלאים לצמצום התופעה 
פרטיות  חקירה  חברות  בשלוש  והסתייעו 

לאיתור סרבני גט בארץ ובחו"ל.
בשנת 2018 בתי הדין פעלו בנחישות 
בשנה  גט.  סרבנות  בתופעת  להתמודד  כדי 
זו נתנו 156 החלטות לצווי הגבלה הכוללים 

צו עיכוב יציאה מהארץ, מניעת ניהול חש־
בון בנק, מניעת רישיון נהיגה, מניעת מינוי 
הוטלו 117  כי  נציין  ועוד.  למשרה ציבורית 
וכן  גט,  סרבני  גברים   26 כנגד  הגבלה  צווי 
39 צווי הגבלה נגד 8 סרבניות גט. ב-2018 

ניתנו שלושה צווי מאסר לסרבני גט.
בשנה זו הוגשו 56 עתירות לבג"ץ נגד 
העתירות  כל  הרבניים,  הדין  בתי  החלטות 

נדחו ואף עתירה לא התקבלה (!).
בירושלים  כי  עולה  מקומי  מפילוח 
התגרשו 733 זוגות, ויש בכך ירידה של 7% 
ניכרת  זאת,  לעומת  שעברה.  השנה  לעומת 
המתגרשים  זוגות  במספר   16% של  עליה 
 750 התגרשו  בה   2018 בשנת  אביב  בתל 
קטנה  אביב  תל  שאוכלוסיית  למרות  זוגות 
מקרה  מספר  הירושלמית.  מזו  משמעותית 
גירושין הנמוך ביותר נרשם באבן יהודה, בה 
מנשה 20,  באלפי  בלבד,  זוגות  התגרשו 18 

ובמעלות 19.

:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

וקראת לשבת 
עונג - מבחר 
עלוני השבת 

להורדה! 

   לח כ‡ן ל‰ור„ ‰מנ‰ ‰יומי מ‚'מבו מייל !!!

ניסיון פיגוע בשומרון: 

פלסטיני נעצר עם מטען צינור
לוחמי מג"ב עצרו חשוד בכניסה לבית המשפט הצבאי בשומרון כשעל גופו מטען צינור

מ‡ פ. יוחנן

חשוד  בשומרון:  פיגוע  נסיון  סוכל 
צבאי  משפט  לבית  שני  ביום  להיכנס  ניסה 
פי  על  צינור.  מטען  גופו  כשעל  בשומרון 
משט־ של  הגבול  משמר  לוחמי  הדיווחים, 
רת ישראל עצרו את המחבל בכניסה לבית 
המשפט הצבאי שומרון הסמוך לכפר סאלם 
שבחטמ"ר מנשה. לאחר מעצר החשוד נס־
וחבלני  הצבאי,  המשפט  לבית  הכניסה  גרה 

המשטרה הוזעקו.

הפלסטיני  המשטרה,  הודעת  פי  על 
והמשט־ מג"ב  לוחמי  של  חשדם  את  עורר 
רה הצבאית שהוצבו בכניסה לבית המשפט. 
בנוהל  החלו  ומיד  לעברו  קראו  הלוחמים 
וכ־ אליו-  כוונו  כשנשקיהם  החשוד  בידוק 
שהחשוד הרים את ידיו, התגלה מטען צינור 

שהוסתר על גופו.
קפדני  חיפוש  הלוחמים  ביצעו  מיד 
בסיומו נעצר החשוד, תושב מחנה הפליטים 
הביט־ גורמי  לחקירת  שהועבר  בן 19,  ג'נין 
חון. אל המקום הוזעקו חבלני מג"ב שנטרלו 

את המטען.
טרור  גורמי  שבה  השנייה  הפעם  זו 
בית  למתחם  צינור  מטעני  להחדיר  מנסים 
במאי  ב-30  האחרונים.  בשבועיים  המשפט 
הב־ הלוחמים  כאשר  דומה,  אירוע  התרחש 
בית  למתחם  להיכנס  שניסה  בחשוד  חינו 
המשפט. במהלך נוהל מעצר שביצעו לעב־
רו, נפלו מבגדיו 2 מטעני צינור אותם ניסה 
ממחנה   18 בן  החשוד,  למתחם.  להחדיר 
הפליטים בג'נין נעצר והועבר להמשך חקי־

רת גורמי הביטחון.

