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הטעו ה‚„ולה
שלו  הראשונה  הטעות  את  אתמול  עשה  ביתנו'  'ישראל  יו"ר 
מי  עשוי  בסקרים  העלייה  לאחר  הנוכחית.  הבחירות  במערכת 
בגלל  דווקא  להינגף  ישראל  של  הביטחון  כשר  בעבר  ששימש 
אמירתו על כך שיכפה קואליציית אחדות בין מפלגות 'כחול לבן' 
ו'הליכוד'. לאמירתו של ליברמן, ככל הנראה, אין ביקוש גדול. 
מי מבוחרי המפלגה מעוניין לראות את הימין יושב עם מפלגת 

'כחול לבן' המוגדרת בעיני רבים מהם כשמאל, ולא לחינם.
המשך בעמוד 2

פרנו // ‡ברהם ויסמן
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פרנו // „ו„ פרי„
הטעו ה‚„ולה

הט־ את  אתמול  עשה  ביתנו'  'ישראל  יו"ר 
הבחירות  במערכת  שלו  הראשונה  עות 
מי  עשוי  בסקרים  העלייה  לאחר  הנוכחית. 
ישראל  של  הביטחון  כשר  בעבר  ששימש 
להינגף דווקא בגלל אמירתו על כך שיכפה 
לבן'  'כחול  מפלגות  בין  אחדות  קואליציית 
הנ־ ככל  ליברמן,  של  לאמירתו  ו'הליכוד'. 
ראה, אין ביקוש גדול. מי מבוחרי המפלגה 
מפלגת  עם  יושב  הימין  את  לראות  מעוניין 
'כחול לבן' המוגדרת בעיני רבים מהם כש־
מאל, ולא לחינם. במפלגה יושבים להם יעל 
שיש  נכון  ברורים.  שמאל  סמני  ועוד  גרמן 
שמאל  אנשי  גם  יש  אבל  ימניים,  גם  שם 
מצביעי  בעיני  אדום  סדין  שהם  מובהקים 
ימין רבים. זה בלי לדבר על מצביעי הציונות 
הדתית, שוודאי מעוניינים לראות את מפל־
גות איחוד הימין והימין החדש בקואליצייה. 
נוסיף לכך את העובדה שמשמעות אמירתו 
לשמש  יוכל  לא  נתניהו  כי  היא  ליברמן  של 
והנה  הבאה,  בקדנציה  הממשלה  כראש 
הימין  ממצביעי  רבים  להרחקת  המתכון 

ממפלגתו.
אם נעבור לשמאל, שם המצב מורכב פחות. 
רבים מהם בוודאי ישמחו לראות את 'כחול 
לבן' בשלטון. הם, הכמהים לשלטון זה שנים 
תהפוך  שמאל  מפלגת  כי  ישמחו  ארוכות, 

למפלגת השלטון גם אם זה יהיה ברוטציה.
על  בונה  ליברמן  כי  היא,  הדבר  משמעות 
מצביעי שמאל שאולי ינהרו אחריו. את מצ־
ביעי הימין הוא רק יוכל להרחיק ממנו בע־
קבות דבריו. המשמעות היא: שלקואליציה 
הבאה יהיה קל יותר לקום אם מנדטים ימ־

ניים שיזלגו מליברמן למפלגות אחרות. 

פרנו // ‡ברהם ויסמן

"הי בה ע ‡ם ‡ין"
מעשה ובא יהודי אל רבי מאיר מפרימיש־

לאן.
כל  והרהר  מאיר,  רבי  אחרי  האיש  עקב 
העת בליבו, האם הוא גדול כו רבו, או שמא 

להיפך.
ושאל  מאיר  רבי  אליו  פנה  חושב,  בעודו 
אותו "בסוף פרשת שלח מסופר, שדנו את 
מקושש העצים בעונש מוות. מדוע דנו אותו 

בעונש כזה חמור?"
מאיר,  רבי  של  כוונתו  את  האיש  הבין  לא 

ושתק.
אמר לו הצדיק: "העצים מרמזים לצדיקים 
אם  עץ  בה  הפרשה "היש  בתחילת  שנאמר 
אין". מקושש עצים הוא אדם שאומר על רב 

זה שהוא צדיק ועל רב אחר שאינו צדיק"..

// בר המערכ„

י"ג

להשכרה דירה לזו"צ או למשרד
2 חדרים ק"ק ברחוב בהרן ירושלים

לפרטים: 052-8309509

ברק שוקל הקמת מפלגה עצמאית
רוצה לצרף אליו את ציפי לבני ובני בגין ◆ ברק: כשאחליט, תדעו

מ‡: ח. פרנ˜ל
לשעבר  הממשלה  ראש 
האח־ בימים  שוקל  ברק  אהוד 
מפלגה  להקמת  אופציה  רונים 
חדשה אליה יצרף את ציפי לבני 
השבוע  החליט  ברק  גולן.  ויאיר 
מפל־ של  לביצה  להיכנס  שלא 
על  להתמודד  ולא  העבודה  גת 
מקיים  ברק  המפלגה.  ראשות 
דן  עם  שיחות  האחרונים  בימים 
מרידור, לוסי האריש, ועוד רבים 
מרכז  מפלג  להקים  ניסיון  מתוך 
חדשה.  אלטרנטיבה  שתהווה 
תוקף  האחרונות  שבשנים  ברק 
קיבל  הזדמנות,  בכל  נתניהו  את 
לפו־ לחזור  עקרונית  החלטה 
באיזה  היא  כשהשאלה  ליטיקה 

פלטפורמה. 
הקד־ על  ההחלטה  מאז 
כל  ת  ברק  בוחן  הבחירות  מת 
להיכנס  ע''מ  לו  שיש  האופציות 
מוצלחת  הכי  בצורה  לפוליטיקה 
מבחינתו. אחת האופציות שברק 

התמודדות  היא  ברצינות  שקל 
לאחר  אך  העבודה,  ראשות  על 
ית־ הפריימריז  כי  שם  שהוחלט 
ולא  המפלגה  חברי  כל  בין  קיים 
רק בין צירי הועידה, החליט ברק 

שלא להיכנס לעבודה. 
בימים  ברק  בודק  כאמור 
מפ־ להקמת  אופציה  האחרונים 
לגה עצמאית. נכון לעכשיו, נראה 

העובדה  לאור  קטנים  סיכוייו  כי 
פונה  אליהם  המועמדים  שכל 
סקרים  לראות  מבקשים  ברק,  
שיוכיחו שאכן יש לו סיכוי אמי־
תי לקחת קולות מהימין. אחרת, 
תהיה  זו  המועמדים,  לו  הודיעו 
לבן  לכחול  תהרוס  שרק  מפלגה 
אלטרנטיבה  תהווה  באמת  ולא 

שלטונית לנתניהו.

https://shaharit.com/#subscribeNow
mailto:office@shaharit.com 
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mailto:office@a-zilber.com
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יהדות התורה: השותפות עם הליכוד 
ונתניהו תימשך גם אחרי הבחירות

גם לאחר הבחירות השותפות עם נתניהו תמשיך

מ‡: ח. פרנ˜ל
לאחר שבימים האחרונים נפוצו שמועות 
שונות, החליטו ביהדות התורה להבהיר בצורה 
הקרובות,  הבחירות  לאחר  גם  כי  משמעית  חד 

השותפות עם נתניהו תימשך.
דיווחים  צפו  האחרונים  בימים  כזכור 
שונים על כך שבכירים ביהדות התורה הודיעו 
כי הם לא פוסלים ישיבה עם לפיד. ח''כ בכיר 
ביהדות התורה צוטט ש"יתכן ושגינו מול לפיד 
- הייתה תקופה שהוא רדף אחרינו ועשה הכל 
לדב־ התייחסנו  לא  אבל  מרוצים,  שנהיה  כדי 

ריו. חלק מאיתנו אפילו לא דיברו איתו, אולי 

גם ניקו את החליפה כשלפיד טפח על 
שוב  לתהות  לנו  גרם  ליברמן  שכמם. 
ח''כים  אמרו  בנוסף  הזה".  היחס  על 
מכחול לבן כי במפלגה מחשבים מס־
לחר־ ליחס  הקשור  בכל  מחדש  לול 

אפשרות  בכלל  שוללים  לא  והם  דים, 
שכחול לבן תשב עם החרדים באותה 

ממשלה.
ביהדות  בכירים  כאמור  אך 
לשמועות  סוף  לשים  החליטו  התורה 
הקרו־ הבחירות  אחרי  גם  כי  והבהירו 
בות, יהדות התורה תמשיך עם נתניהו.

ליברמן מצהיר: 
נכפה ממשלת 

אחדות בלי החרדים
ליברמן הצהיר כי לאחר הבחירות הקרובות הוא 

יכפה ממשלת אחדות עם כחול לבן והליכוד 
◆ בכחול לבן בירכו: טוב מאוחר מלא כלום, 

בליכוד תקפו: יצא המרצע מן השק

מ‡: ח. פרנ˜ל
אביגדור  הכנסת  חבר 
הפו־ בזיגזג  ממשיך  ליברמן 
הצהיר  שבעבר  לאחר  ליטי. 
ימין,  בממשלת  רק  יתמוך  כי 
האחרו־ שבבחירות  ולאחר 
לממשלת  שיתנגד  אמר  נות 
שיתוק  ממשלת  זו  כי  אחדות 
וכי  כלום  לעשות  יכולה  שלא 
יתמוך  מיוחדים  במקרי  רק 
אתמול  יצא  כזו,  בממשלה 
שלאחר  בהצהרה  ליברמן 
בספטמ־ הקרובות  הבחירות 
להקים  הליכוד  על  יכפה  בר 
ממשלת אחדות עם כחול לבן. 
כתב  הערב  שפרסם  בפוסט 
על  האחרון,  "בשבוע  ליברמן 
נתניהו  מצד  הניסיונות  רקע 
למקד את הקמפיין בשאלה מי 
נדהמתי  הממשלה,  ראש  יהיה 
הפרועה  התחרות  את  לראות 
גנץ  בין  שהתפתחה  והמבישה 
ומי  יכנע  מי  בשאלה  לנתניהו 
מפלגת  לחרדים.  ויותר  יותר 
מוח־ בניגוד  ביתנו',  'ישראל 
שהסוגיה  סבורה  ל'ליכוד',  לט 
החשובה ביותר שהבוחר צריך 
היא  הקלפי  אל  בבואו  לשקול 
יהיה  ומה  תהיה  ממשלה  איזו 
הרכבה - אם זו תהיה ממשלת 
הלכה או ממשלה לאומית ולי־
וכתב  הוסיף  ליברמן  ברלית" 
הקט־  - שנוצרו  "בנסיבות  כי 
לא  עדיין  שהציבור  סטרופה 
המ־ בתקציב  לה  מודע  כך  כל 
הביטחוניים  והאתגרים  דינה, 
לכפות  תפקידנו   - הצפויים 
לבן'  'כחול  ועל  'הליכוד'  על 
להקים ממשלת חירום לאומית 
 - ביתנו'  'ישראל  ליברלית: 
'הליכוד' - 'כחול לבן'. ממשלה 
שתשקף את רצון הרוב המוח־
ישראל.  מדינת  אזרחי  של  לט 
מרב  את  שתקבל  המפלגה 
המוע־ יהיה  נציגה  המנדטים, 
בלי   - הממשלה  להרכבת  מד 
גביר.  בן  איתמר  ובלי  החרדים 
המדינה,  תקציב  גיבוש  לאחר 
הביטחון  בסוגיות  הסכמות 

ומדינה  דת  בנושאי  וסיכומים 
אחר  ורק  קואליציה,  תוקם 
קווי  בסיס  על  שירצה,  מי  כך 
בשמ־ שיצטרף  האלה,  היסוד 

חה" סיכם ליברמן.
כצפוי  עוררו  דבריו 
הפוליטית.  במערכת  סערה 
לד־ הגיבו  לבן  כחול  במפלגת 
שליברמן  חבל  כי  ואמרו  ברים 
ליברמן  "אם  עכשיו.  רק  נזכר 
היה מגיע למסקנה הזאת לפני 
בעד  הצביעו  ומפלגתו  שהוא 
פיזור הכנסת היו נמנעות מעם 
ישראל בחירות מיותרות. אבל 
הקוטב  בחוג  שאומרים  כמו 
מאשר  מאוחר  עדיף   - הצפוני 
לעולם לא. הדבר הנכון והנחוץ 
שתעבוד  אחדות  ממשלת  זאת 
בה־ ישראל  אזרחי  כלל  למען 

נהגת כחול לבן". 
מיהרו  כמובן  בליכוד 
דבריו  על  ליברמן  את  לתקוף 
ליברמן  מהשק:  המרצע  "יצא 
אומר בפירוש שהוא מוכן ללכת 
הקמת  ולכפות  וגנץ  לפיד  עם 
ממשלת שמאל", נכתב בהודעה 
שפרסמה המפלגה. "מי שרוצה 
רק  להצביע  חייב  ימין  ממשלת 

לליכוד בראשות נתניהו".
לאחר  כשבוע  כזכור, 
הצהיר  הקודמות  הבחירות 
ליברמן כי ממשלת אחדות היא 
להקים  "סתם  שיתוק  ממשלת 
תהיה  זאת  אחדות  ממשלת 
לא  ואנחנו  שיתוק  ממשלת 
אמר  שיתוק",  ממשלת  רוצים 
שבוע לאחר הבחירות. "מדינת 
ישראל ידעה ממשלות אחדות 
או חירום לאומית, באמת בש־
עות הקשות של העם והמדינה 
או ערב ששת הימים או משבר 
כרגע  אנחנו  אבל   - כלכלי 
אין  נמצאים,  שאנחנו  במצב 
סיבה כי ממשלת אחדות כזאת 
תהיה ממשלת שיתוק לאומי". 
נכונים  שהיו  שדברים  כנראה 
היום,  נכונים  לא  כבר  אז,  לו 
ומילה זו מילה זה בסה''כ עניין 

של זמן.

mailto:BBB025370345@gmail.com
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לחנות הלבשה חסידית בביתר
 דרוש עובד לשעות 

הערב וימי שישי 
קו"ח למייל

 7637794@gmail.com 

סקר 'מאגר מוחות': גוש הימין 
נשאר ללא שינוי

נתון מעניין: הצבת אשכנזי בראשות כחול לבן, הופך את המפלגה לגדולה 
ביותר ◆ העבודה מגרדת את אחוז החסימה

מ‡: ח. פרנ˜ל

שבו־ מוחות'  'מאגר  סקר 
צע עבור העיתונאי ניסים משעל 
ממשיך  הימין  גוש  כי  קובע 
ללא  גם  מנדטים   60 עם  להוביל 
הסקר,  תוצאות  לפי  ליברמן. 
 35 עם  להוביל  ממשיך  הליכוד 
ל33.  יורדת  לבן  כחול  מנדטים, 
עם  התורה  ויהדות  ביצנו  יראל 
שמונה מנדטים כל אחת. ש''ס עם 

שישה,  עם  חד''ש  תע''ל  שבעה, 
איחוד מפלגות הימין עם חמישה, 
הימין החדש ומרצ גם עם חמישה 
מנדטים כל אחת, העבודה ורע''מ 
בל''ד על סיפו של אחוז החסימה 

עם 4 מנדטים.
לפי הסקר הזה יש 60 מנד־
טים לגוש הימין גם ללא ליברמן 
שפורסם  נוסף  מעניין  נתון  אך 
אשכנזי  גבי  אם  כי  גילה  בסקר 
יוצב במקום  הראשון בכחול לבן, 

על  מנדטים  ל35  המפלגה  תעלה 
חשבון הליכוד שיירד ל33. 

