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יישוב חדש 
ברמת הגולן:

"רמת טראמפ"

ספרי התורה הגנובים מבני 
ברק אותרו בשומרון

חוסרבהרעה
ונמנעת  למדי  זהירה  פעילות  מציגה  איראן  ישראל,  מול  בעוד 

מכל חיכוך ישיר עם ישראל, הן מכיוונה של סוריה והן מכיוונה של 

לבנון - מול הסעודים, האיראנים מתירים לעצמם להיות יותר משו־

הנו־ במכליות  השניה  הפעם  זה  לפגוע  לעצמם  ומאפשרים  חררים 

שאות נפט במפרץ.

(המשך בעמוד 2)

‡ברהם ויסמן נופר
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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תחזית להיום:

שערים יציגים

היום: מעונן חל˜י ע„ נ‡ה. חול 
 עו „ע .לה בטמפרטורו ירי„ה̃ 
‚ם  ע„  טפטוף  ייכן  הˆהרים 

.מ˜ומי ˜ל בעי˜ר בˆפון ה‡ר

נ‡ה.  ע„   חל˜י מעונן  מחר: 
הטמפרטורו יהיו לל‡ ינוי ניכר.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.6000
4.5531
4.0584
2.4839 

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו„ו„ פרי„

חוסרבהרעה
פעילות  מציגה  איראן  ישראל,  מול  בעוד 

זהירה למדי ונמנעת מכל חיכוך ישיר עם ישראל, 

הן מכיוונה של סוריה והן מכיוונה של לבנון - מול 

הסעודים, האיראנים מתירים לעצמם להיות יותר 

הפעם  זה  לפגוע  לעצמם  ומאפשרים  משוחררים 

הסיבה  במפרץ.  נפט  הנושאות  במכליות  השניה 

אי־ ארה"ב  כי  האיראנים  של  ידיעתם  היא  לכך 

של פגיעה  במקרה  צבאית  להתערב  ננה מתכוונת 

ישיר.  באופן  שלא  וודאי  אזוטרית.  נפט  במכליות 

אמריקנית  להתערבות  שתביא  היחידה  האופציה 

ולא רק, היא במקרה של סגירת מיצרי הורמוז. הנ־

שיא טראמפ הצהיר בימים האחרונים כי אם מצרי 

הורמוז ייסגרו - הם לא יישארו כך לאורך זמן.

האירא־ מסתבר,  מהם,  הסעודים?  אם  ומה 

של  הרב  הצבאי  לכוחה  בניגוד  מפחדים.  לא  נים 

הצבאיות  רכישותיהם  שלל  על  הסעודים  ישראל, 

לא  האיראנים.  מול  ממש  של  איום  מציגים  אינם 

פעולת  כדוגמת  קומנדו  בפעולות  ולא  בסייבר 

הקומנדו שביצעו האיראנים וגם לא באמצעות ירי 

טילים ישיר לעבר יעדים שונים, שאת זה הסעודים 

אולי יכולים לבצע אך חוששים מפרוץ מלחמה כו־

ללת.

פרנו ‡ברהם ויסמן

ומלבעוין
מוולוז'ין  חיים  רבי  הילולת  יום  חל  היום 

החיים  נפש  בספרו  תקפ"א).  סיום  (י"ד  זיע"א 

(שער ג' פי“ב) כתב: ”ובאמת הוא ענין גדול וס־

גולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצו־

נות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו עליו 

שום רושם כלל. כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא 

ה' הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך 

מלא  והכל  כלל.  העולמות  וכל  בעולם,  כח  שום 

בלבו  ומבטל  שמו.  יתברך  הפשוט  אחדותו  רק 

ור־ כח  שום  על  כלל  משגיח  ואינו  גמור,  ביטול 

צון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק 

לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו 

והרצונות  הכוחות  כל  מעליו  יתבטלו  שממילא 

שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל.

וגם יגזור אומר ויקם לו לפעול ענינים וני־

כיון  הטבעים.  כחות  סדור  היפוך  נפלאים  סים 

בל  באמת  לבבו  אמונת  טוהר  ומדבק  שמשעבד 

תמוט רק לו יתברך לבד, ואצלו יתברך הכל שוה, 

היפוך  או  שקבע  הטבע  בסידור  לפעול  רגע,  כל 

סידור הטבע. כמו שמצינו ברבי חנינא בן דוסא 

שהיה גוזר אומר ופועל כפי רצונו כל עת היפוך 

וידליק  לשמן  שאמר  מי  כאומרו  הטבע.  סידור 

יאמר לחומץ וידליק“.

המערכבר"יישוב חדש ברמת הגולן: "רמת טראמפ
בישיבה חגיגית של הממשלה נחנך יישוב חדש ברמת הגולן על שם נשיא 

ארצות הברית ◆ בישיבה השתתף גם שגריר ארה''ב בישראל, דיוויד פרידמן

מ‡:חפרנל
השבו־ הממשלה  ישיבת 
ברמת  (א)  אתמול  התכנסה  עית 
ההכרה  את  לציין  מנת  על  הגולן 
האמריקנית בריבונות הישראלית 
הישיבה  במהלך  הגולן.  ברמת 
יישוב  הקמת  הממשלה  אישרה 
שמו  על  שייקרא  בגולן  חדש 
דונלד  הברית,  ארצות  נשיא  של 

טראמפ, 'רמת טראמפ'. 
ראש  אמר  הישיבה  בפתח 
"אנ־ נתניהו   בנימין  הממשלה 
הול־ אנחנו  היסטורי  ביום  חנו 
להקים  דברים:  שני  לעשות  כים 
דבר  הגולן,  ברמת  חדש  יישוב 

אקט  רבות,  שנים  נעשה  שלא 
ראשון  וציונות  התיישבות  של 
במעלה; ושנית, לכבד את ידידנו, 
יש־ מדינת  של  מאוד  גדול  ידיד 
ראל, הנשיא דונלד טראמפ, שה־
ישראל  בריבונות  לאחרונה  כיר 
הבינלאומי  המנהיג  הגולן,  ברמת 
פשוט  הוא  זאת.  שעשה  הראשון 
מסך  כל  מעל  המסכה  את  קרע 
מכיר במובן  שלא  הזה,  הצביעות 
כשהעביר  אמר,  בגין  לכן  מאליו. 
גם  שלפעמים  הגולן',  'חוק  את 

את המובן מאליו צריך לעשות.
כי  ואמר  הוסיף  נתניהו 
גם  כאן,  גם  זאת  עשה  "טראמפ 

השגרירות  בהעברת  בירושלים 
עם  הגרעין  מהסכם  ביציאה  גם 
אירן, עושה זאת בעמידה האית־
נה כרגע מול התוקפנות האירנית 
אנחנו  בכלל.  ובאזור  בעומאן 
גם  ההזמנות  את  לנו  שיש  גאים 
לתת  וגם  היישוב  את  להקים 
כבוד לידיד גדול. אני מאוד מודה 
נמשיך  הנה.  שבאתם  לכולכם 
לבנות ולפתח את הגולן למען כל 
יהודים  והלא  היהודים  תושבינו, 

כאחד, ולמען המדינה כולה."
התקיים  הישיבה  בסיום 
הלוט  הוסר  במהלכו  חגיגי  טקס 

מעל שלט היישוב החדש.

- דרוש עובד -
לחנות הלבשה חסידית

בביתר
לשעות הערב וימי שישי 

קו"ח למייל
 7637794@gmail.com
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רעיית ראש הממשלה הורשעה בפרשת המעונות
הודתה בעבירה של ניצול מכוון ללא מרמה ◆ תשלם קנס של 45 אלף ₪

מ‡:חפרנל
פרשת המעונות הגיעה לסיומה עם 
נתניהו,  שרה  הגברת  של  אתמול  הודאתה 
רעיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעבי־
רה פלילית של 'ניצול מכוון ללא מרמה'. עם 
נתניהו  גב'  את  המשפט  בית  חייב  הודאתה 

בקנס של 45 אלף ש''ח.
החלה  שנים  כשלוש  לפני  כזכור 

חקירה כנגד נתניהו בטענה שלמרות שהע־
סיקה מבשלת פרטית במעון ראש הממשלה 
בבלפור, הגישה נתניהו חשבוניות על אור־
חות שנערכו במעון בלי לדווח על כך שהיא 
כולל  בסכום  פרטית,  מבשלת  גם  מעסיקה 
הגישה  הפרקליטות  שקלים.  אלף  של 350 
דבר  קבלת  בגין  נתניהו  נגד  אישום  כתב 
והפרת  מרמה  מחמירות,  בנסיבות  במרמה 
בגו־ קנס  תשלם  שנתניהו  ודרשה  אמונים, 

נודע  כחודשיים  לפני  כאמור  המדובר.  בה 
ההאשמות  מרוב  בה  חזרה  הפרקליטות  כי 
במסגרתו  נתניהו  עם  טיעון  הסכם  וחתמה 
ללא  מכוון  'ניצול  של  בעבירה  רק  תואשם 

מרמה' ותשלם קנס בגובה 45 אש''ח.
של  דינה  עורך  מסר  הדיון  בסיום 
ערב,  כי "ערב  כהן  יוסי  הדין  עורך  נתניהו, 
הגברת  אחרי  רדפו  שנים  ארבע  במשך 
כותרות  של  גיהנום  אותה  העבירו  נתניהו, 

מפוצצות, מגמתיות ושקריות והכל על לא 
משאבים  גייסה  הפרקליטות  בכפה.  עוול 
מיליונים  עשרות  של  בעלויות  אדירים 
שקלים ופתחה במסע צייד הזוי שלא נודע 
'הגברת  לה  קוראים  היו  לא  אם  כדוגמתו, 
נפתחת.  הייתה  לא  הזאת  החקירה  נתניהו' 
ועל  חמגשיות  על  חקירה  פותחים  היו  לא 
מחיר  היום  משלמת  נתניהו  שרה  אוכל. 
למסע  סוף  לשים  כדי  וכואב,  אישי  כבד, 

נסיים  באמת  שכך  מקווה  ואני  הזה,  הצייד 
את הסיפור הזה".

להכרעה  הגיב  הממשלה  ראש 
בהודעה שפרסם: "היום הסתיים מסע צייד 
ואוכל.  חמגשיות  על  שנים  ארבע  של  הזוי 
מיליוני  המיסים  למשלם  שעלה  צייד  מסע 
שקלים. יש לי הערכה רבה לבית המשפט. 
בירוש־ השלום  משפט  בית  נשיא  השופט, 
לה״  זר  הפלילי  ש״העולם  בצדק  אמר  לים, 

מצידה."  מרמה  שום  הייתה  שלא  ונקבע 
נתניהו הוסיף כי "רעייתי עברה ארבע שנים 
קשות מול מכלל האשמות שלא נשאר מהם 
דבר. היום כשהיא החליטה לא ללכת למש־
פט היא אמרה שהיא סבלה מספיק ושהיא 
לכם,  אומר  אני  אבל  ייפסק.  שזה  רוצה 
וכולכם יודעים את זה - אם לא היה מדובר 
באשתי לא הייתה נפתחת חקירה ואף אחד 

לא היה חולם להעמיד אותה לדין."

סמוטריץ: "על דרעי 
להורות לנציג ש''ס 
ברמת גן להתפטר"
בעקבות כוונתו של ר''ע לאשר 

הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, 
דורש ח''כ סמוטריץ מנציג ש''ס 

בעירייה להתפטר

מ‡:חפרנל
עיריית  ראש 
שאמה  כרמל  גן  רמת 
סערה  לחולל  ממשיך 
בציבור  מלחמתו  עקב 
לאחר  בעירו.  הדתי 
מח־ מנהל  את  שפיטר 
תורנית  תרבות  לקת 
בעיר, בעקבות דרישה 
של האחרון לשמור על 
במופע  הצניעות  גדרי 
בעיר.  שנערך  מוזיקלי 
בכ־ כי  שאמה  הודיע 
תחבורה  לאשר  וונתו 
ברמת  בשבת  ציבורית 
עוררה  ההחלטה  גן. 
ובשבוע  בעיר  רב  זעם 
אלפים  מחו  שבעבר 
ובי־ העיר,  מתושבי 

רבים,  חילונים  ניהם 
את  להפוך  הכוונה  על 

רמת גן לתל אביב.
(א)  אתמול 
הכנסת  חבר  פרסם 
סמוטריץ  בצלאל 

תנועת  ליו'''ר  קריאה 
לנציגו  להורות  ש''ס 
כיום  המשמש  בעיר, 
לה־ העיר,  ראש  כסגן 
ול־ מתפקידו  תפטר 
מהקואליציה.  פרוש 
סמוטריץ אמר כי "אני 
דרעי  לאריה  קורא 
להורות לנציגו לפרוש 
עוד היום מהקואליציה 
שמובילה  שאמה  של 
למקומות  גן  רמת  את 
ורעים  פופוליסטים 
דרעי  אריה  מאוד". 
לנעשה  הגיב  טרם 

בעיר.
כשבוע  לפני 
הראשל''צים  יצאו 
דו־ בקשי  אליהו  הרב 
משה  שלמה  והרב  רון 
עמאר בקריאה נרגשת 
לזעוק  העיר  לתושבי 
הקורה  על  ולהתפלל 
פתיחת  בשעת  בעיר 

ההיכל.
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נשיא ארה"ב טראמפ: 'זה לא 
נכון שארה"ב מבצעת יותר ויותר 

מתקפות סייבר נגד רוסיה'
טראמפ האשים את ה"ניו יורק טיימס" בבגידה

מ‡ברהםויסמן
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 
העי־ את  בחריפות  אתמול  האשים 
תון הנחשב "ניו יורק טיימס" וטען 
האמריקני.  בעם  בוגד  העיתון  כי 
בדב־ התייחס  האמריקני  הנשיא 

לפיו  בעיתון,  שפורסם  לדיווח  ריו 
רוסיה  את  לתקוף  החלה  ארה"ב 
במיוחד.  משמעותי  באופן  בסייבר, 
ותקף  הדברים  את  דחה  טראמפ 

בחריפות את העיתון. 
טראמפ  שפרסם  בהודעה 
דיווחו  טיימס  יורק  "הניו  נאמר: 

מת־ ויותר  יותר  מבצעת  שארה"ב 
קפות סייבר נגד רוסיה. זה לא נכון! 
חוץ מזה, זה מעשה בגידה של העי־
תון.  התקשורת המושחתת תעשה 
או תגיד הכל בלי לחשוב על ההש־
וללא  אמיתיים  פחדנים  הם  לכות. 

ספק אויבי העם!", כך לדבריו. 

דיווח: 

נשיא ארה"ב מנע נאום שהיה 
עשוי להרגיז את הסינים

הנאום שנדחה עסק בטבח הידוע שאירע בכיכר טיאננמן

מ‡ברהםויסמן
שמ־ הסחר  מלחמת  בצל 
תנהלת בין ארה"ב וסין וניסיונם 
להסדרה,  להגיע  המעצמות  של 
דווח אתמול ברשת "בלומברג" 

האמ־ הנשיא  כי  האמריקנית, 
ריקני דחה נאום של סגנו מייק 
פנס, שהיה צפוי לעסוק בסוגיה 
 - הסינים  עבור  מאוד  נפיצה 

הטבח בכיכר טיאננמן. 
הטבח בכיכר טיאננמן הוא 

אירוע מכונן בדיכוי העממי של 
הסינית  הקומוניסטית  המפלגה 
במה־ הענק,  מדינת  אזרחי  את 
במ־ סינים  חיילים  טבחו  לכו 
זכויותיהם  על  שנלחמו  פגינים 

בכיכר. 

טראמפ: "לונדון צריכה ראש 
עיר חדש"

הנשיא האמריקני ממשיך להתעמת עם ראש עיריית לונדון

מ‡ברהםויסמן
בין  הלא-שגרתי  העימות 
עי־ לראש  האמריקני  הנשיא 
ריית לונדון סאדיק קאן, ממשיך 
צריכה  "לונדון  כותרות.  לעורר 
חאן  במהרה.  חדש  עיר  ראש 
גרוע  יהיה  רק  וזה   - אסון  הוא 
יותר", כתב טראמפ. מאוחר יותר 
חאן  כי  האמריקני  הנשיא  הוסיף 
את  שהורס  לאומית  חרפה  "הוא 

העיר". 
הנשיא  פרסם  בהמשך 
תקשורת  אשת  שכתבה  ידיעה 
בו  הבריטי  הימין  עם  המזוהה 

לונדון.  עיריית  ראש  את  תקפה 
התק־ אשת  כתבה  בהודעתה 
שמה,  הופקינס  קייטי  שורת, 

הדקירות".  "עיר  היא  לונדון  כי 
עוד כתבה: "זוהי לונדוניסטן של 

חאן". 

ארה"ב מאשרת: איראן ניסתה 
ליירט רחפן אמריקני שנע במפרץ

איראן כשלה בניסיונה ליירט את הרחפן

מ‡ברהםויסמן
אתמול  אישר  ארה"ב  צבא 
ני־ איראן  לפיהם  הדיווחים  את 
אמרי־ צבאי  רחפן  ליירט  סתה 
לאחר  קצר  זמן  במפרץ  שנע  קני 
במפרץ  הנפט  מכליות  תקיפת 
הערכה  פי  על  שבוצע  עומאן, 

בידי איראן.
הברית,  ארצות  צבא  לפי 
איראן  של  המהפכה  משמרות 

אמריקני  רחפן  ליירט  ניסו 
הש־ בסוף  עומאן  מפרץ  בשמי 
בוע שעבר ללא הצלחה. המטרה 
את  לשבש  הייתה  של האיראנים 
הנעשה  אחר  המודיעיני  המעקב 
המכליות.  תקיפת  לאחר  באזור 
באמצעות  בוצע  היירוט  ניסיון 
מסוג  קרקע-אוויר  טיל  שיגור 
את  להפיל  ניסה  אשר   SA-7

הרחפן, אך כאמור כשל.
מד־ ערביים  תקשורת  כלי 

באזור  רקטה  נפילת  על  ווחים 
האזור  בגדאד,  בלב  אל-ג'אדריה 
האמ־ השגרירות  ממוקמת  שבו 
ריקנית בבירת עיראק. לא נמסר 
מידע על נפגעים או נזק. במקביל 
פצצות  שלוש  על  דיווחים  ישנם 
חיל  בסיס  באזור  שנפלו  מרגמה 
שמרוחק  בלד  העיראקי  האוויר 
60 ק"מ צפונית מהבירה בגדאד. 
פו־ בבסיס  נפגעים.  על  ידוע  לא 
עלות גם חברות ביטחוניות זרות.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

הלל ‡ליעזר בן ‚ול„‡, חיים „ו„ בן סע„ה, ‡לה-
מחה ב מעיין, מרים יוכב„ ב רה, חיה ור„ה 

̂יפורה ב ˆביה, ‡סר ב נחמה
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

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

תהיו איתנו >>
18-19/6/19 - ט"ו-ט"ז סיוון

!כל שקל = 13 ט"ו- ט"ז סיוון
18-19/6/2019

את הכח להצליח!נותנים לכולם

תרמו עכשיו>>>

בלי חובות,
בלי קשיים,

בלי כאב

mailto:office@a-zilber.com
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שקד: "על ישראל להחיל את החוק 
הישראלי בשטחי יהודה ושומרון"
על דברי מחליפה בתפקיד אמרה: "על כל אזרח לכבד את החלטות בית 

המשפט"

מ‡:חפרנל
הש־ פוסט  הג'רוזלם  בכנס 
שרת  התייחסה  יורק  בניו  נתי 
שקד  איילת  לשעבר  המשפטים 
במשרד  מחליפה  של  לאמירה 
לא  כי  אוחנה,  אמיר  המשפטים, 
החלטות  את  לכבד  חייבים  תמיד 
דמוקרטיה  היא  "ישראל  בג''צ. 
''זה  שקד,  אמרה  אנרכיה",  ולא 
בית  של  החלטות  לבקר  בסדר 
משפט, אבל עלינו לציית להם, גם 
אם אנחנו לא אוהבים אותן או לא 

מסכימים איתן." שקד הוסיפה כי 
שופטים  ולמנות  להמשיך  "עלינו 
הכרעותיו.  על  שישפיעו  שמרנים 
את  לחוקק  צריך  הבאה  בכנסת 

פסקת ההתגברות.
גם  בדבריה  התייחסה  שקד 
לצעדיה הפוליטיים ואמרה כי היא 
לא שוללת ריצה חוזרת עם נפתלי 
אידיאולוגיים  שותפים  ''אנו  בנט. 
היש־ בפוליטיקה  מהפכה  ועשינו 
לכנ־ ''כשנכנסנו  אמרה,  ראלית'' 
סת, היה ידוע שמדינה פלסטינית 

תקום, והיום מדברים על סיפוח".
שהתמודדה  שקד,  איילת 
נפתלי  עם  האחרונות  בבחירות 
ולא  החדש  הימין  במפלגת  בנט 
טרם  החסימה  אחוז  את  עברה 
הבחי־ לגבי  כוונותיה  על  הודיעה 
דור־ לעכשיו  נכון  הקרובות.  רות 
שת שקד לעמוד בראש כל מסגרת 
על  מדובר  אם  בין  תתמודד,  בה 
לאיחוד  חבירה  או  החדש,  הימין 
שכרגע  דרישה  הימין.  מפלגות 

נתקלת בחוסר הסכמה מוחלט.