מרגל סיני לשעבר: 

ישראל עזרה לסין לפתח 
J-10את מטוס ה

את הדברים אמר מרגל סיני לשעבר בשם יאו צ'נג 
לאפוק טיימס ◆ לדבריו שני הדורות הקודמים של 

המטוס היו באיכות ירודה והסתמכו על פיתוחים מקומי
מ‡ פ. יוחנן

הצבאית  הטכנולוגיה  פיתוח 
רק  מהיר  מסלול  על  נמצא  בסין 
מסחריים  סודות  גנבה  שסין  משום 
סיני  מרגל  פי  על  כך  מהמערב, 
טכנולוגיות  גנב  כי  הטוען  לשעבר 
צ'נג  יאו  הסיני.  הצי  עבור  מפתח 
רוצה  הוא  כי  טיימס  לאפוק  אמר 
הרשת  על  שלו  הידע  את  לחלוק 
כדי  סין  של  והמודיעינית  הצבאית 
הקומוני־ שהמשטר  לכולם  להזכיר 
מדינות  על  איום  מהווה  הסיני  סטי 

דמוקרטיות חופשיות.
סין  של  העממי  השחרור  צבא 
השי־ טכנולוגיית  את  כעת  השלים 
טכנולו־ ואת  האלקטרומגנטית  גור 
גיית המטוס החמקנית. יאו גילה כי 
פרופסור באוניברסיטה של הצי, מא 
פיתחו  שלו  המחקר  וצוות  וויימינג, 
בצ־  .PLA עבור  הטכנולוגיה  את 
וות המחקר של מא, שלושה אנשים 

שלמדו בארצות הברית.
טכנו־ שגרתי  באופן  גנבה  סין 
מפותחות  ממדינות  צבאיות  לוגיות 
על ידי שכפול כלי נשק, מטוסי קרב, 
מארצות  שנקנו  וצוללות  משחתות 
עם  האירופי.  ומהאיחוד  הברית 
בכי־ הטבח  לאחר  קצר  זמן  זאת, 

טיאננמן  כר 
 ,1989 בשנת 
נאט"ו הטילה 
נשק  אמברגו 
בש־ סין.  על 
שלאחר  נים 
נאלצה  מכן 
להסתמך  סין 
מדענים  על 
ם  י ס ד נ ה מ ו

הצ־ והמוצרים  הטכנולוגיות  משלה. 
באיים שפותחו בתקופה זו הם לרוב 

באיכות ירודה.
יאו הזכיר בין היתר את סדרת 
סין.  של  המיירטים  הקרב  מטוסי 
המיג-19  אחרי  עוצב   J-6 השניאנג 
 J-7 וצ'נגדו  המועצות,  ברית  של 
תוכנן על בסיס המיג 21-. "איך הת־
זנב  של  שילוב  היה  זה   ?J-8ה פתח 
הסביר יאו. "זה  ה- 7",  וראש  ה- 6 
 J-10 היה עד לדור ה- 10 של צ'נגדו
הוא  אבל  משמעותי,  שיפור  שהיה 

פותח למעשה בעזרת ישראל".
המחלקה  של  הקישור  אגף 
 PLA ה-  של  הכללית  המדינית 
המודי־ מסוכנויות  אחד  הוא 
חדירה  על  דגש  עם  סין,  של  עין 
לממשלות זרות וחוגים חברתיים 
בעלי השפעה. ארגון זה משתמש 
מבחוץ:  אנשים  עבור  אחר  בשם 
הבינלאומית  הסינית  האגודה 
לידידות. הסוכנים המיוחדים של 
קשרים  ליצור  מנסים  הסוכנות 
או  בכירים  גורמים  עם  חזקים 
אחרות,  במדינות  השפעה  בעלי 
חב־ ופעילים  אמנים  יזמים,  כגון 
אותם  הופכים  ובהדרגה  רתיים, 

לתומכים בבייג'ינג.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%98%20%D7%91%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%9A%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=7747455739546D2B765776464B3342347436653838673D3D&rm=77574A4C2B514D5A48484D316C2F563749562F58726C7039534A56424C2F4679
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הנגשת מערת המכפלה: הוועדה קבעה שעד פסח תותקן מעלית
השר הרב וקנין: אין בעיית תקציב רק בעיה של אישורים לפעולה. אם נקבל אור ירוק מראש הממשלה – 
אנו יוצאים לדרך ◆ ראש המנהל האזרחי: המלצתנו לאפשר עוד מספר שבועות למשא ומתן כי רב הנזק 

על התועלת בפעילות חד צדדית

מ‡: יר‡ל לבי‡
ברא־ וביטחון,  חוץ  לענייני  הזמנית  הוועדה 
מעקב  דיון  קיימה  (הליכוד)  דיכטר  אבי  ח"כ  שות 
השר  בהשתתפות  המכפלה,  מערת  הנגשת  בנושא 
לשירותי דת, יצחק וקנין (ש"ס) וראש המנהל האזר־