מאוד  להדאיג  אמור  הסקר 
ל4  שיורדת  העבודה  מפלגת  את 
מנדטים בלבד. המפלגה, שהייתה 
הלא רחוק,  בעבר  מפלגת שלטון 
לאחוז  מדאיגה  בצורה  מתקרבת 
אמו־ בפלגה  כי  יצויין  החסימה. 
לבחירת  פריימריז  להיערך  רים 
יו''ר חדש וניתן להעריך כי הדבר 

ישפיע על מצבה בסקרים.

ארה"ב: איראן עומדת מאחורי 
תקיפת מכליות הנפט במפרץ עומאן

מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו הבהיר כי ארצו תתמקד ביצירת 
קונצנזוס בינלאומי בעקבות המתקפה האיראנית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארה"ב מאשימה את איראן 
במפ־ הנפט  מכליות  בתקיפת 
דונלד  ארה"ב  נשיא  עומאן.  רץ 
בא־ איראן  את  האשים  טראמפ 
הנפט  במכליות  לפיגועים  חריות 
הטרור"  "אומת  איראן  כי  ואמר 
הללו.  לפיגועים  האחראית  היא 
כי  עוד,  אמר  האמריקני  הנשיא 
ארה"ב היא זו שחשפה את העו־
מאחורי  עומדת  איראן  כי  בדה 

הפיגוע. 
טראמפ  של  המדינה  מזכיר 

כי  ואמר  הוסיף  פומפאו  מייק 
קונצ־ ביצירת  תתמקד  "ארה''ב 

נזוס בין-לאומי, לאחר התקיפות 
במזרח התיכון''.

נשיא רוסיה הגיש לנשיא סין 
מתנה לרגל יום הולדתו

שני המנהיגים נפגשו בוועידת פסגה של ארגון סי-איי-סי-אי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
וולדימיר  רוסיה,  נשיא 
שי  סין,  לנשיא  הגיש  פוטין, 
הולד־ יום  לרגל  מתנה  ג'ינפינג, 
בוועי־ נפגשו  המנהיגים  שני  תו. 

שנערכה   CICA ארגון  של  דה 
בטג'יקיסטן. השניים לחצו זה את 
ידיו של זה ולאחר מכן הגיש הנ־
שיא הרוסי למקבילו הסיני עוגה 
יום  לרגל  בשלגונים  מלא  וארגז 

הולדתו ה-66 של האחרון. 
קשר  מקיימות  ורוסיה  סין 
קרוב יחסית והן נחשבות לבעלות 
פעמים  יחדיו  המתמודדות  ברית 

רבות מול עמדת המערב וארה"ב.

סמוטריץ לחיות: חשוב לציית 
לחוק לפני ציות לפסקי דין

בתגובה להתקפתה של חיות על אוחנה אמר סמוטריץ כי אם פסקי הדין היו 
מבוססים על החוק, היה קל יותר לציית להם

מ‡: ח. פרנ˜ל
סמו־ בצלאל  הכנסת  חבר 
דבריה  את  בחריפות  תקף  טריץ 
של נשיאת בית המשפט העליון, 
אסתר חיות, ואמר כי "יש לראות 
שנ־ העובדה  את  רבה  בחומרה 
שיאת בית המשפט העליון מרשה 
לעצמה לבקר את שר המשפטים 
ובפומבי".  חריפה  בצורה  הנבחר 
של  "לגופו  כי  הוסיף  סמוטריץ 

הרבה  חשוב  לחוק  ציות  עניין, 
יותר מציות לפסקי דין. כשפסקי 
לחו־ ציות  בסיס  על  יושתתו  דין 
בעיה  שום  תהיה  לא  הכנסת  קי 

לציית להם ככתבם וכלשונם".
שר  אמר  שעבר  בשבוע 
המשפטים הנכנס אמיר אוחנה כי 
לא תמיד יש לציית לחוקי בג''ץ. 
במסדר־ רב  זעם  עוררו  דבריו 
נשיאת  הפוליטית.  המערכת  נות 

העליון חיות אמרה כי דבריו של 
ואיש  אנרכיה,  מייצרים  אוחנה 
המ־ היועץ  יעשה,  בעניו  הישר 
החובה  כי  אמר  לממשלה  שפטי 
לציית לפסקי דין היא לא משהו 

שנתון לבחירה. 
לא  נתניהו  של  בסביבתו 
אהבו את ההתבטאות של אוחנה 
והגיבו כי חייבים תמיד לכבד כל 

החלטה של בית משפט.

mailto:7637794@gmail.com
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בתגובה לפגיעת הרקטה בשדרות ביום חמישי האחרון:

חיל האוויר תקף מטרות בעזה
התקיפה הישראלית הגיעה לאחר פגיעת רקטה בישיבה בשדרות ◆ בצה"ל אומרים כי הצבא ימשיך 

לפעול נגד ניסיונות לפגוע באזרחי ישראל והוא רואה בחמאס אחראי על כל הנעשה ברצועת עזה וממנה

מ‡: מ. יו„
דובר  לשדרות,  הרקטה  שיגור  אחרי 
כוחות  תקפו  שישי  יום  בליל  מסר  צה"ל 
בין  עזה.  ברצועת  טרור  יעדי  מספר  צה"ל 
במ־ טרור  תשתיות  היו  שהותקפו  היעדים 
תחמים צבאיים וכן מתחם צבאי של הכוח 
לא  הפלסטינים  ברצועה.  חמאס  של  הימי 

דיווחו על נפגעים.
לפ־ ימשיך  הצבא  כי  אומרים  בצה"ל 
ישראל  באזרחי  לפגוע  ניסיונות  נגד  עול 
הנעשה  כל  על  אחראי  בחמאס  רואה  והוא 
אירע  אשר  מהירי  וממנה.  עזה  ברצועת 
אמש נפגעה ישיבה בשדרות, איש לא נפגע 

אך נזק נגרם למבנה.
טרור  תשתית  גם  תקפו  צה"ל  מטוסי 
חמאס  של  צבאי  במתחם  תת-קרקעית 

לרקטה  בתגובה  זאת  עזה.  רצועת  בדרום 
נירים  קיבוץ  לעבר  יותר  מוקדם  ששוגרה 
עזה.  שבעוטף  אשכול  האזורית  שבמועצה 

הרקטה יורטה על ידי מערכת כיפת ברזל, 
ולא דווח על נפגעים או נזק. על פי דיווחים 

פלסטיניים לא היו נפגעים בתקיפות.

SUMMER
NEW COLLECTION

03-6488168 6 | 077-6160717 16  :

pauzaitaliano.co.iljpauzaitaliano@gmail.com | -

הנייה: "חמאס חוקר 
מי עומד מאחורי ירי 

הרקטה"
לפי דיווח פלשתיני, ראש הלשכה המדינית של ארגון 
הטרור אמר לשליח האו"ם לאזור כי לא הייתה הוראה 

לבצע שיגור ◆ הדגיש: "מחויבים להבנות הרגיעה"

מ‡: מ. יו„
מאחו־ עומד  מי  חוקר  "חמאס 
הייתה  לא  לשדרות.  הרקטה  ירי  רי 
הוראה לשום ארגון לבצע ירי" אמר 
הט־ בארגון  המדינית  הלשכה  ראש 
הדברים  את  הנייה.  איסמאעיל  רור, 
אמר בפגישה שנערכה ברצועת עזה 
התיכון,  למזרח  האו"ם  שליח  עם 
פל־ דיווחים  לפי  מלדאנוב,  ניקולאי 

שתיניים. 
"אנו  הדגיש:  בחמאס  הבכיר 
מחויבים להבנות הרגיעה ומעוניינים 
הדיווחים,  לפי  הרגיעה".  בהמשך 
לח־ מישראל  מסר  העביר  מלאדנוב 
בהמ־ מעוניינים  בישראל  כי  מאס 
הקרוב  בשבוע  כבר  וכי  הרגיעה  שך 
המענק  העברת  את  ישראל  תאפשר 

הכספי החודשי מקטאר.

חברת דירוג 
האשראי מודי'ס 
הורידה את דירוג 

האשראי של טורקיה
כעת דירוג האשראי של טורקיה ניצב בשורה אחת עם 

מספר מדינות נחשלות כלכלית

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בשורות רעות לארדואן: חברת 
את  שוב  הורידה  מודי'ס  האשראי 
מרמה  טורקיה  של  האשראי  דירוג 
הסיבות   .B1 של  לרמה   Ba3 של 
האש־ דירוג  חברת  את  שהובילו 
דירוג  את  להוריד  הבינלאומית  ראי 
מו־ סיכון  הן:  טורקיה  של  האשראי 

גבר למשבר במאזן התשלומים והגי־
רעון הממשלתי. 

מוענק  דומה  אשראי  דירוג 
למדינות נחשלות מאוד מבחינה כל־
יוון  טורקיה  של  יריבתה  בהן  כלית, 

וכן ירדן ואוזבקיסטן. 
מודי'ס  הורידה  תקופה  לפני 
שוב את דירוג האשראי של טורקיה, 

.Ba3-ל Ba2-אז הורד הדירוג מ

http://bit.ly/2Vy9S9Y-pauzaitaliano
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ברזיל: עשרות מיליונים מוחים בעקבות 
רפורמת הפנסיה שמוביל הנשיא

רבים מאזרחי ברזיל זועמים על קיצוצים נרחבים בתקציבי החינוך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בני  מיליוני  כ-45  ברזיל: 
רפורמת  על  במחאה  שבתו  אדם 
ז'איר  הנשיא,  שמוביל  הפנסיה 
יממה  בת  השביתה  בולסונרו. 
כ-48  וערכה  שישי  ביום  החלה 
המ־ הכללית  השביתה  זו  שעות. 
מתמודד  עמה  ביותר  שמעותית 

בולסונרו כנשיא. 
בשמונים  הפגינו  המוחים 
הושפעו  ערים   63 כי  ודווח  ערים 
ממנה. בהפגנות ובשביתה השתתפו 

גם מספר איגודים מקצועיים.
נערכת  היום  השביתה 
הרפורמה  נגד  וראשונה  בראש 
ממשל  כעת  שמקדם  בפנסיה 

בולסונרו בקונגרס. לפי התוכנית 
לפנסיה  היציאה  גיל  המוצעת, 
ו-62  גברים  עבור  ל-65  יועלה 

עבור נשים.  
בנוסף, רבים מאזרחי מדינת 
נרח־ קיצוצים  על  זועמים  הענק 
בים בתקציב שמבצעת הממשלה, 

במיוחד בתחום החינוך. 

איחוד האמירויות: "טרם הגענו 
למסקנה שמדינה מסוימת עומדת 

מאחורי תקיפת המכליות"
בעוד מדינות אחרות בעולם מאשימות את איראן, באיחוד האמירויות זהירים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שר החוץ של איחוד האמי־
מדינתו  כי  אתמול  אמר  רויות 

למסקנה  הגיעה  טרם 
לפיה יש בידיה מספיק 
להאשים  כדי  הוכחות 
בא־ מסוימת  מדינה 
מכ־ לפיצוץ  חריות 
במפרץ,  הנפט  ליות 
חמי־ ביום  שאירעה 
ודווחה  האחרון  שי 

עוררה  התקיפה  ב'שחרית'.  כאן 
והובי־ גדולה  בינלאומית  סערה 
מצד  איראן  של  להאשמתה  לה 

ארה"ב, בריטניה ומדינות נוספות.
דווקא  כאמור,  זאת  עם 
אי־ עצמה  האמירויות  איחוד 
את  להאשים  ממהרת  ננה 
לתקי־ באחריות  האיראנים 
הגענו  "טרם  המכליות.  פת 
מס־ בידינו  שיש  למסקנה 
להאשים  כדי  הוכחות  פיק 
בחבלה  ספציפית"  "מדינה 
חופי  מול  הנפט  במכליות 

האמירויות", אמר השר.

איראן מאיימת: "נמשיך לסגת 
מהתחייבויותינו בהסכם הגרעין"

בפסגה מדינית בטג'יקיסטן, הוסיף הנשיא רוחאני להתגרות בארצות הברית 
לאחר התקרית במפרץ עומאן, שבה נפגעו שתי מכליות נפט ◆ בתוך כך, 
מקורות בבית הלבן דיווחו כי ארה"ב התירה לעיראק להמשיך לייבא נפט 

איראני במשך שלושה חודשים נוספים, בניגוד לסנקציות הכלכליות

מ‡: מ. יו„
לסגת  תמשיך  איראן 
הגר־ בהסכם  מהתחייבויותיה 
איתותים  בהיעדר  מ-2015  עין 
הנוס־ מהשותפות  חיוביים 
אתמול  אמר  כך   – להסכם  פות 
האסלאמית,  הרפובליקה  נשיא 
מדינית  בפסגה  רוחאני,  חסן 
לנשיאי  שמשותפת  בטג'יקיסטן 
ומנהיגים  טורקיה  סין,  רוסיה, 

אחרים באסיה. 
מכמה  לסגת  החלה  איראן 
מאי,  בחודש  עוד  התחייבויות 
ארצות  פרישת  לאחר  כשנה 
הסנק־ והטלת  מההסכם  הברית 
ציות הכלכליות. טהרן אמרה אז 
שאלא אם כן המעצמות יגנו על 
הכלכלה שלה מהעיצומים האמ־
ריקניים תוך 60 יום, היא תתחיל 

להעשיר אורניום ברמה גבוהה.
לאחר  נאמרים  אלה  דברים 
התיכון,  במזרח  תקריות  של  שורה 

בהן הותקפו בעלות בריתה של אמ־
ריקה. בחמישי הותקפו שתי מכליות 
כן  לפני  כשיום  עומאן,  במפרץ  נפט 
החות'ים התקיפו את שדה התעופה 

הבינלאומי אבהא בסעודיה. 
מקורות  שני  כך,  בתוך 
לסוכ־ מסרו  האמריקני  בממשל 
נות הידיעות "רויטרס" כי ארצות 
להמשיך  לעיראק  תתיר  הברית 

שלושה  במשך  איראני  גז  לייבא 
שהוא  מהלך  נוספים.  חודשים 
למעשה ויתור על הסנקציות הכ־
לכליות נגד טהרן. אחד המקורות 
לפועל  יצאה  שההחלטה  אמר 
ממשלת  ראש  בין  טלפון  בשיחת 
אל-מהדי  עבד  עאדל  עיראק, 
מייק  האמריקני,  המדינה  ומזכיר 

פומפאו.

