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מועצת העיר 
טבריה התפזרה 

לאחר שראש העיר 
לא הצליח 

להעביר את תקציב

נשיא סין יגיע 
מחר לביקור 

היסטורי 
בצפון קוריאה

כסף קטרי 
בעזה זולג 

לזרוע הצבאית 
של חמאס

"במהלך כל שנה נחסכים למשפחות המשתתפות 
בפעילות מסילה, בזכות התכניות המקצועיות 

וההדרכה האישית, יותר מעשרות מיליוני ש"ח !"

מפלה קשה לרון קובי:

!כל שקל = 13 ט"ו- ט"ז סיוון
18-19/6/2019 שעות אחרונות לקמפייןמחזירים אותם למסילה

3528לתרומה חייגו:

בליכוד משנים 
אסטרטגיה:

ממלחמה בליברמן, 
להתעלמות

דיווח: ארה''ב מתכננת 
תקיפה טקטית באיראן  
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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 
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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
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פרנו // „ו„ פרי„

וב מוכיח בורו 
מדי־ כי  טען  בה  כתב  לפיד  יאיר  הכנסת  חבר 

לפיד  הביא  בידיעה  כלכלי.  למשבר  בדרך  ישראל  נת 

שורה של נתונים והצעות, שכצפוי התבררו מהר מאוד 

כדמגוגיה שאיננה נכונה. 

הנה לפניכם טור בעניין שפורסם באתר 'רוטר':

"ראשית, להציג את הגרעון נומינלית זה מטופש 

משום  שקל״)  מיליארד  ה-50  את  עבר  כבר  (״הגרעון 

שאין מדובר בנתון העומד בפני עצמו, אלא בכזה הנג־

זר כשיעור מהתוצר (זו גם הסיבה שיעד הגרעון נקבע 

שיעורית ולא אבסולוטית). לפיד בחר לנקוב במספר 

משכנע  זה  כי  פשוט  מיליארד״)  (״50  ועגול  מפוצץ 

יותר, אבל התעלם מהנתון הרלוונטי לבחינה מושכלת 

החוב־ יחס   - הגרעון  השלכות  של  ופרופורציונלית 

הכלכ־ מציגה  החוב-תוצר  ביחס  הקשור  בכל  תוצר. 

כ-10  של  (ירידה  פנומנליים  ביצועים  הישראלית  לה 

נקודות האחוז לכ-60%) ומצבנו טוב בהרבה ממרבית 

הנתון  הקרובה  שבשנה  נכון  אז   .OECD-ה מדינות 

שנים  אחרי  מסוימת  עליה  על  להצביע  עתיד  הזה 

התנהלות  בשל  השאר,  (בין  קונסיסטנטית  ירידה  של 

ממשלתית לא אחראית), אבל מפה ועד ״קטסטרופה 

כלכלית״ הדרך ארוכה.

בעיקר  הוא  לפיד  שהשאיר  העודף  הגרעון   •"

כשר  בתקופתו  מזל.  והרבה  נכון  תזמון  של  תולדה 

אוצר זכה המשק הישראלי לכמות חסרת-תקדים של 

אקזיטים (וייז, טרוסטיר, וייבר וכד׳) שהכניסו לקופה 

אוצר  שר  כל  אוצר,  לשר  מתוכננים.  לא  מיליארדים 

(ועל אחת-כמה-וכמה כזה שכיהן בסך הכל שנה וחצי 

כלפיד) אין שום נגיעה בהצלחה הזו, לבד מהמזל שנו־

פל בחלקו למנף אותה פוליטית. בדומה לכחלון שנוהג 

ב--2016 בקופה  שהשאיר  העודף  בגרעון  להתפאר 

2017 הגם שנבעו בעיקר מהצלחות שאין לו שום קשר 

ומלאנוקס).  מובילאיי  של  האקזיטים  (דוגמת  אליהן 

להצביע  יודע  לפיד  של  תומכיו  מבין  מישהו  אדרבה, 

על צעד כלכלי משמעותי שהוביל כשר אוצר שהטיב 

בסדרי-גודל של מיליארדים עם הכלכלה הישראלית? 

הכלכליות  שההצלחות  מבינים  תומכיו  גם  שמא  או 

ומהל־ לאיש  כלל  נוגעות  לא  בתקופתו  הקרדינליות 

כיו?

של  לזה  מדינה  של  מינוף  בין  ההשוואה  גם   •"

פרנו // ‡ברהם ויסמן

לח לך ‡נים ויורו 
שליחים  מבריסק,  חיים  רבי  הגאון  שלח  פעם 

לאסוף כסף לישיבתו. 

הלך  הכסף  רוב  כי  התברר,  השליחים,  כשחזרו 

לא  כמעט  לישיבה  ואילו  בדרך,  הוצאותיהם  לצורך 

נשאר כלום...

אמר להם רבי חיים: כעת הבנתי פשט בפסוק 

"שלח לך אנשים ויתורו". כששלח משה את המרג־

לים, נתן להם כסף להוצאות הדרך. אמר לו ה' "ויתו־

שישאירו  ויותירו.  אלא  'ויתורו',  תקרא  אל   - רו" 

מעט מעות, ולא יבזבזו את הכל על הוצאותיהם...

// מפלה קשה לרון קובי: מועצת העיר „בר המערכ
טבריה התפזרה לאחר שראש העיר 

לא הצליח להעביר את תקציב
בתום ישיבה סוערת הצביעו רוב חברי המועצה נגד התקציב אותו הציע קובי ◆ 

המשמעות: משרד הפנים יוכל למנות וועדה קרואה ולהדיח את קובי

מ‡: ח. פרנ˜ל
רון  טבריה,  עיריית  ראש 
קובי, כשל פעם נוספת בהעברת 
לאחר  בעירו.  העירוני  התקציב 
שנבחר בבחירות המונציפאליות 
לה־ קובי  הצליח  לא  האחרונות 
להע־ ונסיונותיו  קואליציה  קים 
כשלו  העירוני  התקציב  את  ביר 
הפנים  משרד  פעם.  אחר  פעם 
כי  נכתב  בו  לקובי  מכתב  שלח 
הת־ את  להעביר  יצליח  לא  אם 

משרד  יפעל  ה30/06  עד  קציב 
העיריות  לחוק  בהתאם  הפנים 
ויבחן את כשירותו של קובי לה־

משיך בתפקיד כראש העיר.
כאמור, אמש, לאחר שעות 
רוב  הצביעו  דיונים  של  ארוכות 
התקציב.  כנגד  המועצה  חברי 
מר  גם  נכח  המועצה  בישיבת 
צפון  מחוז  מנהל  יוסף,  בועז 
לעקוב  ע''מ  הפנים,  משרד  של 
הישיבה.  התנהלות  אחר  מקרוב 

שהתברר  ולאחר  הדיון  בתום 
אמר  אושר,  לא  שוב  שהתקציב 
לטב־ שחור  ''יום  זהו  כי  קובי 

ריה''.
האח־ בשבוע  הודיע  קובי 
להתמודד  מתכוון  הוא  כי  רון 
חדשה  מפלגה  במסגרת  לכנסת 
שהקים ושאחת ממטרותיו תהיה 
הפנים  משרד  על  'להשתלט' 
והגליל  הנגב  לפיתוח  והמשרד 

ו'לסלק' משם את דרעי.