חי, תא"ל בן חור אחוות.
ב-28  בנושא  מהיר  דיון  קיימה  הוועדה  כזכור, 
באוקטובר 2018, בו אמר עוזר שר הביטחון להתיישבות 
הקירוי  חלופות  לבחינת  מקצועי  הליך  מתקיים  כי 
וההנגשה, וכי אין מניעה משפטית לקדם את הנושא, 
אך ההחלטה נתונה בידי הדרג המדיני. עוד אמר עוזר 
שר הביטחון כי יש ניסיון להגיע להסכמה משותפת עם 
הגורמים הפלסטינים, ובמידה ולא תושג הסכמה, מדי־

נת ישראל תקדם את נושא ההנגשה באופן חד צדדי.
הדיון  את  פתח  דיכטר,  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
זה,  בנושא  רבות  פניות  לוועדה  "מגיעות  באומרו: 
ואני לא מכיר אתר חשוב כל כך עם בעיית הנגשה 
כה קשה. ניסינו גם אנחנו לקבל תשובות, וכינסנו את 
הדיון היום בכדי להבין מה המצב הקיים ומה ניתן 
המכפלה  למערת  להגיע  שמבקש  מי  לכל  להשיב 

ומתקשה לעשות זאת?".
ראש המנהל האזרחי: "אנו מנהלים מו"מ על 
סוגיית מערת המכפלה הרבה מאוד זמן, ולאורך הש־
נים תהליך זה גם הביא הישגים בכל מיני פרויקטים 
אוהל  הקמת  הפלסטיני –  הצד  עם  בתיאום  שעשינו 
לאוכל, מערכת ניקוז מים, הקירוי ששודרג בתיאום 

לפני ארבע שנים וכעת רוצים להחליפו פעם נוספת, 
כיבוי  מערכת  להתקין  עכשיו  מבקשים  הפלסטינים 
אש חדשה. כיום מתנהל מו"מ אישי, שאני מנהל ומו־
ביל, למול גורם שהוסמך ע"י הרש"פ לנהל את הנושא 
בצורה מסודרת, ולא אפרט על הפרטים בדיון הפתוח. 
המלצתנו כרגע היא לאפשר את המו"מ כי הנזק רב על 

התועלת בפעילות חד צדדית".
קו־ משתי  בנוי  המכפלה  מערת  אתר  כזכור, 
בעיקר  המשמשת  השנייה,  לקומה  הנגישות  מות. 
ימים  במהלך  המוסלמים  את  גם  אך  היהודים  את 
מסוימים בשנה, אפשרית באמצעות מדרגות בלבד. 
התכנסה  בגינה  הסיבה  היא  נגישות  של  זו  בעיה 

הוועדה בדיון המהיר אשר נערך באוקטובר 2018.

סונול מתכננת להיכנס לתחום גז הבישול הביתי
חברת האנרגיה הגישה בקשה לאשר לה עסקת מיזוג של פעילות חברת הגז ישראגז לתוך החברה הבת 

סונול גז פלוס ◆ סונול נכנסת לתחום שבו ארבע חברות ותיקות שולטות ב-90% מהשוק

מ‡ פ.  יוחנן
לתחום  להיכנס  מבקשת  סונול  חברת 
מיליארד  כשני  המגלגל  הביתי,  הבישול  גז 
באמצ־ סונול,  הגישה  לאחרונה  בשנה.  שקל 
בקשה  פלוס,  גז  סונול  שלה,  בת  חברת  עות 
לה  לאשר  העסקיים  ההגבלים  על  לממונה 
של  המסחרית  הפעילות  של  רכישה  עסקת 
בתחום  העוסקת  (אופק),  ישראגז  חברת 

הגפ"מ, אל פעילותה של סונול פלוס.
מוערכת  בעסקה  סונול  של  ההשקעה 
בעשרות מיליוני שקלים, כאשר מדובר בפעם 

הראשונה שבה מבקשת סונול להיכנס לתחום 
הגז לבישול ביתי ולהסקה.