הונג קונג תשעה את קידומו של 
חוק ההסגרה השנוי במחלוקת
מנהיגת הונק קונג הבהירה בשבוע שעבר כי לא תסכים לבטל את החוק

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הודי־ קונג  הונג  ממשלת 
ההסגרה  חוק  את  תשעה  כי  עה 
השנוי במחלוקת שקידמה ואשר 
משבעת  רבים  בקרב  חשש  עורר 

מיליוני תושבי הונג קונג כי הדבר 
יהווה חסות למיטוט מערכת המ־
חשו־ ולהסגרת  קונג  בהונג  שפט 

דים רבים לסין השכנה.
למ־ אדיר  בהישג  מדובר 
קיימו  אשר  החוק,  כנגד  פגינים 

כנגד  נרחבות  הפגנות  של  שורה 
משמעותי  ההישג  החוק.  קידום 
דב־ לפי  לשפוט  אם  יותר  עוד 
אשר  קונג  הונג  מנהיגת  של  ריה 
החוק  את  תבטל  לא  כי  הבהירה 

גם אם יימשכו ההפגנות. 

קורבין: 'הרטוריקה של ממשלת בריטניה 
נגד איראן רק תגביר את האיום במלחמה'

ממשלת בריטניה האשימה את איראן באחריות לתקיפת שתי מכליות הנפט 
במפרץ עומאן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ג'רמי קורבין, מנהיג האופו־
הב־ הלייבור  מפלגת  ויו"ר  זיציה 
ממשלת  את  אתמול  תקף  ריטית, 
הטילה  אשר  הבריטית  השמרנים 
המכ־ לתקיפת  האחריות  את 
איראן.  על  הפרסי  במפרץ  ליות 
יש  הבריטי,  הבכיר  של  לדבריו 
אמי־ לפני  ראיות  בהבאת  צורך 
באחריות  מדינה  המאשימות  רות 
לאירוע. "ללא ראיות ברורות בנו־
גע לתקיפת המכליות, הרטוריקה 
של הממשלה רק תגביר את איום 

03-742-742-7המלחמה", הבהיר קורבין.

http://bit.ly/2HIGRQr-telechofesh
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סדנת תכשיטנותשייט בכינרתת

ההתעמלות במיםדרמה עוצרת נשימממממממהההההההה

הקרנה של מ.ברזזזללל

בר שייק מרענן 

מתחם ספא

גורמה ארוחות

נופש נשים חלומי
במלון כינורות

פשוט להתמכר למנגינה
וליהנות מחופשה קסומה

?

כ'-כ"ב סיון תשע"ט 
23-25.6.2019

ד'-ז' תמוז תשע"ט 
07-10.7.2019

הבטיחי מקומך!

וסיור במרכז היהלומים

מחזור ב'מחזור א'

בחוף לא מוכרז: 

בן 28 טבע למוות בעכו
תושב העיר עכו נמשה מן המים בחוף לא מוכרז צפונית לעכו כשהוא מחוסר הכרה ◆ צוות מד"א שהוזעק למקום מצא אותו 
במצב אנוש ופינה אותו, תוך כדי פעולות החייאה, למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם נקבע מותו ◆ נסיבות הטביעה נבדקות

מ‡: מ. יו„

תושב עכו בן 28, טבע למוות בחוף לא מוכרז 
בעיר בתקרית שבה היה מעורב אופנוע ים. נסיבות 

מצא  למקום  שהגיע  מד"א  צוות  נחקרות.  הטביעה 
הכרה  מחוסר  כשהוא  מהמים  שנמשה  לאחר  אותו 
ובמצב אנוש. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה 

שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

הגעתו  "עם  כי  נמסר  לגליל  הרפואי  מהמרכז 
וכעבור  ההחייאה  ניסיונות  נמשכו  הרפואי  למרכז 
מותו".  את  לקבוע  הרופאים  נאלצו  קצר  זמן  פרק 
המשטרה מסרה כי היא חוקרת את נסיבות הטביעה.

תושבי אילת 
מודאגים: העורבים 
ההודים משתלטים 

על אילת
התושבים באילת סובלים ממתקפה 

של העורב ההודי, 600 תלונות 
על תקיפות הוגשו לעירייה בשנה 
האחרונה, וזאת לאחר שהוחלט 

להפסיק את הירי המבוקר שנועד 
לדלל את אוכלוסיית העורבים

מ‡: יר‡ל לבי‡
מתמודדת  בהן  שנים  עשרות  מזה  לראשונה 
עורב  לאחרונה  נצפה  ההודי,  העורב  עם  אילת  העיר 
הודי בקיבוץ יוטבתה. ״זוהי התצפית הצפונית ביותר 
של מין פולש זה והיא מהווה נורת אזהרה להתפשטות 
העורב ההודי צפונה למרכז הארץ״ מתריעים ביחידה 

האזורית לאיכות הסביבה בעירייה. 
על רקע הפסקת הירי שמשמש כפתרון היעיל 
פניה  אילת  עיריית  בוחנת  התופעה,  למיגור  היחיד 
לבג"ץ. "תושבי אילת אינם הפקר" ציין ראש העירייה 
– מאיר יצחק הלוי והוסיף: "לא ייתכן שנעמוד חסרי 
בסביבתנו  טבעי  שאינו  ומזיק  פולש  מין  למול  אונים 

ופוגע פיזית בתושבי אילת".
מין  ההודי,  העורב  עם  מתמודדת  אילת  העיר 
פולש ומזיק שהגיע למחוזותיה בשנת 1976 והתרבה 
בה לכדי מאות פרטים. לכן פועלת עיריית אילת כל 
מצמ־ קנים  הורדת  ידי  על  התופעה  את  למגר  העת 
״לצערנו,  מלכודות.  והצבת  ביצים  שימון  עצים,  רות 
פעולות אלה אינן מספיקות״ מציין אסף אדמון מנהל 
ומדגיש,  בעירייה  הסביבה  לאיכות  האזורית  היחידה 
כי בהיעדר היכולת להשתמש בירי מבוקר, המין הפו־
לש והמזיק רק הולך ומתרבה ולצערנו עתה גם יוצא 
שהינו  האפור,  לעורב  בניגוד  אילת.  העיר  מגבולות 
מין מתפרץ המצוי בשאר חלקי הארץ, העורב ההודי 
(מתלהק/מת־ בחבורות  באילת  חי  פולש  מין  שהינו 
גודד) וידוע בתוקפנות גבוהה וחמורה יותר, במיוחד 
בעונת הקינון בין החודשים אפריל עד יוני, במהלכה 
עולה מידת וחומרת התוקפנות של העורבים כלפי בני 

אדם, בעלי חיים וגם בערכי הטבע.
הבר,  חיית  להגנת  בחוק  הוגדר  זה,  מין 
שהשמ־ כמין "מזיק"  (להלן: "החוק"),  תשט"ו-1955 
דתו מותרת. במסגרת זו, עד שנת 2014 פעלו רשות 
הטבע והגנים והעירייה למגר את התופעה על ידי ירי 
מבוקר שגרם לדילול האוכלוסייה. אולם בשנת 2014 
המ־ הירי  את  להפסיק  מהמשטרה  הוראה  התקבלה 
בוקר. אז היו באילת 250 עורבים וכיום ישנם למעלה 
 - אילת  עיריית  ראש  שבהובלת  הסיבה  זו  מ 1,000. 
מאיר יצחק הלוי פעלה העירייה כבר משנת 2015 מול 
משרדי הממשלה להחזיר את הירי המבוקר אולם עד 
כה ללא הצלחה. לאחרונה עדכן משרד המשפטים כי 
הב־ ״בינתיים  לחקיקה.  לפעול  יש  וכי  בנוהל  די  לא 
עיה האילתית עלולה בקלות להפוך לבעיה לאומית" 
אחר  סביר  הסבר  או  צידוק  בהעדר  אדמון.  מבהיר 
נותר  לא  הנושא,  מטופל  שבה  המופלגת  לאיטיות 
לעירייה כל מוצא אחר אלא להביא את העניין להכר־
עתו של בג"צ כדי שיקצוב למדינה מועדים להשלמת 

המלאכה.
עורבים  של  ונשנות  חוזרות  פגיעות  בעקבות 
בתושבים, בוחנת עיריית אילת לפנות לבג"ץ בסוגיית 
היעיל  היחיד  הפתרון  כאמור  המהווה  המבוקר  הירי 

לדילול אוכלוסיית העורבים ולמיגור התופעה.

mailto:res@kinorothotel.co.il
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הסלמה בדרום: 

צה"ל תגבר את מערך כיפת ברזל; 
שריפות בעוטף עזה כתוצאה מבלונים
עשרות בלוני תבערה שוגרו מעזה לשטח ישראל, ואלפי מפגינים פלסטינים יידו מטעני חבלה 

ואבנים לעבר כוחות צה"ל ביום שישי האחרון ◆ משרד הבריאות בעזה דיווח על עשרות פצועים 
בעימותים שהיו על הגדר

מ‡: מ. יו„

עזה,  בעוטף  המתיחות  רקע  על 
צה"ל תגבר ביום שישי האחרון את מערך 
לאחר  זאת  בדרום.  ברזל  כיפת  סוללות 
שאמש רקטה שנורתה מרצועת עזה פגעה 
ובתגובה  שדרות,  בעיר  ציבורי  במבנה 

צה"ל תקף יעדי טרור בעזה.
כמו כן, שוגרו עשרות בלוני תבע־
עזה לשטח ישראל. לפחות  רה מרצועת 
עזה,  עוטף  באזור  פרצו  שריפות  שבע 
במקביל,  מהבלונים.  כתוצאה  ונגרמו 
כ-6,500 פלסטינים התפרעו סמוך לגדר 
חבלה,  מטעני  ויידו  בעזה,  המערכת 

כוחות  לעבר  ואבנים  בוערים  צמיגים 
התקרבות  ניסיונות  כמה  נעשו  צה"ל. 
שלושה  מהם  באחד   - המערכת  לגדר 
ישראל,  לכיוון  הגדר  את  חצו  חשודים 
משרד  ידי  על  לעזה.  בחזרה  ברחו  ומיד 
פצועים   49 כי  בעזה  כי  דווח  הבריאות 
העימו־ במהלך  שונות,  פציעה  בדרגות 

תים עם כוחות צה"ל.
אל־ ח'ליל  בעזה,  חמאס  מנהיג  סגן 
כי  הגדר  על  ההפגנות  במהלך  אמר  חיה, 
הפלגים בעזה עוקבים אחר מה שקורה עם 
המתווכים מקטר וממצרים: "לא נקבל כל 
נסיגה מההבנות או התמהמהות ביישומן". 
העממית  ההתנגדות  ועדות  ארגון  דובר 

ישראל  אם  כי  אמר  אבו-מוג'אהד,  בעזה, 
יש  ההבנות,  מיישום  להתחמק  תמשיך 
עליה  לכפות  היכולת  את  בעזה  לארגונים 

לשלם מחיר.
קצין הביטחון של המועצה האזורית 
למצב  התייחס  חג'בי,  אייל  הנגב,  שער 
בדרום ואמר כי הוא ערוך לכל הידרדרות. 
ליחי־ כנראה  חוזר  "חמאס  חג'בי,  לדברי 
דות הבילבול. אנחנו יודעים איך זה מתחיל 
ערו־ אנחנו  מסתיים.  זה  איך  יודעים  ולא 
כים להפעיל את כל צוותי החירום למרות 
הבא  מהמבצע  חוששים  הזמן  כל  שאנחנו 
בקרוב  להיות  שאמורה  מההתלהמות  או 

יחסית".

דיווח פלסטיני: 

השליח הקטארי יגיע היום לרצועת עזה 
עם מיליוני דולרים

השגריר מוחמד אל-עמאדי צפוי להצטרף למשלחת הנמצאת בירושלים ומנהלת שיחות עם 
הגורמים הישראלים ◆ לאחר מכן, הוא ייכנס לרצועה דרך מעבר ארז

מ‡: מ. יו„

מקורות פלסטינים דווחו אמש לעי־
יגיע  הקטארי  השליח  כי  "אל-קודס"  תון 
הש־ כי  נאמר,  בדיווח  עזה.  לרצועת  היום 
בשעות  יצטרף  אל-עמאדי,  מוחמד  גריר 
בי־ שנמצאת  הקטארית  למשלחת  הבוקר 
הישרא־ הצד  עם  שיחות  ומנהלת  רושלים 
לי. לאחר מכן הוא יגיע לרצועת עזה דרך 
מעבר ארז, כדי להעביר פעימה נוספת של 

הכסף הקטארי.
בדיווח נאמר, כי העיכוב בכניסה לר־
הצד  עם  השיחות  מהמשך  נבע  עזה  צועת 
הישראלי בנוגע להעברת הכספים וקו הח־
שמל 161. כאמור העיתון הפלסטיני דיווח 
להיכנס  צפוי  אל-עמאדי  כי  שישי,  ביום 
בשבת לרצועה, כדי להעביר את הכספים.

קהיר  "כי  בדיווח  נטען  עוד 
למנוע  כדי  כבירים  מאמצים  עשתה 

בשעות  במצב  והסלמה  הידרדרות 
מה־ אישור  קיבלה  ואף  האחרונות, 
המצב  את  יסלימו  שלא  פלסטינים 
המצרי  הבכיר  שישי".  יום  בצעדות 
משלחת  כי  הבהיר  בידיעה  שצוטט 

הק־ בימים  תגיע  מצרית  ביטחונית 
דבריו  בהמשך  עזה.  לרצועת  רובים 
הטילים  לשיגור  האחריות  את  תלה 
ב"גורמים ברצועה", שלא ציין אותם, 

שמעוניינים בהידרדרות המצב.

נקבע מותו של הילד שטבע בבריכת 
שחייה בראש פינה לפני שבוע

מ‡: מ. יו„

נקבע  בצפת  זיו  הרפואי  במרכז 
מותו של הילד בן הארבע וחצי שטבע 

בתחילת השבוע בבריכה בצימר בראש 
הילד  כי  נמסר  הרפואי  מהמרכז  פינה. 
ילדים  נמרץ  טיפול  במחלקת  טופל 

כשהוא מורדם ומונשם.