המשך בעמוד 4 >>>
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לבנון: עצרנו מחבל דאע"ש שתכנן 
פיגועים נגד מרכזים שיעים

בלבנון מתגוררים פליטים סורים רבים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לבנון  של  הביטחון  כוחות 
לבצע  שתכנן  סוני  מחבל  עצרו 
פיגועים נגד מרכזים שיעים במ־
זוהה  סורי  ממוצא  המחבל  דינה. 
והוא  דאע"ש,  הטרור  ארגון  עם 
תכנן לבצע פיגועים באופן דומה 
הסוני  הטרור  ארגון  שביצע  לזה 

בסרי לנקה לפני כחודשיים.
מעט  לא  מתגוררים  בלבנון 
חלקם  אשר  סורים,  דאע"ש וג'בהת אנוסרה. מזוהים עם ארגוני טרור כדוגמת פליטים 

ראש ממשלת מלזיה: "יש לי חברים 
יהודיים. הם לא כמו יהודיים אחרים"

ארגונים יהודיים מחו על הכוונה לאפשר למוחמד לנאום באוניברסיטה 
היוקרתית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מאהאטיר  מלזיה,  מנהיג 
בהצהרותיו  הידוע  מוחמד, 
אתמול  נאם  האנטישמיות, 
באוניברסיטת קיימברידג'. במה־

לך דבריו אמר המנהיג המלזי, כי 
לא  הם  יהודיים.  חברים  לי  "יש 
הם  ולכן  אחרים,  יהודיים  כמו 

חברים שלי.
ארגו־ תקפו  נאומו  קודם 
לאפשר  הכוונה  את  יהודיים  נים 

בצורה  פעם  לא  שהתבטא  לאיש 
באוניברסיטה  לנאום  אנטישמית 
נאם  המלזי  הנשיא  היוקרתית. 
יוקרתית  באוניברסיטה  בעבר 
בצורה  התבטא  שם  גם  נוספת, 

אנטישמית. 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

„ו„ „וב בן לינ„ה יעל, סהר טליה ב ע„נה הר‡ל, 
ע„ינה ‡י„ל ב בע ב מרים רי˜ה, מה 

כפיר בן זהבה, יע˜ב בן מחלה
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

בלי חובות,
בלי קשיים,

בלי כאב

3528לתרומה חייגו:

היריעה  קצרה  מיסודה.  מופרכת  בני-אדם 

ומטופ־ דמגוגית  אמירה  זו  כמה  עד  מלהסביר 

שת, רק אציין שבניגוד לתזה של לפיד, מדינות 

שהחוב  ככל  ריבית  יותר  משלמות  בהכרח  לא 

יש־ לכך?  דוגמה  רוצים  גדל.  שלהן  (הנומינלי) 

ראל. ולמה זה קורה? כי חברות דירוג האשראי 

מדינת  של  הדירוג  את  (שהעלו  הבינלאומיות 

את  גוזרות  האחרון)  בעשור  פעמיים  ישראל 

שנג־ העתידי  הפירעון  לכושר  בהתאם  דירוגן 

זר בעיקר מהתוצר החזוי (כפי הנאמר בנקודה 

הראשונה). לכן, נוצרות בהחלט סיטואציות בהן 

ולמרות  הנומינלי  גרעונן  את  מגדילות  מדינות 

זאת משלמות ריביות נמוכות יותר (בין השאר 

כי התוצר גדל בקצב מהיר יותר).

״מחיר  תכנית  על  לפיד  של  הביקורת   •"

למשתכן״ היא יצור כלאיים שיודע בו זמנית גם 

להיות צודק וגם להיות צבוע. ״מחיר למשתכן״ 

היא אכן תכנית בזבזנית חסרת הגיון, אבל לש־

מוע את זה מההוגה של תכנית ההבלים ״מע״מ 

אפס״ זו הגרוטסקה במיטבה. התכנית של לפיד 

הייתה אמורה להיות בזבזנית יותר (4 מיליארד 

שח בשנה לפי הערכות האוצר), מעוותת יותר 

חברתית (ההטבה היא שיעורית ומשכך העשי־

רים יותר מקבלים סבסוד אבסולוטי גדול יותר, 

על חשבון העניים), מעוותת יותר כלכלית (לא 

חוסר  הבעיה,  בשורש  נגעה  לא  שהתכנית  רק 

להחריף  הייתה  עתידה  שהיא  אלא  ההיצע, 

פתח  פתחה  בביקושים),  זמני  גידול  ע״י  אותה 

לביטולי מע״מ על מוצרים נוספים ועוד ועוד...

את  לשמוע  הקודמת,  לנקודה  בהמשך   •"

המקצועיים  הדרגים  החלשות  על  מקונן  לפיד 

שתכנית  ללפיד  להזכיר  כדאי  אבסורד.  זה 

מע״מ אפס שלו הובלה בניגוד גמור לעצת של 

בכירי האוצר ותוך התכתשות פומבית של לפיד 

עם נגידת בנק ישראל דאז, קרנית פלוג.

בתש־ שההשקעה  לפיד  של  האמירה   •"

תיות נמצאת בשפל של כל הזמנים היא שקרית 

במ־ בתשתיות  ההשקעות  עובדתית,  מיסודה. 

דינת ישראל בעשור האחרון עלו בקצת פחות 

וריאלי.  נומינלי  בגידול  מדובר  לכן  מ-80%, 

הז־ כל  של  ״שפל  אבל  לא.  מספיק?  זה  האם 

שהמדינה  הטענה  גם  מוחלט.  שקר  זה  מנים״ 

הר־ לחלוטין.  שיקרית  הרזרבות״  את  ״חיסלה 

זרבות ההוניות של מדינת ישראל גבוהות מאי-

שברו  ישראל  בנק  של  המט״ח  ורזרבות  פעם 

בחודש שעבר את שיא כל הזמנים.

"• בניגוד להפחדות של לפיד, המשקיעים 

מישראל.  בריחה  סימני  שום  מגלים  לא  הזרים 

למעשה, ההשקעות הזרות בעשור האחרון היו 

גבוהות מאי-פעם ואין שום נתון שתומך בתזה 

השנה  להשתנות  הולכת  שהמגמה  לפיד  של 

הרא־ ברבעון  הזרות  ההשקעות  קצב  (אדרבה, 

בכדי  לא  18׳).  של  אלה  על  עלה  19׳  של  שון 

אגב,  דרך  הזו.  לטענה  עובדות  ניפק  לא  לפיד 

היש־ במשק  ביותר  הגדולות  ההשקעות  שתי 

(שתיהן  ב-2017-2018  נחתמו  פעם  אי  ראלי 

משקיעים  בריחת  נראית  ככה  אינטל),  מול 

זרים?