לאחרונה מינתה סונול את שי עזרא, לשע־
בר מנכ"ל דורגז מקבוצת דור אלון, לעמוד בראש 
חברת הבת החדשה - סונול גז פלוס. בשלב ההת־
חלתי סונול גז פלוס מתכוונת להתמקד באספקת 
ובהמשך  ולהסקה,  לבישול  גז  ביתית,  לצריכה  גז 
היא צפויה להיכנס לתחומים נוספים כמו אספקת 
גז למסחר ולתעשייה ולאספקת גז למפעלים, וגם 

למכירת גז טבעי בתחנות סונול ברחבי הארץ.
סונול לא פעלה עד-כה בשוק הגז הבי־

תי, וכאמור בכוונתה להיכנס לשוק זה באמ־
צעות סונול גז פלוס, חברת בת שלה, אשר על 
פי האתר שלה "מתמחה בשיווק גז למגזרים 

השונים: גז למשקי בית, תעשיה ורכבים".
עוד צוין באתר סונול גז פלוס כי "החברה 
פיתחה מודל עסקי לפיו המטרה לספק גז במ־
חיר תחרותי תוך כדי שמירה על רמת בטיחות 
גבוהה עפ"י התקנים המחמירים ביותר, אסטר־
טגיית המחיר שלנו אינה באה על חשבון השי־

מיומנים  עובדים  מעסיקים  אנו  והאיכות.  רות 
מורשים ומקצועיים לעסוק בעבודות גז".

ירו מל‡ נינה !!!
טיפול  לעבור  נאלצה  והיחידה  היקרה  בתנו 
רופאה  לאותה  שהתורים  ידענו  שמראש  מסוים 

ממוחית לקוחת חודשים רבים.
שלזינגר  משה  הרב  של  משרדו  לצוות  פנינו 
שבמאור פנים ובסבלנות אין קץ האזינו לבעיה והב־

טיחו לעשות הכל לסייע לבתנו שתחי' .
לפני ימים אחדים אנו מקבלים טלפון ממנהלת 
מכבי בגבעתיים הגב' ציפי בלכר שם עובדת הרופאה 
המומחית ובסיפוק רב היא מבשרת לנו שהיא בעצ־
מה שוחחה עם הרופאה וביקשה ממנה לקבל אתונו 
השירות  את  לקבל  זכינו  השבוע  וכבר  מידי  באופן 

הנדרש שהטיב רבות לילדתנו.
אין לנו מילים להודות ולשבח את הנהלת מכבי 

שאלו הן שליחיה ומלאכיה  !!
יה"ר שהגב' ציפי והצוות הנפלא של הרב של־
זינגר יזכו להיות מהצד של הנותנים ולהאיר לחברים 

את החיים.
בברכה והערכה,
משפחת א.ב.
בני ברק

̃ו החיז̃ו
שי־ הקדוש,  הציבור  לידיעת  להביא  רציתי 
שנו קו חיזוק מיוחד, המיועד לכל המצפים לישועה 
בזש"ק, בקו דברי תורה, ענייני בטחון, שיעורי מוסר 
וחיזוק בתפילה, ואיש את רעהו יעזורו, שיחה האחד 

עם רעהו, לגברים ולנשים, בשלוחות נפרדות.
כי־ אודות  פרטים  וליתר  לכך,  הנזקקים  לכל 
השבועיים  העלונים  וקבלת  גיבוש,  קבוצות  נוסים, 

והחודשיים, וכל סוגי העזרה והתמיכה, ניתן לפנות 
 z0548469674@gmail.com למייל
באדיבות ארגון מפתח של בנים

הב ‡בי„ה
במדבר  פרשת  בערש"ק  מפתחות  צרור  נמצא 
כ"ו אייר ע"ט בקו 497 של השעה 15:45 מבי"ש לבני 

ברק. לפרטים 0527160180 
שירות ברגעי האמת במרפאת "מכבי" טלז סטון

לפני ימים בודדים נסעתי מכיוון ירושלים לתל אביב.
לפתע לא חשתי בטוב וראיתי את הפנייה לישוב 
מכבי  למרפאת  להיכנס  לנסות  והחלטתי  סטון  טלז 

במקום ולהיבדק.
כאשר הגעתי למקום התברר שהרופא סיים את 

משמרתו והייתי אובד עצות.
מזכירתו  עומדת  ובכניסה  הדלת  נפתחת  לפתע 
של ד"ר בורץ והיא מתעניינת ברצוני ובבריאותי והכל 

בסבר פנים מאירות.
הסברתי לה שאני לא חש בטוב ומבקש להיעזר ברופא.
באופן  ושירות  חיוך  עם  שטרנשוס  רבקה  הגב' 

יוצא דופן מיד חיפשה בכל האזור רופא
ולאחר דקות מעוטות היא סידרה לי מיד רופא 
ביותר  הטוב  הצד  על  בי  שטיפל  ומקצועי  ממוחה 