 טרגדיה בביתר עילית: 
הבחור מנחם סנדר 

גרינברג ז"ל
התנגשות חזיתית כשרכב פרטי שסטה ממסלולו פגע 

באוטובוס גרמה לתאונה הקשה ◆ נהג הרכב, תושב ביתר 
עילית, נהרג במקום

מ‡: מ. יו„
ה-22  בן  גרינברג,  סנדר  מנחם 
שבין  בלילה  נהרג  עילית  ביתר  תושב 
קשה  דרכים  בתאונת  לשישי  חמישי 
בדרכו  כשהיה  חוסאן,  עוקף  בכביש 

לביתו. 
כוחות הצלה הוזעקו סמוך לשעה 
התאונה  לזירת  הלילה,  חצות  אחר   2
לבי־ בדרך  חוסאן,  עוקף   375 בכביש 
פרטי  רכב  התנגש  שם  עילית,  תר 
תעבורה.  אגד  חברת  של  באוטובוס 
רפואי  טיפול  העניקו  הרפואה  כוחות 
ראשוני לשני נפגעים, אך נאלצו לקבוע 

את מותו של נהג הרכב.
אדלר,  אהרון  מד"א,  פרמדיק 
כי  סיפר,  בזירה  בנפגעים  שטיפל 
רכב  בין  מאוד  קשה  בתאונה  "מדובר 
הפרטי  הרכב  נהג  לאוטובוס.  פרטי 

בכי־ ישוב  נמצא 
כשהוא  הנהג  סא 
הכרה  מחוסר 
קשה  פגיעה  עם 
ופגיעה  בראשו 

רב מערכתית".
ר  ל ד א
"ביצענו  הוסיף: 
בדיקות רפואיות, 
אבל הוא היה ללא 
ויחד  חיים  סימני 
צבאי  רופא  עם 
במקום  שנכח 
מותו.  את  קבענו 
האוטובוס  נהג 
ונוסע שהיה איתו 
ידנו  על  נבדקו 
נזקקו  ולא  בשטח 

לפינוי ולהמשך טיפול בבית חולים".
לשעה  "סמוך  נמסר:  מהמשטרה 
קטלנית  דרכים  תאונת  אירעה   02:00
לבין  ישראלי  פרטי  רכב  בין  חזיתית 
(עוקף   375 בכביש  ממוגן  אוטובוס 
של  מותו  עילית)  ביתר  לכיוון  חוסאן 
נהג הרכב הפרטי נקבע במקום על ידי 
פתחו  התנועה  בוחני  רפואים.  צוותים 

בחקירת נסיבות התאונה".
שטי־ זק״א  מתנדב  איטח  איציק 
פל בזירה, אמר: "מדובר בתאונה קשה 
פרטי,  לרכב  אוטובוס  בין  וחזיתית 
פרטי  רכב  ראיתי  לזירה  כשהגעתי 
מעוך לגמרי כתוצאה מעוצמת ההתנג־
שות,  נהג הרכב כבן 30 היה לכוד בתוך 
קשות  מפציעות  סובל  כשהוא  הרכב 
נאלץ  מד"א  פרמדיק  הכרה.  וללא 

לאשר את מותו במקום".

מאת: ישראל לביא

המנוח הוא בנו של הרב משה 
משפחה  עילית,  מביתר  גרינברג 
לאביהם  רבים  יהודים  שקירבה 
שבאוקראינה,  בקייב  שבשמים 
וח־ הקודש  לארץ  שעלו  לאחר 
יצאו  מכן  לאחר  בתשובה.  זרו 
וקירוב  שליחות  של  למסע  לקייב 
שימשו  ורעייתו  האבא  רחוקים. 
של  היהודי  הספר  בבית  כהורים 
הרב יעקב בלייך, רבה הראשי של 

אוקראינה.
ז"ל  סנדר  מנחם  הילד  המנוח 
עלה בלימודיו בחיידר המקומי בקייב 

ביצעו  הוריו  בהם  שנים  כמה  במשך 
את שליחותם המיוחדת. 

המלמד  שהיה  כהן  הלל  הרב 
בחור   " סיפר:  ז"ל  סנדר  של  הפרטי 
לעזור  אהב  חייו  שכל  לב  וטוב  עדין 
לזולת. הוא היה תלמיד כיתתי במשך 
מיוחד  ילד  היה  הוא  שנים.  שלוש 
את  שראיתי  מאמין  לא  אני  מאוד. 
אצלי  שלו  תמונה  מצאתי  ואף  פניו, 

בכיתה בקייב". 
ערב  יצאה  הכאובה  הלווייתו 
שבת קודש, להר המנוחות בירושלים 

- שם נטמן.
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נעצר פלסטיני שגנב 
תכשיטים וגנב 

רכב כדי להעבירו 
לשטחים

בחקירה ראשונית עולה כי האיש שמעולם לא 
הוציא רישיון נהיגה קיבל כסף תמורת העברת הרכב 

מישראל לשטחים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
דיווח  התקבל  במשטרה 
כגנוב  החשוד  רכב  אודות  מאיתורן 
שעושה דרכו בכביש 5 מכיוון מערב 

למזרח.
החלו  הדיווח  קבלת  עם 
מהירות  פעולות  בביצוע  השוטרים 
שהביאו לאיתור הרכב סמוך לכפר 
חארס על כביש 505 שהוא בנסיעה 
ביצעו  הרכב  את  שזיהו  השוטרים 

מיד חסימה והביאו לעצירתו.
החשוד בן 23 תושב ג'לג'וליה 

רי־ הוציא  לא  ומעולם  ברכב  שנהג 
שיון נהיגה נעצר לחקירה.

כי  עולה  ראשונית  בחקירה 
העברת  תמורת  כסף  קיבל  החשוד 
כן  כמו  לשטחים  מישראל  הרכב 
בכיסו של החשוד נתפסו  תכשיטים 

החשודים כגנובים. 
קבלת  עם  כי  ציינו  במשטרה 
הדיווח פעלו השוטרים במקצועיות 
לאיתור  במהרה  והביאו  ובנחישות 
הארץ  מרכז  מאזור  שנגנב  הרכב 
ונתפס שהוא בכניסה לשטחי יו"ש.

ארדן לבכיר האו"ם: 
הפסיקו לממן את 

BDS-ה
השר לביטחון פנים נפגש עם תת המזכ"ל ללוחמה 
בטרור • בשיחה ציין ארדן כי שליח הארגון ללבנון 

נפגש עם סגנו של נסראללה: "נתן לגיטימציה לטרור"

מ‡ פ. יוחנן
גלעד  פנים  לביטחון  השר 
האו"ם  מזכ"ל  תת  עם  נפגש  ארדן 
איבנוביץ'  ולדימיר  בטרור  ללוחמה 
את  לעצור  ממנו  ודרש  וורונקוב, 
חר־ שמתקדמים  הארגונים  מימון 
קשר  להם  ושיש  ישראל  על  מות 
לטרור. "חשפנו מעל ל 100 קשרים 
ארגוני  לבין   BDS-ה ארגוני  בין 
כי  לוודא  חייבים  ואנחנו  הטרור 

האו"ם לא מסייע לארגונים הללו".
המ־ בראש  שעומד  וורונקוב, 
האו"ם,  של  בטרור  ללוחמה  שרד 
בישראל  מבקר  לאחרונה,  שהוקם 
היש־ היכולות  על  ללמוד  במטרה 
ראליות בנושא הלוחמה בטרור ועל 
עם  הפעולה  שיתוף  להעמיק  מנת 
מניעת  האבטחה,  בתחומי  ישראל 
טרור  בנפגעי  טיפול  טרור,  מימון 
בפגישה  הקצנה.  עם  והתמודדות 
עם  הפעולה  בשיתוף  השניים  דנו 
ביניהם  נושאים,  במגוון  האו"ם 
החבר־ ברשתות  בהסתה  המאבק 
ובהוצאת  מחבלים  בהגדרת  תיות, 

ארגונים מסיתים מחוץ לחוק. 
ללבנון,  האו"ם  "כששליח 
מנהיג  סגן  עם  נפגש  קוביס,  יאן 
שמוכר  חיזבאללה,  הטרור  ארגון 
ממדינות  גדול  בחלק  טרור  כארגון 
שהוא  מצייץ  מכן  ולאחר  העולם, 
נותן  זה  הפגישה,  על  תודה  אסיר 
לגיטימציה לטרור וסותר את המסר 
המשותפת  המלחמה  של  החשוב 
במהלך  ארדן  אמר  הטרור",  נגד 

הפגישה. 
כי  ציין  פנים  לביטחון  השר 
הטרור  עם  בהצלחה  להתמודד  כדי 
לט־ ההסתה  עם  להתמודד  חייבים 
הפ־ ברשות  שקיימת  זו  כמו  רור 
שרצח  ילדים  שמחנכת  לשתינית 
יהודים היא הדרך המכובדת ביותר 
מחב־ של  משפחות  ומממנת  למות 
והפצת  מחבלים  של  "האדרה  לים: 
הגורם  הם  לטרור  וההסתה  השנאה 
בנוסף  לפיגועים".  שמוביל  המרכזי 
ציין כי "כדי להילחם בטרור באמת, 
שה־ לכסף  להתייחס  חייב  האו"ם 
למח־ משלמת  הפלשתינית  רשות 
לתת  ולא  טרור  מימון  ככספי  בלים 
לגיטימציה לשיתוף פעולה עם אר־

גוני טרור כמו חיזבאללה"

לבנון: "פתוחים למו"מ על סימון הגבול 
עם ישראל"

שר ההגנה הלבנוני התייחס לשיחות עם ישראל בעניין סימון הגבול בין המדינות ◆ "לא מוכנים לוותר 
על שום חלק מהגבול שלנו, אם זה ביבשה או בים"

מ‡: מ. יו„
הלבנוני  ההגנה  שר  של  התבטאות 
מציגה אפשרות למו"מ על סימון הגבול עם 
ישראל. בראיון שהעניק שר ההגנה הלבנוני, 
הרו־ הידיעות  לסוכנות  סאאב,  אבו  אליאס 
עם  לשיחות  התייחס  הוא  אר.איי.אי,  סית 
ישראל בתיווך הדיפלומט האמריקני דיוויד 

סאטרפילד בעניין סימון הגבול.
על  לוותר  מוכנים  לא  "אנו  לדבריו, 
או  ביבשה  זה  אם  שלנו,  מהגבול  חלק  שום 
בים. עם זאת, אנו פתוחים למו"מ על סימון 
הגבול". כזכור, לפני כשלושה שבועות דווח 
בשי־ התקדמות  על  בלבנון  תקשורת  בכלי 
חות העקיפות בין ישראל ולבנון בתיווכו של 

סאטרפילד. 
בדיווחים נמסר בין היתר כי עדיין יש 

הל־ והצד  ובדיקה  דיון  שמצריכים  בנוני ממתין לתשובות ישראליות בעניינם.נושאים 

עלייה בתרומות הדם בישראל
בשנת 2018 נתרמו בישראל 257,843 מנות דם ◆ מנכ"ל מד"א: "אני מודה למאות אלפי האנשים 

שמגיעים לתרום דם בהתנדבות לטובת כלל תושבי מדינת ישראל"

מ‡: יר‡ל לבי‡
את  (ו')  ציינו  העולם  וברחבי  בישראל 
יום תורם הדם הבינלאומי, לעידוד המודעות 
לתרומות הדם. תאריך זה מציין את יום הול־
וביולוג  רופא  לנדשטיינר,  קרל  ד"ר  של  דתו 
אוסטרי, אשר גילה בשנת 1900 את קיום סוגי 
הדם השונים, ובכך אפשר לתת עירויי דם למי 

שזקוקים לטיפול זה להצלת חייהם.
דוד  מגן  של  הדם  שירותי  מנתוני 
אדום עולה כי מתחילת שנת 2019 התרימו 
דם.  מנות  מד"א 112,790  של  הדם  מתרימי 
בתקופה המקבילה אשתקד נתרמו 111,409 

מנות דם בישראל. כל מנות הדם ניתנות ע"י 
תורמי ותורמות דם מתנדבים.

תכנית  במד"א  מופעלת  כשנה  מזה 
המאפשרת להשתמש במרכיב הפלסמה בדם 
לתרום  שבו  אם  הומוסקסואלים,  שתרמו 
מד"א  מנתוני  חודשים.   4 לאחר  בשנית  דם 
האחרונה  בשנה  נתרמו  זו  במסגרת  כי  עולה 
204 מנות דם על ידי גברים שהגדירו עצמם 
ות־ שבו  מהם  אחוז  כ-30  כהומוסקסואלים. 
רמו שוב, ואפשרו את אספקת המנות לעירוי.
בישראל 257,843  נתרמו  בשנת 2018 
גברים  הם  הדם  מתורמי  כ-70%  דם.  מנות 

 75%  .(75,813) נשים  וכ-30%   (182,030)
 ,17-40 בני  הם   2018 בשנת  הדם  מתורמי 
נתרמו  בירושלים  ומעלה.   40 בני  ו-25% 
מנות   9,209 אביב  בתל  דם,  מנות   18,516
דם, בחיפה וקריות 13,647 מנות דם, בפתח 
תקווה 6,641 מנות דם, תושבי ראשון לציון 
בא־ דם,  מנות   5,694  2018 בשנת  תרמו 

שבע  בבאר  דם,  מנות   5,315 תרמו  שדוד 
6,284 מנות דם ובנתניה נתרמו 3,919 מנות 
במ־ עומדת  יעקב  זיכרון   .2018 בשנת  דם 

לגודל  יחסית  דם  תרומות  של  הראשון  קום 
האוכלוסייה.