 יו"ר ועדת הכספים עצר 
העברות תקציביות

יו''ר ועדת הכספים הודיע כי עד להסדרת התקציב לחינוך המיוחד הוא יעצור 
את כל ההעברות התקציביות ואיים: אתנגד לקיצוץ הרוחבי

מ‡:חפרנל
הזמנית,  הכספים  ועדת 
גפני,  משה  הרב  ח"כ  בראשות 
ושי־ תקציביות  העברות  אישרה 
הממשלה  משרד  בתקציבי  נויים 
כ-4.76  של  בהיקף   ,2019 לשנת 
דנה  לא  כך  לצד   .₪ מיליארד 
תקצי־ העברות  במספר  הוועדה 
ביות של משרדי החינוך והאוצר, 
שק־ מיליוני  מאות  של  בהיקף 
רביזיה  כנה  על  הותירה  וכן  לים, 
המעכבת  חוזר)  לדיון  (בקשה 
מיליארד  מ-2  למעלה  העברת 
על  ההחלטה  החינוך.  למשרד   ₪
בת־ התקבלה  התקציבים  עיכוב 
מימות דעים מצד חברי הוועדה, 
אופוזיציה וקואליציה, לאור תק־
וגננות  מורות  שכר  של  חסר  צוב 
בחינוך המיוחד החרדי, במוסדות 

מוכרים שאינם רשמיים.
הדיון  את  עצר  גפני  הרב 
החינוך  למשרד  תקציב  להעברת 
הלימודים  שנת  פתיחת  לצורך 
הבאה והודיע כי עד שלא יסתדר 
והילדים  הגננות  התקציב  עניין 

בחינוך המיוחד.
למשפחה''  ''נטו  תכנית 
סבסדה  כחלון,  האוצר  שר  של 
כ 220  של  בצהרונים  השתתפות 
התק־ שנה.  מידי  ילדים  אלף 
הוכנס  לא  כך  לשם  הדרוש  ציב 
אישור  ומצריך  התקציב  לספר 
מיוחד מידי שנה מחדש, ומציאת 
מקור תקציבי לכך. בעקבות זאת 
שטרם הוקמה ממשלה ולא הוע־
נוצר  הנוכחית,  לשנה  תקציב  בר 
להפעלת  מקור  למצוא  קושי 
התוכנית גם בשנה הבאה. בשבוע 
הממשלה  ראש  הודיעו  שעבר 
לתקציב  המקור  כי  האוצר  ושר 
משר־ בכל  רוחבי  מקיצוץ  יהיה 
להיעשות  המתוכנן  הממשלה  די 

ללא קשר לצהרונים.
אתמול  הודיע  גפני  כאמור 
בקיצוץ  הדיון  את  גם  יעצור  כי 

בהע־ לדיון  בנוסף  זאת  הרוחבי. 
ברות אותם רצה האוצר להעביר 
גפני:  לדברי  החינוך.  למשרד 
קיצוץ  לעשות  הולכים  "הבנתי 
זה.  את  לממן  כדי  נוסף  רוחבי 
אני לא אעביר את זה. אי אפשר 
לעשות קיצוץ רוחבי על כל דבר 
השוט־ שכר  על  לממן.  שצריך 
לזכור  צריך  הצהרונים.  על  רים, 
בעוד  פוגעים  רוחבי  שבקיצוץ 
נושאים חשובים. אני לא מתכוון 
להשאיר את המצב הזה של הגר־
בשכבות  שיפגעו  והקיצוצים  עון 
חושבים  אתם  מאיפה  החלשות, 

שיקצצו?!"
כך  על  גפני  זעם  בהמשך 
החינוך  עניין  הוסדר  שטרם 
את  ותקף  החרדי  במגזר  המיוחד 
"משרד  באוצר:  התקציבים  אגף 
כשאני  עלי.  יעבוד  לא  האוצר 
הם  התקציבים  אגף  עם  מדבר 
תמש־ טעיתם?  טעינו.  אומרים 
את  הבנתי  אני  חזרה.  זה  את  כו 
שעובדים  אוהב  לא  אני  השפה. 
סי־ יש  עלי.  יעבדו  לא  הם  עלי. 

פה  שהונח  כיתות  בניית  על  כום 
על השולחן. זה לא קיים. זה קיים 
שיפסיקו  הממלכתי.  בחינוך  רק 
הרשעות  עם  התקציבים  באגף 
הזו. הם לא מטפלים בילדים של 
החינוך המיוחד. יש ילדים בחינוך 
המיוחד, יש כיתות שצריך לשפץ 

אותן וזה היה פה על השולחן".
מק־ במגזר  אצלנו  "הגננות 
בלות שכר רעב, אני מגיע הביתה 
 - קשות  מאוד  פניות  ומקבל 
אומרים לי האם אתה כיו"ר ועדת 
שכר  לקבל  מסכים  גם  הכספים, 
כזה? הפניות הם מדם ליבם. גננת 
נקשרת לילדים וההורים נקשרים 
הזה  המצב  ימשך.  לא  זה  לגננות, 
שכר  מקבלות  הללו  הגננות  בו 
כי  רק  המיוחד  בחינוך  מופחת 
ימשך.  לא  זה  חרדי,  הוא  הילד 
הדברים  לאור  לחוק".  בניגוד  זה 
הסכימו כאמור כל חברי הוועדה 
שלא להעלות להצבעה את ההע־
משרדי  של  התקציביות  ברות 
החינוך והאוצר, עד למתן פתרון 

לסוגיה.

ליברמן: "מי שיאמר שנפגשתי 
עם לפיד, יתבע בהוצאת דיבה"
בכיר בליכוד האשים: ליברמן ולפיד נפגשו בווינה ותיאמו את הפלת הממשלה 

◆ ליברמן בתגובה: "מי שיאמר את זה, ייתבע בהפצת דיבה"
מ‡:חפרנל

בתחנה  פורסם  אתמול 
מא־ בליכוד  בכיר  כי  הצבאית, 
שהותו  שבעת  ליברמן  את  שים 
לאחר  שלקח  בחופשה  בווינה 
הבחירות, נפגש עם יאיר לפיד, 
איתו  ותיאם  לבן,  כחול  בבכירי 
הפ־ לפי  הממשלה.  הפלת  את 
בלי־ הבכיר  אמר  בתחנה,  רסום 
בפגישה  התחיל  "הכל  כי  כוד 
מיד  ולפיד  ליברמן  של  ההיא 
ליב־ בווינה.  הבחירות  לאחר 
במאה  לפיד  עם  מתואם  רמן 
הליכוד  של  הקמפיין  לכן  אחוז. 
שרוצה  מי  משמעי:  חד  יהיה 
ממשלת ימין - אי אפשר לסמוך 
לפרסום  בתגובה  איווט״.  על 
ביתנו  ישראל  מפלגת  הוציאה 
אם  כי  נכתב  בה  חריפה  הודעה 
מישהו יגיד שהייתה פגישה בין 
לפיד  ליאיר  ליברמן  אביגדור 

בווינה, הוא ייתבע דיבה.
התקפה נוספת של הליכוד 

אתמול על ליברמן הגיעה לאחר 
הגירעון  כי  כתב  האחרון  שזה 
הוא  המדינה  בתקציב  שנוצר 
מיהרו  בליכוד  ''קטסטרופה''. 
ותמהו: "לי־ הדברים  על  להגיב 
לגירעון?  מודע  היה  לא  ברמן 
במיליארדים  דרישות  הציג 
בליכוד  הקואליציוני".  במו״מ 
של  שהדרישות  ואמרו  הוסיפו 
ביתנו  בישראל  וחבריו  ליברמן 

הקואליציוני  המו"מ  במסגרת 
עמדו על 2.5 מיליארד שקלים - 
2 מיליארד שקלים לפנסיות וד־
רישות נוספות כמו תקנים ועוד.
יונתן  הליכוד,  דובר  גם 
וכתב  ליברמן  את  תקף  אוריך, 
דרש  מחודש  פחות  לפני  ''רק 
של  תקציביות  דרישות  ליברמן 
לפחות 3 מיליארד שקל. פתאום 

הוא מוטרד מהגירעון?"

ראש עיריית טבריה מקים 
מפלגה חדשה

רון קובי הקים את מפלגת 'הימין החילוני' ◆ במצע המפלגה: הפעלת תח''צ 
בשבת וגיוס חרדים

מ‡:חפרנל
הימין  החדש,  הימין  לאחר 
הימין,  מפלגות  ואיחוד  השפוי 
מפ־ חדשה.  מפלגה  לימין  קמה 
רון  בראשות  החילוני  הימין  לגת 
לראשות  נבחר  קובי  כזכור  קובי. 
המוני־ בבחירות  טבריה  עיריית 
מסית  ומאז  האחרונות  ציפליות 
החרדי  הציבור  כנגד  בחריפות 
בעירו. קובי אף יזם הפעלת תח־
בורה ציבורית בשבת בעיר ופעל 
ימים  שבעה  עסק  בתי  לפתיחת 

בשבוע. 
בה־ כה  עד  שנכשל  לאחר 
ובמשרד  בעיר,  קואליציה  קמת 
הפנים מתכננים להדיח את קובי 
הח־ לעיר,  קרואה  ועדה  ולמנות 
ולשם  לכנסת  לרוץ  קובי  ליט 
החדשה.  מפלגתו  את  הקים  כך 
היתר  בין  נכתב  המפלגה  במצע 
כי המפלגה תפעל להפעלת תח־
הארץ  רחבי  בכל  ציבורית  בורה 
בשבת ותפעל לגיוס מלא ושויוני 

של חרדים לצה''ל.
מי שצפוי להיפגע מהמהלך 

כשקובי  ליברמן,  אביגדור  הוא 
לי־ אלטרנטיבה  להוות  אמור 
לשווק  מנסה  אותו  החילוני  מין 
הפו־ במערכת  גורמים  ליברמן. 
מא־ שעומד  כי  מעריכים  ליטית 
ראש  הוא  קובי  של  המהלך  חורי 
מיודד,  קובי  איתו  הממשלה, 
וגורמים נוספים בליכוד המקווים 
מאביגדור  קולות  יגנוב  שקובי 
את  לתקוף  הרבה  קובי  ליברמן. 
לב־ שהוביל  המהלך  על  ליברמן 
חירות וטען כי ''כך לא מתנהג מי 

שהימין חשוב לו".

7 יום שני י"ד סיון תשע"ט 17/06/2019

תהיו איתנו >>
18-19/6/19 - ט"ו-ט"ז סיוון
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יום שני י"ד סיון תשע"ט 817/06/2019

פרץ וסמוטריץ צפויים 
להתמנות לשרים

הרב פרץ ימונה לשר החינוך, וסמוטריץ לשר התחבורה 
ולנושאים אסטרטגיים

מ‡:חפרנל
הממשלה  ראש 
ממשיך  נתניהו  בנימין 
הזמ־ ממשלתו  בהקמת 
נתניהו  צפוי  היום  נית. 
להיפגש עם חברי הכנסת 
ובצלאל  פרץ  רפי  הרב 
לש־ ולמנותם  סמוטריץ 
יקבל  הנראה  ככל  רים. 
החי־ תיק  את  פרץ  הרב 
יקבל  סמוטריץ  ואילו  נוך 
ותיק  התחבורה  תיק  את 
ייכנסו  בנוסף,  נוסף.  קטן 

כשאחד  לקבינט  שניהם 
בקבינט  מלא  חבר  יהיה 
ישמש  והשני  הביטחוני 

כמשקיף.
פי־ לאחר  כזכור 
ושקד  בנט  השרים  טורי 
להתמנות  סמוטריץ  דרש 
לאחר  המשפטים.  לשר 
שהובהר לו ע''י נתניהו כי 
זה לא יקרה, דרש סמוט־
חוץ  נוסף  תיק  לקבל  ריץ 
בשל  התחבורה.  מתיק 
אף  הצפויים  המינויים 
פרץ  את  סמוטריץ  תקף 

בכך שלא כיבד את ההס־
פיהם  שעל  ביניהם  כמים 
התפקיד  את  מקבל  הוא 
התעקשותו  בשל  הבכיר. 
התעכבה  סמוטריץ  של 
ההודעה על מינוייהם עד 
מחר  הנראה  וככל  היום 
רש־ הודעה  כך  על  תצא 
הממשלה.  מראש  מית 
אכן  כי  נמסר  מהליכוד 
רה''מ  בין  פגישה  צפויה 
מפל־ איחוד  ראשי  לבין 
גות הימין, אך סירבו לה־

תייחס לתוכן הפגישה.

בשל התאונות בכביש 90:

 4 חניוני מנוחה יוקמו 
לאורך 'כביש הדמים'

ארבע נקודות עצירה להתרעננות נקבעו במקטע הדרומי של 
הכביש, במקומות מרכזיים ◆ רק בשנה האחרונה גבה הכביש 

את חייהם של 20 בני אדם וכלום לא נעשה עד כה

יומ:‡מ
בשיתוף  קק"ל 
הע־ האזורית  המועצה 
חברת  התיכונה,  רבה 
ומועצת  ישראל  נתיבי 
את־ החליטו  אילות 
חניונים  שיפוץ  על  מול 
נקודות  והקמת  קיימים 
במק־ חדשות  התרעננות 
טע הדרומי של כביש 90 
המהווה ציר מרכזי לנוס־
זאת,  וחזרה.  לאילת  עים 
הדרכים  תאונות  עקב 
בכ־ שהתרחשו  הקשות 

ביש בשנים האחרונות.
בכ־ סיירו  השבוע 
דרום  מרחב  מנהל  ביש 
ראש  גיגי,  דניאל  בקק"ל 
בלום  אייל  ד"ר  המועצה 
דרום  מחוז  מנהל  וסגן 
במה־ ישראל.  נתיבי  של 
לך הסיור, נקבעו נקודות 
עצירה  חניוני  יוקמו  בהן 
הערבה  מצומת  ומנוחה 
לצ־ במטרה  אילת,  ועד 
מצם את מספר התאונות 
לעצור  לנהגים  ולאפשר 
הציבור  את  לסכן  מבלי 
נכון  בכביש.  המשתמש 

ארבע  נקבעו  לעכשיו 
נקודות עצירה במקומות 

מרכזיים בסמוך לכביש.
מנהל  גיגי,  דניאל 
בקק"ל  דרום  מרחב 
סיפר: "כחלק מהמשימה 
התיירות  בתחומי  שלנו 
בדרום,  וההתיישבות 
לקחנו על עצמנו גם למ־
צוא פתרון ישים לתיירים 
המשתמשים  ולתושבים 
לצמ־ כדי   .90 בכביש 

התאונות  מספר  את  צם 
עם  התייעצנו  בכביש 
בשי־ והחלטנו  מומחים 
הקמת  על  המועצה  תוף 
למנוחה  עצירה  נקודות 
הכ־ לאורך  והתרעננות 

כי  הוסיף  גיגי  ביש".  
יוכלו  שבכך  מקווה  הוא 
לתרום לביטחון הנוסעים 
הדר־ תאונות  ולצמצום 
לתחילת  בהתייחס  כים. 
גיגי:  אמר  העבודות, 
הקרובים  "בשבועות 
צוותי קק"ל יכנסו לשטח 
הכנת  בעבודות  ויחלו 
ובש־ מקצועיות  תכניות 
דרוג החניונים הקיימים"

ימים  כעשרה  לפני 
קטלנית  בתאונה  נהרגו 
שתי  בכביש  שהתרחשה 
אחיות למשפחה שעלתה 
בדרכם  כשהיו  מצרפת 
מחקי־ באילת.  לחופשה 
רה ראשונית של האירוע 
המשפחתי  שהרכב  עלה 
יצא לעקיפה שהסתיימה 

באסון.
אור  עמותת  מנכ״ל 
אמר  קיטה  ארז  ירוק 
כי  תאונה  אותה  לאחר 
כביש  הוא   90 ״כביש 
האח־ בשנה  שרק  דמים 
של  חייהם  את  גבה  רונה 
לא  וכלום  אדם  בני   20
בכביש  נסיעה  כל  נעשה. 
רוסית  רולטה  כמו  היא 
ברור  שלכולם  ולמרות 
שאנשים ימשיכו להיהרג 
בכביש לא נעשו פעילות 
משתמשי  בטיחות  למען 
להפוך  חייבים  הדרך. 
נתיבי  לשני  הכביש  את 
נסיעה עם מעקה הפרדה 
קשיח כדי למנוע תאונות 

דרכים חזיתיות״.

רוכב אופנוע פרץ למסילת הרכבת 
ושבר את המחסום

רוכב אופנוע ניסה לחצות מפגש רכבת אחרי שהמחסומים ירדו, ושבר אחד מהם ◆ ברכבת 
פועלים לביטול המפגש ובוחנים פתרונות אחרים עבור הולכי הרגל

יומ:‡מ
רוכב אופנוע ניסה לחצות באופן לא 
למדרכה  הרכבת  מסילת  בין  מפגש  חוקי 
בקריית מוצקין, למרות ששני המחסומים 
הרכ־ לפסי  מחוץ  אל  בדרכו  ירדו.  כבר 
בתיעוד  צפו  המחסום.  את  שבר  הוא  בת 

האירוע.
רק בשבוע שעבר תועד אדם עומד 
ירדו  שהמחסומים  לאחר  למפגש  סמוך 
המתקרבת.  הרכבת  לעבר  אבנים  ומיידה 
עשרות אירועים בטיחותיים אירעו במפ־
גש המדובר בחודשים האחרונים, האחרון 
כאשר  ימים,  כמה  לפני  רק  היה  שבהם 
עצמו  סיכון  תוך  באבנים  רכבת  רגם  נער 

ואחרים.
מקרה  אירע  חודשים  כמה  לפני 
שקלנועית  לאחר  במפגש  נוסף  חמור 
האזהרה  שאמצעי  לאחר  למסילה  פרצה 
שנת  במהלך  הורדו.  והמחסומים  הופעלו 
2018 נרשמו 6,500 דקות עיכוב במצטבר 
כתוצאה מפריצות לשטח המסילה במעבר 

הספציפי הזה.
מנכ"ל הרכבת בפועל וסמנכ"ל הב־
המפגש  את  לבטל  הנחו  בחברה  טיחות 

בו־ זה  ובשלב  הקרובים  בחודשים  כבר 
הולכי  למעבר  חלופות  כמה  ברכבת  חנים 
פנו  ברכבת  הרכבת.  תחנת  בתחום  רגל 
לפ־ כדי  וחיפה  מוצקים  קריית  לעיריות 

עול בנושא.
מה  זמן  כבר  פועלת  ישראל  רכבת 
לתאם  כדי  העירוניות  הרשויות  מול  אל 
עמן את סגירת המפגש לטובת מעבר בא־
שקו־ כמו  עצמה,  בתחנה  כרטיס  מצעות 

רית בתחנת תל אביב סבידור מרכז, אך לא 
זוכה לשיתוף פעולה מצד העיריות.

המעורים  התחבורה  בענף  גורמים 
אחרים  למפגשים  בניגוד  כי  ציינו  בנושא 
שצריך לבצע בהם הפרדות מפלסיות בע־
הנוכחי  שקלים, במקרה  מיליוני  של  לות 
רכב,  לכלי  מפלסית  הפרדה  נבנתה  כבר 
שאף פועלת, כעת נותר למצוא פתרון רק 

עבור הולכי הרגל.

נהגים ללא רישיון נתפסו בצפון 
טבריה: נהג בן 18 נתפס דוהר בעיר במהירות כפולה מהמותר

יומ:‡מ

בן  נצרת  תושב  נעצר  בטבריה 
רישיון  הוציא  לא  כאשר  ברכב  נוהג   47
כנגדו  הוגש  אישום  כתב  מעולם.  נהיגה 
וכנגד בעל הרכב בגין מתן הרשאה לנהג 
נהג  נעצר  בטבריה  עוד  ברכב.  לנהיגה 
הוא  כאשר   18 בן  שמונה  קריית  תושב 
נוהג במהירות של 104 במקום בו מהירות 
כתב  קמ"ש.   50 היא  המותרת  הנסיעה 
אישום הוגש כנגד הנהג ורישיון הנהיגה 

שלו נפסל ל-30 יום.
גם במעלות נעצר נהג תושב העיר 
בן 24 כשהוא נוהג מבלי שהוציא רישיון 

תוך  השנייה  בפעם  וזאת  מעולם,  נהגיה 
מספר חודשים. הנהג נחקר ונעצר, מעצ־

רו הוארך בבית המשפט עד אתמול.
בפעילות  עצרה  ישראל  משטרת   
יזומה במהלך סוף השבוע נער  בן 13 מה־
כפר מג'אר, שנהג ברכב שהורד מהכביש. 
כמובן שעקב גילו הצעיר של הנער, הוא 
לא  וגם  מעולם,  נהיגה  רישיון  הוציא  לא 

היה מבוטח.
הנער בן ה-13 טען בפני השוטרים 
אבא  את  "מחפש  הוא  כי  אותו  שתפסו 
שלו". בעל הרכב הוזמן לתחנת המשטרה 

ונחקר, וכלי הרכב הושבת.

רוכב אופניים נהרג ליד פ"ת
רוכב האופניים נהרג סמוך למחלף גת רימון ◆ הוא פונה במצב אנוש לבית החולים, שם נקבע מותו 

יומ:‡מ
 25 בן  חשמליים  אופניים  רוכב 
רכב  מפגיעת  בצהריים  אתמול  נהרג 
רימון.  גת  למחלף  סמוך   ,471 בכביש 
נהגת הרכב לא נפגעה. נסיבות התאונה 
בוחני  ידי  על  זו  בשעה  כבר  נחקרות 

תנועה שנמצאים במקום.
מד"א  וחובשי  פרמדיקים 
שהוזעקו למקום מצאו את רוכב האופ־
ניים החשמליים מוטל על הכביש במצב 
קשה מאוד, הם העניקו לו טיפול רפואי 
דחוף ולאחר מכן פינו אותו לבית החו־
פעולות  ביצוע  כדי  תוך  בילינסון,  לים 
בבית  נקבע  הרוכב  של  מותו  החייאה. 