במרפאת מכבי הקרובה.
אבקש להודות להנהלת מכבי שירותי בריאות על 

האנשים הטובים והמיוחדים
מהראש  מגיע  שהכל  ספק  ואין  מעסיקים  שהם 

וגאווה להיות חבר בקופה כזאת.
בברכת ואל תמנע טוב מבעליו

ב.ב
ירושלים

פ - חיפה  ̂- ̂יבורי חבורה 
ישנו קו 977 ישיר מצפת לחיפה וכן מחיפה 

לצפת
אך קו זה יוצא ביום שישי בשעה מוקדמת 
לצפת  מחיפה  חזור  ובמסלול  לחיפה   מצפת  
הש־ חג  בערב  לדוגמא  מאוחרת  בשעה  יוצא 
בועות יצא הקו מצפת בשעה 12:20  בצהריים  
ובמוצאי החג יצא מחיפה  בשעה 00:20 כן. זה 
לא טעות  בשעה שתים עשרה ועשרים בלילה 

בחצות הלילה 
מדוע לא מגיע לתושבי צפת לנסוע בשעות 
עולליהם  על  להמתין  עליהם  מדוע  סבירות 
מחיפה  לצאת  כדי  הלילה  חצות  עד  וטפיהם 
במוצאי חג ולהגיע לצפת בשעה 02:00 לפנות 

בוקר
אנו נערכים לבצע החתמה  ולהגיש למשרד 

התחבורה וכן לכל הנוגעים בדבר
linsheb@gmail. למייל  לשלוח  נא   

  com
נא להשאיר שם, מספר טלפון ,ומספר זהות, 
יישר כח!
ברוך ל.
052-7658392

לב˜ רחמים
הציבור מתבקש להמשיך לקרוע שערי 
משה  ברוך  הרב  על  ורחמים  בתפילה  שמים 

יעקב בן מרים אוביץ לרפו"ש
תודה רבה
יאיר ב

‡מרנ‡ על הזוהר  ̃ ‡ליעזר'̃  מ„' פירו
ה˜„ו

ניתן  הספר  שבוע  לרגל 
להשיג את הסט במחיר מבצע.

היסו־ הפירושים  אחד 
הזוהר  על  שנתחבר  דיים 
הגדול  הפירוש  הוא  הקדוש, 
'דמשק אליעזר' מהגה"ק המ־
הזהר  בית  שר  האלקי  קובל 
צבי  אליעזר  רבי  אדמו"ר  מרן 
הגה"ק  בן  זיע"א,  מקאמרנא 
אדמו"ר  מרן  האלקי  המקובל 
רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל 

מקאמרנא זיע"א.

הזוה"ק  על  הגדול  בחיבורו  מפורסם  אליעזר'  ה'דמשק  רבינו 
ומרן  האריז"ל  ממרן  לנו  המסורה  והחסידות,  הקבלה  דרך  פי  על 
הבעש"ט זיע"א, והמיוחד בפירושו הוא שמפרש ומתרגם כל תיבה 
שמובא  כמו  התורה,  סודות  פשטי  בדרך  הזוה"ק  מדברי  ותיבה 
הרב  מאאמו"ר  שמעתי  וזלה"ק:  הקודש',  'דרך  הנקרא  בהקדמתו 
מפה  ששמע  זלה"ה [מקאמרנא],  יחיאל  יהודה  יצחק  רבי  הקדוש 
מלוב־ זלה"ה [החוזה  מלובלין  מאטיל  בן  יצחק  יעקב  רבינו  קדוש 
לין], שרצונו הטוב היה, שיהיה איש אחד בעולם שיפרש דברי הזהר 
הקדוש על פי פשוט פשט, בכל מקום שיכול לפרש על פי פשט, וכן 
אני בעצמי שמעתי גם כן מהרב הגאון הצדיק מו"ה צבי מליסקא 
זלה"ה, שחשקה נפשו לראות בעיניו איזה פירוש על הזהר הקדוש 
באלי  הקדושים  צדיקים  אלו  בכח  לזה  פשט,  פשוט  פי  על  שיהיה 
עזר לי ב"ה וב"ש, קבלתי עלי בלי נדר לילך בדרך זה לפרש על פי 
פשוט בכל מקום שיוכל לסבול פשוט פשט, והוא כדי שיוכל לדבק 
כל אחד מבני ישראל הקדושים בדברי הזהר הקדוש הזה, כי ידוע 
הוא שעיקר קניית דביקות הבורא ב"ה באין ממש ובשמחה, הוא בא 

מלימוד דברי הזהר, עכ"ל.

לי־ ישראל  תפוצות  בכל  הקדוש  הפירוש  נתקבל  זאת  ולאור 
סוד מוסד להבין דברי הזוה"ק, וכן בפירושים הבאים אחריו, הביאו 
ושילבו מדבריו הקדושים בספריהם, וכן מכל המלקטים פירושים 
על הזוה"ק הביאו ושילבו מפירושו הקדוש בראשונה להבין דברי 

הזוה"ק בבהירות יתירה.