השר כחלון: לקדם הקמת קראווילות 
למשפחות שביתן נשרף 

ראש מטה הדיור זאב ביילסקי התגייס למשימה וכבר פועל מול גורמי התכנון הבכירים ליישום הבקשה

מ‡: יר‡ל לבי‡

שבועות  שלושה  ציין  הראל  קיבוץ 
מספר  לחלוטין  שכילתה  הגדולה  לשריפה 
בתים בקיבוץ וגרמה להרס מוחלט של תש־
בקרב  גדול  חשש  יש  בנוסף,  הקיבוץ.  תיות 
חברי הקיבוץ לנזקים שעלולים לגרום גגות 
קי־ בצורה  התחממו  או  שנשרפו  האסבסט 

צונית.
הנ־ את  פירט  מנע  יאיר  הקיבוץ  יו"ר 
עשה בקיבוץ כיום: "הראל הוא קיבוץ ריק, 
כל החברים והשוכרים עדיין במלון ובשטח 
אנחנו מתמודדים עם אתגרי תשתיות קשים 
מאד, שאנחנו מעריכים אותם במיליוני שק־
מבוא  לבין  בינינו  ההבדל  מעטים.  לא  לים 
מודיעים ששם זו היתה הצתה ואז מס רכוש 
פותר הכל. אצלנו זה לא כך והרוב לא מכו־

סה".
מאיר,  ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 
פנה לשר האוצר, משה כחלון, בבקשה שיט־

פל בדחיפות באישורים להבאת קראווילות 
נענה  כחלון  השר  נשרף.  שביתן  למשפחות 

מייד לבקשה והורה לראש מטה הדיור, זאב 
ביילסקי לטפל בעניין.
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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
ca.1221.org.il
9401401@gmail.com

בחסות:

להצטרפות 
לחץ כאן

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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ארדן נגד עיתון "הארץ": "הצביעות מגיעה לשמיים"
 BDS -השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, מתח ביקורת חריפה על מתקפת עיתון "הארץ" נגדו בשל המאבק בארגוני ה

בראשו הוא עומד: "'הארץ' מתייפח על הפגיעה ב'חופש הביטוי של הפלסטינים ותומכיהם'. תתביישו לכם" 

מ‡: יר‡ל לבי‡

השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן תקף בחרי־
פות את עיתון "הארץ", וזאת בעקבות מאמר המע־

רכת הביקורתי שהעיתון פרסם נגדו.
אסטר־ לנזקים  "המשרד  שכותרתו  במאמר, 
לנושאים  המשרד  את  לסגור  העיתון  קרא  טגיים", 
על  אחראי  אשר  ארדן,  עומד  בראשו  אסטרטגיים, 
המאבק של ישראל נגד ארגוני BDS הקוראים לה־
טיל עליה חרם. לדברי העיתון, "מדובר במאבק נגד 
ותומכיהם  הפלסטינים  של  הפוליטי  הביטוי  חופש 
ברחבי העולם. האמצעים שישראל נוקטת במאבק 

ופעמים  דראקוניים,  אנטי-דמוקרטיים,  הם  הזה 
יהודי  הרחקת  ההפוכה:  המטרה  את  משיגים  רבות 

התפוצות הליברליים".
אסטרטגיים,  ולנושאים  הפנים  לבטחון  השר 
ברשתות  בפוסט  הדברים  על  הגיב  ארדן  גלעד 
את  שמשווה  ״הארץ״,  עיתון  כתב:  בו  החברתיות, 
דה- לעשות  ומסייע  לנאצים  רבות  פעמים  ישראל 
לגיטימציה לישראל בעולם, שוב הקדיש את מאמר 
המערכת שלו כדי לתקוף אותי. כבוד! הפעם שיא 
חדש, הארץ מתייפח (תקשיבו טוב להזייה) על הפ־
גיעה ב"חופש הביטוי של הפלסטינים ותומכיהם". 
ומשרדי  שאני  מכך  שואלים?  אתם  הפגיעה  וממה 

 BDS-ה ארגוני  נגד  אפשרית  דרך  בכל  פועלים 
כבר  הרי  אנחנו  לטרור.  והמחוברים  האנטישמיים 
יודעים, שכאשר ״הארץ״ תוקף בחריפות סימן שע־

שינו משהו ממש טוב, אז זה משמח.
פשוט  שעיתון "הארץ"  לזכור  גם  חשוב  אבל 
נמצא בצד של אלה שנלחמים בנו ולא רוצים לראות 

כאן מדינה יהודית. 
הצביעות שלהם מגיעה לשמיים: מנצלים את 
מעוות,  באופן  בישראל  סופי  האין  הביטוי  חופש 
ותומכיהם.  אויבינו  של  הביטוי  חופש  על  ונאבקים 
החמאס  או  המושחת  מאזן  אבו  נגד  לא  מי?  וכנגד 

הרצחני - נגדנו! תתביישו לכם שם ב״הארץ״.

ראש הישיבה שהטיל פגע בה בשדרות: "כולנו 
היינו עדים לנס"

לאחר פגיעת הרקטה במבנה של ישיבת שדרות במרכז העיר, מבטיח ראש הישיבה, הרב דוד פנדל: "הטרור 
לא ינצח אותנו"

מ‡: יר‡ל לבי‡

שבה  בשדרות  הישיבה  ראש  פנדל,  דוד  הרב 
נפלה הרקטה ישירות, מספר: "זכינו ונעשה לנו נס, 
הבחורים  של  ההצלה  על  עולם  לבורא  מודים  אנו 
ותושבי  הישיבה   תלמידי  בתורה.  ועסקו  שישבו 
התקפות  מול  איתן  לעמוד  ימשיכו  שדרות  העיר 
את  ולחרב  לנצח  לו  ניתן  לא  האויב,  של  הטילים 
שגרת חיינו. הם בונים מנהרות ואנו מפריחים פא־

רקים וישיבות".
בת־ אמר  דוידי,  אלון  שדרות,  עיריית  ראש 
כמו  "המצב  בעיר:  בישיבה  שפגעה  לרקטה  גובה 
רק  בעבר  שאמרתי  כפי  להימשך.  יכול  לא  שהוא 
מבצע צבאי יביא שקט לאזור שלנו. הניה וסינוואר 
הם בני מוות וישראל צריכה לפגוע בהם ראשונים. 
תושבי שדרות ועוטף עזה היקרים זכאים לגדל את 
המדינה.  תושבי  כלל  כמו  ובשגרה  בשקט  ילדיהם 
באלפי  ולהתברך  העיר  את  לפתח  נמשיך  אנחנו 

משפחות חדשות - הטרור לא ינצח אותנו".
כי  הנפילה  לאחר  שעות  נמסר  מהמשטרה 
אלו  ברגעים  סיימו  ישראל  משטרת  וחבלני  שוטרי 
את אירוע הטיפול בזירת נפילת הרקטה בעיר שד־
רות בה נגרם נזק למבנה ללא נפגעים בנפש. חבלני 
המשטרה שטיפלו בזירה וידאו כי לא קיימת סכנה 
נוספת בשיירי הרקטה ולאחר בדיקתם המדוקדקת 
הרלוונ־ הגורמים  שאר  טיפול  המשך  את  איפשרו 

טיים. 
מקרה  בכל  נוספת  פעם  להזכיר  המקום  זה 
מצילות  להנחיות  להישמע  יש  אזעקה,  נשמעת  בו 

ולהותיר  לזירה  ישראל  משטרת  את  להזעיק  חיים, 
יש  המשטרה.  לכוחות  במקום  הטיפול  מלאכת  את 

להימנע מסכנה מיותרת, שימרו על חייכם.
כזכור, רקטה ששוגרה (חמישי) מרצועת עזה 
פגעה במבנה של ישיבה בעיר שדרות. אין נפגעים. 

נגרם נזק למבנה.

ריזל:  שלמה  העיתונאי  סיפר  הגדול  הנס  על 
פגעה  הרקטה  בשדרות.  בישיבה  ישירה  "פגיעה 
ישירות במבנה של הישיבה. בנס אין נפגעים. יצויין 
כי היה פה נס גדול! לאחר שתלמידי הישיבה בש־
דרות שהמבנה שלה נפגע כתוצאה מהרקטה יצאו 

לשבת חופשית לפני מספר שעות.

בפעולה מורכבת אסון נמנע:

נס באשקלון: 
פעוטה כבת 

חצי שנה 
שננעלה בשגגה 

ברכב לעיני 
אמה ניצלה

מדובר היה ברכב מתוצרת גרמנית 
שפתיחתו מורכבת ◆ כוחות כיבוי 

והצלה שהוזעקו אף הם למקום לשבור 
את שמשות הרכב לא הצליחו 

מ‡: יר‡ל לבי‡

במוקד הטלפוני של ארגון החילוץ החרדי ידי־
שנה  חצי  כבת  פעוטה  אודות  קריאה  התקבלה  דים 
שננעלה בשגגה ברכב לעיני אמה ברחוב עמק האלה 

בשכונת אגמים באשקלון.
הגיע  אשקלון,  סניף  מנהל   - ועקנין  ליאור 
במהירות למקום ובאמצעות הציוד הייעודי שברשותו 
חילץ את הפעוטה מבלי לגרום כל נזק לרכב. הפעוטה 
נבדקה במקום ע"י כוחות ההצלה ופונתה לבי"ח לה־

משך קבלת טיפול רפואי.
הרכב  וסביב  למקום  "הגעתי  סיפר:  ועקנין 
מתו־ ברכב  היה  ומדובר  מאחר  רבה  ההמולה  הייתה 
לנסיונות  במקביל  מורכבת.  שפתיחתו  גרמנית  צרת 
והצלה  כיבוי  כוחות  העת  כל  ניסו  שלי,  הפתיחה 
הרכב  שמשות  את  לשבור  למקום  הם  אף  שהוזעקו 
ללא הצלחה. אין ספק כי פעולת החילוץ הוכיחה שוב 

את נחיצותה כפי שניתן לראות בתיעוד".

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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היום ייחשף שם היישוב ע"ש טראמפ
 במסגרת ישיבת ממשלה חגיגית ברמת הגולן, יחשוף רה"מ את שם היישוב שייקרא 

ע"ש הנשיא • לדברי המועצה האזורית גולן, הביקוש גובר על ההיצע בישוב

מ פ. יוחנן
היום (ראשון) תתקיים ישיבת 
אשר  בברוכים  מיוחדת,  ממשלה 
לקום  עתיד  שם  הגולן,  רמת  בצפון 
טרא־ הנשיא  של  שמו  על  היישוב 
את  הממשלה  תעביר  בישיבה  מפ. 
וראש  היישוב,  הקמת  על  החלטתה 
הממשלה אף יכריז באותה הזדמנות 
על השם הנבחר, זאת לאחר שוועדת 
בחיר־ את  לו  העבירה  כבר  השמות 

תה.
השנה  מרץ  בחודש  כזכור, 
שנים   52 "לאחר  טראמפ:  הצהיר 
תכיר  הברית  שארצות  הזמן  הגיע 
הישראלית  בריבונות  מלא  באופן 
ברמת הגולן, דבר זה חשוב מבחינה 
אסטרטגית וביטחונית לישראל ולי־
ציבות האזור". ארבעה ימים מאוחר 
במ־ הלבן  בבית  סמלי  בטקס  יותר, 
ונציגים  ישראל  ממשלת  ראש  עמד 
שונים של הממשל העוסקים בענייני 
על  טראמפ  חתם  התיכון,  המזרח 
שמכירה  רשמית  נשיאותית  הצהרה 

בריבונות ישראל על רמת הגולן. 
הנשיאותית  ההצהרה  לאחר 
כי  נתניהו  הממשלה  ראש  הכריז 
על  הגולן  ברמת  יוקם  חדש  יישוב 

לאחר  מיד  האמריקני.  הנשיא  שם 
במועצה  הטלפוני  המוקד  ההכרזה  
אמנם  השטח  קורס.  גולן  האזורית 
עדיין  שם  וגם  הוכשר,   לא  עדיין 
ליישוב,  הביקוש  אבל  נבחר,  לא 
משפ־  97 יאכלס  הראשון  שבשלב 
חות, עלה בהרבה על ההיצע. לדברי 
בעק־ גולן,  האזורית  המועצה  אנשי 
ונתניהו  טראמפ  של  ההכרזות  בות 
המתעניינים  בזרם  התעוררות  חלה 
רק  ולא  הגולן,  יישובי  לכל  במעבר 

ליישוב החדש על שם טראמפ. 
ובכל  הקרוב  מהאירוע   "החל 

קבוע  באופן  יצוין  ביוני   10 שנה, 
ההכרה  ויום  הגולן  שחרור  כיום 
הישראלית  בריבונות  האמריקנית 
ברמה", אמרה בתיה גוטליב דוברת 
לדבריה,  גולן.  האזורית  המועצה 
המסורת  את  גם  שיפתח  "האירוע 
תהיה  זאת  מאוד.  חגיגי  יהיה  הזו 
שמע־ גדולה,  מאוד  גולנית  חגיגה 
נציג  המרהיב,  האמנותי  לחלק  בר 
הגולנית  התוצרת  את  היתר  בין  בה 
שיש לנו הרבה מה להתפאר בה גם 
השונים  בפיתוחים  גם  בחקלאות, 

וגם באמנות".

מתי צריך להתנהג במדות הכתר
ִמּדוֹת  ׁש  יֵּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ִמיד,  תָּ ּדוֹת  ַהמִּ ֵאּלּו  בְּ ְלִהְתַנֵהג  ֶאְפשָׁר  ִאי  שֶׁ ָיַדְענּו  ָאְמָנם 
ֲאשֶׁר ְנָבֵאר.  ְחּתוֹנוֹת, כַּ בּורוֹת ַהתַּ ֶהן ְוֵהן ֵמַהגְּ ם בָּ לֵּ ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהשְׁתַּ ֲאֵחרוֹת שֶׁ
ֲאֵליֶהן,  ְצִריִכים  ָאָדם  ֵני  בְּ ְוֵאין  ּפוֲֹעלוֹת  בּורוֹת  ַהגְּ ֵאין  שֶׁ ְידּוִעים  ָיִמים  ֵיׁש  ֲאָבל 
ָכל  ׁש בְּ מֵּ שְׁתַּ יִּ ׁש, ָאז ָצִריְך שֶׁ קֵּ ֶתר ִמְתבַּ ַהכֶּ ֶהם, אוֹ שָׁעוֹת שֶׁ ֶתר ׁשוֵֹלט בָּ ַהכֶּ ְלִפי שֶׁ