האמירויות  ואיחוד  שקטאר  העובדה   •"

מוכיח  רק  השחיתות  בדירוג  מעלינו  נמצאות 

בישראל  אין  כי  לא  מגוחך.  הדירוג  כמה  עד 

מלוכניות  דיקטטורות  אם  כי  אלא  שחיתות, 

לא  אם  (גם  דמוקרטיה  מעל  נמצאות  שכאלה 

מושלמת) כישראל, אז הבעיה היא לא בישראל 

אלא בדירוג עצמו.

בפוסט  רבות  דמגוגיות  עוד  ישנן  "ג. 

אחד  מצד  הליברטריאנים  המסרים  (כדוגמת 

ומאידך והקריאה לממשלה לפעול לטובת מפ־

עלים כושלים שנסגרים, הטענה המוטעית שכ־

ספי הפנסיה שלנו ״מושקעים עד צוואר בטבע״ 

ועוד)  ועוד  נמוך  מאוד  בשיעור  שמדובר  הגם 

אבל הבעיה העיקרית היא הדברים שלפיד לא 

לדבר  יעז  לא  לעולם  הוא  עליהם.  לדבר  מעז 

הבכי־  4 מתוך   3) התקציביות  הפנסיות  על 

המונופולים  על  ממנה),  נהנים  בכחול-לבן  רים 

הממשלתיים (נמלי ישראל, רשות שדות התעו־

פה, מכון התקנים), על הגופים הפרוטקציונרים 

מקרק־ מנהל  היהודית,  הסוכנות  (ההסתדרות, 

פטורים  שמקבלות  פרטיות  קרנות  ישראל,  עי 

ממס), על המנגנונים המסואבים (מועצת החלב, 

מועצת הלול, התעשיינים המקומיים שפוגעים 

(הקביעות,  המבניות  הבעיות  על  וכד׳),  ביבוא, 

השכר  הסכמי  למיניהן,  הסולידריות  שביתות 

אחוזי  על-בסיס  לחתום  נוהגת  שההסתדרות 

הפרו־ החזקים  עם  שמטיב  באופן  נומינלי  ולא 

בתעשיית  הציבור  כספי  בזבוז  על  טקציונרים, 

כי  למה?  בישין.  מרעין  ושאר  ההשתלמויות) 

זורק  הוא  החמאה,  מרוחה  איפה  יודע  לפיד 

לבוחרים שלו כמה אמירות (נכונות לכשעצמן) 

שהוא  מבינים  לא  שהם  כדי  תוך  החרדים,  על 

למעשה מערפל להם את החושים מפני הבעיות 

האמיתיות של הכלכלה הישראלית (שהחרדים 

הם רק חלק מהן, ואף לא העיקר)."

המשך מעמוד 2 >>>
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נשיא מצרים לשעבר מוחמד 
מרסי מת מדום לב
מורסי נקבר בחשאיות ותחת אבטחה כבדה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מו־ לשעבר,  מצרים  נשיא 
בתא  לב  מדום  מת  מורסי,  חמד 
מור־ במצרים.  שהה  שבו  הכלא 
מטעם  מצרים  כנשיא  שימש  סי 
האחים המוסלמים ונחשב לנשיא 
הוא  ישראל.  כלפי  במיוחד  עוין 
שנב־ הראשון  המצרי  לנשיא  היה 
חר בבחירות דמוקרטיות, בהן גבר 
המועמד  מתחרהו,  על  קטן  בפער 
ובעקבות  מכן  לאחר  הפרגמטי. 
הוביל  שביצע,  צעדים  של  שורה 
דאז  מצרים  צבא  רמטכ"ל  כנגדו 
פאתח  אל  עבד  הנוכחי,  והנשיא 
בהדח־ שהסתיים  מרד  א-סיסי, 

לכלא.  ובהשלכתו  מורסי  של  תו 
אך  למוות,  מורסי  נשפט  בהמשך 

העונש הומר במאסר ממושך.
ביום  התקיימה  הלווייתו 

והוא  מאוחרת  לילה  בשעת  שני 
מצו־ מספר  עם  בחשאיות  נקבר 
אבטחה  ותחת  מלווים  של  מצם 

כבדה.

נשיא סין יגיע מחר לביקור 
היסטורי בצפון קוריאה

שני האישים נפגשו מספר פעמים בעבר

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ג'ינפינג',  שי  סין,  נשיא 
בצ־ היסטורי  לביקור  מחר  יגיע 
פון קוריאה. הפעם הקודמת בה 
קוריאה  בצפון  סיני  נשיא  ביקר 
ביקר  אז  שנה,   14 לפני  הייתה 
במ־ ג'ינטאו  חו  דאז  סין  מנהיג 

דינה המבודדת. 
הבכיר  של  ביקורו  במהלך 
הסיני במדינה הוא צפוי להיפגש 

קוריאה  מנהיג  עם 
ג'ונג'  קים  הצפונית 
האישים  שני  און. 
נפגשו בעבר מספר 
פגי־ אולם  פעמים, 

התקיימו  שותיהם 
במעצמת  תדיר 
הקומוני־ הענק 
בצפון  ולא  סטית 

קוריאה.

האיחוד האירופי: "הרצון שלנו 
הוא שהסכם הגרעין שנחתם עם 
איראן ימשיך להתקיים במלואו" 
השרה אמרה את הדברים ברקע האיומים האחרונים שהגיעו מכיוונה של טהרן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האיחוד  של  החוץ  שרת 
מוגריני,  פדריקה  האירופי, 
האינטרס  כי  אתמול  הבהירה 
הג־ שהסכם  הוא  אירופה  של 

לדבריה,  להישמר.  ימשיך  רעין 
שהסכם  הוא  שלנו  "האינטרס 
הגרעין שנחתם עם איראן ימשיך 
למרות  זאת,  במלואו.  להתקיים 
בשנה  אותו  לשמר  קשה  שהיה 

האחרונה".

השרה  אמרה  הדברים  את 
של  האחרונים  איומיה  לנוכח 
האירופים  והמאמצים  איראן 
לה־ מחויבת  איראן  את  להותיר 

סכם הגרעין. 