עבודה רבה השקיעו בהוצאה החדשה זו ע"י 'מכון דמשק אלי־
עזר' העומד בראשות נכדו הגה"צ רבי יהודה אריה סאפרין שליט"א 
בן כ"ק מרן אדמו"ר מקאמרנא שליט"א, ראש הכולל להוראה 'קול 
יעקב' קאמרנא. שזכו לברר מקחו של צדיק רבינו הקדוש שלא שז־

פתם עין זמן רב, ורבים וטובים השתוקקו להתבשם מאור תורתו, 
וב"ה עלתה בידם להוציאו לאור ברוב פאר והדר, והביאו בית הד־
פוס מזוקק שבעתים מן המכשלות והקמשונים שהינה מנת חלקם 
של ספרים מהדפוסים הישנים, ועבודה רבה השקיעו בו בהוספת 
הזוה"ק על הדף, ובמלאכת מחשבת הכניסו דברי הזוה"ק בתוך פי־
רוש רבינו, למלאות רצון רבינו המחבר כמ"ש בסוף הקדמתו, וז"ל: 
ורצוני היה להדפיס פירוש זה עם דברי הזהר הקדוש ביחד, ביחד דף 
על דף, כי פירושי הזה הוא כמעט לכל תיבה ותיבה, עכ"ל. וכן מראי 
מקומות לרוב, עם פיסוק ודקדוק מתוך הגהה מדויקת ומדוקדקת, 
ואכן קנקן ישן מלא חדש, כלי מפואר, תוכו כברו, כאשר ישבעו עיני 

הלומדים, דבר נאה ומתוקן.

ועל ידי ההוצאה החדשה שזכה לשבחים רבים ממבקשי תורה 
וחסידות, נתרבה ספסלי בית המדרש, ורבים וטובים קבעו בו שי־

עורים יומיים בפירוש הזה, ושואבים מזה אהבה ויראה וחסידות.

לרגל שבוע הספר ניתן להשיג את הספר במחיר מבצע 450 ₪

נא להתקשר: מכון דמשק אליעזר 052-7643092. 

shoshana8448@012.net.il או במייל

יש אפשרות למשלוחים לכל הארץ

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com :ובו‚ל
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יום חמישי י' סיון תשע"ט 1613/06/2019

היום: טקס חנוכת המרכז הרפואי 
החדש של 'מכבי' ברמב"ש ג'

זהו המרכז החמישי של 'מכבי' בעיר, שנפתח כמענה לצורך הגובר בשירותי 
רפואה בשכונת רמב"ש ג' • באירוע הפתיחה ישתתפו בכירי הנהלת 'מכבי', 

צמרת מחוז ירושלים והשפלה, ראש העיר ועסקני רפואה

  חרי בכ :‡מ
בריאות'  שירותי  'מכבי 
אירוע  (חמישי)  היום  תקיים 
למרכז  מזוזות  וקביעת  פתיחה 
שמש  בית  ברמת  החדש  הרפואי 
מנכ"ל  בע"ה;  ישתתפו  בטקס  ג'. 
מחוז  ראש  סער;  רן  מר  'מכבי', 
ירושלים והשפלה, מר גידי לשץ; 
הגב'  שמש  בית  עיריית  ראש 
עליזה בלוך; חברי הנהלת מכבי; 

חברי עירייה ואנשי ציבור.
ברמת  'מכבי'  רפואי  מרכז 
הינו  היום,  שייחנך  ג',  שמש  בית 
המרכז החמישי של 'מכבי' בעיר. 
את  'מכבי'  מרחיבה  בהשקתו, 
המתפתחת,  בשכונה  שירותיה 
ומעניקה למבוטחיה, תושבי המ־
קום, מענה איכותי לצורך הגובר 
המ־ מתקדמים.  רפואה  בשירותי 
רכז ממוקם ברחוב ישעיהו הנביא 
4, וניתנים בו כל שירותי הרפואה 
ילדים  משפחה,  רפואת  כגון 
אולטרסאונד  שירותי  ונשים, 
ליל־ וריכוז  קשב  רפואת  נשים, 
דים, אא"ג, פיזיותרפיה, מרפאת 
משרד,  מעבדה,  שירותי  אחיות, 
ושי־ פארם'  'מכבי  מרקחת  בית 
לרווחת  כמו"כ,  נוספים.  רותים 
ברמת  החירום  מרכז  המבוטחים 
צאלים  נחל  ברחוב  א'  שמש  בית 
השעות  בין  יום  מדיי  הפתוח   ,6
בין  שישי  בימי   20:00-23:00
שבתות  ובמוצאי   ,09:00-12:00