ַכְרנּו. זָּ ּדוֹת שֶּׁ ה ַהמִּ ֵאלֶּ

ה  ַעתָּ ֵעת  ֵאין  ָעָתן,  שְׁ בִּ ֲעבוָֹדה  צֶֹרְך  שֵֶׁהם  ֱהיוֹת  ִעם  ּדוֹת  ַהמִּ שְָׁאר  ָאְמָנם 
ּדוֹת  אוָֹתן ַהמִּ ׁש בְּ מֵּ ָלן. ְוָכְך הּוא לֹא ִישְׁתַּ ֶתר ְמַבטְּ ֵני שֶׁאוֹר ַהכֶּ ֶהן, ִמפְּ ׁש בָּ מֵּ ְלִהשְׁתַּ
ׁש  מֵּ ת, ָאז ִישְׁתַּ שַׁבָּ ִנין בְּ סוֹד עֶֹנג ְוֵאין דָּ ן בְּ קֵּ ָהעוָֹלם ִמְתתַּ ת שֶׁ גוֹן שַׁבָּ ׁשוֹת, כְּ ַהקָּ
ָנתוֹ ֶאל אוֹרוֹת  ַכוָּ ן בְּ ִאּלּו ְיַכוֵּ קוֹרוֹת ָהֶעְליוִֹנים. שֶׁ ַח ַהמְּ ֵדי ִלְפתֹּ ן, כְּ לָּ ִמּדוֹת ֵאּלּו כֻּ בְּ
ֶתר, ַוֲהֵרי  ח ְמקוֹר ַהכֶּ ֵהֶפְך, ֵהיַאְך ִיְפתַּ ְפֻעּלוָֹתיו בְּ ְתִפּלוָֹתיו ְוהּוא ִיְפעֹל בִּ ֶתר בִּ ַהכֶּ
ָהֶעְליוֹנוֹת  ִפירוֹת  ַהסְּ ִאם  ָוחֶֹמר,  ַקל  ָבִרים  ַהדְּ ַוֲהֵרי  ַמֲעָשׂיו.  בְּ ׁש  ַממָּ דוֵֹחהּו  הּוא 
ֶהן, ִאם ָהָאָדם  ֶתר בָּ דוֹׁש לֹא ִישְֶׁרה ַהכֶּ ַעס, ַהקָּ דוֹשִׁים ְוַהכַּ יִנים ַהקְּ ירוֹת ַהדִּ ַמְגבִּ
ֶתר ְואוֹרוֹ  א ִישְֶׁרה ַהכֶּ לֹּ ן שֶׁ כֵּ ל שֶׁ ַמִים, כָּ ַעס ַהִחיצוִֹני ֲאִפּלּו ִיְהֶיה ְלשֵׁם שָׁ יר ַהכַּ ַיְגבִּ
ה ַעּזּות  מָּ ּדוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת, ְוֵהן אוְֹמרוֹת כַּ א ְלעוְֹררוֹ ַעל ַהמִּ ם שֶׁהּוא בָּ ָעָליו. ּוַמה גַּ
הוֹר, ְוהּוא רוֶֹצה  דוֹׁש ְוַהטָּ ֵני ִדיֵננּו ַהקָּ נּו, ִמפְּ ה בָּ לֶּ ֶתר ִמְתגַּ ִנים ֵיׁש ּבוֹ, ֵאין אוֹר ַהכֶּ פָּ

ַעס ּוְפֻעּלוֹת ְמֻגּנוֹת ִחצוֹנוֹת. ְלַגּלוֹתוֹ ָמֵלא כַּ

ה  ִפלָּ ַהתְּ ּוִבשְַׁעת  ּפּוִרים  ַהכִּ ּוְביוֹם  תוֹת  בָּ ּוַבשַּׁ טוִֹבים  ָיִמים  בְּ ָהָאָדם  ָצִריְך  ְלָכְך 
ָהֶעְליוֹן,  ָהָרצוֹן  ּלּוי  שָׁעוֹת גִּ א  ֶאלָּ בּורוֹת,  ַהגְּ שָׁעוֹת  ֵאיָנן  שֶׁ ַהּתוָֹרה  ֵעֶסק  ּושְׁעוֹת 
ָארוֹת  שְׁ ַהנִּ ִמּדוֹת  בְּ ׁש  מֵּ ִישְׁתַּ שָׁעוֹת  ּושְָׁאר  ן.  ֻכלָּ ָהֵאּלּו  ִמּדוֹת  בְּ עוָֹתיו  דֵּ ְלכוֵֹנן 
ֲאשֶׁר  א ְלָרָעתוֹ, כַּ ָאָדם ֶאלָּ ֵעת ִלשְׁלוֹט בָּ ֵאין לוֹ  ה ֵמֶהן, שֶּׁ ֻגנֶּ ַלֲעבוַֹדת ה', לֹא ַהמְּ
קוֹרוֹת  ַהמְּ ח  ְפתַּ יִּ שֶׁ ּוָבטּוַח  ָנכוֹן  ִיְהֶיה  ֵאּלּו  ִמּדוֹת  בְּ ׁש  מֵּ ִישְׁתַּ ֲאשֶׁר  כַּ ְוָאז  ְנָבֵאר. 
ְמָעט,  ְמַעט  ּדוֹת  ַהמִּ ֵאּלּו  בְּ ַעְצמוֹ  יל  ְלַהְרגִּ ָאָדם  ל  כָּ ָצִריְך  ְלִפיָכְך  ָהֶעְליוִֹנים. 
ִחיָנה  ן, בְּ ִהיא רֹאׁש ְלֻכלָּ ֵני שֶׁ ל - ָהֲעָנָוה, ִמפְּ ַח ַהכֹּ ִהיא ַמְפתֵּ ס, שֶׁ ְתפֹּ יִּ ִרית שֶׁ ְוָהִעקָּ

ל.  יָה ֻיְכַלל ַהכֹּ ֶתר, ְוַתְחתֶּ כֶּ ִראׁשוָֹנה בַּ

י"ג לחודש 

https://www.marvelazame.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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רחפנים ומשבשים: סוכלה הברחת 
חבילות דואר מסוכנות לעזה

משבשי תדרים, לייזרים, רחפנים וציוד צבאי - כל אלו נתפסו במעבר ארז ע"י יחידת מתפ"ש במהלך 
מעבר 220 חבילות לרצועת עזה. "הניסיונות הציניים של ארגוני הטרור בעזה נידונו לכישלון", אמר 

רמת"ק עזה 

מ‡: יר‡ל לבי‡
 220 העברת  תואמה  שעבר  בחמישי 
שקי דואר המכילים אלפי חבילות שהוזמנו 
אקספרס"  "עלי  כמו  מאתרים  ברשת 

ו"אמזון".
התיאום נעשה מישראל לרצועת עזה 
התיאום  מנהלת  בתיאום  ארז,  מעבר  דרך 
והקישור לעזה מטעם היחידה לתיאום פעו־
 167 זוהו  מתוכם  בשטחים.  הממשלה  לות 
שימושיים.  דו  כמוצרים  החשודות  חבילות 

תקשורת  קמ"ט  בלווי  ארז  מעבר  קציני 
המעב־ רשות  עם  ביחד  עזה  מת״ק  מטעם 
רים במשרד הביטחון ודואר ישראל, ויחידת 
החשוד  הציוד  את  והחרימו  תפסו  החילוט, 
שהוזמן באינטרנט, שהכיל ציוד צבאי ואל־

קטרוני העלול לשמש לצרכי טרור.
קצין  ידי  על  שאותרו  החבילות  בין 
מצלמות,  חילוף,  וחלקי  רחפנים  המת״ק: 
ציוד לנשק, מסכות פנים צבאיות, לייזרים, 
רכיבים  קשר,  ציוד  אוויר,  כריות  מנגנוני 

לנשק  כוונות  תדרים,  משבש  אלקטרונים, 
ועוד. 

סר־ איאד  משנה  אלוף  עזה,  רמת"ק 
חאן: "הניסיונות הציניים של ארגוני הטרור 
האזרחית  המדיניות  את  לנצל  עזה  ברצועת 
שמדינת ישראל מובילה, לצרכי טרור נידונו 
ונ־ רבה  בחומרה  זאת  רואים  אנו  לכישלון. 
למנוע  בשביל  שביכולתו  כל  לעשות  משיך 
ישראל  מדינת  בביטחון  לפגוע  כוונתם  את 

ובאזרחיה."

מהפכה בפיקוד העורף: התרעה מדויקת 
יותר לפי יישוב

במקום 255 אזורים, תחולק המדינה ל-1,700 תאי התרעה • עשר ערים גדולות, ביניהן תל-אביב, 
ירושלים ובאר שבע, יחולקו לעד ארבעה אזורי התרעה נפרדים

מ‡ פ. יוחנן
צה"ל החל במתן התרעה ממוקדת יותר 
לאזרחי ישראל, כך שבמקום 255 אזורי הת־
אזורים.   1,700 לכמעט  הארץ  תחולק  רעה, 
תינתן  יישוב  לכל  שכמעט  היא  המשמעות 
גדולות,  ערים  עשר  כאשר  נפרדת,  התרעה 
ביניהן תל-אביב, ירושלים ובאר שבע, יחול־

קו לעד ארבעה אזורי התרעה נפרדים. 
במסע  במקביל  החל  העורף  פיקוד   
ההסברה השנתי שלו במטרה לקדם את מו־
התו־ היערכות  את  ולהגביר  הציבור  דעות 
שבים לחירום. השנה יעסוק מסע ההסברה 
במטרה  ממוקדת,  להתרעה  במעבר  בשנתי 
לאפשר לתושבים להכיר את אזור ההתרעה 
החדש שלהם, להעלות את המודעות למצבי 
המידע  מקורות  מסע  את  ולהנגיש  החירום 

של הפיקוד.
ממוקדת,  להתרעה  המעבר  במסגרת 
תינתן התרעה ממוקדת בכ-1,200 יישובים 
חדרה,  חיפה,    - הגדולות  הערים  נפרדים. 
גן,  רמת  הרצליה,  ירושלים,  לציון,  ראשון 

תל-אביב, נתניה, באר שבע ואשדוד - חו־
לקו לכמה אזורי התרעה נפרדים. כן תינתן 
בכ-50  מוסדות,  בכ-60  ממוקדת  התרעה 
נוספים.  אזורים  ובכ-370  תעשייה  אזורי 
הפ־ עבור  גם  מיוחדת  עבודה  עשו  בצה"ל 
בהתאם  התרעה  שתקבל  הבדואית  זורה 

למיקומים שהציגו ראשיה לצה"ל. 

שעל  המערכת,  כי  מסבירים  בצבא 
יודעת  האחרונות,  בשנתיים  עמלו  פיתוחה 
להתמודד גם עם אתגר של מטחים. כן ציינו 
בפיקוד שאם בעבר, למשל, ירי לגוש דן היה 
מוגן,  למרחב  להכנס  איש  לכמיליון  גורם 
היום ירי זהה יכניס "רק" 300 אלף אזרחים 

למרחבים מוגנים

סעודיה: 26 פצועים במתקפת טילי שיוט
טילים שירו המורדים החות'ים לעבר שדה התעופה בעיר אבהא שדבדרום המדינה גרמו לנזק רב 

ולפצועים במקום • המורדים טוענים: "הטילים מתוצרת איראן"

מ‡ פ. יוחנן

בני   26 כי  הודו  בסועדיה  הרשויות 
אדם נפגעו בתקיפת טילים על שדה תעופה 
אזרחי בעיר אבהא שבדרום המדינה. על פי 
תימן.  של  משטחה  נורו  הטילים  הדיווחים, 
מוקדם יותר, הערוץ התימני "אל-מסירה", 
המקורב למורדים בתימן, דיווח לפנות בוקר 
תעופה  שדה  התקיף  החות'ים  של  כוח  כי 
סעודיה "אבהא", הנמצא בדרום מערב המ־

דינה. 
שימוש  עשו  המורדים  הדיווח,  פי  על 
בטילי שיוט מתוצרת איראן שפגעה באופן 
הערוץ  עם  ששוחח  מקור  ביעד.  מדויק 
התנועה  נעצרה  התקיפה  בעקבות  כי  סיפר 

האווירית מעל נמל אבהא.

"אל-מסירה" דיווחו כי מדובר בפעם 
מש־ החות'ים  המורדים  של  שכוח  השנייה 

הותקף  הקודמת  בפעם  שיוט.  בטילי  תמש 
מפעל באיחוד האמירויות ב-2017.

חמישית מהמורים 
החדשים עוזבים את 

המקצוע
למרות מגמת שיפור קלה: 1 מכל 10 מורים חדשים עוזב 

אחרי שנה אחת בלבד • כ-20% עוזבים את המקצוע 
אחרי 3 שנות הוראה

מ‡ פ. יוחנן
הלשכה  שפרסמה  מנתונים 
המרכזי לסטטיסטיקה עולה כי חלה 
את  הנוטשים  בשיעור  קלה  ירידה 
מקצוע ההוראה. לפי הנתונים, 3.9% 
מעובדי ההוראה עוזבים בממוצע כל 
שנה את מערכת החינוך, ירידה קלה 
לעומת שיעור עזיבה של 4.6% בש־

נים קודמות. 
כי  מראים  הנתונים  זאת,  עם 
נוטשים  רבים  צעירים  מורים  עדיין 
את המקצוע: 11% מעובדי ההוראה 
מורים   10 מכל   1 כלומר  החדשים, 
עוזב את מערכת החינוך לאחר שנה 
בלבד. 19% מהמורים, כלומר 1 מכל 
5 עוזב לאחר 3 שנות הוראה בלבד. 

מראה  הלמ"ס  דו"ח  בנוסף, 
על מגמה של ניידות פנימית גבוהה 
החינוך.  מערכת  בתוך  מורים  של 
במוס־ ללמד  עוברים  מהמורים   6%
הקריירה  במהלך  אחרים  חינוך  דות 

והניידות  העזיבה  שיעורי  שלהם. 
נרשמים  ביותר  הגבוהים  הפנימית 
ובקרב  יסודי  בקדם  גננות  בקרב 
שעות  מכסת  בעלי  צעירים  מורים 
הוראה קטנה יותר. במקרה של המו־
מתניידים  מהם  הצעירים, 25%  רים 
המשמעות  שנה.  מדי  ספר  בתי  בין 
היא ש-1 מכל 4 מורים חדשים עוז־
בים מדי שנה לטובת בתי ספר אח־
רים. בקרב המורים הצעירים, שיעו־
רי הניידות הגבוהים ביותר הם אצל 

מורי הקדם-יסודי ובמחוז דרום. 
הפ־ והניידות  העזיבה  מגמת 
בתי  מנהלי  בקרב  גם  קיימת  נימית 
ספר, אבל בשיעורים נמוכים יחסית 
צעירים  ומורים  למורות  בהשוואה 
כ-4%  בממוצע  שנה  כל  וחדשים: 
מע־ את  עוזבים  הספר  בתי  ממנהלי 
כול  בממוצע  ועוד 7%  החינוך,  רכת 
הנתונים  ספר.  בית  עוברים  שנה 

מתייחסים לשנים 2016-2018. 