החולים.

במד"א,  חירום  רפואת  חובש 
"כשהגעתי  סיפר:  ישראלביץ,  מוטי 
העשרים  בשנות  צעיר  ראיתי  למקום 
שוכב על הכביש בנתיב המרכזי כשהוא 
מע־ רב  מפגיעה  וסובל  הכרה  מחוסר 
שהזדמן  רופא  עם  יחד  קשה.  רכתית 

רא־ רפואיות  בדיקות  ערכנו  למקום, 
ופינינו  רפואי  טיפול  הענקנו  שוניות, 
אותו במהירות תוך כדי ביצוע פעולות 
החייאה לבית החולים כשמצבו קריטי".
חו־ אשכנזי,  וציון  קליין  אהרל'ה 
עם  "יחד  סיפרו:  הצלה,  באיחוד  בשים 
הצלה  איחוד  של  האמבולנסים  צוותי 
ביצענו החייאה על רוכב האופניים הח־
שמליים שסובל מפגיעה רב מערכתית. 
לאחר מכן הוא פונה להמשך קבלת טי־
פול רפואי בבית החולים תוך כדי המשך 

פעולות החייאה, במצב אנוש".
בעקבות התאונה, כביש 471 מגת 
כלי  לתנועת  נחסם  מערב  לכיוון  רימון 

רכב.
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קבלת הכסף מצד ג' או כמענק:

 הרשות הפלסטינית דחתה 
הצעה מישראל

בכירים פלסטינים אמרו כי הפתרון היחידי למשבר הוא העברת הכספים 
ישירות מישראל - ללא הקיזוז ◆ הרשות מסרבת לקבל את הכספים מזה 

ארבעה חודשים

יומ:‡מ
הרשות הפלסטינית דחתה 
לה  להעביר  ישראלית  הצעה 
את כספי המסים באמצעות צד 
ערבית  ממדינה  כמענק  שלישי 
בכי־ פרטי.  מבנק  כהלוואה  או 
חד־ לכאן  אמרו  פלסטינים  רים 
שות כי הפתרון היחידי למשבר 
מי־ ישירות  הכסף  העברת  הוא 
שראל לרשות ובלי קיזוז. לדברי 
עק־ בעניין  "מדובר  מהם,  אחד 
רוני וכל ההצעות שהעלתה יש־

ראל כחלופה אינן רלוונטיות".
האח־ החודשים  בארבעת 
לקבל  מסרבת  הרשות  רונים 
המיסים  כספי  את  מישראל 

כ־600  בעבורה,  גובה  שישראל 
בגלל  בחודש,  שקלים  מיליון 
שקלים  מיליון  כ־40  של  קיזוז 
מעבי־ שהרשות  התשלום  כנגד 
רה למשפחות מחבלים. הרשות 
מפצה על החוסר התקציבי, בין 
השאר, באמצעות הלוואות, קי־
חוב  החזרי  עיכוב  הוצאות,  צוץ 
לחברת החשמל בישראל ובכס־
הלאומית  ההשקעות  מקרן  פים 
למצבי  המשמשת  אש"ף  של 

חירום.
ישראל  החודש,  בתחילת 
חד  באופן  להעביר  שוב  ניסתה 
צדדי מאות מיליוני שקלים לח־
שבונות הבנק של הרשות הפל־

סטינית - ונדחתה. בישראל חו־
ברשות  הכלכלי  מהמצב  ששים 
הסירוב  רקע  על  הפלסטינית 
בחו־ המיסים.  כספי  את  לקבל 
דשים האחרונים תפח החוב של 
בעוד  החשמל  לחברת  הרשות 
עומד  והוא  שקלים,  מיליון   300
כעת על כשני מיליארד שקלים. 
המו־ לרשויות  הורתה  הרשות 
ניציפליות בשטחה שלא לשלם 
לישראל  החשמל  חשבונות  את 
וזאת  אצלן,  הכסף  את  ולשמור 
התקציבי  הסיוע  על  כפיצוי 
מהשלטון  לקבל  אמורות  שהיו 
והוקפא   – ברמאללה  המרכזי 

בחודשים האחרונים.

הקטל בענף הבנייה:

 פועל נהרג מפגיעת זרוע 
משאית שהתהפכה

ההרוג ה-39 בתאונות עבודה מתחילת השנה ◆ פועל בן 44 נהרג מפגיעת זרוע 
של משאית שהתהפכה באתר בנייה בקריית מוצקין 

יומ:‡מ
מבועיינה-  44 בן  פועל 
אחר  אתמול  נהרג  נוג'ידאת 
בנייה  באתר  בתאונה  הצהריים 
מוצ־ בקריית  בנאי  יוסי  ברחוב 
קין. הוא ההרוג ה-39 בתאונות 
חוקרי  השנה.  מתחילת  עבודה 
העבודה  משרד  ופקחי  משטרה 

חוקרים את נסיבות האירוע.
צוותי מד"א הוזעקו לאתר 
דיווח  בעקבות   16:37 בשעה 
הפו־ הדיווח,  לפי   .101 במוקד 
מנוף  משאית  מזרוע  נפגע  על 
בנייה  לאתר  סמוך  שהתהפכה 
ופ־ חובשים  מוצקין.  בקריית 
רפואי  טיפול  העניקו  רמדיקים 
כשהוא  הפועל  את  והעבירו 
רב  חבלה  עם  ומונשם  מורדם 

מערכתית לבית החולים רמב"ם 
בחיפה, שם נקבע מותו.

חובש בכיר במד"א, יהודה 
למקום  סיפר: "כשהגענו  דהאן, 
גבר  הבנייה  אתר  בתוך  ראינו 
משאית.  מנוף  מזרוע  שנפגע 
ועם  הכרה,  מחוסר  היה  הוא 
חבלות בכל חלקי גופו. הענקנו 

עצירת  שכלל  רפואי  טיפול  לו 
דימומים ומתן תרופות, הרדמנו 
טיפול,  כדי  תוך  אותו.  והנשמנו 
טיפול  לניידת  אותו  העברנו 
אותו  ופינינו  מד"א,  של  נמרץ 
במצב קשה מאוד לבית החולים 
נקבע  אמש  כאמור,  רמב"ם". 

מותו.

מחקר: תרופות נגד דיכאון – 
מגבירות הסיכון לדמנציה

מתוצאות המחקר עולה כי מתוך 3,688 נבדקים שנחשפו לנוגדי דיכאון, 407 
(11%) פיתחו דמנציה

לבילרי:‡מ
מחקר בינלאומי חדש מצא 
דיכאון  נגד  תרופות  נטילת  כי 
לדמנציה  הסיכון  את  מגבירות 

במעל 300%
נפ־ בה  מחלה  היא  דמנציה 
הקוגניטיביים  התפקודים  געים 
והמנטליים  החשיבה)  (יכולות 
וההתנה־ הרגשיים  (התפקודים 
פוגעת  הדמנציה  מחלת  גותיים). 
ביכולת  בזיכרון,  הדרגתי  באופן 
וב־ בזמן  בהתמצאות  החשיבה, 
אנשים  לזהות  וביכולת  מרחב, 
ירידה  חלה  כך  עקב  וחפצים. 
הדרגתית גם ביכולת לבצע פעי־
עם  ולתקשר  יומיומיות  לויות 
המחלה  ממהלך  כחלק  הסביבה. 

בל־ של  מתופעות  החולה  סובל 
התקפי  ואף  חשדנות  רוגז,  בול, 
לפגי־ בנוסף  הזמן,  עם  אלימות. 
גם  מתרחשת  הקוגניטיבית,  עה 
פגיעה ביכולות הפיזיות. דמנציה 
העיק־ הגורמים  אחד  את  מהווה 
קשישים  בקרב  למוגבלות  ריים 
ונחשבת לאחת המחלות הקשות 

לאדם, לבני משפחתו ולחברה.
כללה  המחקר  אוכלוסיית 
שלא   ,60 גיל  מעל  איש   71,515

לקו בדמנציה בתחילת המחקר.
מתוצאות המחקר עולה כי 
שנחשפו  נבדקים   3,688 מתוך 
פי־  (11%)  407 דיכאון,  לנוגדי 

מתוך  זאת  ולעומת  דמנציה  תחו 
נחשפו  שלא  נבדקים   67,827

לנוגדי דיכאון – רק 1,768 (2.6%) 
פיתחו דמנציה. הקשר הזה נבדק 
סטטיסטיים  מבחנים  במספר 
לתרו־ שחשיפה  כך  על  והצביע 
בסי־ קשורה  דיכאון  נוגדות  פות 
כון מוגבר לדמנציה של פי 3.43.

עמותת  דובר  קורן,  יהודה 
"העובדה  אנוש:  לזכויות  מגן 
וק־ מבוגרים  אנשים  שמלעיטים 

פסיכיאטריים  בכדורים  שישים 
זיקנה  כמוה.  מאין  חמורה  הינה 
תופעה  היא  נפש,  מחלת  איננה 
של  המאסיבי  הסימום  טבעית. 
על  מבוסס  אינו  זו  אוכלוסיה 
קצה  את  חושף  זה  ומחקר  מדע, 
הנובעים  הנזקים  לגבי  הקרחון 

מכך.

המשבר בקרנות הפנסיה הוותיקות:

ההסתדרות הכריזה סכסוך 
עבודה כללי במגזר הציבורי

על רקע הפגיעה בקצבאות הגמלאים המבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות, 
הוועדה לתיאום וביצוע של ההסתדרות אישרה הכרזת סכסוך עבודה בכל 

המגזר הציבורי ◆ גם הסתדרות המורים הכריזה על סכסוך

לבילרי:‡מ
הבט־ אחר  שולל  נלך  "לא 
ההסתד־ יו"ר  אמר  שווא",  חות 
שהוכרז  בעת  בר-דוד,  ארנון  רות 
הציבורי  במגזר  העבודה  סכסוך 
ובשירותים נוספים, על רק משבר 
קרנות הפנסיה הוותיקות. בר-דוד 
הדגיש: "אני עדיין ממתין למסמך 
ההון,  שוק  על  מהממונה  הרשמי 
הדוחה את המועד הקובע לקיצוץ 
ככל  מ-1/7/19.  הפנסיה  קצבאות 
בהקדם,  כזה  מסמך  יתקבל  שלא 
המו־ העבודה  סכסוך  את  נפעיל 

כרז".
לתיאום  הוועדה  בישיבת 
הע־ סכסוך  את  שאישרה  וביצוע 
"לא  ההסתדרות:  יו"ר  אמר  בודה, 
לפ־ אסור  בגמלאים,  לפגוע  צריך 
גוע בגמלאים ומיותר לפגוע בגמ־
לאים. זוהי חובתה של ההסתדרות 
לטפל בנושא הזה ולמנוע את הפ־

גיעה בפנסיות".
הסכסוך,  על  להכרזה  ברקע 
החלטת האוצר לפגוע באופן חמור 
עמיתי  אלפי  מאות  של  בגמלתם 
שבה־ הוותיקות  הפנסיה  קרנות 
משמעות  ביולי.  מ-1  החל  סדר, 
הפגיעה - בשיעור 1.259% - הינה 
מבוטלים  לא  סכומים  הפחתת 
באופן  שתלוי  הגמלאים  מציבור 
בסיסי  לקיום  בקצבה  משמעותי 

ומכבד.
כחוד־ לפני  כבר  כי  נזכיר 
ההש־ מפני  בר-דוד  התריע  שיים 
בציבור  והפגיעה  החמורות  לכות 

לשר  ששלח  ובמכתב  הגמלאים, 
לפ־ לו  קרא  כחלון,  משה  האוצר 
קיצוץ  את  ולמנוע  בדחיפות  עול 

הקצבאות.
מקומות  מקיף  הסכסוך 
ושירותים  הציבורי  במגזר  עבודה 
ההכרזה.  במסמך  כמפורט  נוספים 
משרדי  על  יחול  הוא  היתר,  בין 
המר־ הסמך,  ויחידות  ממשלה 
חולים  בתי  מקומי,  לשלטון  כז 
ממשלתיים ועוד. הרשימה המלאה 
הע־ מקומות  כלל  של  והמפורטת 
בודה שבסכסוך תפורסם בהמשך.
הישי־ במהלך  אמר  בר-דוד 
על  מההכרזה  להימנע  "רצינו  בה: 
שבמדינת  כנראה  אבל  הסכסוך, 
חלק  הולכים  לא  הדברים  ישראל 
בתקשורת.  משתקפים  שהם  כפי 
שפתרנו  נראה  היה  שעבר  בשבוע 
הכס־ ועדת  חברי  המשבר,  את 
בהתייעצויות  השרים,  וגם  פים 
הוראה  נתנו   - הממשלה  ראש  עם 
אחרי  אולם,  התקנה.  את  לדחות 

על  הממונה  לי  הודיע  הפרסומים 
נכנס  שהוא  והביטוח  ההון  שוק 
לשורה של התייעצויות משפטיות 
עם מנהל הקרנות, ורק לאחר מכן 

יחליט על צעדיו".
הוסר  לא  עדיין  "האיום 
של  דחייה  על  אישור  קיבלנו  ולא 
חצי שנה בקיצוץ, שזה הדבר הכי 
לא  כעת.  לעשות  והגיוני  ברור 
להכריז  אלא  ברירה  בידינו  נותרה 
על סכסוך עבודה", אמר בר-דוד, 
והוסיף:  "אני מקווה שלא נצטרך 
ניערך  אך  הסכסוך,  את  להפעיל 
מכך.  המשתמע  כל  על  לשביתה 
לא   - מידתית  שביתה  תהיה  זו 
נמל  את  ולא  הרכבת  את  נשבית 
מס־ תכלול  כן  היא  אך  התעופה, 
פיק מקומות עבודה כדי שמי שצ־
ייתן  כספית  התחייבות  לתת  ריך 
אותה ולא רק התחייבות בעל פה. 
אי אפשר ואסור לעמוד מנגד. זוהי 
בנושא  לטפל  כהסתדרות  חובתנו 

הזה".

המאצ'ינג הכי אפקטיבי בעולם
יוצא לדרך!

תהיו איתנו >>
!כל שקל = 18-19/6/1913 - ט"ו-ט"ז סיוון ט"ו- ט"ז סיוון
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קבלת הכסף מצד ג' או כמענק:

 הרשות הפלסטינית דחתה 
הצעה מישראל

בכירים פלסטינים אמרו כי הפתרון היחידי למשבר הוא העברת הכספים 
ישירות מישראל - ללא הקיזוז ◆ הרשות מסרבת לקבל את הכספים מזה 

ארבעה חודשים

יומ:‡מ
הרשות הפלסטינית דחתה 
לה  להעביר  ישראלית  הצעה 
את כספי המסים באמצעות צד 
ערבית  ממדינה  כמענק  שלישי 
בכי־ פרטי.  מבנק  כהלוואה  או 
חד־ לכאן  אמרו  פלסטינים  רים 
שות כי הפתרון היחידי למשבר 
מי־ ישירות  הכסף  העברת  הוא 
שראל לרשות ובלי קיזוז. לדברי 
עק־ בעניין  "מדובר  מהם,  אחד 
רוני וכל ההצעות שהעלתה יש־

ראל כחלופה אינן רלוונטיות".
האח־ החודשים  בארבעת 
לקבל  מסרבת  הרשות  רונים 
המיסים  כספי  את  מישראל 

כ־600  בעבורה,  גובה  שישראל 
בגלל  בחודש,  שקלים  מיליון 
שקלים  מיליון  כ־40  של  קיזוז 
מעבי־ שהרשות  התשלום  כנגד 
רה למשפחות מחבלים. הרשות 
מפצה על החוסר התקציבי, בין 
השאר, באמצעות הלוואות, קי־
חוב  החזרי  עיכוב  הוצאות,  צוץ 
לחברת החשמל בישראל ובכס־
הלאומית  ההשקעות  מקרן  פים 
למצבי  המשמשת  אש"ף  של 

חירום.
ישראל  החודש,  בתחילת 
חד  באופן  להעביר  שוב  ניסתה 
צדדי מאות מיליוני שקלים לח־
שבונות הבנק של הרשות הפל־

סטינית - ונדחתה. בישראל חו־
ברשות  הכלכלי  מהמצב  ששים 
הסירוב  רקע  על  הפלסטינית 
בחו־ המיסים.  כספי  את  לקבל 
דשים האחרונים תפח החוב של 
בעוד  החשמל  לחברת  הרשות 
עומד  והוא  שקלים,  מיליון   300
כעת על כשני מיליארד שקלים. 
המו־ לרשויות  הורתה  הרשות 
ניציפליות בשטחה שלא לשלם 
לישראל  החשמל  חשבונות  את 
וזאת  אצלן,  הכסף  את  ולשמור 
התקציבי  הסיוע  על  כפיצוי 
מהשלטון  לקבל  אמורות  שהיו 
והוקפא   – ברמאללה  המרכזי 

בחודשים האחרונים.

הקטל בענף הבנייה:

 פועל נהרג מפגיעת זרוע 
משאית שהתהפכה

ההרוג ה-39 בתאונות עבודה מתחילת השנה ◆ פועל בן 44 נהרג מפגיעת זרוע 
של משאית שהתהפכה באתר בנייה בקריית מוצקין 

יומ:‡מ
מבועיינה-  44 בן  פועל 
אחר  אתמול  נהרג  נוג'ידאת 
בנייה  באתר  בתאונה  הצהריים 
מוצ־ בקריית  בנאי  יוסי  ברחוב 
קין. הוא ההרוג ה-39 בתאונות 
חוקרי  השנה.  מתחילת  עבודה 
העבודה  משרד  ופקחי  משטרה 

חוקרים את נסיבות האירוע.
צוותי מד"א הוזעקו לאתר 
דיווח  בעקבות   16:37 בשעה 
הפו־ הדיווח,  לפי   .101 במוקד 
מנוף  משאית  מזרוע  נפגע  על 
בנייה  לאתר  סמוך  שהתהפכה 
ופ־ חובשים  מוצקין.  בקריית 
רפואי  טיפול  העניקו  רמדיקים 
כשהוא  הפועל  את  והעבירו 
רב  חבלה  עם  ומונשם  מורדם 

מערכתית לבית החולים רמב"ם 
בחיפה, שם נקבע מותו.

חובש בכיר במד"א, יהודה 
למקום  סיפר: "כשהגענו  דהאן, 
גבר  הבנייה  אתר  בתוך  ראינו 
משאית.  מנוף  מזרוע  שנפגע 
ועם  הכרה,  מחוסר  היה  הוא 
חבלות בכל חלקי גופו. הענקנו 

עצירת  שכלל  רפואי  טיפול  לו 
דימומים ומתן תרופות, הרדמנו 
טיפול,  כדי  תוך  אותו.  והנשמנו 
טיפול  לניידת  אותו  העברנו 
אותו  ופינינו  מד"א,  של  נמרץ 
במצב קשה מאוד לבית החולים 
נקבע  אמש  כאמור,  רמב"ם". 

מותו.

מחקר: תרופות נגד דיכאון – 
מגבירות הסיכון לדמנציה

מתוצאות המחקר עולה כי מתוך 3,688 נבדקים שנחשפו לנוגדי דיכאון, 407 
(11%) פיתחו דמנציה

לבילרי:‡מ
מחקר בינלאומי חדש מצא 
דיכאון  נגד  תרופות  נטילת  כי 
לדמנציה  הסיכון  את  מגבירות 

במעל 300%
נפ־ בה  מחלה  היא  דמנציה 
הקוגניטיביים  התפקודים  געים 
והמנטליים  החשיבה)  (יכולות 
וההתנה־ הרגשיים  (התפקודים 
פוגעת  הדמנציה  מחלת  גותיים). 
ביכולת  בזיכרון,  הדרגתי  באופן 
וב־ בזמן  בהתמצאות  החשיבה, 
אנשים  לזהות  וביכולת  מרחב, 
ירידה  חלה  כך  עקב  וחפצים. 
הדרגתית גם ביכולת לבצע פעי־
עם  ולתקשר  יומיומיות  לויות 
המחלה  ממהלך  כחלק  הסביבה. 

בל־ של  מתופעות  החולה  סובל 
התקפי  ואף  חשדנות  רוגז,  בול, 
לפגי־ בנוסף  הזמן,  עם  אלימות. 
גם  מתרחשת  הקוגניטיבית,  עה 
פגיעה ביכולות הפיזיות. דמנציה 
העיק־ הגורמים  אחד  את  מהווה 
קשישים  בקרב  למוגבלות  ריים 
ונחשבת לאחת המחלות הקשות 

לאדם, לבני משפחתו ולחברה.
כללה  המחקר  אוכלוסיית 
שלא   ,60 גיל  מעל  איש   71,515

לקו בדמנציה בתחילת המחקר.
מתוצאות המחקר עולה כי 
שנחשפו  נבדקים   3,688 מתוך 
פי־  (11%)  407 דיכאון,  לנוגדי 
מתוך  זאת  ולעומת  דמנציה  תחו 
נחשפו  שלא  נבדקים   67,827

לנוגדי דיכאון – רק 1,768 (2.6%) 
פיתחו דמנציה. הקשר הזה נבדק 
סטטיסטיים  מבחנים  במספר 
לתרו־ שחשיפה  כך  על  והצביע 
בסי־ קשורה  דיכאון  נוגדות  פות 
כון מוגבר לדמנציה של פי 3.43.