דיווח: ארה''ב מתכננת תקיפה 
טקטית באיראן  

המהלך יהיה כתגובה לפגיעה במכליות הנפט במפרץ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לפי דיווח בעיתון מעריב, 
מתקפה  לבצע  מתכננת  ארה"ב 
לפ־ כתגובה  באיראן,  טקטית 
במפרץ  הנפט  במכליות  גיעה 
גורמים  ציטט  העיתון  הפרסי. 
דיפלומטיים במרכז האו"ם בניו 

יום  מאז  כי  חשפו  אשר  יורק, 
שישי האחרון מתקיימים בבית 
פוסקים  בלתי  דיונים  הלבן 
צבא  מפקדי  משתתפים  בהם 
ויוע־ הפנטגון  נציגי  בכירים, 
טראמפ.  דונלד  הנשיא  של  ציו 
הצ־ הפעולה  הגורמים,  לדברי 

הפצצה  תהיה  הנשקלת  באית 
באיראן  מתקן  על  אווירית 
שלה.  הגרעין  לתוכנית  הקשור 
ומאסי־ קשה  תהיה  "ההפצצה 
ליעד  מוגבלת  תהיה  אבל  בית 
מערבי  דיפלומט  אמר  מוגדר", 

לעיתון. 
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נשיא מצרים לשעבר מוחמד 
מרסי מת מדום לב
מורסי נקבר בחשאיות ותחת אבטחה כבדה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מו־ לשעבר,  מצרים  נשיא 
בתא  לב  מדום  מת  מורסי,  חמד 
מור־ במצרים.  שהה  שבו  הכלא 
מטעם  מצרים  כנשיא  שימש  סי 
האחים המוסלמים ונחשב לנשיא 
הוא  ישראל.  כלפי  במיוחד  עוין 
שנב־ הראשון  המצרי  לנשיא  היה 
חר בבחירות דמוקרטיות, בהן גבר 
המועמד  מתחרהו,  על  קטן  בפער 
ובעקבות  מכן  לאחר  הפרגמטי. 
הוביל  שביצע,  צעדים  של  שורה 
דאז  מצרים  צבא  רמטכ"ל  כנגדו 
פאתח  אל  עבד  הנוכחי,  והנשיא 
בהדח־ שהסתיים  מרד  א-סיסי, 

לכלא.  ובהשלכתו  מורסי  של  תו 
אך  למוות,  מורסי  נשפט  בהמשך 

העונש הומר במאסר ממושך.
ביום  התקיימה  הלווייתו 

והוא  מאוחרת  לילה  בשעת  שני 
מצו־ מספר  עם  בחשאיות  נקבר 
אבטחה  ותחת  מלווים  של  מצם 

כבדה.

נשיא סין יגיע מחר לביקור 
היסטורי בצפון קוריאה

שני האישים נפגשו מספר פעמים בעבר

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ג'ינפינג',  שי  סין,  נשיא 
בצ־ היסטורי  לביקור  מחר  יגיע 
פון קוריאה. הפעם הקודמת בה 
קוריאה  בצפון  סיני  נשיא  ביקר 
ביקר  אז  שנה,   14 לפני  הייתה 
במ־ ג'ינטאו  חו  דאז  סין  מנהיג 

דינה המבודדת. 
הבכיר  של  ביקורו  במהלך 
הסיני במדינה הוא צפוי להיפגש 

קוריאה  מנהיג  עם 
ג'ונג'  קים  הצפונית 
האישים  שני  און. 
נפגשו בעבר מספר 
פגי־ אולם  פעמים, 
התקיימו  שותיהם 
במעצמת  תדיר 
הקומוני־ הענק 
בצפון  ולא  סטית 

קוריאה.

האיחוד האירופי: "הרצון שלנו 
הוא שהסכם הגרעין שנחתם עם 
איראן ימשיך להתקיים במלואו" 
השרה אמרה את הדברים ברקע האיומים האחרונים שהגיעו מכיוונה של טהרן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האיחוד  של  החוץ  שרת 
מוגריני,  פדריקה  האירופי, 
האינטרס  כי  אתמול  הבהירה 
הג־ שהסכם  הוא  אירופה  של 

לדבריה,  להישמר.  ימשיך  רעין 
שהסכם  הוא  שלנו  "האינטרס 
הגרעין שנחתם עם איראן ימשיך 
למרות  זאת,  במלואו.  להתקיים 
בשנה  אותו  לשמר  קשה  שהיה 

האחרונה".

השרה  אמרה  הדברים  את 
של  האחרונים  איומיה  לנוכח 
האירופים  והמאמצים  איראן 
לה־ מחויבת  איראן  את  להותיר 

סכם הגרעין. 

דיווח: ארה''ב מתכננת תקיפה 
טקטית באיראן  

המהלך יהיה כתגובה לפגיעה במכליות הנפט במפרץ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לפי דיווח בעיתון מעריב, 
מתקפה  לבצע  מתכננת  ארה"ב 
לפ־ כתגובה  באיראן,  טקטית 
במפרץ  הנפט  במכליות  גיעה 
גורמים  ציטט  העיתון  הפרסי. 
דיפלומטיים במרכז האו"ם בניו 

יום  מאז  כי  חשפו  אשר  יורק, 
שישי האחרון מתקיימים בבית 
פוסקים  בלתי  דיונים  הלבן 
צבא  מפקדי  משתתפים  בהם 
ויוע־ הפנטגון  נציגי  בכירים, 
טראמפ.  דונלד  הנשיא  של  ציו 
הצ־ הפעולה  הגורמים,  לדברי 

הפצצה  תהיה  הנשקלת  באית 
באיראן  מתקן  על  אווירית 
שלה.  הגרעין  לתוכנית  הקשור 
ומאסי־ קשה  תהיה  "ההפצצה 
ליעד  מוגבלת  תהיה  אבל  בית 
מערבי  דיפלומט  אמר  מוגדר", 

לעיתון. 
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בליכוד משנים אסטרטגיה: 
ממלחמה בליברמן, להתעלמות
לאחר שהסקרים הוכיחו שההתקפות על ליברמן רק מחזקות 

אותו, הוחלט בליכוד לשנות כיוון ולהפסיק להתקיף אותו

מ‡: ח. פרנ˜ל
הכנסת   פיזור  מאז 
יו''ר  את  בליכוד  תקפו 
אביגדור  ביתנו,  ישראל 
הוא  כי  בטענה  ליברמן, 
ממשלת  להפלת  גרם 
ימין. הנחת העבודה בלי־
שההתקפות  הייתה,  כוד 

אותו  יורידו  ליברמן  על 
אחוז  מתחת  אל  עמוק 
בימים  אך  החסימה. 
בלי־ החליטו  האחרונים 
להתקיף  להפסיק  כוד 
לה־ ופשוט  האיש  את 
ההחלטה  ממנו.  תעלם 
באה לאחר שסקרי עומק 

הוכיחו  בליכוד  שביצעו 
ליבר־ על  שההתקפות 
כוחו  את  מחזקות  רק  מן 
סיבה  להחלישו.  במקום 
נוספת היא רצון של הלי־
נושאי  את  להוריד  כוד 
שליברמן  ומדינה  הדת 
כופה על השיח הפוליטי. 