וחגים בין השעות 21:00-24:00 . 
לפ־ מצטרף  החדש  המרכז 
של  הנרחבת  השירותים  ריסת 
מכבי ברחבי בית שמש: בשכונות 
רמב"ש א' ו-ג'; בקריה החרדית; 
בבניין  'מכבי'  הרפואי  ובמרכז 
בנוסף,  שבעיר.  'נעימי'  המסחר 
מבו־ לרשות  גם  'מכבי'  מעמידה 
מתא־ צוות  שמש,  בבית  טחיה 
לרשות  הזמין  קהילה,  קשרי  מי 
ר'  השונות;  בשכונות  החברים 
ברוריה  והגב'  רובינשטיין  נתן 
יצחק  והרב  ג',  ברמב"ש  וייסברג 

קלוגמן בקריה החרדית.

ראש מחוז ירושלים והשפ־
לה, מר גידי לשץ: "'מכבי' הייתה 
הצורך,  את  לזהות  הראשונה 
בלב  נוסף  רפואי  מרכז  ולפתוח 
פתיח־ עם  המתפתחת.  השכונה 
פריסת  את  'מכבי'  העמיקה  תו, 
והביאה  שמש,  בבית  השירותים 
בשורה של ממש לתושבי שכונת 
הב־ מהפכת  כמובילי  ג'.  רמב"ש 
תחושת  חדורי  אנו  בעיר,  ריאות 
למבוטחינו  להעניק  שליחות, 
ומ־ מקצועית  רפואית  מעטפת 
ואוזן  רגיש  שירות  עם  תקדמת, 

קשבת ברגעי האמת".

התפתחות במרוץ לראשות 
לשכת עורכי הדין 

סיעת 'אמונה במשפט' הודיעה על תמיכה בעו"ד אבי חימי במרוץ לראשות 
הלשכה: האיש המתאים להתמודד עם צרכי עורכי הדין 

חרי בכ :‡מ
תומ־ והדתיים  החרדים 
בבחירות  התפתחות  בחימי:  כים 
הח־ הסיעה  הדין,  עורכי  ללשכת 
'אמונה  המאוחדת  רדית-דתית 
על  אתמול  הודיעה  במשפט', 
החלטתה לתמוך בעו"ד אבי חימי 
לתפקיד ראש לשכת עורכי הדין 
בבחירות לראשות הלשכה ומוע־
צת הלשכה והמחוזות שיתקיימו 

בט"ו בסיוון תשע"ט (18.6.19).
עו"ד יוסי ויצמן ומנחם מו־
שוקביץ ויצחק נטוביץ' העומדים 
במשפט'  'אמונה  סיעת  בראש 
המועמד  הוא  חימי  כי  הסבירו 

והמועדף  הראוי 
להתמודד  בעיניהם 
הלשכה  צרכי  עם 
הדין  עורכי  וציבור 

בעת הזו.
חימי  עו״ד 
״אני  בתגובה  מסר 
לב  מקרב  מודה 
במ־ אמונה  לסיעת 
התמיכה  על  שפט 
הרחבה.   הציבורית 
הסיעה  של  תמיכתה 
ומב־ ביותר  חשובה 
משמעו־ סחף  טאת 
הסיעות  כל  של  תי 
עורכי  של  וכן  כמעט 
במו־ בולטים,  דין 
לראשות  עמדותי 
מודה  אני  הלשכה. 

מושקוביץ   ויצמן  הדין  לעורכי 
ונטוביץ' ולכל לאנשי סיעת אמו־
נה במשפט על הבעת האמון. יחד 
טובים  לימים  הלשכה  את  נצעיד 
מעמדה  לחיזוק  ונפעל  ובטוחים 

בחברה הישראלית״, הבטיח
עורך הדין מנחם מושקוביץ 
המשנה  ויצמן  יוסי  עו"ד  ועמיתו 
לראש לשכת עורכי הדין, מתמו־
דדים ביחד עם עשרות עורכי דין 
משות־ ברשימה  ודתיים  חרדים 
בבחירות  במשפט',  'אמונה  פת  
הרשימה  הדין  עורכי  ללשכת 
זוכה לתמיכה מכל קווצות הקשת 
בל־ החברים  הדין  עורכי  ומכלל 

גם  מתמודדת  הרשימה  שכה. 
במחוזות  וגם  הלשכה  למועצת 

ירושלים, תל אביב והמרכז.
במשפט'  'אמונה  רשימת 
של  הארצית  למועצה  תתמודד 
מציבה  והיא  הדין  עורכי  לשכת 
מועמדים לוועדי מחוזות,  מרכז, 