"מס הארנונה גדל על פי 
קריטריונים פסולים"

איגוד לשכות המסחר בקמפיין נגד אישור בקשות 
חריגות להעלאת מס הארנונה  • בתוך חמש שנים עלה 

המס ב־1.7 מיליארד שקלים

מ‡ פ. יוחנן
יצא  המסחר  לשכות  איגוד 
של  החריגות  הבקשות  נגד  בקמפיין 
מס  להעלאת  המקומיות  הרשויות 
הארנונה. זאת בהמשך לקמפיין לשי־
נוי הנוסחה האוטומטית לחישוב הע־
במחציתה  המושפעת  הארנונה,  לאת 

מהעלאת השכר במגזר הציבורי. 
המס־ לשכות  איגוד  מבדיקת 
שהתקבל  מידע  על  המבוססת  חר, 
ממשרד הפנים בהתאם לחוק חופש 
רשויות  מ־65  פחות  לא  המידע, 
להעלאה  בקשה  הגישו  מקומיות 

חריגה של מס הארנונה.
הע־ המבקשות  הרשויות  בין 
הארנונה  בתעריפי  חריגה  לאה 
להעלאה  בקשה  עם  רעננה  נמנות 
שקלים,  מיליון  כ־11  של  גורפת 
עם  העין  ראש   ;3.6% של  העלאה 
מיליון  כ־4.1  של  להעלאה  בקשה 
מי־  7 של  העלאה  מתוכם  שקלים, 
ליון שקלים למגזר העסקי והפחתה 
למגורים;  שקלים  מיליון   2.9 של 
כ־6.7  של  להעלאה  בקשה  עם  נשר 
מיליון   5.1 מתוכם  שקלים,  מיליון 
יעקב  זכרון  העסקי;  למגזר  שקלים 
עם בקשה להעלאה גורפת של כ־2.8 
של 3.68%;  העלאה  שקלים,  מיליון 
גו־ להעלאה  בקשה  עם  הנגב  שער 
רפת של 4.6 מיליון שקלים; ורמלה 
מיליון   2 של  להעלאה  בקשה  עם 

שקלים לעסקים.
גם  כוללות  מהבקשות  חלק 
הפחתות במס הארנונה, ביניהן ניתן 
רעננה,  של  הבקשות  את  למצוא 
ראש העין, נשר, רמלה וזכרון יעקב. 
מהבדיקה עולה כי סך הכל הוגשו 97 
בקשות של העלאות, הפחתות ושי־
שווי  ולמגורים.  לעסקים  סיווג  נויי 
הבקשות להפחתות עומד על כ־19.7 

מיליון שקלים. 
עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד 
משר  כעת  דורש  המסחר,  לשכות 
הפנים  ומשר  כחלון  משה  האוצר 
ידם  את  ייתנו  שלא  דרעי  אריה 
המקומיות  הרשויות  של  זה  למהלך 
להעלאות  הבקשות  כל  את  ויידחו 
חריגות. שכן העלאות חריגות אלה, 
על  נוסף  באות  באישורם,  המותנות 
מכוח   2.58% של  הגורפת  עלייה 

הוראות ההצמדה. 
האר־ מס  יעלה   2020 בשנת 
ב־2.58%,  הציבור  כלל  שישלם  נונה 
שהם כ־758 מיליון שקלים, לא כולל 
הארנונה  מס  סך  חריגים.  אישורים 

יגיע לכ־30.1 מיליארד שקלים.
שנים,  חמש  של  בתקופה 
האר־ השלימה  היום,  ועד  מ־2015 
של  מצטברת  דרמטית  העלאה  נונה 
כ־14.5% בסכום של כ־1.7 מיליארד 
בשיעור  זינוק  בשל  בעיקר  שקלים, 

השכר במגזר הציבורי
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באחד מכל עשרה אתרי בנייה - התרחשה 
תאונת עבודה"

סקר שנתי של התאחדות קבלני השיפוצים מגלה את הידוע מראש: סביבת העבודה לא בטוחה • הסיבה 
העיקרית לתאונות: פגיעה מכלי עבודה או מחומר עבודה

מ‡ פ. יוחנן

אחד מכל עשרה קבלני שיפוצים העיד 
האחרונה,  בשנה  עבודתו  במקום  תאונה  על 
קב־ התאחדות  של  השנתי  מהסקר  עולה  כך 
מחברי  מאות  בקרב  שנערך  השיפוצים  לני 

הארגון. 
לפי ממצאי הסקר שפורסמו ב"ישראל 
אמרו  הנשאלים  מקרב  נוספים   8% היום", 
נפגע  הקרובה  בסביבתם  שיפוצים  קבלן  כי 
לתאונות  העיקרית  הסיבה  עבודה.  בתאונת 

עבודה  מחומר  או  עבודה  מכלי  פגיעה  היתה 
(59% מהמקרים), 35% נוספים נפגעו מנפילה 
מגובה ו־6% נוספים מהתחשמלות. מתחילת 
השנה נהרגו 18 איש מתאונות עבודה בבניין. 
מקבלני   68% כי  מהסקר  עולה  עוד 
הכשרת  קיימו  או  עברו  כי  העידו  השיפוצים 
הנפוצה  ההכשרה  האחרונה.  בשנה  בטיחות 
ביצעו  שאותה  בגובה,  לעבודה  היתה  ביותר 
הכשרות  קיימו   33% רק  מהקבלנים.   73%
הנחיות  רענון  עברו  לעובדים, 25%  בטיחות 
בטיחות בעבודה ו־16% קורס עזרה ראשונה 

(חלק מקבלני השיפוצים עברו יותר מהכשרה 
פחות  כספית,  להשקעה  הנוגע  בכל  אחת). 
בטי־ אביזרי  רכשו   ,22% מהקבלנים,  מרבע 
חות חדשים ו־18% רכשו ביטוח שלא החזיקו 

בו לפני כן. 
השי־ ענף  להסדרת  שהובלנו  "המהלך 
הקב־ מספר  את  משמעותית  ירחיב  פוצים 
רגלי  את  ידחק  והמפוקחים,  הרשומים  לנים 
תאונות  לצמצום  ויוביל  מהשוק  החאפרים 
העבודה", אמר ל"ישראל היום" ערן סיב, יו"ר 

התאחדות קבלני השיפוצים.

גדולי ישראל באזכרה של המקובל הגה"צ 
רבי אליהו חמד זצ"ל

היה מתלמידי המקובל רבי מרדכי שרעבי זצ"ל ושימש כחזן בישיבה בכוונות הרש"ש ונפטר בגיל 97

מ‡: יר‡ל לבי‡

הת־ שלום  נהר  המקובלים  בישיבת 
לה־ השלושים  במלאת  מספד  עצרת  קיימה 
סתלקותו של המקובל הגה"צ רבי אליהו חמד 
מרדכי  רבי  המקובל  מתלמידי  שהיה  זצ"ל 
בכוונות  בישיבה  כחזן  ושימש  זצ"ל  שרעבי 
והשתתפו  הספידו   .97 בגיל  ונפטר  הרש"ש 
כהן,  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  בעצרת 
הראשל"צ הגר"י יוסף, זקן המקובלים הגר"ש 
שמואלי ובנו המקובל הגר"ב שמואלי ר"י נהר 

ר"י  הלל  הגר"י  המקובל  שלום, 
אהבת שלום ועוד.

הרבנים עמדו בדבריהם על 
גדלותו של המנוח בתורה, בתפי־
צניעות  מתוך  והכל  ובקבלה  לה 

וענווה מיוחדת.
בנים,  אחריו  הותיר  המנוח 
מרבי־ ה',  ברך  זרע  ונינים  נכדים 
צי תורה וביניהם הרב יעקב חמד 
הדרום  שלהבת  מוסדות  ראש 

בדימונה.

הו„ה והברכה
לאיש החסד ורב הפעלים, ידיו רב לו 
בעזרה וסיוע לנצרכים, הרב ישראל אייכנ־
טל הי"ו ילדי נסעו בערב החג באוטובוס קו 

417 לב"ש ואחד מהם שכח מעיל רוח
ובטלפון  נפש,  העוגמת  את  וכמובן 
קיבלנו  החג  במוצאי  כבר  יותר  ולא  אחד, 
טלפון אם אנחנו בבית שהמעיל רוח מחכה 
לנו אצל נהג מתחת הבית ירדנו למטה וישר 
בעצמו  ישראל  מהרב  אחר  לא  שזה  ראינו 
עבודה  של  בעיצומה  עצמו  את  שהטריח 

ולחץ של ערב ומוצאי החג חיפש נסע לת־
חנה לנהג והביאו עד אלינו הביתה,

בכל  ושיתברך  הלאה  לו  יעזור  השם 
מילי דמיטב.

א.מ.ד. ירושלים

 עורו יני חברון
מי  כל  שישי  מיום  להודעה  בהמשך 
שפו־ הדברים  בכל  תועלת  להביא  שרוצה 
הקודש  עיר  קדושת  לשמירת  ולהביא  רטו 

המ־ לציבור  ועזרה  המכפלה  ומערת  חברון 
תפללים מתבקש לכתוב מכתב בקשה לכל 
הגורמים להסדרת הבעיות שנכתבו (עם שם 
ומספר זהות) ולשלוח לכתובת אימייל לכ־
נשלח  ואנו   h82265@gmail.com תובת

את המכתב לגורמים הרלוונטים 
כתובות  או  רעיונות  לכם  יש  אם  וכן 
אימייל של גורמים רלוונטים לבעיות שפו־
רטו (חברי כנסת, משרד התחבורה, המרכז 
טוהר  למען  הוועד  הקדושים,  למקומות 
המחנה, וכדו') נשמח לקבלם בכתובת הנ"ל

תודה רבה 

בים למערכמכ

 'בים למערכב 'עבור מ„ור מכהמכ ‡לˆיין בר למ„ור,  י ובו‚ ליחל
c109910@gmail.com   .„ל ע„ 120 מילה בלב ולה˜פי„ על מס‚ר m

הכנסת ס"ת לישיבה 'באר התלמוד': גדולי 
ישראל בכתיבת אותיות

שעות לפני המעמד המרגש הגיעו ראשי הישיבה לבתיהם של גדולי ישראל מרנן שר התורה שכתבו כל 
אחד אות בספה"ת ובירכו בחום ולבביות את ראשי הישיבה ותלמידיה להצלחה בכל

מ‡: יר‡ל לבי‡
במעמד  השתתפו  אלעד  תושבי  אלפי 
'באר  הישיבה  להיכל  תורה'  ספר  'הכנסת 
התלמוד' החוסה בצילה של הישיבה הגדולה 
'עטרת שלמה' בראשות הגאון רבי שלום דב 
סורוצקין ומשמשת כמגדלור של תורה ויראה 
עבור תושבי העיר והסביבה מזה כחמש שנים.

הגיעו  המרומם  המעמד  לפני  שעות 
ראשי הישיבה לבתיהם של גדולי ישראל מרנן 
שר התורה רבי חיים קניבסקי, ראש הישיבה 
הגה"ג רבי גרשון אדשלטין, הגה"ג רבי ברוך 
דב פוברסקי וכ"ק האדמו"ר ממודזי'ץ שכתבו 
כל אחד אות בספה"ת ובירכו בחום ולבביות 

את ראשי הישיבה ותלמידיה להצלחה בכל

לאחר המעמד המרומם בהיכל הישיבה 
התכנסו לסעודה של מצוה ראשי הישיבה ור־
בניה יחד עם מאות הבוגרים וידידי הישיבה 

ובראשם ראש העיר ישראל פרוש, וסגניו.
במעמד נשאו דברים ראש ישיבת 'בית 
מתתיהו' הגה"ג רבי ברוך ויסבקר והגאון רבי 
חיים פיינשטין מראשי ישיבת 'עטרת שלמה'.

מפעל פניציה 
מתחיל במגעים עם 

הציבור החרדי החרד 
לקדושת השבת

בשבועות האחרונים הפיצו גורמים במפעל ידיעות 
כוזבות כביכול הציבור התורני אחראי לסגירתו 
הקריבה של המפעל ביישוב המרוחק אופקים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בציבור  ההשתלחות  אחרי 
החרדי, במשך חודשים, והאשמתם 
בשל  המפעל  לסגירת  באחריות 
המחלל  המפעל  מוצרי  החרמת 
כי  הבינו  ׳פניציה׳  בחברת  שבת, 
עליהם לשנות גישה והחלו במשא 
למען  הרבנים  ׳ועדת  עם  ומתן 
פעי־ את  להסדיר  במטרה  השבת׳ 
את  מכריח  שכיום   - המפעל  לות 

העובדים לעבוד גם ביום השבת. 
האחרונים  בשבועות  כזכור, 
כו־ ידיעות  במפעל  גורמים  הפיצו 
אח־ התורני  הציבור  כביכול  זבות 
ראי לסגירתו הקריבה של המפעל 

ביישוב המרוחק אופקים.
שפ־ הבינו  הם  כי  נראה  אך 

עילות זו לא תסייע להם, והחליטו 
התפרסם  ולאחרונה  גישה.  לשנות 
פר־ אנשי  שכרו  המפעל  ראשי  כי 
סום ויחצ״נים חרדים, שכבר דאגו 
לתאם פגישה עם אנשי ועדת הר־

בנים למען השבת.
עכשיו,  עד  טענו  ב׳פניציה׳ 
את  לכבות  יכולים  אינם  הם  כי 
ביממה,  שעות   24 הפעיל  התנור 
לכ־ אפשרי  בלתי  לדבריהם,  שכן 
בות ולהפעיל מחדש כל שבוע את 
התנור, העשוי מ-300 טון זכוכית. 
אפשרויות,  מספר  יבחנו  כעת, 
ללא  אך  דולק  התנור  השארת  כמו 
שאינם  עובדים  העסקת  עבודה, 
והצעות  השבתות,  במהלך  יהודים 

נוספות העומדות על הפרק.