השרה גמליאל לאוחנה: 
הענק חנינה לעוזי משולם
השרה גמליאל שיגרה פנייה לשר המשפטים הנכנס וקראה לו 

לחון את הרב עוזי משולם ז"ל

מ‡: ח. פרנ˜ל
חבר־ לשיויון  השרה 
תי, גילה גמליאל (הליכוד), 
לשר  פנייה  אתמול  שיגרה 
וביקשה  הנכנס  המשפטים 
כי יממש את סמכותו וייר־

תם לחנינת עוזי משולם.
מגדולי  היה  משולם 
הלוחמים לחשיפת חטיפת 
שהתב־ לאחר  תימן.  ילדי 
תוך  תומכיו  עם  בבית  צר 
שוטרים  על  בירי  שאיימו 
משו־ נעצר  לפרוץ,  שינסו 
שנים.  לחמש  ונכלא  לם 
שנה  כחצי  נפטר  משולם 

לאחר שחרורו מהכלא. 
המשפטים  שרת 
שקד  איילת  לשעבר 
נגרם  למשולם  כי  אמרה, 
השלטונות  ביחס  עוול 

אליו.
אין  החנינה  להענקת 
היות  מעשית  משמעות 

בין  אינו  כבר  ומשולם 
היא  משמעותה  החיים. 
בעיקר  ונועדה  סמלית 

האדם  של  שמו  את  לטהר 
כי  הטוענת  עמדה  ולהביע 
לא נעשה לו משפט צדק.  

נשיא צרפת מקרון: "בשלב זה 
איראן עומדת בהסכם הגרעין"

לדבריו, צרפת תפעל למען קיום דיאלוג באזור

מ‡ ‡ברהם ויסמן
עמ־ צרפת,  נשיא 
כי  אמר  מקרון,  נואל 
בעקרונות  עומדת  איראן 
שגי־ כפי  הגרעין,  הסכם 
לדבריו,  המעצמות.  בשו 
הבינלאומית  הסוכנות 
לאנרגיה אטומית, סבא"א, 
לעכשיו,  נכון  כי  מאשרת 
בהסכם  עומדת  איראן 
חורגת  ואיננה  הגרעין 
עם  שגיבשה  מהעקרונות 

המעצמות. 
הצרפתי  הנשיא 
הוסיף ואמר כי הוא מצט־

שה־ האולטימטום  על  ער 
עוד  בעניין.  איראן  ציבה 
במפרץ  ההסלמה  כי  אמר, 

בכיוון  מתקדמת  הפרסי 
תפעל  וצרפת  טוב  לא 

למען דיאלוג באזור.

ח''כ אייכלר בפניה לשר התחבורה הנכנס:

לנער את מערכת התח''צ החלודה 
והחורקת בישראל

אייכלר בירך את שר התחבורה הנכנס וקרא לו לטפל במערכת התח''צ בישראל

מ‡: ח. פרנ˜ל
אייכלר  ישראל  הרב  הכנסת  חבר 
מיהדות התורה בירך את שר התחבורה הנ־
לתפקיד.  היכנסו  על  סמוטריץ  בצלאל  כנס 
אייכלר:  כתב  לסמוטריץ  ששלח  במכתב 
"ברכות מקרב לב על התפקיד החשוב. נכנ־
סת למשרד מורכב וחיוני כל כך כמו משרד 
התחבורה השולט דה פקטו על אורח חייהם 
של כל אזרחי הארץ. מההיכרות עם פעילו־

תך המבורכת מאז נכנסת לזירה הציבורית, 
אני סמוך ובטוח כי תעשה תפקידך נאמנה 
לטובת כלל התושבים. משמיים נשלחת כדי 
של  והחורקת  החלודה  המערכת  את  לנער 

התחבורה הציבורית".
תחלואיה  על  ופירט  המשיך  אייכלר 
"רבבות  הציבורית  התחבורה  מערכת  של 
גלגלי  תחת  שעה  כל  מתענים  אנשים 
קשי־ התח"צ.  את  המשתקת  הביורוקרטיה 

שים, נשים וילדים מחכים שעות בחום וב־
קור בתחנות. "תוחלת ממושכה מחלת לב". 
זו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. עליך 
בדחיפות  בה  לטפל  החובה  כעת  מוטלת 

וביעילות".
תשומת  את  הפנה  אף  הכנסת  חבר 
לרפור־ ש"בניגוד  לכך  סמוטריץ  של  ליבו 
מות אחרות, להן נצרכות החלטות מסודרות 
כמובן  אפשר  שאי  מה  תקציב,  ותוספות 

אין  כאן  מעבר,  ממשלת  בתקופת  לקבל 
צורך בתקציב נוסף ובבירוקרטיה מיותרת", 
הסביר אייכלר,  "כל מה שצריך כדי לפתור 
את בעיית התחבורה הוא לחלק ביושר את 
עומס הקווים ולהקל על העומסים בתחנות. 
והחגים,  הסליחות  ימי  לפני  רגע  הזמן,  זה 
לתגבר את מערכת הקווים לכותל המערבי, 
ולהרחיב את שעות הפעילות אל תוך הלילה 

בכל ימות השבוע".
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בליכוד משנים אסטרטגיה: 
ממלחמה בליברמן, להתעלמות
לאחר שהסקרים הוכיחו שההתקפות על ליברמן רק מחזקות 

אותו, הוחלט בליכוד לשנות כיוון ולהפסיק להתקיף אותו

מ‡: ח. פרנ˜ל
הכנסת   פיזור  מאז 
יו''ר  את  בליכוד  תקפו 
אביגדור  ביתנו,  ישראל 
הוא  כי  בטענה  ליברמן, 
ממשלת  להפלת  גרם 
ימין. הנחת העבודה בלי־
שההתקפות  הייתה,  כוד 

אותו  יורידו  ליברמן  על 
אחוז  מתחת  אל  עמוק 
בימים  אך  החסימה. 
בלי־ החליטו  האחרונים 
להתקיף  להפסיק  כוד 
לה־ ופשוט  האיש  את 
ההחלטה  ממנו.  תעלם 
באה לאחר שסקרי עומק 

הוכיחו  בליכוד  שביצעו 
ליבר־ על  שההתקפות 
כוחו  את  מחזקות  רק  מן 
סיבה  להחלישו.  במקום 
נוספת היא רצון של הלי־
נושאי  את  להוריד  כוד 
שליברמן  ומדינה  הדת 
כופה על השיח הפוליטי. 