עמותת  דובר  קורן,  יהודה 
"העובדה  אנוש:  לזכויות  מגן 
וק־ מבוגרים  אנשים  שמלעיטים 
פסיכיאטריים  בכדורים  שישים 
זיקנה  כמוה.  מאין  חמורה  הינה 
תופעה  היא  נפש,  מחלת  איננה 
של  המאסיבי  הסימום  טבעית. 
על  מבוסס  אינו  זו  אוכלוסיה 
קצה  את  חושף  זה  ומחקר  מדע, 
הנובעים  הנזקים  לגבי  הקרחון 

מכך.

המשבר בקרנות הפנסיה הוותיקות:

ההסתדרות הכריזה סכסוך 
עבודה כללי במגזר הציבורי

על רקע הפגיעה בקצבאות הגמלאים המבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות, 
הוועדה לתיאום וביצוע של ההסתדרות אישרה הכרזת סכסוך עבודה בכל 

המגזר הציבורי ◆ גם הסתדרות המורים הכריזה על סכסוך

לבילרי:‡מ
הבט־ אחר  שולל  נלך  "לא 
ההסתד־ יו"ר  אמר  שווא",  חות 
שהוכרז  בעת  בר-דוד,  ארנון  רות 
הציבורי  במגזר  העבודה  סכסוך 
ובשירותים נוספים, על רק משבר 
קרנות הפנסיה הוותיקות. בר-דוד 
הדגיש: "אני עדיין ממתין למסמך 
ההון,  שוק  על  מהממונה  הרשמי 
הדוחה את המועד הקובע לקיצוץ 
ככל  מ-1/7/19.  הפנסיה  קצבאות 
בהקדם,  כזה  מסמך  יתקבל  שלא 
המו־ העבודה  סכסוך  את  נפעיל 

כרז".
לתיאום  הוועדה  בישיבת 
הע־ סכסוך  את  שאישרה  וביצוע 
"לא  ההסתדרות:  יו"ר  אמר  בודה, 
לפ־ אסור  בגמלאים,  לפגוע  צריך 
גוע בגמלאים ומיותר לפגוע בגמ־
לאים. זוהי חובתה של ההסתדרות 
לטפל בנושא הזה ולמנוע את הפ־

גיעה בפנסיות".
הסכסוך,  על  להכרזה  ברקע 
החלטת האוצר לפגוע באופן חמור 
עמיתי  אלפי  מאות  של  בגמלתם 
שבה־ הוותיקות  הפנסיה  קרנות 
משמעות  ביולי.  מ-1  החל  סדר, 
הפגיעה - בשיעור 1.259% - הינה 
מבוטלים  לא  סכומים  הפחתת 
באופן  שתלוי  הגמלאים  מציבור 
בסיסי  לקיום  בקצבה  משמעותי 

ומכבד.
כחוד־ לפני  כבר  כי  נזכיר 
ההש־ מפני  בר-דוד  התריע  שיים 
בציבור  והפגיעה  החמורות  לכות 

לשר  ששלח  ובמכתב  הגמלאים, 
לפ־ לו  קרא  כחלון,  משה  האוצר 
קיצוץ  את  ולמנוע  בדחיפות  עול 

הקצבאות.
מקומות  מקיף  הסכסוך 
ושירותים  הציבורי  במגזר  עבודה 
ההכרזה.  במסמך  כמפורט  נוספים 
משרדי  על  יחול  הוא  היתר,  בין 
המר־ הסמך,  ויחידות  ממשלה 
חולים  בתי  מקומי,  לשלטון  כז 
ממשלתיים ועוד. הרשימה המלאה 
הע־ מקומות  כלל  של  והמפורטת 
בודה שבסכסוך תפורסם בהמשך.
הישי־ במהלך  אמר  בר-דוד 

על  מההכרזה  להימנע  "רצינו  בה: 
שבמדינת  כנראה  אבל  הסכסוך, 
חלק  הולכים  לא  הדברים  ישראל 
בתקשורת.  משתקפים  שהם  כפי 
שפתרנו  נראה  היה  שעבר  בשבוע 
הכס־ ועדת  חברי  המשבר,  את 
בהתייעצויות  השרים,  וגם  פים 
הוראה  נתנו   - הממשלה  ראש  עם 
אחרי  אולם,  התקנה.  את  לדחות 

על  הממונה  לי  הודיע  הפרסומים 
נכנס  שהוא  והביטוח  ההון  שוק 
לשורה של התייעצויות משפטיות 
עם מנהל הקרנות, ורק לאחר מכן 

יחליט על צעדיו".
הוסר  לא  עדיין  "האיום 
של  דחייה  על  אישור  קיבלנו  ולא 
חצי שנה בקיצוץ, שזה הדבר הכי 
לא  כעת.  לעשות  והגיוני  ברור 
להכריז  אלא  ברירה  בידינו  נותרה 
על סכסוך עבודה", אמר בר-דוד, 
והוסיף:  "אני מקווה שלא נצטרך 
ניערך  אך  הסכסוך,  את  להפעיל 
מכך.  המשתמע  כל  על  לשביתה 
לא   - מידתית  שביתה  תהיה  זו 
נמל  את  ולא  הרכבת  את  נשבית 
מס־ תכלול  כן  היא  אך  התעופה, 
פיק מקומות עבודה כדי שמי שצ־
ייתן  כספית  התחייבות  לתת  ריך 
אותה ולא רק התחייבות בעל פה. 
אי אפשר ואסור לעמוד מנגד. זוהי 
בנושא  לטפל  כהסתדרות  חובתנו 

הזה".

המאצ'ינג הכי אפקטיבי בעולם
יוצא לדרך!

תהיו איתנו >>
!כל שקל = 18-19/6/1913 - ט"ו-ט"ז סיוון ט"ו- ט"ז סיוון
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אימאם צרפתי בכנסת: 
המוסלמים הקיצוניים הם 

מיעוט קטן ולא מייצג
יש הקצנה דתית-פוליטית באירופה כולה, ורק התקשורת מנפחת

לבילרי:‡מ
שלגומי,  חסן  האימאם 
הצרפ־ האימאמים  ועידת  ראש 
תיים, התארח בכנסת ונפגש עם 
הכנסת  וחברי  קרא  איוב  השר 
ועו־ ביתנו)  (ישראל  אבידר  אלי 

מר ינקלביץ' (כחול לבן).
ציבורית  דמות  שלגומי, 

בזכות  התומך  בצרפת,  מרכזית 
בישראל,  יהודית  למדינה  קיום 
הש־ לקידום  ביוזמות  משתתף 
דאע"ש,  ידי  על  ומאוים  לום 
ובצרפת  "בבלגיה  בכנסת:  אמר 
של  ועלייה  רבים  מתחים  יש 
74% במעשי האנטישמיות. אבל 
מייצג  והלא  הקטן  המיעוט  זהו 
הקצנה  יש  המוסלמים.  של 

כולה,  באירופה  דתית-פוליטית 
את  לשקף  התקשורת  על  אך 
הפנים האמיתיות ושוחרות הדו 

קיום של האוכלוסיות".
אנ־ "בזכות  אבידר:  ח"כ 
שלגומי,  האימאם  כמו  שים 
העולם שלנו טוב יותר. הגדולה 
מתוך  מונע  להיות  לא  היא  שלו 

פחד".

נשיא טורקיה: מערכת היירוט הרוסית 
תתחיל להגיע כבר בחודש הבא 

הנשיא הטורקי אמר כי הוא פותר את הבעיות מול האמריקנים בשיחת טלפון 
ישירה עם טראמפ

מ‡ברהםויסמן
המ־ של  רוחו  למורת 
לבסוף  צפויה  טורקיה  ערב, 
לרכישת  מהעסקה  לסגת  שלא 
מערכת  האס-400,  מערכת 
צבא  של  המתקדמת  היירוט 
רוסיה והיא עתידה לקבלו כבר 
במהלך החודש הבא. כך הודיע 

טאיפ  רג'יפ  הטורקי,  הנשיא 
ארדואן. 

"דנו עם רוסיה על סוגיית 
סגור",  הנושא  אכן,   .S-400-ה
לה־ בהתייחסו  ארדואן.  אמר 
של  מכיוונה  המגיעות  צהרות 
תי־ טורקיה  לפיהן  וושינגטון, 
מטוס  לפיתוח  מהתוכנית  זרק 

רכישת  בגלל  החמקני  הקרב 
"כש־ ארדואן:  אמר  המערכת, 

יותר  נחותה  בעמדה  מישהו 
אומר דברים שונים, אנחנו ישר 
ומנ־ טראמפ  עם  קשר  יוצרים 
סים לפתור את הבעיות בצורה 
זה  הטלפון.  דרך  דיפלומטית 

לא לוקח הרבה זמן שם".

איטליה תקנוס ארגונים 
שמסייעים לפליטים 

איטליה מונהגת על ידי ממשלת ימין המתנגדת להגירה לשטחה

מ‡ברהםויסמן
באיטליה  הימין  ממשלת 
בהגירה  מאבקה  את  מחריפה 
מלחמה  על  ומכריזה  לשטחה 
אשר  האדם  זכויות  ארגוני  כנגד 

של  ובהבאתם  בהצלתם  עוסקים 
הממשלה  איטליה.  אל  פליטים 
תחל  כי  הודיעה  האיטלקית 
בגין  הללו  הארגונים  את  לקנוס 

פעילותם כנגד החוק.

מתכננת  שאותו  הקנס 
על  להטיל  הבריטית  הממשלה 
גבוה  הינו  האדם  זכויות  ארגוני 
עד   50,000 על  ויעמוד  במיוחד 

100,000 אירו.

שר החוץ הבריטי: בטוחים 
כמעט לחלוטין שאיראן עומדת 

מאחורי המתקפה במפרץ
מנהיג האופוזיציה בבריטניה תקף את השמרנים ואת ארה"ב

מ‡ברהםויסמן
בריטניה,  של  החוץ  שר 
ג'רמי האנט, אמר כי ארצו ביצעה 
הנדר־ המודיעיניות  הערכות  את 
שות וכעת בריטניה בטוחה כמעט 

שהאיראנים  בכך  מוחלט  באופן 
מכליות  לתקיפת  האחראים  הם 

הנפט במפרץ עומאן. 
האופוזיציה  מנהיג  כזכור, 
תקף  קורבין,  ג'רמי  בבריטניה, 

שהצטרפה  כך  על  ארצו  את 
לארה"ב בהערכתה כי איראן עו־
המכליות.  תקיפת  מאחורי  מדת 
ארה"ב  את  האשים  אף  קורבין 

באחריות לתסיסה באזור. 

המדינה מודה: הוואקף הופך 
את שער הרחמים למסגד

בתגובה לעתירה בבג"ץ המדינה טענה כי "נמנעה הכנסת סממני תפילה" 
למתחם שער הרחמים, אך המשטרה מפרטת מנגד כי הוואקף התקין רמקול 

למואזין והכניס שטיחי תפילה למתחם עם פעולות שיפוץ נוספות

לבילרי:‡מ
את  לבג"ץ  הגישה  המדינה 
בע־ ביניים  צו  לבקשת  תגובתה 
רגבים,  תנועת  שהגישה  תירה 
מיידי  באופן  לסגור  בדרישה 
בחודשים  שנוסד  המסגד  את 
הרח־ שער  במתחם  האחרונים 
מים שבהר הבית, חרף צו סגירה 

שבית המשפט הוציא למקום.
המדינה ביקשה לדחות את 
את  שימנע  ביניים  לצו  הדרישה 
בטע־ במתחם,  העבודות  המשך 
הוואקף  בידי  בוצעו  שבמקום  נה 
מינו־ עבודות  רק "מספר  כה  עד 
ריות", וכי "נמנעה הכנסת סממני 

תפילה למקום".
העבו־ כי  פירטה  המשטרה 
במ־ רמקול  "החלפת  כללו  דות 
קום, התקנת מספר גופי תאורה, 
החלפת  חשמל,  ארון  החלפת 
שטיחים וכן תיקון מספר סדקים 
עת  התבצעו  העבודות  במבנה. 
במ־ המוניות  תפילות  התקיימו 
תחם ובהעדר נוכחות משטרתית 
הותקנו  לא  הידוע  ככל  במקום. 
משטרת  תקרה.  מאווררי  במקום 
ישראל כמו גם הדרג המדיני עו־
קבים באופן שוטף אחר כל שינוי 
מדי־ הפעלת  תוך  במתחם  שחל 

ניות של אכיפה מושכלת".

בחודש מרץ האחרון הוציא 
בירושלים,  השלום  משפט  בית 
על  המורה  צו  המדינה,  לבקשת 
על  אוסר  אשר  המתחם  סגירת 
אולם  במבנה,  לפעול  הוואקף 
הצו,  את  אוכפת  לא  המשטרה 
את  לשפץ  ממשיך  והוואקף 
פקטו  דה  אותו  ולהפוך  המתחם 
הבית,  בהר  נוסף  קבע  למסגד 

החמישי במספר.
פשוט  המדינה  "לצערי 
אפשר  אי  אמת.  אומרת  איננה 

אומר  צורה",  בשום  זאת  לייפות 
רגבים.  מתנועת  סגל  אבי  עו"ד 
הכנסת  ש'נמנעה  טוענת  המדינה 
סממני תפילה למקום', אבל המ־
שטרה מתארת במפורט בעמדתה 
עבודות שאי אפשר לכנותן מינו־
ריות. יש סממני תפילה מובהקים 
למואזין  רמקול  מהתקנת  יותר 
חדשים?!  שטיחים  ופריסת 
ברמזים,  משתמש  איננו  הוואקף 
הוא הופך את המקום למסגד, חד 

וחלק".

דיווח: 

איראן תודיע היום על נסיגה 
הדרגתית נוספת מהסכם הגרעין
האירופאים פעלו לשנות את דעתה של איראן בנוגע לנסיגתה מהסכם הגרעין

מ‡ברהםויסמן
היום  להודיע  צפויה  איראן 
מע־ נסוגה  היא  כי  היום  במהלך 
הגיעה  שאליהן  נוספים  קרונות 
עם המעצמות כאשר חתמה עמן 
כז־ ב-2015.  הגרעין  הסכם  על 

הבהיר  רוחאני  איראן  נשיא  כור, 
מהסכם  לסגת  צפויה  ארצו  כי 
אירופה  מעצמות  אם  הגרעין 
ההסכם.  את  להציל  יתגייסו  לא 
ההודעה האיראנית הגיעה לנוכח 
מת־ עמו  הקשה  הכלכלי  המצב 

לאור  זאת  הרפובליקה,  מודדת 
הנסיגה האמריקנית מההסכם.

האחרו־ התקופה  במהלך 
את  לשנות  האירופאים  ניסו  נה 
כה,  עד  אולם  איראן,  של  דעתה 

ככל הנראה, ללא הצלחה.
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סערת ההפרדה - מנכ"ל משרד העבודה והרווחה: "יש כל מיני צדקנים 
אבל אנחנו נמשיך לקיים הלאה מחזורים של גברים ונשים לחוד"

את הדברים אמר מנכ"ל משרד הרווחה ד"ר אביגדור קפלן בטקס סיום מחזור הנשים של תכנית "משפיעים – חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי". האירוע ציין 
את סיום ההכשרה של קבוצת הנשים ותחילת ההשמה שלהן במשרדי הממשלה ואת סיומו של המחזור הראשון כולו.

נציב  פתח  האירוע  את   
שירות המדינה הרב פרופ' דניאל 
הח־ הדרך  על  שדיבר  הרשקוביץ 
הח־ הצוערות  בחרו  שבה  דשה 
חדשה  דרך  "זוהי  ללכת.  רדיות 
היא  הזכות  חדשה.  זכות  שיוצרת 
רק בתרומה למדינה ולחברה,  לא 
אלא הזכות היא שכל אחת ואחת 
היא  משפיעה.  באמת  היא  מכן 
שמים".  שם  קידוש  עושה  פשוט 
"אני  הנציב  אמר  דבריו  בהמשך 
החרדי  המגזר  שילוב  כי  סבור 
בשירות המדינה, הוא אינטרס של 
מב־ אשר  כולה  והחברה  המדינה 
טיח שירות טוב יותר לכלל אזרחי 

ישראל".
סביב  המשפטי  המאבק  גם 
הטקס  במהלך  אוזכר  התכנית, 
כאשר מנכ"ל משרד העבודה ד"ר 
אביגדור קפלן התייחס לניסיונות 
התכנית  את  לעצור  המשפטיים 
יכולתנו  כמיטב  "עשינו  ואמר: 
"המש־ הבעיות  כל  על  להתגבר 
כל  יש  ההפרדה.  של  פטולוגיות" 
בזה  שרואים  במשק  צדקנים  מיני 
אסון, אנחנו לא כאלה. אני חושב 
והמסורת  אחד  כל  לכבד  שצריך 
של  כולל  מלא  הכשר  ויש  שלו... 
שאנ־ לעובדה  המשפטים  משרד 
כאלה  מחזורים  הלאה  נקיים  חנו 

גברים ונשים לחוד".
הממשלה  משרדי  תמיכת 
במת־ משפיעים  תכנית  בהמשך 

מדבריו  גם  עלתה  הנוכחית,  כונת 
שסיפר  הפנים  משרד  מנכ"ל  של 
התכנית  עמיתות  ארבע  קלט  כי 
באגפים  משמעותיים  לתפקידים 

מספר  ועוד  המשרד  של  השונים 
דומה גם לתפקידים בשלטון המ־
גיוון  שהיעדר  אמר  בדבריו  קומי. 
בחוליות  רק  פוגע  אינו  תעסוקתי 

כולה.  בחברה  אלא  החלשות, 
היא  שלכן  הכבדה  "המשימה 
לזהות בכל צעד שאתן עושות את 
ולנ־ בחברה,  החלשות  החוליות 
סות לתקן את אותה חוליה חלשה 
המשרד  החברה,  כלל  לטובת 
המקומית  הרשות  או  הממשלתי 

שאתן עובדות בהם". 
מרד־ קמ"ח  קרן  מנכ"ל 
למשרדי  הודה  פלדשטיין  כי 
הממשלה השותפים בתכנית בהם 
משרד ראש הממשלה, משרד הפ־
וכן  והרווחה  העבודה  משרד  נים, 

מיכל  הגב'  ונציגתה  וואהל  לקרן 
פלדשטיין  אמר  בדבריו  הרצוג. 
ההוכחה  היא  הזאת  התכנית  כי 
ציבורית  בעשיה  להשתלב  שניתן 
פל־ החרדית.  הזהות  על  ולשמור 
הממשלה  למשרדי  קרא  דשטיין 
שמנסים  מגורמים  להירתע  לא 
לחבל בהצלחת הפרוייקט, ולקדם 
את פתיחת המחזור השני לגברים 
זאת"  עם  "יחד  בהפרדה.  ונשים 
ובוגרי  לבוגרות  פלדשטיין  אמר 
אח־ מוטלת  עליכן  "גם  התכנית, 
ריות לכך שמשרדי הממשלה ירצו 

ועוד  חרדים  עובדים  עוד  לקלוט 
בוגרים של התכנית".

לשי־ חרדים   - "משפיעים" 
המקומי,  ולשלטון  המדינה  רות 
הינה מיזם משותף של קרן ק.מ.ח, 
משרד  המדינה,  שרות  נציבות 
והשירותים  הרווחה  העבודה, 
מטרת  הפנים.  ומשרד  החברתיים 
התכנית היא בניית עתודה חרדית 
ועמיתות,  עמיתים  של  מצטיינת 
משמ־ בתפקידים  תשתלב  אשר 
עותיים בשירות המדינה והשלטון 

המקומי.