עתירה לבג"ץ: יש 
להגדיל את הסיוע בשכר 

דירה למתמודדי נפש
העותרות טוענות שמשרד הבריאות לא מעביר סיוע 
כספי בניגוד לחוק שיקום נכי נפש, ומשרד הבינוי 

והשיכון מעביר סכום שלא עודכן כבר עשור - למרות 
ששכר הדירה לא הפסיק לטפס מאז

מ‡ פ. יוחנן
והשיכון  הבינוי  משרד  האם 
להעלות  יחויבו  הבריאות  ומשרד 
למ־ דירה  בשכר  הסיוע  סכום  את 
תמודדי נפש? ב"ממון" פורסם שכך 
לבג״ץ  שהוגשה  עתירה  מבקשת 
נגד המשרדים. העתירה הוגשה על 
ידי עמותת "פורום בריאות הנפש", 
עמותת לשמ״ה, מרכז הורים נהריה, 

עמותת רעות ועמותת אנוש.
במסגרת העתירה מתבקשים 
להס־ והשיכון  הבריאות  משרדי 
נפש  לנכי  יסייעו  לא  "מדוע  ביר 
- כהגדרתם בחוק שיקום נכי נפש 
בקהילה - לממן שכר דירה בסכום 
שקל  של 1,400  ממשי  השתתפות 
המינימלי  הסכום  לפחות,  לחודש 
 2019 שנת  של  בישראל  הנדרש 

לצורך מימון שכר דירה ליחיד".
הל־ שנתוני  נטען  בעתירה 
לסטטיסטיקה  המרכזית  שכה 
הריאלי  הדירה  ששכר  קובעים 
ארצי)  בממוצע  (לאדם,  החודשי 
"בעוד  שקל,  כ-1,400  על  עומד 
המת־ המקסימלי  הסיוע  שסכום 
בין 540  הוא  השיכון  ממשרד  קבל 
בין  הפער  לחודש.  שקל  ל-770 
ובין  הדירה  בשכר  הסיוע  סכום 
לפחות  קיים  הריאלית  העלות 

בשל  ומאמיר  הולך  והוא  עשור, 
הריאליים,  השכירות  דמי  עליית 
סכום  מעדכון  הימנעות  ובשל 
מאז  שמריו  על  שקפא  הסיוע, 
2009", נטען. בפועל, נטען, משרד 
שלו  החובה  את  מפר  הבריאות 
והמת־ דירה,  בשכר  סיוע  לספק 
מודדים נאלצים "להסתפק בסכום 
מספיק"  והבלתי  המוגבל  הסיוע 

המתקבל ממשרד השיכון.
מגו־ באמצעות  "שיקום 
גג  קורת  מצריך  בקהילה  רים 
בעתירה  נטען  ומותאמת",  ראויה 
שהוגשה לבג"ץ, "ולקורת גג זו יש 
הב־ שמשרד  אף  על  והנה,  עלות. 
השי־ חוק  ביצוע  על  אמון  ריאות 

לסייע  חובתו  את  מפר  הוא  קום, 
כדי  הנדרש  הדירה  שכר  במימון 
בסטנדרטים  גג  קורת  לאפשר 
שהמש־ הסכום  ידו.  על  שנקבעו 
לספקי  או  למשתקמים  משלם  רד 
השירותים לצורך מימון שכר דירה 

הוא 0 (אפס) שקלים.
המ־ הכספי  לסיוע  באשר 
והשיכון,  הבינוי  ממשרד  תקבל 
מספיק  אינו  שהוא  בעתירה  נטען 
ושהוא "מכסה בפועל רק כמחצית 
מהעלות הממוצעת של שכר דירה 
ליחיד בישראל על פי נתוני 2018".
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מאות תלמידי רשת שובו 
בחגיגת בר מצוה מרהיבה 

ומרגשת בירושלים
התלמידים האזינו למשא הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל 
שליט"א מראשי ישיבת מיר וחבר נשיאות הרשת וחגגו 
באולם 'נוה ירושלים' שם הוענקו להם ע"י הגר"ב פינקל 
ומנכ"ל הרשת הרב חיים מיכאל גוטרמן זוגות תפילין 

מהודרות מתנת נערי בר מצוה מארה"ב ואנגליה

מ‡: יר‡ל לבי‡

'בפרשת בהעלותך אנו רואים 
את הציווי של הכהן הגדול להדליק 
את המנורה בבית המקדש וגם אנ־
שטמון  היהודי  שהניצוץ  זוכים  חנו 
בזכותכם  דולק  אחד  כל  של  בלבו 
'שובו', אני רוצה לספר שבזכותכם 
אני מקפיד ללכת בכל שבת לתפי־
לה בבית הכנסת ביחד עם אבא שלי 
בבית  שבת  שמירת  על  ולהקפיד 
ואבי מקפיד על הנחת תפילין בכל 
יום בבית הכנסת ומיום זה אני זוכה 
 – זו  חשובה  למצווה  אליו  להצטרף 
כך במונולוג ארוך ומרגש תיאר נער 
תלמיד  טולדנו  אוריאן  מצוה  הבר 
בית הספר 'שובו' באשדוד את חייו 
החי־ רשת  ראשי  בפני  ותחושותיו 
נוך והקירוב 'שובו' וכמאתיים נערי 
בר מצוה מורים מחנכים ומפקחים 
במסיבת בר מצוה השנתית שערכה 
החינוך  שע"י  'שובו'  הנהלת  להם 
ירוש־ 'נוה  באודיטוריום  העצמאי, 

לים' בשכונת הר נוף בירושלים.
במעמד  המרכזי  המשא  את 
רבי  הצדיק  הגאון  נשא  המיוחד 
מראשי  שליט"א  פינקל  בנימין 
רשת  נשיאות  וחבר  מיר  ישיבת 
נחנו,  אחד  אב  בני  'כולנו  'שובו'. 
ליבי גואה משמחה והתרגשות למ־
והאהובים  היקרים  ורעי  אחיי  ראה 
ול־ לתורה  חייהם  את  המקדישים 
כולנו  ובמסירות.  בהתעלות  מצוות 
ה'  עם  של  הזהב  בשרשרת  חוליות 
ומכבדים  רעהו  את  איש  המכבדים 
ומרגש  מיוחד  יום  זהו  שמיים.  שם 
לא רק בעבורכם, אלא גם בעבורי, 
הנ־ ברשת  תלמידים  להיות  זכיתם 
אני  גם  וזכיתי  שובו,  רשת  פלאה, 
הנפ־ הרשת  עם  שייך  קצת  להיות 
לאה הזאת, דעו לכם שיום הכניסה 
לעול תורה ומצוות זהו היום המש־
דוד  שאמר  כמו  בחיים,  ביותר  מח 
פיך  תורת  לי  טוב  בתהלים  המלך 

טוב,  רק  לא  זה  וכסף,  זהב  מאלפי 
אלא הכי טוב בעולם, יותר טוב מכל 

התענוגות שיש'.
סיים  שליט"א  פינקל  הגר"ב 
את דבריו החמים; 'באתי כבן משפחה 
לשמוח עמכם הנהלת 'שובו' והנערים 
שתזכו  שמיים;  ברכת  ובפי  החביבים, 
לגדול בדרך התורה המסורה לנו מדור 
ודור ותזכו לכבד את הוריכם ומוריכם 

שזהו כבוד שמיים'.
של  ברכתו  הוקראה  במסיבה 
רשת  של  הנשיאות  וראש  המשגיח 
׳שובו׳ הגה"צ רבי חיים ואלקין שליט"א 

שנבצר ממנו להשתתף במעמד.
ניצח  עליו  האירוע  של  בשיאו 
הרב  הרשת  מפקח  בכישרון  והנחה 
פי־ הגר"ב  הגה"צ  העניקו  קפלן,  ניסן 
'שובו' הרב חיים  נקל שליט"א מנכ"ל 
הנ־ לשלושים  והסגל  גוטרמן  מיכאל 
הג־ היום  את  חוגגים  שהחודש  ערים 
מהודרות.  תפילין  זוגות  בחייהם,  דול 
תלמידים  מתרומות  נרכשו  התפילין 
בארה"ב ובלונדון שהקדישו את כספי 
המ־ לבר  שקיבלו  מהמתנות  המעשר 
מהודרות  תפילין  רכישת  לצורך  צווה 
לילדי 'שובו'. הרב קפלן איחל לתלמי־
דים הצלחה רבה במבחן הארצי המס־
כם בגמרא שייערך בשבוע הקרוב לכל 
התלמידים בכל בתי הספר של הרשת.

נרשם  במיוחד  מרגש  רגע 
אוריאן  התלמידים  שאחד  שעה 
מזרחי מביה"ס 'שובו' בת ים ביקש 
גלי־ יש  'לאבי  מילים.  כמה  לומר 
לצערי  שהייתה  גדרה  בעיר  דריה 
לאבא;  אמרתי  בשבת.  גם  פתוחה 
אעשה כל מה שתרצה כדי שתסגור 
לב־ נעתר  ואבא  בשבת'  החנות  את 
לכם.  להודות  רוצה  רק  אני  קשתי. 
תלמיד  בזכותכם!'.  זה  כי  'שובו', 
ביה"ס 'שובו' מנתניה ביקש אף הוא 
לומר מספר מילים. 'חיפשתי מקום 
נער  אמר   - יהדות  עם  לימודים 
החמד מתן מרדכייב  - וזכיתי לבית 

עם יהדות'.

בית הכנסת הגדול העתיק באוסטריה ישוקם
עיריית קוברסדורף תממן את שיקום בית הכנסת ◆ בתקוה לעורר את התיירות היהודית בעיר

מ‡: יר‡ל לבי‡
בכוונתה  כי  הודיעה  שבאוסטריה  קוברסדורף  עיריית 
לאחר  גדולה  השקעה  תחת  המבנה  את  מחדש  ולבנות  לשקם 
בתקווה  העתיק,  הכנסת  בית  מבנה  את  פרטי  מגורם  שרכשה 

לעורר את התיירות היהודית בעיר.
על פי הדיווח בתקשורת המקומית, ראש המחוז בעיר מר 
שהינו  הכנסת  בית  שיפוץ  כוללות  התכניות  כי  מסר  דוסקוזל 
העו־ ותערוכות  לאירועים  תרבותי  למרחב  רשום,  עתיק  מבנה 

סקים במורשת היהודית של בורגנלנד.
בית  כמבנה  שרד  והוא  תר״ב  בשנת  נחנך  הכנסת  בית 
לקהילה  והוחזר  הנאצים  ידי  על  הושחת  באזור.  היחיד  הכנסת 
בשנת  שימוש.  ללא  נותר  אך  המלחמה,  לאחר  בווינה  היהודית 
אותו  להחזיר  בתקוה  פרטי  ארגון  ידי  על  נרכש  המבנה  תשנ״ד 
אותו  רכשה  העיריה  צלחה.  לא  היוזמה  אך  תרבותי,  למקום 

מהארגון בכדי להפכו למקום זכרון יהודי.
עם  בהתייעצות  זאת  שנים  כמה  ייקח  העבודה  ביצוע 

משרד המונומנטים הפדראלי.

האם הוואקף קנה את מערת המכפלה 
מעפרון החיתי?"

אורית סטרוק שאמורה לשמש כחברת כנסת זעמה בדיון שעסק בנושא בוועדת החוץ והביטחון על עצם 
ניהול המשא ומתן על הנגשת מערת המכפלה מול ראש העיר הערבי של העיר

מ‡: יר‡ל לבי‡

זעמה  בחברון  היהודי  היישוב  תושבת 
בדיון שעסק בנושא בוועדת החוץ והביטחון 
על עצם ניהול המשא ומתן על הנגשת מערת 

המכפלה מול ראש העיר הערבי של העיר.
עם  ומתן  המשא  שבזכות  יפה  "מאוד 
הרשות הפלסטינית על מערת המכפלה ועל 
של  מהתקציב  כבישים  לנו  השגתם  חברון 
אבו מאזן. זה לא ראוי. הכבישים בחברון עיר 

מדינת  מתקציב  להתבצע  צריכים  האבות 
ישראל ואין מניעה בזה".

היא הוסיפה, "מערת המכפלה רשומה 
על שם הוואקף, למה? כי הוואקף קנה אותה 

מעפרון החיתי?".

בברכת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ובהשתתפות רבנים ומורי הוראה שליט"א

היום תתקיים וועידת רפואה והלכה 2 ביוזמת 
מכבי שירות בריאות כ"ק מרן האדמו"ר 

מויזניץ שליטא חבר מועצת גדולי התורה נתן 
את ברכתו החמה להצלחת הוועידה

הוועידה תתקיים בהשתתפות רבנים ומורי הוראה שליט"א  ◆ מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א – 
רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א 
והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א חבר מועצת גדולי התורה נתנו את ברכתם לקראת הכנס 
החשוב ◆ בוועידה ידונו המשתתפים בסוגיות הלכתיות-רפואיות שעל הפרק ובדרכים לחיזוק הקשר 

שבין ההלכה לרפואה.

חרי בכ :‡מ

ישתתפו  הוראה  ומורי  רבנים  מאות 
שתיערך   2 והלכה  רפואה  בוועידת  היום 
הד־ מחוז  בריאות'  שירותי  'מכבי  ביוזמת 
מקבוצת  אשדוד  אסותא  החולים  ובית  רום 
לנ־ כינוס  יתקיים  מהוועידה  כחלק  'מכבי'. 
רפואת  בנושאי  יעסוק  אשר  הרבנים  שות 

נשים, בריאות הנפש ועוד. 
שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג 
הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן  רבינו  שליט"א, 
אדלשטיין שליט"א והגאון הגדול רבי יצחק 
גדולי  מועצת  חבר  שליט"א  זילברשטיין 
התורה שיבחו את עריכת הכנס שכל מטרתו 

לעודד רפואה ע"פ ההלכה.

בוועידה צפויים להשתתף רבני ערים, 
וע־ ציבור  אישי  הוראה,  מורי  קהילות,  רבני 
סקני רפואה, לצד רופאים מומחים של 'מכבי 
אש־ אסותא  החולים  ובית  בריאות'  שירותי 
דוד מקבוצת 'מכבי' שיציגו את הפן הרפואי 
בכל הסוגיות שיועלו לדיון וכן יוצגו ממצאים 
חדשניים מתקדמים בעולם הרפואה בהובלת 
'מכבי שירותי בריאות' ובית החולים אסותא 

אשדוד מקבוצת 'מכבי'.
בוועידה ישתתפו רבני העיר אשדוד- 
הגאון רבי יוסף שיינין שליט"א, הגאון רבי 
העיר  וראב"ד  רבה  שליט"א,  פינטו  חיים 
באר שבע הגאון רבי יהודה דרעי שליט"א, 
שמואל  רבי  הגאון  הקריות  רבני  אב"ד 
רובין  אברהם  רבי  הגאון  שליט"א,  גרוס 
רב  מהדרין,  בד"ץ  וראש  אב"ד  שליט"א, 

רוזנ־ צבי  שבח  רבי  הגאון  ברק  בני  אב"ד 
בלט, רב הקהילה התורנית בנתיבות הגאון 
ערים,  רבני  שליט"א,  מונטג  שמואל  רבי 
רבני קהילות, מוצ"ים, אישי ציבור ועסקני 
רפואה, יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה 
דהן שליט"א, וחברי הנהלת 'מכבי שירותי 
והרב  הי"ו  שטיצברג  שמחה  הרב  בריאות' 

חיים פרוינד הי"ו.
את הוועידה ינחה הסופר התורני הרב 
מועד"  "שלמי  ספר  מחבר  פריינד  טוביה 
ו"מועדים לשמחה", סגן ראש עיריית מודי־

עין עילית.
כי  מדגישים  בריאות  שירותי  במכבי 
זו  היום  שתתקיים  והלכה  רפואה  ועידת 
הפעם השניה, תהפוך בעז"ה למסורת שנתית 

ולמגדלור של רפואה והלכה. 
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