השרה גמליאל לאוחנה: 
הענק חנינה לעוזי משולם
השרה גמליאל שיגרה פנייה לשר המשפטים הנכנס וקראה לו 

לחון את הרב עוזי משולם ז"ל

מ‡: ח. פרנ˜ל
חבר־ לשיויון  השרה 
תי, גילה גמליאל (הליכוד), 
לשר  פנייה  אתמול  שיגרה 
וביקשה  הנכנס  המשפטים 
כי יממש את סמכותו וייר־

תם לחנינת עוזי משולם.
מגדולי  היה  משולם 
הלוחמים לחשיפת חטיפת 
שהתב־ לאחר  תימן.  ילדי 
תוך  תומכיו  עם  בבית  צר 
שוטרים  על  בירי  שאיימו 
משו־ נעצר  לפרוץ,  שינסו 

שנים.  לחמש  ונכלא  לם 
שנה  כחצי  נפטר  משולם 

לאחר שחרורו מהכלא. 
המשפטים  שרת 
שקד  איילת  לשעבר 
נגרם  למשולם  כי  אמרה, 
השלטונות  ביחס  עוול 

אליו.
אין  החנינה  להענקת 
היות  מעשית  משמעות 

בין  אינו  כבר  ומשולם 
היא  משמעותה  החיים. 
בעיקר  ונועדה  סמלית 

האדם  של  שמו  את  לטהר 
כי  הטוענת  עמדה  ולהביע 
לא נעשה לו משפט צדק.  

נשיא צרפת מקרון: "בשלב זה 
איראן עומדת בהסכם הגרעין"

לדבריו, צרפת תפעל למען קיום דיאלוג באזור

מ‡ ‡ברהם ויסמן
עמ־ צרפת,  נשיא 
כי  אמר  מקרון,  נואל 
בעקרונות  עומדת  איראן 
שגי־ כפי  הגרעין,  הסכם 
לדבריו,  המעצמות.  בשו 
הבינלאומית  הסוכנות 
לאנרגיה אטומית, סבא"א, 
לעכשיו,  נכון  כי  מאשרת 
בהסכם  עומדת  איראן 
חורגת  ואיננה  הגרעין 
עם  שגיבשה  מהעקרונות 

המעצמות. 
הצרפתי  הנשיא 
הוסיף ואמר כי הוא מצט־

שה־ האולטימטום  על  ער 
עוד  בעניין.  איראן  ציבה 
במפרץ  ההסלמה  כי  אמר, 

בכיוון  מתקדמת  הפרסי 
תפעל  וצרפת  טוב  לא 

למען דיאלוג באזור.

ח''כ אייכלר בפניה לשר התחבורה הנכנס:

לנער את מערכת התח''צ החלודה 
והחורקת בישראל

אייכלר בירך את שר התחבורה הנכנס וקרא לו לטפל במערכת התח''צ בישראל

מ‡: ח. פרנ˜ל
אייכלר  ישראל  הרב  הכנסת  חבר 
מיהדות התורה בירך את שר התחבורה הנ־
לתפקיד.  היכנסו  על  סמוטריץ  בצלאל  כנס 
אייכלר:  כתב  לסמוטריץ  ששלח  במכתב 
"ברכות מקרב לב על התפקיד החשוב. נכנ־
סת למשרד מורכב וחיוני כל כך כמו משרד 
התחבורה השולט דה פקטו על אורח חייהם 
של כל אזרחי הארץ. מההיכרות עם פעילו־
תך המבורכת מאז נכנסת לזירה הציבורית, 
אני סמוך ובטוח כי תעשה תפקידך נאמנה 
לטובת כלל התושבים. משמיים נשלחת כדי 
של  והחורקת  החלודה  המערכת  את  לנער 

התחבורה הציבורית".
תחלואיה  על  ופירט  המשיך  אייכלר 
"רבבות  הציבורית  התחבורה  מערכת  של 
גלגלי  תחת  שעה  כל  מתענים  אנשים 
קשי־ התח"צ.  את  המשתקת  הביורוקרטיה 

שים, נשים וילדים מחכים שעות בחום וב־
קור בתחנות. "תוחלת ממושכה מחלת לב". 
זו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. עליך 
בדחיפות  בה  לטפל  החובה  כעת  מוטלת 

וביעילות".
תשומת  את  הפנה  אף  הכנסת  חבר 
לרפור־ ש"בניגוד  לכך  סמוטריץ  של  ליבו 
מות אחרות, להן נצרכות החלטות מסודרות 
כמובן  אפשר  שאי  מה  תקציב,  ותוספות 

אין  כאן  מעבר,  ממשלת  בתקופת  לקבל 
צורך בתקציב נוסף ובבירוקרטיה מיותרת", 
הסביר אייכלר,  "כל מה שצריך כדי לפתור 
את בעיית התחבורה הוא לחלק ביושר את 
עומס הקווים ולהקל על העומסים בתחנות. 
והחגים,  הסליחות  ימי  לפני  רגע  הזמן,  זה 
לתגבר את מערכת הקווים לכותל המערבי, 
ולהרחיב את שעות הפעילות אל תוך הלילה 

בכל ימות השבוע".
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נלכד בבור הביוב בביתו ונהרג 
גבר מראשון לציון נכנס לבור הביוב לתקן תקלה ובאופן טרגי מצא בו את מותו 

◆ זק"א: "נמצא לכוד וללא הכרה"
מ‡: מ. יו„

הצהריים  בשעות  אתמול 

על  זק"א  במוקד  דיווח  התקבל 

אדם שנפל לבור ביוב ונהרג במ־

קום. אלחנן רוט, מתנדב בזק״א 

שפלה, סיפר: ״מדובר באדם בן 

תקלה  תיקן  הנראה  שככל   62
הפרטי,  בביתו  ביוב  בור  בתוך 
לציון.  בראשון  הרקפת  ברחוב 
את  מצאתי  למקום  כשהגעתי 
כשהוא  הבור  בתוך  לכוד  הגבר 

ללא הכרה".
המתנדב:  הוסיף  עוד 

עם  יחד  החוצה  אותו  "משכתי 
בפעו־ והתחלנו  רפואיים  צוות 
שב־ ממושכות,  החייאה  לות 
מותו  את  לאשר  נאלצו  סופם 
שפלה  זק״א  מתנדבי  במקום, 
מטפלים בגופת ההרוג ובאיסוף 

הממצאים בזירה הקשה".