ח"כי יהדות התורה סגן השר הרב יעקב ליצמן וח"כ הרב יעקב טסלר  בפגישה עם ראש עיריית עפולה מר אבי 
אלקבץ "כשיש נבחרי ציבור שבאים לעבוד למען התושבים ולא לעשות פוליטיקה, כולם יוצאים נשכרים"

סגן השר ח"כ הרב יעקב ליצמן וח"כ הרב יעקב טסלר הגיעו לפגישה מיוחדת עם ראש עיריית עפולה מר אבי אלקבץ ועם ראשי הקהילה החרדית בעפולה, לאחר 
מכן יצאו לסיור במוסדות החינוך החרדיים בעיר עם איש אגודת ישראל ברשימת שס"ג יעקב זורגר. הרב ליצמן: "כשיש נבחרי ציבור שבאים לעבוד למען התושבים 

ולא לעשות פוליטיקה, כולם יוצאים נשכרים". הרב טסלר: " עפולה היא עיר ואם בישראל בעלת פוטנציאל גדול להתרחבות לאוכלוסייה החרדית "

הרב  הבריאות  שר  סגן 
הרב  הכנסת  וחבר  ליצמן  יעקב 
ראש  עם  נפגשו  טסלר  יעקב 
אלקבץ  אבי  מר  עפולה  עיריית 
בלשכתו יחד עם ראשי הקהילה 
מכן  לאחר   , בעפולה  החרדית 
בעיר  וסיור   לפגישות  יצאו 
מוסדות  במנהל  מלווים  עפולה, 
ויזניץ בעיר ואיש אגודת ישראל 
עם  נפגשו  הח"כים  זורגר.  יעקב 
הנו־ על  ודנו  העירייה  הנהלת 
שיפור  הדרושים  השונים  שאים 
וב־ בכלל,  העיר  תושבי  לטובת 
החרדית  הקהילה  לטובת  פרט 

ההולכת וגדלה בעיר.
על  סקירה  קיבלו  השניים 
של  המשמעותית  ההתפתחות 
הקהילה החרדית בעיר ודנו בפ־
בעיר  שקיימים  הדיור  תרונות 
בר־ החרדי  הדיור  מצוקת  לאור 
עתודות  על  ושמעו  הארץ  חבי 
הבנייה הנוספות באזור, שיכולות 
חר־ משפחות  אלפי  עוד  לשמש 

דיות.
לי־ יצאו  הפגישות  בתום 
צמן וטסלר לסיור יחד עם זורגר 
סיירו  השאר  בין  העיר,  ברחבי 
קריית  לקום  הולכת  בו  במתחם 
גני  הכוללת  החרדית,  החינוך 
תורה,  תלמוד  ספר,  בית  ילדים, 
החדשה  בשכונה  שתוקם  ועוד, 
בעפולה עילית, בצמידות לקרית 

ויזניץ על מאות תושביה.
סגן השר ליצמן אמר בתום 
את  לראות  "נוכחנו  כי,  הסיור 
הש־ של  המדהימה  ההתפתחות 
ושיתוף  בעיר  החרדיות  כונות 
הנציגים  בין  הפורה  הפעולה 
העיר.  לראש  בעירייה  החרדיים 
לע־ שבאים  ציבור  נבחרי  כשיש 
בוד למען התושבים ולא לעשות 
נשכ־ יוצאים  כולם  פוליטיקה, 

רים".
הטעים  טסלר  הכנסת  חבר 
ביש־ ואם  עיר  הינה  "עפולה  כי, 
לה־ גדול  פוטנציאל  בעלת  ראל, 

הח־ האוכלוסייה  עבור  תרחבות 
רדית. אנחנו רואים את הפעילות 
והנכונות של ראש העיר במיוחד, 
הבולטת על פני ראשי ערים אח־
רות לסייע לחרדים, הן בהתפת־
חות העיר בכל הנוגע לפתרונות 
דיור, והן באשר  לסיוע למוסדות 
כשבראש  הגילאים,  בכל  חינוך 
של  ההתפתחות  עומדת  מעיניו 
מע־ והרחבת  טובתן  הקהילות, 
בשלי־ רבות  שפועל  כמי  גליהן. 
אני  מויזניץ,  האדמו"ר  מרן  חות 
ההש־ פירות  את  לראות  שמח 
זורגר  הרב  כאן.  שהשקיעו  קעה 
מוכי־ שס"ג  נציגי  יתר  עם  יחד 

ועבודה  פעולה  בשיתוף  כי  חים 
להישגים  להגיע  אפשר  נכונה 

נפלאים לכלל הציבור החרדי".
לטסלר  הודה  זורגר  הרב 
שעושים  המאמצים  על  וליצמן 
החרדי  היישוב  למען  השניים 
מספר  "קיימו  כי,  והוסיף  בעיר 
פגישות וסיור עבודה ואני בטוח 

שהרב ליצמן והרב טסלר התרש־
מו לטובה מההתפתחות החרדית 

בעיר וימשיכו לסייע לנו. בעזרת 
ה' בממשלה הבאה תקודם הפת־

רון למצות הדיור החרדי, ועפולה 
תהיה חלק ממנה".
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סערת ההפרדה - מנכ"ל משרד העבודה והרווחה: "יש כל מיני צדקנים 
אבל אנחנו נמשיך לקיים הלאה מחזורים של גברים ונשים לחוד"

את הדברים אמר מנכ"ל משרד הרווחה ד"ר אביגדור קפלן בטקס סיום מחזור הנשים של תכנית "משפיעים – חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי". האירוע ציין 
את סיום ההכשרה של קבוצת הנשים ותחילת ההשמה שלהן במשרדי הממשלה ואת סיומו של המחזור הראשון כולו.

נציב  פתח  האירוע  את   
שירות המדינה הרב פרופ' דניאל 
הח־ הדרך  על  שדיבר  הרשקוביץ 
הח־ הצוערות  בחרו  שבה  דשה 
חדשה  דרך  "זוהי  ללכת.  רדיות 
היא  הזכות  חדשה.  זכות  שיוצרת 
רק בתרומה למדינה ולחברה,  לא 
אלא הזכות היא שכל אחת ואחת 
היא  משפיעה.  באמת  היא  מכן 
שמים".  שם  קידוש  עושה  פשוט 
"אני  הנציב  אמר  דבריו  בהמשך 
החרדי  המגזר  שילוב  כי  סבור 
בשירות המדינה, הוא אינטרס של 
מב־ אשר  כולה  והחברה  המדינה 
טיח שירות טוב יותר לכלל אזרחי 

ישראל".
סביב  המשפטי  המאבק  גם 
הטקס  במהלך  אוזכר  התכנית, 
כאשר מנכ"ל משרד העבודה ד"ר 
אביגדור קפלן התייחס לניסיונות 
התכנית  את  לעצור  המשפטיים 
יכולתנו  כמיטב  "עשינו  ואמר: 
"המש־ הבעיות  כל  על  להתגבר 
כל  יש  ההפרדה.  של  פטולוגיות" 
בזה  שרואים  במשק  צדקנים  מיני 
אסון, אנחנו לא כאלה. אני חושב 
והמסורת  אחד  כל  לכבד  שצריך 
של  כולל  מלא  הכשר  ויש  שלו... 
שאנ־ לעובדה  המשפטים  משרד 

כאלה  מחזורים  הלאה  נקיים  חנו 
גברים ונשים לחוד".

הממשלה  משרדי  תמיכת 
במת־ משפיעים  תכנית  בהמשך 

מדבריו  גם  עלתה  הנוכחית,  כונת 
שסיפר  הפנים  משרד  מנכ"ל  של 
התכנית  עמיתות  ארבע  קלט  כי 
באגפים  משמעותיים  לתפקידים 

מספר  ועוד  המשרד  של  השונים 
דומה גם לתפקידים בשלטון המ־
גיוון  שהיעדר  אמר  בדבריו  קומי. 
בחוליות  רק  פוגע  אינו  תעסוקתי 

כולה.  בחברה  אלא  החלשות, 
היא  שלכן  הכבדה  "המשימה 
לזהות בכל צעד שאתן עושות את 
ולנ־ בחברה,  החלשות  החוליות 
סות לתקן את אותה חוליה חלשה 
המשרד  החברה,  כלל  לטובת 
המקומית  הרשות  או  הממשלתי 

שאתן עובדות בהם". 
מרד־ קמ"ח  קרן  מנכ"ל 
למשרדי  הודה  פלדשטיין  כי 
הממשלה השותפים בתכנית בהם 
משרד ראש הממשלה, משרד הפ־
וכן  והרווחה  העבודה  משרד  נים, 

מיכל  הגב'  ונציגתה  וואהל  לקרן 
פלדשטיין  אמר  בדבריו  הרצוג. 
ההוכחה  היא  הזאת  התכנית  כי 
ציבורית  בעשיה  להשתלב  שניתן 
פל־ החרדית.  הזהות  על  ולשמור 
הממשלה  למשרדי  קרא  דשטיין 
שמנסים  מגורמים  להירתע  לא 
לחבל בהצלחת הפרוייקט, ולקדם 
את פתיחת המחזור השני לגברים 
זאת"  עם  "יחד  בהפרדה.  ונשים 
ובוגרי  לבוגרות  פלדשטיין  אמר 
אח־ מוטלת  עליכן  "גם  התכנית, 
ריות לכך שמשרדי הממשלה ירצו 

ועוד  חרדים  עובדים  עוד  לקלוט 
בוגרים של התכנית".

לשי־ חרדים   - "משפיעים" 
המקומי,  ולשלטון  המדינה  רות 
הינה מיזם משותף של קרן ק.מ.ח, 
משרד  המדינה,  שרות  נציבות 
והשירותים  הרווחה  העבודה, 
מטרת  הפנים.  ומשרד  החברתיים 
התכנית היא בניית עתודה חרדית 
ועמיתות,  עמיתים  של  מצטיינת 
משמ־ בתפקידים  תשתלב  אשר 
עותיים בשירות המדינה והשלטון 

המקומי.

ח"כי יהדות התורה סגן השר הרב יעקב ליצמן וח"כ הרב יעקב טסלר  בפגישה עם ראש עיריית עפולה מר אבי 
אלקבץ "כשיש נבחרי ציבור שבאים לעבוד למען התושבים ולא לעשות פוליטיקה, כולם יוצאים נשכרים"

סגן השר ח"כ הרב יעקב ליצמן וח"כ הרב יעקב טסלר הגיעו לפגישה מיוחדת עם ראש עיריית עפולה מר אבי אלקבץ ועם ראשי הקהילה החרדית בעפולה, לאחר 
מכן יצאו לסיור במוסדות החינוך החרדיים בעיר עם איש אגודת ישראל ברשימת שס"ג יעקב זורגר. הרב ליצמן: "כשיש נבחרי ציבור שבאים לעבוד למען התושבים 

ולא לעשות פוליטיקה, כולם יוצאים נשכרים". הרב טסלר: " עפולה היא עיר ואם בישראל בעלת פוטנציאל גדול להתרחבות לאוכלוסייה החרדית "

הרב  הבריאות  שר  סגן 
הרב  הכנסת  וחבר  ליצמן  יעקב 
ראש  עם  נפגשו  טסלר  יעקב 
אלקבץ  אבי  מר  עפולה  עיריית 
בלשכתו יחד עם ראשי הקהילה 
מכן  לאחר   , בעפולה  החרדית 
בעיר  וסיור   לפגישות  יצאו 
מוסדות  במנהל  מלווים  עפולה, 
ויזניץ בעיר ואיש אגודת ישראל 
עם  נפגשו  הח"כים  זורגר.  יעקב 
הנו־ על  ודנו  העירייה  הנהלת 
שיפור  הדרושים  השונים  שאים 
וב־ בכלל,  העיר  תושבי  לטובת 
החרדית  הקהילה  לטובת  פרט 

ההולכת וגדלה בעיר.
על  סקירה  קיבלו  השניים 
של  המשמעותית  ההתפתחות 
הקהילה החרדית בעיר ודנו בפ־
בעיר  שקיימים  הדיור  תרונות 
בר־ החרדי  הדיור  מצוקת  לאור 
עתודות  על  ושמעו  הארץ  חבי 
הבנייה הנוספות באזור, שיכולות 
חר־ משפחות  אלפי  עוד  לשמש 

דיות.
לי־ יצאו  הפגישות  בתום 
צמן וטסלר לסיור יחד עם זורגר 
סיירו  השאר  בין  העיר,  ברחבי 
קריית  לקום  הולכת  בו  במתחם 
גני  הכוללת  החרדית,  החינוך 
תורה,  תלמוד  ספר,  בית  ילדים, 
החדשה  בשכונה  שתוקם  ועוד, 
בעפולה עילית, בצמידות לקרית 

ויזניץ על מאות תושביה.
סגן השר ליצמן אמר בתום 
את  לראות  "נוכחנו  כי,  הסיור 
הש־ של  המדהימה  ההתפתחות 
ושיתוף  בעיר  החרדיות  כונות 
הנציגים  בין  הפורה  הפעולה 
העיר.  לראש  בעירייה  החרדיים 
לע־ שבאים  ציבור  נבחרי  כשיש 
בוד למען התושבים ולא לעשות 
נשכ־ יוצאים  כולם  פוליטיקה, 

רים".
הטעים  טסלר  הכנסת  חבר 
ביש־ ואם  עיר  הינה  "עפולה  כי, 
לה־ גדול  פוטנציאל  בעלת  ראל, 

הח־ האוכלוסייה  עבור  תרחבות 
רדית. אנחנו רואים את הפעילות 
והנכונות של ראש העיר במיוחד, 
הבולטת על פני ראשי ערים אח־
רות לסייע לחרדים, הן בהתפת־
חות העיר בכל הנוגע לפתרונות 
דיור, והן באשר  לסיוע למוסדות 
כשבראש  הגילאים,  בכל  חינוך 
של  ההתפתחות  עומדת  מעיניו 
מע־ והרחבת  טובתן  הקהילות, 
בשלי־ רבות  שפועל  כמי  גליהן. 
אני  מויזניץ,  האדמו"ר  מרן  חות 
ההש־ פירות  את  לראות  שמח 
זורגר  הרב  כאן.  שהשקיעו  קעה 
מוכי־ שס"ג  נציגי  יתר  עם  יחד 
ועבודה  פעולה  בשיתוף  כי  חים 
להישגים  להגיע  אפשר  נכונה 

נפלאים לכלל הציבור החרדי".
לטסלר  הודה  זורגר  הרב 
שעושים  המאמצים  על  וליצמן 
החרדי  היישוב  למען  השניים 
מספר  "קיימו  כי,  והוסיף  בעיר 
פגישות וסיור עבודה ואני בטוח 

שהרב ליצמן והרב טסלר התרש־
מו לטובה מההתפתחות החרדית 

בעיר וימשיכו לסייע לנו. בעזרת 
ה' בממשלה הבאה תקודם הפת־

רון למצות הדיור החרדי, ועפולה 
תהיה חלק ממנה".
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מאות כוללים וישיבות נרשמו 
לתוכנית הלימודים בין אדם לחברו

במסגרת התוכנית החדשה 'סמא דחיי' שע"י ארגון 'משמרת השלום'

לבילרי:‡מ
כוללים  תלמידי  רבבות 
הצט־ הארץ,  רחבי  מכל  וישיבות 
דחיי'  'סמא  למפעל  לאחרונה  רפו 
'משמרת  העולמי  הארגון  שע"י 
שינוי  על  מעידים  הללו  השלום'. 
לטובה,  חייהם  ובהשקפת  במהלך 
בעניינים  העצומה  ההתחזקות  ע"י 

שבין אדם לחברו.
'סמא דחיי' מיועד לכלל יש־
ראל, לצעירים, למבוגרים ולבחורי 
הישיבות. התוכנית מעודדת לימוד 
בספר 'חפץ חיים', והתחזקות בנו־
שכלל  לחברו  אדם  בין  של  שאים 

ישראל זקוק לה כל כך בימים אלה.
בכל קהילה, כולל או ישיבה, 
ישנו נציג האחראי לזכות את הר־
בים. הנציג זוכה להטבות ולתגמו־

לים מיוחדים.
זוכים  דחיי'  'סמא  משתתפי 
מדי שבוע בעשרות אלפי שקלים, 
כרטיסי  כמו  ערך,  יקרי  ובפרסים 
ספרים  של  סטים  לראדין,  טיסה 
בל"ג  שנפתחה  התוכנית  ועוד. 
וישיבות  כוללים  ומאות  בעומר 
פתוחה  עדיין  אליה,  נרשמו  כבר 
לא  עוד  עדיין  אם  להצטרפות. 
'סמא  למערכת  התקשר  הצטרפת 

דחיי': 02-53791111.
הקבועות,  להגרלות  בנוסף 
תתקיים ביום ד' השבוע הגרלה על 
סך 2000 ₪ בין המזדרזים להירשם 
ישיבה  כל  יקבלו  בנוסף  לתוכנית. 
כדי  חיים',  'חפץ  ספרי  כולל  או 

להרבות חיילים.
כי  נמסר,  הארגון  מהנהלת 
מרכזי  לכינוס  נערכים  אלה  בימים 
בראשות  דחיי',  'סמא  נציגי  לכל 
גדולי ישראל שליט"א אשר יופיעו 
ועידו־ רצונם  שביעות  את  להביע 

דם למפעלות הקודש של 'משמרת 
השלום'.

לחתן ילד בפחות מאלפיים 
דולר – זה אפשרי?!

המשפיע רבי יואל רוט שליט"א חיתן את בנו בכורו בעלות מינימלית ◆ איך הוא עשה זאת?

לבילרי:‡מ
ראש  חגג  האחרונים  בימים 
רבי  הברסלבאי  והמשפיע  הישיבה 
יואל רוט שליט"א את שמחת נישואי 

בנו בכורו.
עבור רבים מאתנו חתונת ילד 
מאוד,  מורכב  פרויקט  כמו  נשמעת 
וגם יקר במיוחד, אך במקרה זה הצ־
ליח הרב ראט לסכם את כל הוצאות 

החתונה בפחות מאלפיים דולר.
חתונת  כי  החליט  רוט  הרב 

הצאצאים תתקיים בהיכל הישיבה.
כאולם  משמש  המדרש  בית 
כאולם  משמש  האוכל  חדר  לגברים, 
במ־ ואובזר  ששופץ  לאחר  לנשים 
שמשווה  דקורטיבית  ותקרה  ראות 
מכובד  שמחות  אולם  של  מראה  לו 

מאוד.
השול־ הכלה,  כסא  הפרחים, 

חנות, המפות והכלים, נרכשו על ידי 
הישיבה זה מכבר לצורך נישואי הת־
עומדים  והם  בה,  הלומדים  למידים 
הכן לכל חתונה שתבוא בשעה טובה 

ומוצלחת.

נשות  מבשלות  האוכל  את 
רק  משתתפים  ובסעודה  הקהילה, 
כשכל  ראשונה,  מדרגה  משפחה  בני 
ולאחר  לחופה  באים  האורחים  שאר 
מכן שבים לריקודים המתנהלים מה־
בערב.  השעה 10:00  ועד  שעה 8:00 
מיד לאחר מכן שבים בחורי הישיבה 
המשך  לצורך  המקום  את  ומסדרים 

הלימודים כסדרם ביום שלמחרת.
כשהגיעה עת שמחת הנישואין 
כי  הודיע  הוא  רוט,  הרב  של  בנו  של 
בדיוק  המתכונת,  באותה  יתחתן  בנו 
כמו תלמידי הישיבה שלו, ואכן עמד 

כל  דבר  של  שבסופו  כך  בדיבורו, 
ההוצאות של ליל החתונה לא עלו על 

2,000 דולרים.
שמחת  החלה   10:00 בשעה 
שעה  חצי  שנמשכה  טאנץ,  המצווה 
ובשעה  בדחן,  או  גראמר  ללא  בלבד 
הישיבה  היתה  כבר  בלילה   11:00
המ־ יום  ללימודי  ומוכנה  מסודרת 

חרת.
אולי באמת הגיע הזמן שכולנו 
ונ־ הזה  המוצלח  הרעיון  את  נעתיק 
הוצאות  ובלי  בקלות  ילדינו  את  חתן 

מיותרות?

ספרי התורה הגנובים מבני ברק 
אותרו בשומרון 

סה"ת נמצאו בתוך דיר כבשים ◆ במהלך החיפושים נתפס רובה צייד, תחמושת 
וכוורות זיקוקים

לבילרי:‡מ
דן  מרחב  משטרת  מפקד 
הכנסת  בית  למתפללי  בישר 
'תפארת שמעון' כי ספרי התורה 
הכנ־ מבית  כשבוע  לפני  שנגנבו 
וללא  שלמים  כשהם  אותרו  סת 
שום חילול או ביזוי חלילה בידי 
מספר חשודים בשומרון. החשו־
על  לחקירה.  והובאו  נעצרו  דים 
איסור  צו  הוטל  הפרטים  שאר 

פרסום.
שהגנבים  כנראה  מסתבר 
התורה  ספרי  את  למכור  זממו 
המרבה  לכל  מושלמים  כשהם 

במחיר בחו"ל דרך שליחים.
פעי־ לאחר  נמצאו  הס"ת 
יש־ משטרת  של  מאומצת  לות 
ספרי  נרחבים.  וחיפושים  ראל 
כבשים  בדיר  אותרו  התורה 
ובמה־ שבשומרון  עקרבה  בכפר 
צייד,  רובה  נתפס  החיפושים  לך 

תחמושת וכוורות זיקוקים.
הנראה  ככל  התורה  ספרי 

הקודש  לארון  הערב  עוד  יוחזרו 
רבי  ברחוב  השוכן  הכנסת  בבית 

עקיבא בבני ברק.
כזכור, מתפללי בית הכנסת 
'תפארת שמעון בבני ברק שהגי־
עו לתפילת שחרית לפני כשבוע, 
הזדעזעו לגלות כי במהלך הלילה 

בית הכנסת שלהם והכספת שב־
תוכו נפרצו וספרי התורה נגנבו.

קהילת  מתפללת  במקום 
'אורחות תורה', ומתפללי המניין 
את  גילו  שחרית,  של  הראשון 
וגניבת  המזעזעת  הפריצה  דבר 

ספרי התורה.