ירושלים ות"א.  
במשפט'  'אמונה  רשימת 
האר־ במועצה  היתר  בין  כוללת 
צית  את עורכי הדין יוסף ויצמן, 
מושקוביץ,  מנחם  נטוביץ,  יצחק 
יעל  פאלוך,  רוני  לינצר,  שלמה 
לירז  גואלמן,  אבינועם  דולב, 
רו־ גולדי  ברילנט  עקיבא  ראש, 
ור־ זאב,  בן  ענת  טנברג, 
ישראל  רוזנבלום,  דית 
שחר  אלתר,  קובי  בך, 
בקשי, ישראל גיגי, יואב 
יונתן   גרוס,  שימי  ללום, 

אליאס.
ירושלים:  מחוז 
ללום,  יואב  אטיאס,  אבי 
גרוסמן,  בני  פרי,  אלי 
קובי  רוזנבלום,  ורדית 
מורסיאנו,  אלתר,חני 
ממן,  רחל  ביטון,  יעקב 
תל  מחוז  זינגר.  יוסי 
אביב: רפי אסרף, בנימין 
ארביב, ענת בן זאב, דוד 
איזקסון, שחר בקשי, דני 
משה  מרכז:   מחוז  כהן. 
דוידוב,  יהונתן  תורג'מן, 

יצחק גאגולה.

לחברה יציבה מזכיר/ה לעבודה מהבית, להקלדת מסמכים, ועוד. 3-4 שעות 
ביום - גמיש, לא נדרש ניסיון, שכר 4,000 ש"ח. קריירה 072-22-222-62 

ומענה  משרדית  לעבודה  פקיד/ה  בירושלים  החרדיות  בשכונות  למשרד 
פקיד/ה  דרוש/ה  ברק  בבני  למשרד   * ש"ח.   9,000 נוחות,  שעות  טלפוני, 
בתחום פיננסי, א-ה 9:00-16:00, שכר 9,500 ש"ח. * דרוש מחסנאי למחסן 
בבני ברק, שעות גמישות, שכר גלובלי 8,000 ש"ח. קריירה 072-22-222-62 

ישראל

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf
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mailto:s@shaharit.com 
mailto:p0527146734@gmail.com
http://bit.ly/2JF0Hyc
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office@wreschner.netwww.wreschner.co.il

mailto:s@shaharit.com 
http://bit.ly/2HIGRQr-telechofesh
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gshotel.co.il | office@gshotel.co.il
09-8621777

2
600

deal

mailto:s@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 
mailto:hamibayam@gmail.com
http://bit.ly/2Z9w5sg-galy-tzanz
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בשם ה' נעשה ונצליח

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

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

הזמנות:

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

ערבי מחול והתעמלות לנשים! מגלשות מים אטרקטיביותשתיה חמה וקרה, שלגונים - 24 שעות הרצאות, תכניות והפעלות לכל המשפחה מסביב לשעון

המרצה ר' מאיר שוורץילד הפלא דודי לינקר
 החזן העולמי 

יצחק מאיר הלפגוט
 מבצע!

מחיר ילד  עד גיל 17

חבילת סופ"ש 
במחיר מיוחד

רק ₪3790
חדש!

עד 10 
תשלומים

מופע מוזיקלי ענק בליל שישי 
 חמישי-ראשון פרשת בלק

ח'-י"א תמוז | 11-14.7
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hillel@lehmaaseh.com

gal gmailcom
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רובח

רוועירפווכמספרמכביירויבריויערךבוביוםרון
úיין מנ‰ú מרחב ער„  ̃ במ‚זר ‰חר„י ר' מú ‰זינ‚ר ו‡ ‰רב ‡רי‰̃   מרנן ורבנן ‚„וúי יר‡ú úיט"‡ מברכים ‡ מנ‰‰ úיוו

 ‚ ב˜רי ‰úי‰ רי̃  ו‰רב מ‰ ‚רינבוים מנ úחום י„ע וחברו במחוז „רום ו‡ ‰רב ‡בר‰ם ברסúר מ‡ם̃ 
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רובח

זבעורבחבועו
מבעינוםי
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רובח

וומבוברנסבעירמרבייוןבפיבנסבעירמרביחומוומריכורבני

ירבוחורבירמוורבביובעמרמו
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רובח

בועוכניחובסיוןחורבערבמערביבכופיבבורנמנרמו
כובסמוךיםבירווחסימובחוריםברכים
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רובח

פבויערמביורספרכנס
רסטךימוםי
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רובח

בובבומוסיחוטובינינרוביבכנסמעמ
יוםיוסיבערערברומיבום
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רובח

בוועועסנייוינסיבמירון