מקורות בעזה ל"כאן חדשות":

כסף קטרי בעזה זולג לזרוע 
הצבאית של חמאס

המקורות מסרו כי פעילים בגדודי עז א-דין אל-קסאם ומפקדי גדודים בזרוע 
הצבאית מקבלים מהכסף הקטרי ◆ זאת דרך מקורבים ששמותיהם ברשימת 

המוטבים אשר אושרה בידי ישראל

מ‡: מ. יו„ 
מקורות בעזה אמרו אתמול 
שנכ־ כספים  כי  חדשות"  ל"כאן 
ישראל  דרך  לעזה  מקטר  נסים 
הצבאית  הזרוע  לאנשי  זולגים 
כי  מסרו  המקורות  חמאס.  של 
פעי־ אליהם,  שהגיע  מידע  לפי 
אל-קסאם  א-דין  עז  בגדודי  לים 
הצבאית  בזרוע  גדודים  ומפקדי 
מקורבים  דרך  הכסף  את  מקבלים 
המוטבים  ברשימת  ששמותיהם 

אשר אושרה בידי ישראל.
אל- מוחמד  הקטרי  השליח 
עוד  לעזה  השבוע  הכניס  עמאדי 
עשרה מיליון דולר המיועדים לת־
מש־ אלף  לכמאה  קצבאות  שלום 
פחות נזקקות בעזה וחלוקת הכסף 

מאז  הקרובים.  בימים  מתוכננת 
קטר  הזרימה  האחרון  אוקטובר 
לצורך  דולר  מיליון  מ-150  יותר 
בעזה,  הכוח  לתחנת  סולר  רכישת 
משכורות לפקידי חמאס, קצבאות 
תע־ ופרויקטי  נזקקות  למשפחות 
עוד 180  האו"ם.  של  זמנית  סוקה 
מיליון דולר שהובטחו על ידי קטר 

– טרם הועברו לרצועה.
אמש דווח כי ישנה מחלוקת 
רשימת  סביב  לחמאס  ישראל  בין 
והיא  הקטרי  הסיוע  של  המוטבים 
שנכנס  הכסף  חלוקת  את  מעכבת 
פרסם  הדיווח  את  עזה.  לרצועת 
הפל־ העיתון  של  האינטרנט  אתר 
יש־ הדיווח,  לפי  אלקודס.  סטיני 
כ-4,000  מהרשימה  הסירה  ראל 

שנפגעו  פלסטינים  ובהם  שמות 
מתנגד  וחמאס  הגדר,  בהפגנות 
תשלום  את  כה  עד  מנע  ולכן  לכך 
הנזקקות  למשפחות  הקצבאות 
נמסר  עוד  הדואר.  בנק  בסניפי 
בדיווח כי סגנו של השליח הקטרי, 
ח'אלד חרדאן חזר מעזה לישראל 
בניסיון לפתור את המחלוקת מול 

בכירים ישראלים.
יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור 
ואמר  לפרסום  התייחס  ליברמן, 
כסף  שכל  ברור  דעת  בר  "לכל  כי 
וברא־ בראש  לרצועה  שיגיע 
ראש  חמאס.  לפעילי  יגיע  שונה 
הכ־ במדיניות  ממשיך  הממשלה 
ביטחון  את  ומפקיר  לטרור  ניעה 

תושבי הדרום".

 חשד לפעולות איבה בשומרון:

 כתובות רוססו 
בכפר דיר איסתיא

הפלסטינים מדווחים על צמיגי כלי רכב וגרפיטי ונטען שמדובר בפעולות איבה 
◆ בין השאר נכתב "אבנים=רצח" ו"כפר של מחבלים ◆ על כמה מכוניות רוסס 

מגן דוד

מ‡: מ. יו„
על  מדווחים  הפלסטינים 
שאירע  איבה  לפעולות  חשד 
דיר  בכפר  בוקר  לפנות  אתמול 
איסתיא שבשומרון. במקום נוק־
בו צמיגי כלי רכב ורוססו כתובות 
בין  בכפר.  קירות  על  בעברית 
כפר  "אבנים=רצח,  נכתב  השאר 
חי".  ישראל  ו-עם  מחבלים,  של 
רוססו  בכפר  רכב  כלי  שני  על 
לזריקות  "די  והכתובת:  דוד  מגן 

האבנים".
רו־ האחרון  חמישי  ביום 

ססו כתובות נאצה בכפר עינבוס 
נכתב  בהן  הכתובות,  שבשומרון. 
ו"ד"ש  מחיר"  תג  יצהר  "פינוי 
המסגד  על  רוססו  מהבלאד", 
במקום, בתים פרטיים והמרפאה 
והמ־ פרטיים  בתים  המקומית. 
של  צמיגיהם  המקומית.  רפאה 
ארבעה כלי רכב נוקבו ועל אחד 

מהם רוסס מגן דוד.
לפני נתוני מערכת הביטחון 
אירועי   49 נרשמו   2018 בשנת 
פשע שנאה בכפרים הפלסטינים, 
מתחילת  הצתות.  חמש  השנה נרשמו 12 אירועים.מתוכם 

דיווח באיראן:

 נעצר חשוד בסיוע להברחת 
ארכיון הגרעין

לפי גורמי אופוזיציה באיראן, סגן מפקד המשמרות לעניינים אסטרטגיים נעצר 
לאחרונה בחשד לשת"פ עם המוסד ◆ עוד דווח כי בכיר במשמרות המהפכה 

ערק

מ‡: מ. יו„
אופו־ גורמי  של  דיווחים 
בשפה  חברתיות  ברשתות  זיציה 
תו־ מחמד  כי  טוענים  הפרסית 
המשמרות  מפקד  סגן  לאיי, 
ומעקב  אסטרטגיים  לעניינים 
שבדיקה  לאחר  באיראן  "נעצר" 
להוציא  למוסד  סייע  כי  העלתה 
איראן  של  הגרעין  ארכיון  את 

ולהעבירו לישראל.
נמ־ האיראניות  הבדיקות 
וב־ משנה,  למעלה  במשך  שכו 
מהלך השנה הזו התפרסמו מספר 
לאיראן,  מחוץ  בעיקר  דיווחים, 
למ־ בכירים  מפקדים  בריחת  על 
אח־ של  ומעצרם  אחרות  דינות 

רים.
שי־ מספר  בוצעו  במקביל, 
משמרות  במבנה  מבניים  נויים 
לב־ וקשורים  שיתכן  המהפכה 
עיות פנימיות במבנה הכוח. שמה 
לסו־ לפחות  שורבב  ישראל  של 
מפקד  עריקת  בעניין -  אחת  גיה 
נוסף.  בכיר  של  ובמעצר  בכיר 
דובר משמרות המהפכה, רמצ'אן 

שריף, הכחיש את הדיווחים.
סגל,  מיקי  (במיל.)  סא"ל 
וחוקר  לשעבר  איראן  ענף  ראש 
ציבור  לענייני  הירושלמי  במרכז 
ידיעות  סמך  על  דיווח  ומדינה, 
חקירה  כי  ובעיראק,  באיראן 
מאז  באיראן  שנערכו  מעמיקה 

הובי־ לישראל  הארכיון  הברחת 
האיראני  המודיעין  ראשי  את  לה 
הבכיר  הוא  תולאיי  כי  למסקנה 
האיראניים  הגורמים  מבין  ביותר 
ששיתפו פעולה עם ישראל ולא־
חר שהיה נתון תחת מעקב, נעצר 

לאחרונה.
לכן,  קודם  שבועות  מספר 
הגנ־ כי  אופוזיציה  גורמי  דיווחו 
רל עלי נצירי, שהיה עד אז מפקד 
המה־ במשמרות  השמירה  יחידת 
כשבאמתחתו  מאיראן  ברח  פכה 
המשמרות  על  מאוד  רגיש  חומר 
"מדינה  לידי  להעבירו  במטרה 

זרה" כדי לקבל מקלט מדיני.
משמרות המהפכה הכחישו 
הדיווח,  את  ימים  מספר  לאחר 
שהרא־ תמונה  לפרסם  דאגו  ואף 
תה כי נצירי נוכח בטקס בו מונה 
משמרות  למפקד  סלאמי  חסן 
תפקי־ לכן,  קודם  יום  המהפכה. 
דו של עלי נצירי הוטל על מפקד 
ג'מירי,  פתחאללה  בשם  אחר 
המ־ יחידת  מפקד  היה  אז  שעד 
שמרות במחוז יזד במרכז איראן.