בעקבות ביקור ישראלים במדינה:

תוניס: דרישה לפיטורי שר 
התיירות היהודי

המפגינים גינו את הנורמליזציה וקראו לשחרור מהכיבוש הישראלי

לבילרי:‡מ
משלחת  ביקור  בעקבות 
מישראל בתוניס במסגרת היתר 
ליש־ לשנה  אחת  שניתן  כניסה 
לביקור  למדינה,  להיכנס  ראלים 
מחאה  הפגנות  החלו  שורשים, 

בבירת תוניסיה.  
קריאות  קראו  המפגינים 
האשימו  ירושלים",  "ייהוד  נגד 
בריבונות  בפגיעה  הממשלה  את 
המדינה וקראו להעמיד לדין את 
טרב־ רוני  היהודי,  התיירות  שר 
לסי. כך מדווח ערוץ אל מיאדין 

הלבנוני.
אחד המוחים אמר בריאיון 
לרשת אל-מיאדין: "כל הישרא־
עובדים   - למדינה  שנכנסו  לים 

עבור המוסד".
בקריאות  קראו  המפגינים 
ה"נורמליזציה"  את  וגינו  גנאי 
ישראל  ארץ  לשחרור  וקראו 
אף  הם  הישראלי".  מ"הכיבוש 
של  להתפטרותו  דרישה  הביעו 
טרבלסי והאשימו אותו בבגידה. 
המפגינים שרפו את דגל ישראל, 
וקראו  פלסטינים  דגלים  הניפו 

סיסמאות נגד ייהוד ירושלים.
"העם הטוניסאי והאליטות 
ישראל,  עם  נורמליזציה  דוחים 
למרות חוסר המעש של פוליטי־
קאים מסוימים". המפגינים הודו 
הכללי  העובדים  ל"איגוד  גם 
שלו  ההתקפה  על  הטוניסאי" 

נגד השר רוני טרבלסי.
התו־ "הרשת  מחברי  אחד 
ניסאית להתנגדות לנרמול" אמר 
כי "תוניסיה הייתה ותישאר ארץ 
הכניעה".  ארץ  ולא  ההתנגדות 
הוא אף טען כי "הישראלים שנ־
המו־ סוכני  הם  לתוניסיה  כנסו 
התוני־ "הממשלה  והוסיף  סד", 
עם  הביטחון  את  מתאמת  סאית 

ישראל".
המ־ של  הכללי  המזכיר 
התוני־ הרפובליקנית  פלגה 

את  האשים  שבי,  אסאם  סאית, 
את  וכן  התוניסאית  הממשלה 
ל"נורמליזציה  התיירות  שר 
התוניסאית".  הריבונות  והפרת 
התוניסאית  לממשלה  קרא  הוא 
בעק־ השר  נגד  בחקירה  לפתוח 

בות הביקור.
במדינה  היהודית  הקהילה 
בעבר  מנתה  הצפון-אפריקנית 
סוכנות  לפי  אך  אלפים,  מאות 
בתוני־ היום  חיים   AP הידיעות

סיה כ-1,200 יהודים בלבד.
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הלמ"ס מעדכנת כלפי מטה את 
הצמיחה ברבעון הראשון ל-4.8%
על פי אומדן קודם שפורסם בחודש שעבר, עמד קצב הצמיחה על 5.2% ◆ 

העלייה החריגה בצמיחה מוסברת בזינוק חד ביבוא כלי הרכב עקב שינוי מתווה 
המס הירוק

מ‡פיוחנן
הגולמי  המקומי  התוצר 
 2019 של  הראשון  ברבעון  עלה 
הרביעי  הרבעון  לעומת  ב-4.8% 
מהאומדן  עולה  כך   .2018 של 
השני שמפרסמת הלשכה המרכ־
זית לסטטיסטיקה (למ"ס). עלייה 
האומדן  לעומת  יותר  מתונה  זו 
שפור־ הראשון  לרבעון  הקודם 
על  דווח  ובו  שעבר,  בחודש  סם 

עלייה של 5.2%.
את  עדכנה  שהלמ"ס  אף 
הראשון  ברבעון  הצמיחה  קצב 
בנתון  מדובר  עדיין  מטה,  כלפי 
בקצב  עלייה  המבטא  מרשים 
הש־ לשם  המשק.  של  הצמיחה 

נרשמה  הרביעי  ברבעון  וואה, 
הצמיחה  בקצב  של 3.8%  עלייה 
וברבעון השלישי של 2018 צמח 
הבא  בחודש  ב-2.8%.  המשק 
צפוי להתפרסם אומדן נוסף לגבי 
על  שיתבסס  הראשון,  הרבעון 

נתונים מעודכנים יותר.
הצמיחה  בקצב  העלייה 
לצרי־ בהוצאה  בעלייה  מוסברת 
בנכסים  ובהשקעות  פרטית  כה 
חריג  מגידול  שהושפעו  קבועים, 
הגידול  ברבעון.  רכב  כלי  ביבוא 
מהשי־ נבע  הרכב  כלי  ביבוא 
במס  באפריל  ב-1  שנעשה  נוי 
מהמכוניות,  חלק  שייקר  הירוק, 
רכי־ ביצוע  להקדמת  שגרם  מה 
השינוי,  לפני  רכב  כלי  של  שות 

עוד במהלך הרבעון הראשון, כדי 
להימנע מההתייקרות.

כי  מהנתונים,  עולה  עוד   
עלתה  פרטית  לצריכה  ההוצאה 
ב-6.6% ברבעון הראשון בחישוב 
שנתי, שפירושו עלייה של 4.7% 
לנפש,  פרטית  לצריכה  בהוצאה 
 5% של  לעלייה  בהמשך  וזאת 
שנתי.  בחישוב  הקודם  ברבעון 
עלייה זו הושפעה בעיקר מעלייה 
למו־ בהוצאה  של 83.6%  חריגה 
צרים בני קיימא לנפש (הכוללים 
כמו  הבית  למשק  ציוד  ריהוט, 
ומזגים,  כביסה  מכונות  מקררים, 
לאחר  אישיים),  רכב  כלי  וכן 
עלייה של 28.5% ברבעון הקודם.

"חוששים מעמדת המדינה 
היום בנושא בג"צ הגיור"

לקראת תשובת המדינה שעתידה להינתן היום בנושא בג"צ הגיור, קוראים 
לח"כים לוודא כי לא נעשה מחטף ע"י הפרקליטות בעניין הגיור 

לבילרי:‡מ
המדינה  תשובת  לקראת 
לבג"צ  (ב')  היום  להינתן  שצפויה 
הגיור  בנושאי  העתירות  בעניין 
בש־ נשלח  בישראל,  הממלכתי 
בוע שעבר מכתב לעשרות ח"כים 
ולראשי הסיעות הקורא להם לפ־
עול על מנת שתשובת המדינה לא 
לא  וכי  ניסים,  מתווה  את  תקבל 
הגיור  בנושאי  תקדימים  יקבעו 

בישראל.
את  לעורר  לנו  "חשוב 
המדינה  לתשובת  לבכם  תשומת 
שהפר־ לוודא  מנת  על  הצפויה, 
לעצמה  דין  תעשה  לא  קליטות 
שסביב  הבלבול  באווירת  ותפעל 
את  נוסף  בצעד  לקדם  הבחירות, 
בליב"ה  כתבו  ניסים."  מתווה 
המדי־ שעל  "כמובן  לח"כים  
להתעלם  לבג''ץ,  בתשובתה  נה, 
באופן ברור מהמתווה, לא לתת לו 
מקום ופתח, ולפעול יחד ועל פי 
הוראות הרבנות הראשית לקידום 
הוסיפו  בעניין."  מסודרת  חקיקה 

במכתבם.
"בנו־ כי  במכתב  צוין  עוד 
להתחיל  הזמן  שהגיע  נראה  סף, 
רק  ולא  הבעיה  בשורש  ולטפל 
תיקון  ידי  על  וזאת  בגרורותיה 
הפרצות החמורות בחוק השבות. 
גויים  של  הנהירה  תופסק  כך  רק 

את  לפרק  צורך  יהיה  ולא  לארץ, 
מערך הגיור לטובת העניין, מהלך 
שכרגע בונה, למעשה, בית חולים 
מתחת הגשר השבור במקום לת־
קנו, כמשל חכמי חלם." תוך שהם 
הש־ חוק  לתיקון  המעה  מציגים 
בות בנושאי זכות השבות  לנכדים 
שאינם יהודים שסבם ו/או סבתם 

היו יהודים.
על  במכתב  סיפרו  בנוסף, 
השבועות  בחג  שערכו  מבצע 
בבתי  שיעורים  מאות  נמסרו  בו 
על  וזאת  הגיור,  בנושאי  הכנסת 
את  להפוך  השנתי  הניסיון  רקע 
לקידום  לאמצעי  השבועות  חג 
אג'נדות שונות סביב הגיור שעי־
ופגיעה  הגיור  מערך  הרס  קרן 
"במאות  לדבריהם  העם  באחדות 
ביררו  שהתקיימו,  השיעורים 
את  השומעים  אלפי  מול  הרבנים 
כעניין  הגיור,  של  האמיתי  ערכו 
נעלה הנועד לקבלה אמיתית של 
בכניס־ ישראל,  לעם  מתגיירים 
בקבלת  השכינה,  כנפי  תחת  תם 
ולא  אמיתית,  שמיים  מלכות  עול 
לפתרון  חברתי  או  טכני  כאמצעי 
בעיית הגויים שבתוכנו, תוך הח־

רבת מושג הגיור האמיתי."
אשר  הגיור,  בג"צ  כי  נזכיר 
לה־ המדינה  צפויה  כאמור  מחר 
לעתירות,  עמדתה  את  בו  גיש 
ארגוני  בדרישת  להכריע  צפוי 

הרפורמים האם אדם שעבר גיור 
ויז־ כיהודי  יחשב  בחו"ל  רפורמי 
השבות.  חוק  ע"פ  לזכויות  כה 
מתנהלת  אשר  עתירה  על  מדובר 
בבימ"ש  שנים  מעשור  למעלה 
קבל־ כי  ממש  של  חשש  וישנו 

של  בהכרתם  פריצה  תהווה  תה 
העולם  מכל  הרפורמיים  הגיורים 

במדינת ישראל.
ממרכז ליב"ה נמסר: "האר־
גונים הליברליים פועלים בשיטת 
'עבירה גוררת עבירה', בשאיפתם 
של  היהודית  הזהות  את  לפרק 
את  אבן.  אחרי  אבן  המדינה 
שהביא  השבות  בחוק  העיוות 
נט־ רבים  גויים  בו  למצב  אותנו 
מעים בתוכנו, הם מנסים "לתקן" 
עם מיטוט מערך הגיור הממלכתי 
שתחת הרבנות הראשית, והפעם 

במסגרת 'מתווה ניסים'.
המדינה  תשובת  לקראת 
היום  להינתן  שאמורה  לבג"ץ 
המשוואה  את  לעצור  הזמן  הגיע 
לד־ הזו,  והמסוכנת  הטיפשית 
ניסים'  'מתווה  את  לחלוטין  חות 
הש־ חוק  תיקון  בשורש:  ולטפל 

הוא  גיור  כי  שיובהר  באופן  בות 
רק  יש  אמיתי  וגיור  פיקציה,  לא 
היהודית  ההלכה  פי  על  אחד: 
הממלכתי  ההלכתי  הגוף  ותחת 
הראשית  הרבנות  שהוא  במדינה 

לישראל."

בגלל הבצורת 

נמיביה תעמיד פילים וג'ירפות 
למכירה פומבית 

המדינה שבדרום אפריקה סובלת ממיעוט חמור של גשמים, והמשרד לאיכות 
הסביבה רוצה להימנע ממותם של בעלי חיים מרעב

מ‡פיוחנן
לפ־ למכור  אישרה  נמיביה 
פילים  כולל  בר,  חיות  אלף  חות 
וג'ירפות, כדי לצמצם את אובדן 
ממיליארד  יותר  ולגרוף  החיים 
אמרו  כך   - שימור  לצורכי  דולר 
מב־ הסובלת  במדינה  הרשויות 

צורת חמורה. 
שנת  שזו  העובדה  "לאור 
סוגים  ימכור  המשרד  בצורת, 
שונים של מינים מכה אזורים מו־
גנים כדי להגן על שטחי המרעה 
ובמקביל לייצר הכנסות נדרשות 
והשמורות",  הפארקים  לניהול 
הס־ לאיכות  המשרד  דובר  אמר 

ביבה, רומאו מויונדה.
אפריקה  שבדרום  המדינה 
בחודש  לאומי  אסון  על  הכריזה 
שעבר, ושירותי החיזוי צופים כי 
הב־ בפני  עומדים  מדינה  חלקים 
שנה.   90 זה  ביותר  הקשה  צורת 
ברוב  המרעה  שדות  של  "המצב 
הפארקים שלנו הוא מאוד גרוע, 

בעלי  מספר  את  נצמצם  לא  ואם 
מרעב",  למותם  יוביל  זה  החיים, 

אמר.
דיווח  האחרון  באפריל 
משרד החקלאות כי 63,700 בעלי 
אובדן  בשל  ב-2018  מתו  חיים 
ממזג  כתוצאה  המרעה  שטחי 
שעבר  בשבוע  היבש.  האוויר 
הכריזה הממשלה כי היא תמכור 
כאלף חיות בר, כולל 600 תאוים, 
מהפא־ פילים,  ו-28  ג'ירפות   60
הכספים  שלה.  הלאומיים  רקים 
השימור  לקרן  להגיע  אמורים 

הטבע  שימור  למען  הממשלתית 
הפו־ המכירה  הפארקים.  וניהול 
בעיתונים  פורסמה  שלהם  מבית 

המקומיים החל מיום שישי.
חיים  שבה  נמיביה, 
תאוים,   -960 פילים  כ-6,400 
בינ־ לסיוע  בעבר  קראה  כבר 
שהש־ הבצורת  בעקבות  לאומי 
תושבים,  מיליון  כחצי  על  פיעה 
האוכלוסייה.  מכלל  כחמישית 
באפריל  הכריזה  כבר  הממשלה 
בהן  לחקלאים,  סובסידיות  על 

מזון ומכליות מים.

48 מיליון איש בעלטה: 

ארגנטינה ואורוגוואי נותקו מחשמל
תקלה חמורה ברשת החשמל הותירה חלקים נרחבים מדרום אמריקה בחשיכה 

◆ גם בברזיל ובפרגוואי דווח על הפסקות חשמל בחלקים מהמדינה

מ‡פיוחנן
נרחבת  חשמל  הפסקת 
הותירה את כל ארגנטינה ואורו־
מסרה  כך   - חשמל  ללא  גוואי 
ספקית חשמל מרכזית בארגנטי־
המדינות  בשתי  האוכלוסייה  נה. 
בני  מיליון  כ-48  מונה  השכנות 
גם  שונים,  דיווחים  לפי  אדם. 
ומפרג־ מצ'ילה  מברזיל,  חלקים 

וואי נותרו בעלטה.
בארג־ התקשורת  כלי  לפי 
התרח־ החשמל  הפסקת  נטינה, 
 7:00 השעה  אחרי  קצר  זמן  שה 
הרכבות  תנועת  לעצירת  וגרמה 
שבחלקים  בזמן  זאת  והרמזורים. 
בחירות  לקיום  נערכו  מהמדינה 
במ־ מאסיבית  "תקלה  מקומיות. 
הותי־ המשותפת  החשמל  ערכת 

ואורוגוואי  ארגנטינה  כל  את  רה 
ללא חשמל", מסרה ספקית הח־

שמל "אדסור".
בארגנטינה תיארו הפסקות 
בואנוס  בבירה  נרחבות  חשמל 
איירס שבצפון המדינה, במנדוזה 
ריבדביה  ובקומודורו  שבמערבה 
אח־ נוספות  ובערים  שבדרום, 

רות.

mailto:s@shaharit.com
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הלמ"ס מעדכנת כלפי מטה את 
הצמיחה ברבעון הראשון ל-4.8%
על פי אומדן קודם שפורסם בחודש שעבר, עמד קצב הצמיחה על 5.2% ◆ 

העלייה החריגה בצמיחה מוסברת בזינוק חד ביבוא כלי הרכב עקב שינוי מתווה 
המס הירוק

מ‡פיוחנן
הגולמי  המקומי  התוצר 
 2019 של  הראשון  ברבעון  עלה 
הרביעי  הרבעון  לעומת  ב-4.8% 
מהאומדן  עולה  כך   .2018 של 
השני שמפרסמת הלשכה המרכ־
זית לסטטיסטיקה (למ"ס). עלייה 
האומדן  לעומת  יותר  מתונה  זו 
שפור־ הראשון  לרבעון  הקודם 
על  דווח  ובו  שעבר,  בחודש  סם 

עלייה של 5.2%.
את  עדכנה  שהלמ"ס  אף 
הראשון  ברבעון  הצמיחה  קצב 
בנתון  מדובר  עדיין  מטה,  כלפי 
בקצב  עלייה  המבטא  מרשים 
הש־ לשם  המשק.  של  הצמיחה 

נרשמה  הרביעי  ברבעון  וואה, 
הצמיחה  בקצב  של 3.8%  עלייה 
וברבעון השלישי של 2018 צמח 
הבא  בחודש  ב-2.8%.  המשק 
צפוי להתפרסם אומדן נוסף לגבי 
על  שיתבסס  הראשון,  הרבעון 

נתונים מעודכנים יותר.
הצמיחה  בקצב  העלייה 
לצרי־ בהוצאה  בעלייה  מוסברת 
בנכסים  ובהשקעות  פרטית  כה 
חריג  מגידול  שהושפעו  קבועים, 
הגידול  ברבעון.  רכב  כלי  ביבוא 
מהשי־ נבע  הרכב  כלי  ביבוא 
במס  באפריל  ב-1  שנעשה  נוי 
מהמכוניות,  חלק  שייקר  הירוק, 
רכי־ ביצוע  להקדמת  שגרם  מה 
השינוי,  לפני  רכב  כלי  של  שות 

עוד במהלך הרבעון הראשון, כדי 
להימנע מההתייקרות.

כי  מהנתונים,  עולה  עוד   
עלתה  פרטית  לצריכה  ההוצאה 
ב-6.6% ברבעון הראשון בחישוב 
שנתי, שפירושו עלייה של 4.7% 
לנפש,  פרטית  לצריכה  בהוצאה 
 5% של  לעלייה  בהמשך  וזאת 
שנתי.  בחישוב  הקודם  ברבעון 
עלייה זו הושפעה בעיקר מעלייה 
למו־ בהוצאה  של 83.6%  חריגה 
צרים בני קיימא לנפש (הכוללים 
כמו  הבית  למשק  ציוד  ריהוט, 
ומזגים,  כביסה  מכונות  מקררים, 
לאחר  אישיים),  רכב  כלי  וכן 
עלייה של 28.5% ברבעון הקודם.

"חוששים מעמדת המדינה 
היום בנושא בג"צ הגיור"

לקראת תשובת המדינה שעתידה להינתן היום בנושא בג"צ הגיור, קוראים 
לח"כים לוודא כי לא נעשה מחטף ע"י הפרקליטות בעניין הגיור 

לבילרי:‡מ
המדינה  תשובת  לקראת 
לבג"צ  (ב')  היום  להינתן  שצפויה 
הגיור  בנושאי  העתירות  בעניין 
בש־ נשלח  בישראל,  הממלכתי 
בוע שעבר מכתב לעשרות ח"כים 
ולראשי הסיעות הקורא להם לפ־
עול על מנת שתשובת המדינה לא 
לא  וכי  ניסים,  מתווה  את  תקבל 
הגיור  בנושאי  תקדימים  יקבעו 

בישראל.
את  לעורר  לנו  "חשוב 
המדינה  לתשובת  לבכם  תשומת 
שהפר־ לוודא  מנת  על  הצפויה, 
לעצמה  דין  תעשה  לא  קליטות 
שסביב  הבלבול  באווירת  ותפעל 
את  נוסף  בצעד  לקדם  הבחירות, 
בליב"ה  כתבו  ניסים."  מתווה 
המדי־ שעל  "כמובן  לח"כים  
להתעלם  לבג''ץ,  בתשובתה  נה, 
באופן ברור מהמתווה, לא לתת לו 
מקום ופתח, ולפעול יחד ועל פי 
הוראות הרבנות הראשית לקידום 
הוסיפו  בעניין."  מסודרת  חקיקה 

במכתבם.
"בנו־ כי  במכתב  צוין  עוד 
להתחיל  הזמן  שהגיע  נראה  סף, 
רק  ולא  הבעיה  בשורש  ולטפל 
תיקון  ידי  על  וזאת  בגרורותיה 
הפרצות החמורות בחוק השבות. 
גויים  של  הנהירה  תופסק  כך  רק 

את  לפרק  צורך  יהיה  ולא  לארץ, 
מערך הגיור לטובת העניין, מהלך 
שכרגע בונה, למעשה, בית חולים 
מתחת הגשר השבור במקום לת־
קנו, כמשל חכמי חלם." תוך שהם 
הש־ חוק  לתיקון  המעה  מציגים 
בות בנושאי זכות השבות  לנכדים 
שאינם יהודים שסבם ו/או סבתם 

היו יהודים.
על  במכתב  סיפרו  בנוסף, 
השבועות  בחג  שערכו  מבצע 
בבתי  שיעורים  מאות  נמסרו  בו 
על  וזאת  הגיור,  בנושאי  הכנסת 
את  להפוך  השנתי  הניסיון  רקע 
לקידום  לאמצעי  השבועות  חג 
אג'נדות שונות סביב הגיור שעי־
ופגיעה  הגיור  מערך  הרס  קרן 
"במאות  לדבריהם  העם  באחדות 
ביררו  שהתקיימו,  השיעורים 
את  השומעים  אלפי  מול  הרבנים 
כעניין  הגיור,  של  האמיתי  ערכו 
נעלה הנועד לקבלה אמיתית של 
בכניס־ ישראל,  לעם  מתגיירים 
בקבלת  השכינה,  כנפי  תחת  תם 
ולא  אמיתית,  שמיים  מלכות  עול 
לפתרון  חברתי  או  טכני  כאמצעי 
בעיית הגויים שבתוכנו, תוך הח־

רבת מושג הגיור האמיתי."
אשר  הגיור,  בג"צ  כי  נזכיר 
לה־ המדינה  צפויה  כאמור  מחר 
לעתירות,  עמדתה  את  בו  גיש 
ארגוני  בדרישת  להכריע  צפוי 

הרפורמים האם אדם שעבר גיור 
ויז־ כיהודי  יחשב  בחו"ל  רפורמי 
השבות.  חוק  ע"פ  לזכויות  כה 
מתנהלת  אשר  עתירה  על  מדובר 
בבימ"ש  שנים  מעשור  למעלה 
קבל־ כי  ממש  של  חשש  וישנו 
של  בהכרתם  פריצה  תהווה  תה 
העולם  מכל  הרפורמיים  הגיורים 

במדינת ישראל.
ממרכז ליב"ה נמסר: "האר־
גונים הליברליים פועלים בשיטת 
'עבירה גוררת עבירה', בשאיפתם 
של  היהודית  הזהות  את  לפרק 
את  אבן.  אחרי  אבן  המדינה 
שהביא  השבות  בחוק  העיוות 
נט־ רבים  גויים  בו  למצב  אותנו 
מעים בתוכנו, הם מנסים "לתקן" 
עם מיטוט מערך הגיור הממלכתי 
שתחת הרבנות הראשית, והפעם 

במסגרת 'מתווה ניסים'.
המדינה  תשובת  לקראת 
היום  להינתן  שאמורה  לבג"ץ 
המשוואה  את  לעצור  הזמן  הגיע 
לד־ הזו,  והמסוכנת  הטיפשית 

ניסים'  'מתווה  את  לחלוטין  חות 
הש־ חוק  תיקון  בשורש:  ולטפל 
הוא  גיור  כי  שיובהר  באופן  בות 
רק  יש  אמיתי  וגיור  פיקציה,  לא 
היהודית  ההלכה  פי  על  אחד: 
הממלכתי  ההלכתי  הגוף  ותחת 
הראשית  הרבנות  שהוא  במדינה 

לישראל."

בגלל הבצורת 

נמיביה תעמיד פילים וג'ירפות 
למכירה פומבית 

המדינה שבדרום אפריקה סובלת ממיעוט חמור של גשמים, והמשרד לאיכות 
הסביבה רוצה להימנע ממותם של בעלי חיים מרעב

מ‡פיוחנן
לפ־ למכור  אישרה  נמיביה 
פילים  כולל  בר,  חיות  אלף  חות 
וג'ירפות, כדי לצמצם את אובדן 
ממיליארד  יותר  ולגרוף  החיים 
אמרו  כך   - שימור  לצורכי  דולר 
מב־ הסובלת  במדינה  הרשויות 

צורת חמורה. 
שנת  שזו  העובדה  "לאור 
סוגים  ימכור  המשרד  בצורת, 
שונים של מינים מכה אזורים מו־
גנים כדי להגן על שטחי המרעה 
ובמקביל לייצר הכנסות נדרשות 
והשמורות",  הפארקים  לניהול 
הס־ לאיכות  המשרד  דובר  אמר 

ביבה, רומאו מויונדה.
אפריקה  שבדרום  המדינה 
בחודש  לאומי  אסון  על  הכריזה 
שעבר, ושירותי החיזוי צופים כי 
הב־ בפני  עומדים  מדינה  חלקים 
שנה.   90 זה  ביותר  הקשה  צורת 
ברוב  המרעה  שדות  של  "המצב 
הפארקים שלנו הוא מאוד גרוע, 

בעלי  מספר  את  נצמצם  לא  ואם 
מרעב",  למותם  יוביל  זה  החיים, 

אמר.
דיווח  האחרון  באפריל 
משרד החקלאות כי 63,700 בעלי 
אובדן  בשל  ב-2018  מתו  חיים 
ממזג  כתוצאה  המרעה  שטחי 
שעבר  בשבוע  היבש.  האוויר 
הכריזה הממשלה כי היא תמכור 
כאלף חיות בר, כולל 600 תאוים, 
מהפא־ פילים,  ו-28  ג'ירפות   60
הכספים  שלה.  הלאומיים  רקים 
השימור  לקרן  להגיע  אמורים 

הטבע  שימור  למען  הממשלתית 
הפו־ המכירה  הפארקים.  וניהול 
בעיתונים  פורסמה  שלהם  מבית 

המקומיים החל מיום שישי.
חיים  שבה  נמיביה, 
תאוים,   -960 פילים  כ-6,400 
בינ־ לסיוע  בעבר  קראה  כבר 
שהש־ הבצורת  בעקבות  לאומי 
תושבים,  מיליון  כחצי  על  פיעה 
האוכלוסייה.  מכלל  כחמישית 
באפריל  הכריזה  כבר  הממשלה 
בהן  לחקלאים,  סובסידיות  על 

מזון ומכליות מים.

48 מיליון איש בעלטה: 

ארגנטינה ואורוגוואי נותקו מחשמל
תקלה חמורה ברשת החשמל הותירה חלקים נרחבים מדרום אמריקה בחשיכה 

◆ גם בברזיל ובפרגוואי דווח על הפסקות חשמל בחלקים מהמדינה

מ‡פיוחנן
נרחבת  חשמל  הפסקת 
הותירה את כל ארגנטינה ואורו־
מסרה  כך   - חשמל  ללא  גוואי 
ספקית חשמל מרכזית בארגנטי־
המדינות  בשתי  האוכלוסייה  נה. 
בני  מיליון  כ-48  מונה  השכנות 
גם  שונים,  דיווחים  לפי  אדם. 
ומפרג־ מצ'ילה  מברזיל,  חלקים 

וואי נותרו בעלטה.
בארג־ התקשורת  כלי  לפי 
התרח־ החשמל  הפסקת  נטינה, 
 7:00 השעה  אחרי  קצר  זמן  שה 
הרכבות  תנועת  לעצירת  וגרמה 
שבחלקים  בזמן  זאת  והרמזורים. 
בחירות  לקיום  נערכו  מהמדינה 
במ־ מאסיבית  "תקלה  מקומיות. 
הותי־ המשותפת  החשמל  ערכת 

ואורוגוואי  ארגנטינה  כל  את  רה 
ללא חשמל", מסרה ספקית הח־

שמל "אדסור".
בארגנטינה תיארו הפסקות 
בואנוס  בבירה  נרחבות  חשמל 
איירס שבצפון המדינה, במנדוזה 
ריבדביה  ובקומודורו  שבמערבה 
אח־ נוספות  ובערים  שבדרום, 

רות.
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FREEZE דרינק
עכשיו, כשהקיץ מתחיל באופן רשמי - רשת בתי הקפה הגדולה בישראל, "קפה 
קפה", משיקה את "FREEZE 2019" – קולקציית אייסים מרעננת לימים החמים

משיקה  הקיץ  גם  שנה,  כמדי 
בישראל  הגדולה  הקפה  בתי  רשת 
משקאות  קולקציית  קפה",  "קפה 
קיץ חדשה ומפנקת, לצינון ימי הקיץ 

החמים והלחים של ישראל.
האייסים החדשים בקולקציה:
�      אייס מנגו – משקה טרו־
אלכוהול  להוסיף  (ניתן  מתקתק  פי 

לחיזוק)
�      אייס אמריקנו – האייס 

קפה המרענן של הקיץ
�      אייס קוקי –אייס בטעם 

עוגיות קרמל 

לקיץ  האייסים  קולקציית 
מצטרפת לקטגוריית "משהו מרענן" 
קפה",  "קפה  של  הקבוע  שבתפריט 
וביניהם: לימונענע גרוס, אייס קפה 

מי־ פירות,  שייק  שוקו,  אייס  פקאן, 
פירות  מילקשייק  לוטוס,  לקשייק 

יער ועוד.. 
 קולקציית האייסים החדשים 
2019 בסניפי רשת "קפה קפה" בר־

חבי הארץ
www.cafecafe.co.il

קבוצת קפה קפה
בתי  רשת  הינה  קפה"  "קפה 
בישראל  והגדולה  המובילה  הקפה 
מדן   – ארצית  בפריסה  סניפים  עם 
זו  נכנסה  קפה"  "קפה  אילת.  ועד 
לרשימת  ברציפות  ה-11  השנה 
למדד  עשירית  ושנה  הסופרברנדס, 

100 המותגים המובילים של גלובס.
חלק  היא  קפה",  "קפה  רשת 
בתי  קבוצת  קפה,  קפה  מקבוצת 
בישראל,  הגדולה  והמסעדות  הקפה 

וב־ טיל  ומיקי  נמני  רונן  בבעלות 
 12 כוללת  צימרמן,  נעם  של  ניהולו 
מותגים מובילים מתחום הקולינריה 
רשת  קפה",  "קפה  רשת  ביניהם: 
"לחם ארז", רשת "לחם בשר", רשת 
חומוס  נגיסה,  רשת  קיטשן,  פרש 
לקבוצה  ועוד.  פיאנו  פיאנו  כספי, 
 ,MOOD - מועדון חברים קולינרי
המאגד את הרשתות ומעניק לחברי 

המועדון הטבות, הנחות והפתעות.

הרה"ג ר' אלעזר מרקוביץ זצ"ל
העמיד תלמידים רבים ◆ הרביץ תורה עשרות שנים

לבילרי:‡מ
מרקו־ אליעזר  רבי  ר'  הרה"ג 
נתי־ בישיבת  כר"מ  כיהן  זצ"ל  ביץ' 

בות עולם בבני ברק במשך שנים.
היה תלמיד חכם מופלג שהיה 
הקפדה  לצד  הש"ס,  חלקי  בכל  בקי 
ימי  בתקופת  גם  כבחמורה.  קלה  על 
לי־ נפש  במסירות  מגיע  היה  חוליו 

שיבה למסור שיעורים לתלמידים.
אתמול  התקיימה  הלוויתו 
ישיבת  דרך  ועברה  מביתו  בצהריים 
פוניבז'  החיים  לבית  עולם  נתיבות 

בב"ב.

ים של פרילנסרים חרדים
באירוע בוטיק באקווריום הגדול במזה"ת, הגיעה לסיומה תכנית החממה 

לפרילנסרים חרדים

מ‡:ביופמן
של  הראשון  המחזור  בוגרי 
ליוצרים  החממה   – ביזאפ  תכנית 
ועצמאים חרדים מתחומי המדיה 
בעולם  משתלבים  כבר  והעיצוב, 
חצי  אחרי  הירושלמי.  העסקים 
תצו־ רקע  ועל  הכשרה  של  שנה 
באקווריום  המרהיבה  הדגים  גת 
בירושלים,  התנכ"י  החיות  שבגן 
סיום  אירוע  השבוע  בסוף  נערך 

המחזור הראשון של החממה.
בסיור  התחיל  הסיום  טקס 
בכרישים,  צפיה  מרתק,  לימודי 
שו־ של  הגדול  הביולוגי  במגוון 
בו־ באירוע  והסתיים  הים,  כני 
טיקי מכובד של חלוקת תעודות 
שבמה־ המוכשרים  למסיימים 
להצלחה  טיפים  עוד  קיבלו  לכו 
בי־ ממנכ"ל  המקצועיים  בחיים 
ומהמאמן  קרומבי  איציק  זמקס 
כל  לאורך  אותם  שליווה  העסקי 

התכנית דותן גרבלי.
האירוע,  משתתפי  עבור 
היכו־ על  המדריך  של  ההסברים 
נגד  "לשחות  הדגים  של  לות 
מהלהקה",  חלק  ו"להיות  הזרם" 
מוכרות,  קלישאות  רק  לא  הם 

אלא גם חלק מהכלים המעשיים 
העצ־ היוצרים  קבוצת  שקיבלו 
ההכשרה  חודשי  במהלך  מאיים 

בחממת ביזאפ.
של  הברכה  דברי  אחרי 
אברהם  עו"ד  התכנית,  שותפי 
יוסטמן סמנכ"ל קרן ק.מ.ח, אודי 
בן דרור סמנכ"ל הרשות לפיתוח 
יו"ר  אייכלר  מרדכי  ר'  ירושלים, 
נציג  טיומקין  ודן  גלובל  אחים 
הבוגרים  עלו  ישראל,  ג'וינט 
עצמם,  את  להציג  זה  אחר  בזה 
בח־ שעברו  האישי  הפיתוח  את 
המקצועיים  ההישגים  ואת  ממה 

שלהם.
הפרי־ עושים  אלה,  בימים 
הראשונים  הצעדים  את  לנסרים 
זהו  חלקם  כשעבור  כעצמאיים 
בת־ כעצמאיים,  שני  כבר סיבוב 

הצלחות  יחוו  הם  שהפעם  קווה 
"התכנית  יותר.  גדולות  עסקיות 
המומחיות  את  להגדיר  לי  עזרה 
שלי, לדעת איך למתג את עצמי, 
לב־ עסקים,  לבעלי  לפנות  כיצד 
להר־ ובעיקר  מחיר  הצעות  נות 
תש־ לדרוש  עצמי  עם  בנוח  גיש 
לום ראוי עבור מה שאני עושה", 

מיתוג  חברת  בעל  אליהו  סיפר 
שפתח במהלך התכנית.

נע־ כבר  ביז-אפ,  בהנהלת 
המחזור  פתיחת  לקראת  רכים 
השני של החממה במטרה לסייע 
חרדים,  יוצרים  שיותר  לכמה 
יותר.  טובים  לעצמאיים  להפוך 
"היום אתה כבר לא יכול להסת־
כמע־ שלך  הכישורים  על  רק  מך 
מוכשר  וידאו  עורך  או  מחונן  צב 
דינוביץ,  אליהו  אומר  במיוחד", 
ומדיה  לעיצוב  החממה  מנהל 
וח־ יזמות  מתחם   - ביזמקס  של 
"לצד  חרדים,  לגברים  דשנות 
אוטומ־ תהליכים  של  הטמעה 
מתקדמות,  וטכנולוגיות  טיים 
קיימת עליה משמעותית בביקוש 
בעלי  מקצוע  ובעלי  לעובדים 
יותר,  טובים  חברתיים  כישורים 
לח־ מוסף  ערך  להעניק  שיוכלו 
ברות ולמעסיקים. בחממה אנחנו 
את  לפתח  היוצרים  את  מלמדים 
ביקורתית,  חשיבה  היצירתיות, 
מורכ־ בעיות  פתרון  חדשנות, 
שיסייעו  דומים  וכישורים  בות, 
העסקים  בעולם  להתמודד  להם 

החדש".

מול איראן: 

בריטניה שולחת חיילים למפרץ
הטיימס מדווח שבריטניה שולחת חיילים להגן על הספינות שלה במפרץ, 
בעקבות תקיפת מכליות הנפט ◆ בטהרן זועמים וזימנו לשיחה את השגריר 

הבריטי

מ‡פיוחנן
מכליות  לתקיפת  בתגובה 
 100 בריטניה  שולחת  הנפט 
חיילים למפרץ הפרסי, שישמרו 
באזור.  הבריטיות  הספינות  על 
הבריטי.  ה"טיימס"  מדווח  כך 
ההסלמה  בעקבות  הדיווח,  לפי 
יחידת  חיילי  יגיעו  האחרונה 
לה־ ה-42"  "הקומנדו  העילית 
קים כוח משימה מיוחד במפרץ 
לפ־ מהבסיס  ייצאו  הם  הפרסי. 
על  ישמרו  שם  למפרץ,  לימות' 
ספינות חיל הים הבריטי - ועל 

כלי הנשק שיש בספינות.
הים  חיל  של  הספינות 
במ־ לסיורים  יוצאות  המלכותי 
לבריטניה  שיש  מהבסיס  פרץ 

שעב־ בשנה  שנפתח  בבחריין, 
הב־ הצבא  לסירות  בנוסף  רה. 
שאר  על  החיילים  ישמרו  ריטי 
במפרץ  הבריטיים  השיט  כלי 

הפרסי.
הבי־ ועדת  צפויה  השבוע 
הבריטית,  הממשלה  של  טחון 
"קוברה", לדון בהסלמה במפרץ 
ובהצעות לשלוח חיילים לאזור. 
את  ארה"ב  תגברה  לאחרונה 
אחרי  הפרסי,  במפרץ  כוחותיה 
שנשקפים  איומים  על  דיווחים 

לכוחות האמריקניים באזור.
ארה"ב,  כמו  בריטניה, 
המהפ־ משמרות  את  מאשימה 
כה בתקיפת שתי מכליות הנפט 
שהייתה  תקיפה   – חמישי  ביום 
במפרץ עומאן, שמחבר בין המ־

פרץ הפרסי לים הערבי. התקי־
פה העלתה חשש לעימות במצר 
אסטרטגית  נקודה   - הורמוז 
כ-20  יום  מדי  עוברות  שדרכה 

מיליון חביות נפט.
ג'רמי  הבריטי  החוץ  שר 
האנט אמר שאין שום גורם אחר 
לא יכול להיות אחראי לפעולה 
הזהיר  האנט  איראן.  מלבד  הזו 
עלולות  טהרן  של  שלמתקפה 
להיות השלכות קטסטרופליות. 
סרטון  ארה"ב  פרסמה  שלשום 
מיוחדים  כוחות  נראים  שבו 
ימי  מוקש  מסירים  איראניים 
שלא התפוצץ מאחת המכליות.

בזעם  הגיבה  איראן 
הט־ את  ומכחישה  להאשמות 

ענות נגדה. 
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בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
21

החופשה המושלמת: תכניות ופעילויות מרתקות מדי יום ולילה

בריכה ענקיתמרחצאות חמיםפנסיון מלא

משקאות חמים, מיצים, 
בירות ומשקאות מוגזים, 

שלגונים מרעננים

הכל 
כלול

 שפע של הפעלות ויצירות לילדים 
לאורך כל היום במתחם ממוזג 

בליווי צוות חינוכי, מנוסה ואחראי

מופע מרכזי 
לילדים מדי יום 
בשעות אחה"צ

24

7 לילות - יום חינם

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

ד'-י"א תמוז | 7-14.7.19 | הכל כלול במחיר
חבילת סופ"ש במחיר מיוחד

חמישי-ראשון פרשת בלק | ח'-י"א תמוז | 11-14.7
 מתקני המלון פתוחים עד שעה 

רק ₪3790לפני שבת ונפתחים בצאת השבת

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

הקיץ הזה תהנו מחופשה ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר!
במלון תהנו מ:חדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא: 4 ארוחות ביום, ארוחות 
שף ברמה קולינרית עשירה, שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה, מזנון בריכה, קפה 

ועוגות אחר הצהריים, ארוחת חצות קלה.
כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח, ג�קוזי, סאונה רטובה / יבשה, 
נפרד, בריכת מים מתוקים חצי אולימפית עם קירוי מיוחד,  חדר כושר, סולריום 
תכניות  הרצאות,  שחיה,  ולימוד  מים  התעמלות  אטרקטיביות,  מים  מגלשות 
מחול  ערבי  היומי,  דף  שיעור  לשעון,  מסביב  המשפחה  לכל  מרתקות  ופעילויות 
והתעמלות לנשים ועוד. 32 חדרי טיפולים ובריכת גופרית - במחירים אטרקטיביים.

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

הזמנות:
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מחר: יחלו המוני בית ישראל 
בלימוד מסכת ערכין

היום יסיימו את לימוד מסכת בכורות ◆ בעוד מספר חודשים יסיימו את הש"ס

לבילרי:‡מ
וברח־ בארה"ק  ישראל  עם 
בי תבל הלומדים את לימוד הרף היומי 
של  מיסודה  הקדושה  התקנה  במסגרת 
בכ־ זי״ע,  מלובלין  שפירא  מהר׳׳מ  מרן 
בווינה  ישראל  אגודת  של  הגדולה  נסיה 

מסכת  שני  אתמול  סיימו  תרפ״ג,  בשנת 
בלימוד  שלישי  היום  ויחלו  בכורות, 

מסכת ערכין.
מסכת  לימוד  התחלת  לקראת 
האחרונות  המסכתות  אחת  ערכין, 
במ־ הש״ס  לסיום  שנה  וכחצי  שבש׳׳ס, 

תש״פ, מעוררים  טבת  ז׳  ביום  ה13  חזור 
הרבנים ומגידי השיעור שליט״א לכל מי 
עולמו  קונה  יש  כי  הצטרף,  לא  שעדייו 
והמתאים  הראוי  הזמן  וזהו  אחת  בשעה 
להצטרף ללגיון לומדי הדף, וללמוד יחד 
עם כלל ישראל את הלימוד בדף העולמי.

הרה"ג ר' נפתלי לב זצ"ל 
העמיד תלמידים רבים ◆ הרביץ תורה עשרות שנים

לבילרי‡מ
לב  נפתלי  ר'  הרה"ג  ב"ב: 
זצ"ל. בן 90, כיהן כזקן הרמי"ם 
בת"א  החדש  היישוב  בישיבת 

במשך למעלה מ-60 שנה והע־
מיד אלפי תלמידים. 

מבכים  ומכריו  תלמידיו 
מיוחד  יהודי  היה  מותו:  את 
בדברי  דיבור  תמיד  במינו, 

אותו,  שפגש  מי  כל  עם  תורה 
צנוע  ואמיתי  מעמיק  אדם  היה 
ההסב־ בכושר  בדרא  חד  ועניו, 
ונעימות  שלימות  בו  היתה  רה, 

מיוחדת.

300 חקלאים פלסטינים 
מאיו"ש ביקרו בגני התערוכה

המנהל האזרחי תיאם כניסת 300 פלסטינים לתערוכת החקלאות ״אגרומשוב״ בתל אביב

לבילרי:‡מ
במ־ החקלאות  מטה  קצין 
כניסתם  את  תיאם  האזרחי  נהל 
פל־ בכירים  חקלאים  כ-300  של 
ושומרון,  יהודה  מאזור  סטינים 
לתערוכה החקלאית ׳אגרומשוב׳ 
בתל  התערוכה  בגני  שהתקיימה 

אביב.
נחשפו  התערוכה  במהלך 
לטכנולו־ הפלסטינים  החקלאים 
ולחדש־ מתקדמת  חקלאית  גיה 
בנוסף,  בתחום.  הישראלית  נות 
ישרא־ עסקים  אנשי  עם  נפגשו 
במטרה  החקלאות  מתחום  לים 
פעו־ לשיתופי  הזדמנויות  ליצור 

לה עסקיים בתחום.
במ־ החקלאות  מטה  קצין 
מועדי: "ענף  סמיר  האזרחי,  נהל 

החקלאות הוא מנוע כלכלי חשוב 
והתיאום  הפלסטינית,  בחברה 
פעם.  מאי  הדוק  באופן  מתבצע 
פלסטינים  חקלאים  השתתפות 
לשלבם  במטרה  הכרחית  הינה 

ובעו־ בישראל  החקלאות  בענף 
לם. הידע שצוברים המשתתפים 
החקלאי  הענף  לפיתוח  תורם 
לב־ ועוזר  הפלסטינית  והכלכלה 

נות את האמון בין הצדדים".
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מחר: יחלו המוני בית ישראל 
בלימוד מסכת ערכין

היום יסיימו את לימוד מסכת בכורות ◆ בעוד מספר חודשים יסיימו את הש"ס

לבילרי:‡מ
וברח־ בארה"ק  ישראל  עם 
בי תבל הלומדים את לימוד הרף היומי 
של  מיסודה  הקדושה  התקנה  במסגרת 
בכ־ זי״ע,  מלובלין  שפירא  מהר׳׳מ  מרן 
בווינה  ישראל  אגודת  של  הגדולה  נסיה 

מסכת  שני  אתמול  סיימו  תרפ״ג,  בשנת 
בלימוד  שלישי  היום  ויחלו  בכורות, 

מסכת ערכין.
מסכת  לימוד  התחלת  לקראת 
האחרונות  המסכתות  אחת  ערכין, 
במ־ הש״ס  לסיום  שנה  וכחצי  שבש׳׳ס, 

מעוררים  תש״פ,  טבת  ז׳  ביום  ה13  חזור 
הרבנים ומגידי השיעור שליט״א לכל מי 
עולמו  קונה  יש  כי  הצטרף,  לא  שעדייו 
והמתאים  הראוי  הזמן  וזהו  אחת  בשעה 
להצטרף ללגיון לומדי הדף, וללמוד יחד 
עם כלל ישראל את הלימוד בדף העולמי.

הרה"ג ר' נפתלי לב זצ"ל 
העמיד תלמידים רבים ◆ הרביץ תורה עשרות שנים

לבילרי‡מ
לב  נפתלי  ר'  הרה"ג  ב"ב: 
זצ"ל. בן 90, כיהן כזקן הרמי"ם 
בת"א  החדש  היישוב  בישיבת 

במשך למעלה מ-60 שנה והע־
מיד אלפי תלמידים. 

מבכים  ומכריו  תלמידיו 
מיוחד  יהודי  היה  מותו:  את 
בדברי  דיבור  תמיד  במינו, 

אותו,  שפגש  מי  כל  עם  תורה 
צנוע  ואמיתי  מעמיק  אדם  היה 
ההסב־ בכושר  בדרא  חד  ועניו, 
ונעימות  שלימות  בו  היתה  רה, 

מיוחדת.

300 חקלאים פלסטינים 
מאיו"ש ביקרו בגני התערוכה

המנהל האזרחי תיאם כניסת 300 פלסטינים לתערוכת החקלאות ״אגרומשוב״ בתל אביב

לבילרי:‡מ
במ־ החקלאות  מטה  קצין 
כניסתם  את  תיאם  האזרחי  נהל 
פל־ בכירים  חקלאים  כ-300  של 
ושומרון,  יהודה  מאזור  סטינים 
לתערוכה החקלאית ׳אגרומשוב׳ 
בתל  התערוכה  בגני  שהתקיימה 

אביב.
נחשפו  התערוכה  במהלך 
לטכנולו־ הפלסטינים  החקלאים 
ולחדש־ מתקדמת  חקלאית  גיה 
בנוסף,  בתחום.  הישראלית  נות 
ישרא־ עסקים  אנשי  עם  נפגשו 
במטרה  החקלאות  מתחום  לים 
פעו־ לשיתופי  הזדמנויות  ליצור 

לה עסקיים בתחום.
במ־ החקלאות  מטה  קצין 
מועדי: "ענף  סמיר  האזרחי,  נהל 

החקלאות הוא מנוע כלכלי חשוב 
והתיאום  הפלסטינית,  בחברה 
פעם.  מאי  הדוק  באופן  מתבצע 
פלסטינים  חקלאים  השתתפות 
לשלבם  במטרה  הכרחית  הינה 

ובעו־ בישראל  החקלאות  בענף 
לם. הידע שצוברים המשתתפים 
החקלאי  הענף  לפיתוח  תורם 
לב־ ועוזר  הפלסטינית  והכלכלה 

נות את האמון בין הצדדים".

mailto:yehudatzin@gmail.com
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03-742-742-7

כינוס תורה וסיום מסכת בבית 
הכנסת המרכזי במוסקבה

בראשות רבה הראשי של רוסיה כינוס תורה לכבוד אסרו חג דמתן תורה ◆ 
סיום מסכת סוכה והתחלת מסכת ראש השנה בלימוד דף הקהילה במוסקבה

לבילרי:‡מ
במעמד רב רושם לכבודה של 
תורה וחסידות, נערך באסרו חג דחג 
בית  בהיכל  תורה  כינוס  תורה,  מתן 
רושצ׳ה״  ״מארינה  המרכזי  הכנסת 
הרא־ רבה  בראשות  מוסקבה,  במרכז 
שי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר 
סוכה  מסכת  סיום  בשילוב  שליט״א, 
בלימוד  השנה,  ראש  מסכת  והתחלת 

״דף הקהילה״ במוסקבה. 
מנכ״ל  הנחה  המעמד  את 
הרב מרדכי ויסברג,  הקהילה השליח 
שכיבד את השליח הרב דן הכהן לוק־
שין, מראשי הישיבה הגדולה ״תומכי 
במוסקבה  ליובאוויטש״   - תמימים 
הלכתי  פלפול  העלה  והוא  בדברים, 
שני  טוב  יום  בנושא  לתלפיות  ערוך 

של גלויות.

מגיד  ערך  המסכת  סיום  את 
ורב  הכולל  ראש  המסור,  השיעור 
מערכת הכשרות המהודרת הרב יוסף 
מסכת  לימוד  ובהתחלת  מרזל,  יצחק 
ראש השנה, כובד הרב הראשי הגר״ב 
לאזאר, שמזה למעלה משלוש-עשרה 
שנה ברציפות, מתחיל את המסכתות 

הקהילה,  דף  של  הלימוד  במסלול 
יושבים  ורבים  רבה  להצלחה  הזוכה 
המורכב  הקבוע,  בשיעור  בוקר  מדי 
לתו־ עתים  הקובעים  יהודים  ממגוון 
״מא־ המרכזי  הכנסת  בית  בהיכל  רה 
רינה רושצ׳ה״, השוקק תפילה ותורה 

במשך כל שעות היום והלילה. 

ַיְחשֹׁב  א  ֶאלָּ ָלל,  כְּ ֶעֶרְך  ַעְצמוֹ  בְּ ִיְמָצא  א  לֹּ שֶׁ הּוא  ָהֲעָנָוה  ִעיָקר  ה  ְוִהנֵּ

ינּו ָעֵלינּו". ַעד  י ַתלִּ שֶׁהּוא ָהַאִין, ּוְכַמֲאַמר ֶהָעָניו (שְׁמוֹת טז, ז): "ְוַנְחנּו ָמה כִּ

ְמאֹד.  ּוָמאּוס  ּוָבזּוי  ְבָרִאים,  ַהנִּ ָכל  בְּ שֶׁ ֵפָלה  ַהשְּׁ ה  ִריָּ ַהבְּ ְבֵעיָניו  הּוא  ְהֶיה  יִּ שֶׁ

ּדוֹת ִנְגָררוֹת ַאֲחֶריָה.  ל שְָׁאר ַהמִּ את, כָּ ה ַהזֹּ דָּ ׂיג ַהמִּ ִמיד ְלַהשִּ ְוַכֲאשֶׁר ִייַגע תָּ

ְרֶאה ַעְצמוֹ ְלַאִין ִלְפֵני ַמֲאִצילוֹ,  נִּ ה ָהִראׁשוָֹנה ֲאשֶׁר ּבוֹ, שֶׁ דָּ ֶתר ַהמִּ ֲהֵרי ַהכֶּ שֶׁ

ִציאּות,  טוֹב ְמאֹד ִמן ַהמְּ רוֹ  ׁש, ְוַיְחשֹׁב ֶהְעדֵּ ַאִין ַממָּ ְך ָיִשׂים ָהָאָדם ַעְצמוֹ  כָּ

ְבֶזה ֲאשֶׁר ָעָליו  ֶהם, ְוהּוא ַהנִּ ין ִעמָּ ִאּלּו ַהדִּ ים אוֹתוֹ כְּ ַבזִּ ּוָבֶזה ִיְהֶיה ְלנַֹכח ַהמְּ

ּדוֹת ַהּטוֹבוֹת: ת ִקְנַין ַהמִּ ָהָאשָׁם, ְוזוֹ ִתְהֶיה ִסבַּ

עצות להרגיל עצמו בענוה
ְמָעט,  ְמַעט  ֵאּלּו  ְדָבִרים  בִּ ַעְצמוֹ  ָהָאָדם  יל  ְלַהְרגִּ רּוָפה  תְּ ָמָצאִתי  ַוֲאִני 

שֶׁת  ְחבֹּ תַּ ְוהּוא  ָהֲעָנָוה  ֲעֵרי  שַׁ בְּ ֵנס  ְוִיכָּ ֲאָוה  ַהגַּ ֵמחִֹלי  ּה  בָּ ה  ְתַרפֶּ יִּ שֶׁ ֶאְפשָׁר 

ים: לֹשָׁה ַסמִּ ֲעָשׂה ִמשְּׁ ַהנַּ

שִֶׁאם  ּיּוַכל.  שֶׁ ַמה  ל  כָּ בוֹד  ֵמַהכָּ ּבוֵֹרַח  ִלְהיוֹת  ַעְצמוֹ  יל  ְרגִּ יַּ שֶׁ  - ָהַאַחת 

ַבע  ַהטֶּ ה  ְוִיְתַרצֶּ ֲאָוה,  ַהגַּ ַצד  ַעל  ֶהם  בָּ ד  ִיְתַלמֵּ ָאָדם,  ֵני  בְּ דּוהּו  ַכבְּ יְּ שֶׁ ִיְתַנֵהג 

י יּוַכל ְלֵהָרֵפא. ָכְך, ּוְבקֹשִׁ ִמיד בְּ תָּ

ֵני  בְּ שֶׁ ֱהיוֹת  ִעם  ְויֹאַמר,  ִבְזיוֹנוֹ,  בְּ ִלְראוֹת  ְבּתוֹ  ַמְחשַׁ יל  ְרגִּ יַּ שֶׁ  - ה  ִניָּ ַהשְּׁ

ַעְצִמי  בְּ יר  ַמכִּ ֵאיִני  ֲאִני  ְוִכי  ה,  ִמזֶּ ִלי  ַמה  ְגִריעּוִתי  ֶאת  יוְֹדִעים  ֵאיָנם  ָאָדם 

ֲאָכל  ַהמַּ כֶֹלת ּוִבְזיוֹן  ַהיְּ ַהְיִדיָעה ְוֻחְלשַׁת  ר  ֶהְעדֵּ ִאם בְּ ָכְך ְוָכְך,  ֲאִני ִנְבֶזה בְּ שֶׁ

ֵעיָניו ִנְמָאס. ְהֶיה ִנְבֶזה בְּ יִּ ּנּו ְוַכּיוֵֹצא, ַעד שֶׁ ֶרׁש ַהּיוֵֹצא ִממֶּ ְוַהפֶּ

ְותוַֹכַחת  ָטֳהָרה  בְּ ְוִיְרֶצה  ִמיד  תָּ ֲעוֹנָֹתיו  ַעל  ְחשֹׁב  יַּ שֶׁ  - ִלישִׁית  ַהשְׁ

א ַיְטִרידּוִני  לֹּ עוָֹלם שֶׁ בָּ ּסּוִרין ַהּיוֵֹתר טוִֹבים שֶׁ ְוִיּסּוִרים, ְויֹאַמר, ַמה ֵהם ַהיִּ

ֲהֵרי לֹא  ֻפהּו, שֶׁ הּו ִויַגדְּ ָחְרפּוהּו ִויַבזֻּ יְּ ם ֵמֵאּלּו שֶׁ ֻכלָּ ֵמֲעבוַֹדת ה', ֵאין ָחִביב בְּ

ּוַמְלּבּוׁשוֹ, ְולֹא ִיְמְנעּו  ֳחָלִאים, ְולֹא ִיְמְנעּו ֲאִכיָלתוֹ  בָּ ְואֹנוֹ  חוֹ  ּנּו כֹּ ִיְמְנעּו ִממֶּ

ְלִהְתַעּנוֹת  ַמה ִלי  ֶהם ְויֹאַמר  בָּ ץ  ַיְחפֹּ ׁש  ַממָּ ן  כֵּ ִאם  ִמיָתה.  ָבָניו בְּ י  ְוַחיֵּ יו  ַחיָּ

ִחי ֵמֲעבוַֹדת ה' ַוֲאִני לוֵֹקַח אָֹתם  ְחִלשִׁים כֹּ ים ּוְבַמְלִקּיוֹת ַהמַּ שַׂקִּ ף בְּ גֵּ ְלִהְסתַּ

ִחי ְולֹא  ָתם ִלי, ְולֹא ָיסּור כֹּ ֵני ָאָדם ְוֶחְרפָּ ִבְזיוֹן בְּ ף בְּ גֵּ ָיִדי, יוֵֹתר טוֹב ֶאְסתַּ בְּ

ֶהם.  בָּ ץ  ַיְחפֹּ ה  ְוַאְדַרבָּ ֶהם,  בָּ ִישְַׂמח  ָעָליו  ָהֶעְלּבוֹנוֹת  בֹאּו  יָּ שֶׁ כְּ ּוָבֶזה  ֵיָחֵלׁש. 

ֶזה ָכל ָיָמיו.  ד בָּ שֶׁת ְלִלּבוֹ ְוִיְתַלמֵּ ְחבֹּ ים ֵאּלּו תַּ לֹשֶׁת ַסמִּ ְוַיֲעֶשׂה ִמשְּׁ

י"ד לחודש
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 למרות ההצהרות:

הוקפאו 150 תקני מתמחים 
לפי הדיווח בכאן, משרד הבריאות הגיע להסכמות עם האוצר, אך המהלך לא 
בוצע ◆ בנוסף, רופאים מדווחים כי מוקפאים גם תקנים קיימים של מתמחים 

במחלקות פנימיות

מ‡פיוחנן
משרד  הצהרות  למרות   
הבריאות על 150 תקנים חדשים 
לרופאים מתמחים שהוקצו לבתי 
כלל.  בוצע  לא  הדבר  החולים, 
מדובר  כי  דווח  חדשות  בכאן 
הכריז  שעליהם  תקנים  ב-150 
שנה  חצי  לפני  הבריאות  משרד 
בעקבות  הוקצו  שכבר  לאחר 
הסכמות עם משרד האוצר. כעת 
מודים במשרד הבריאות כי תוס־
פת התקנים מעוכבת ותולים זאת 
במשרד  ביורוקרטיים.  בהליכים 
מייחסים את העיכוב, בין השאר, 
להליכי אישור מול משרד המש־

פטים ולצורך במבחני תמיכה.
בתוך כך, רופאים מדווחים 
ברח־ שונים  חולים  בבתי  כי 
תקנים  גם  מוקפאים  הארץ  בי 
מתמחים  רופאים  של  קיימים 
ניתן  ולא  פנימיות  במחלקות 
מתפנה.  שהתקן  לאחר  לאיישם 
החולים  בבתי  הדיווחים,  לפי 
בילינסון  מאיר,  ברזילי,  וולפסון, 

וסורוקה לא ניתן לקבל מתמחים 
שיש  פנימיות  למחלקות  חדשים 
למרות  זאת,  פנויים.  תקנים  בהן 
שהתקנים קיימים ולמרות שמח־
לקות רבות מתמודדות עם עומס 
מטופלים ונמצאות במצוקת כוח 

אדם. 
כל בתי החולים המדוברים 
הכחישו כי קיימת במחלקותיהם 
לכך  בתגובה  תקנים.  הקפאת 
פנימית  לרפואה  מהאיגוד  נמסר 
התופעה  על  לאיגוד  "ידוע  כי 
מנה־  110 ע״י  המועבר  ממידע 
בארץ.  הפנימיות  המחלקות  לי 
כבר  קיימת  המתוארת  המציאות 

במצב  נוסף  נדבך  ומהווה  שנים 
הפנימיות  המחלקות  של  הקשה 

בישראל".
נמסר  הבריאות  ממשרד 
בתגובה: "לאחר עבודה מאומצת 
והאוצר,  הבריאות  משרדי  של 
תוכנית  שנת 2018  בסוף  אושרה 
מתמחים  תקני   150 להקצאת 
הרבעון  במהלך  החולים.  בבתי 
ידי  על  נעשו   2019 של  הראשון 
המשלי־ המהלכים  המשרד 

והמימון  התקנים  להקצאת  מים 
לרבות  הראשונה,  הפעימה  של 
המדינה  שירות  נציבות  אישור 

ופרסום טיוטת מבחן תמיכה.

 למשרד חרדי בתחום הבניה מזכיר/ה

 לעבודה מהבית. לעבודה שקטה מול

 לקוחות וספקים, 3-4 שעות ביום, שכר

 בסיס 40 ש"ח לשעה. * דרוש עורך תורני

 עם כישרון כתיבה - עבודה מהבית. 3-4

 .שעות ביום, שכר 40 ש"ח לשעה

קריירה 072-22-222-62

דירה להשכרה 

2 חדרים ק"ק

ברחוב בהרן ירושלים

מתאים גם למשרד

052-8309509

mailto:msh5380380@gmail.com
mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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 למרות ההצהרות:

הוקפאו 150 תקני מתמחים 
לפי הדיווח בכאן, משרד הבריאות הגיע להסכמות עם האוצר, אך המהלך לא 
בוצע ◆ בנוסף, רופאים מדווחים כי מוקפאים גם תקנים קיימים של מתמחים 

במחלקות פנימיות

מ‡פיוחנן
משרד  הצהרות  למרות   
הבריאות על 150 תקנים חדשים 
לרופאים מתמחים שהוקצו לבתי 
כלל.  בוצע  לא  הדבר  החולים, 
מדובר  כי  דווח  חדשות  בכאן 
הכריז  שעליהם  תקנים  ב-150 
שנה  חצי  לפני  הבריאות  משרד 
בעקבות  הוקצו  שכבר  לאחר 
הסכמות עם משרד האוצר. כעת 
מודים במשרד הבריאות כי תוס־
פת התקנים מעוכבת ותולים זאת 
במשרד  ביורוקרטיים.  בהליכים 
מייחסים את העיכוב, בין השאר, 
להליכי אישור מול משרד המש־

פטים ולצורך במבחני תמיכה.
בתוך כך, רופאים מדווחים 
ברח־ שונים  חולים  בבתי  כי 
תקנים  גם  מוקפאים  הארץ  בי 
מתמחים  רופאים  של  קיימים 
ניתן  ולא  פנימיות  במחלקות 
מתפנה.  שהתקן  לאחר  לאיישם 
החולים  בבתי  הדיווחים,  לפי 
בילינסון  מאיר,  ברזילי,  וולפסון, 

וסורוקה לא ניתן לקבל מתמחים 
שיש  פנימיות  למחלקות  חדשים 
למרות  זאת,  פנויים.  תקנים  בהן 
שהתקנים קיימים ולמרות שמח־
לקות רבות מתמודדות עם עומס 
מטופלים ונמצאות במצוקת כוח 

אדם. 
כל בתי החולים המדוברים 
הכחישו כי קיימת במחלקותיהם 
לכך  בתגובה  תקנים.  הקפאת 
פנימית  לרפואה  מהאיגוד  נמסר 
התופעה  על  לאיגוד  "ידוע  כי 
מנה־  110 ע״י  המועבר  ממידע 
בארץ.  הפנימיות  המחלקות  לי 
כבר  קיימת  המתוארת  המציאות 

במצב  נוסף  נדבך  ומהווה  שנים 
הפנימיות  המחלקות  של  הקשה 

בישראל".
נמסר  הבריאות  ממשרד 
בתגובה: "לאחר עבודה מאומצת 
והאוצר,  הבריאות  משרדי  של 
תוכנית  שנת 2018  בסוף  אושרה 
מתמחים  תקני   150 להקצאת 
הרבעון  במהלך  החולים.  בבתי 
ידי  על  נעשו   2019 של  הראשון 
המשלי־ המהלכים  המשרד 

והמימון  התקנים  להקצאת  מים 
לרבות  הראשונה,  הפעימה  של 
המדינה  שירות  נציבות  אישור 

ופרסום טיוטת מבחן תמיכה.

 למשרד חרדי בתחום הבניה מזכיר/ה

 לעבודה מהבית. לעבודה שקטה מול

 לקוחות וספקים, 3-4 שעות ביום, שכר

 בסיס 40 ש"ח לשעה. * דרוש עורך תורני

 עם כישרון כתיבה - עבודה מהבית. 3-4

 .שעות ביום, שכר 40 ש"ח לשעה

קריירה 072-22-222-62

דירה להשכרה 

2 חדרים ק"ק

ברחוב בהרן ירושלים

מתאים גם למשרד

052-8309509

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

יוםומורמעובבבבעוךברימירון

mailto:hillel@lehmaaseh.com
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רובח

יוםומורמעובבבבעוךברימירון
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רובח

מורזכרוזמניםביןיביטייניממויזנירמונכברכובעמח
יוםוירר
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רובח

בבמוסמרכזיכנסבבימסכוסיוםורכבוכינוס
יוםוינזרוב
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רובח

בבמוסמרכזיכנסבבימסכוסיוםורכבוכינוס
יוםוינזרוב
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רובח

ובבייחסיייייכרמביביוחנוכמזוזביעמעמ
יוםיועפרוכטר