האופוזי־ זאת,  למרות 
לטעון  המשיכה  איראנית  ציה 
קודם  ברח  נצירי  עלי  הגנרל  כי 
עם  השכנות  המדינות  לאחת  לכן 
חומר ביטחוני רגיש, אך המשטר 
האיראני שהבין את גודל הסכנה, 
כבני  באיראן  במשפחתו  החזיק 

ערובה ושיגר איום לנצירי, שאם 
משפחתו  חיי  מיידית  יחזור  לא 

יהיו בסכנה.
חזר  הוא  הנראה  ככל 
מפקדי  החלפת  בטקס  והופיע 
נעלמו  שוב  מאז  אך  משמרות, 
המשטר  טענות  למרות  עקבותיו 
במשמרות  לשרת  ממשיך  שהוא 

המהפכה בתפקיד אחר.
פארס,  הידיעות  סוכנות 
המהפכה,  משמרות  עם  המזוהה 
אף פרסמה באפריל קובץ קול בו 
נשמע (לכאורה)  נצירי מכחיש כי 
ברח מאיראן וטוען שהועבר מת־

פקידו במסגרת הליך שגרתי.
על  הדיווחים  ריבוי  לאור 
של  בכירים  מפקדים  עריקת 
פרסם  לחו"ל,  המהפכה  משמרות 
רמצ'אן  המהפכה  משמרות  דובר 
הכחיש  בה  רשמית  הודעה  שריף 
מפקדים  לפיהם  הדיווחים  את 
יצאו  או  ברחו  נעצרו,  בכירים 

מאיראן.
בהודעה נכתב כי כדי להכ־
תים ולטשטש את התמיכה הרח־
בה לה זוכים במשמרות המהפכה 
ומחו־ באיראן  הקהל  דעת  בקרב 
צה לה, פונים אוייביה של איראן 
ובר־ בתקשורת  שמועות  להפצת 
שתות החברתיות נגד מפקדי וב־
במיוחד  המהפכה  משמרות  כירי 
לאור המינויים החדשים בארגון".

שעות אחרונות
 למאצ'ינג הכי אפקטיבי בעולם

3528לתרומה חייגו:
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ארגון בצלמו לשר המשפטים: 
החרם את רשת המזון המהיר

הארגון קרא לאוחנה להפעיל את חוק החרם על רשת 'מקדולנדס' ולמנוע 
ממנה לפעול בנתב''ג

מ‡: ח. פרנ˜ל
בשנת 2011 אושר בישראל 
כל  כי  קובע  החוק  החרם.  חוק 
יש־ על  לחרם  פומבית  קריאה 
ראל מכל סוג שהוא מהווה עילה 
לתביעת נזיקין ולאפשרות להט־
לת חרם נגדי על הגוף או האדם 

המחרים.
בצלמו  בארגון  פונים  כעת 
בדרישה  אוחנה  המשפטים  לשר 
שיפעיל את חוק החרם נגד רשת 
וימנע  מקדונלדס,  המהיר  המזון 
ממנה מלהתמודד על הקמת סניף 

בנתב''ג.
החלה  האחרון  בחודש 
נגד  בישראל  היקף  רחבת  מחאת 
הרשת,  שמנכ''ל  לאחר  הרשת 
סניף  לפתוח  סירב  פדן,  עמרי 

שעסקיו  בטענה  אריאל  בעיר 
אינם פועלים מחוץ לתחומי הקו 

הירוק.
לאחר שנודע כי מקדונלדס 
מס־ להפעלת  במכרז  מתמודדת 
עדה בשרית בנתב''ג, פנו גורמים 
לשר המשפטים וביקשו ממנו כי 
מהם. במכתב ששיגרו  זאת  ימנע 
המשפטים  לשר  בצלמו  מארגון 
האוצר  שר  של  "סמכותו  נכתב: 
התמודדות  או  מימון  לשלול 
הינה  לחרם  שקרוא  מגוף  במכרז 
המשפטים.  שר  באישור  ורק  אך 
נודה לך על הודעה פומבית לשר 
נגד  במאבק  תמיכתך  על  האוצר 
הש־ ומניעת  ישראל  מחרימי 
במ־ מקדולנדס  הרשת  תתפות 
והש־ בחרם  תמיכתם  בשל  כרז 

תתפותם באופן פעיל בחרם."

יצויין כי ח''כ אריאל קלנר 
במכתב  מהליכוד פנו  שיר  ומיכל 

דומה לאוחנה.

 ליברמן: רון קובי הוא 
ליצן כושל

"מדובר בליצן שלא הצליח להקים קואליציה עירונית ולהעביר 
תקציב, אך רץ כבר לכנסת"

מ‡: ח. פרנ˜ל
ביתנו,  ישראל  יו''ר 
תקף  ליברמן,  אביגדור 
עיריית  ראש  את  הבוקר 
טבריה, רון קובי, שהודיע 
השבוע על הקמת מפלגת 
בראיון  החילוני'.  'הימין 
אמר  רוסי  חדשות  לאתר 
העיר  "ראש  כי  ליברמן 
הוא  קובי  רון  טבריה 
להקים  הצליח  שלא  ליצן 
לא  עירונית,  קואליציה 
תקציב  להעביר  הצליח 
זאת  לכנסת.  רץ  ועכשיו 
תכ־ שכל  ליצנים  מפלגת 
ליתה - לקחת קולות מי־

שראל ביתנו".
התייחס  גם  ליברמן 
לגבי  לתוכניותיו 
והבטיח  הבאה  הממשלה 
ייכנס  לא  אופן  שבשום 
""בשום  צרה.  לממשלה 

לממשלה  ניכנס  לא  אופן 
לב־ רוצה  שנתניהו  צרה 
ליצמן,  דרעי,  עם  נות 
גביר.  ובן  סמוטריץ'  גפני, 
תהרוס  כזאת  ממשלה 
להרוס".  שאפשר  מה  כל 
הרא־ ההצרה  זו  כי  יצוין 
מתחייב  ליברמן  בה  שונה 
בממשלת  לשבת  שלא 
להצהרות  בניגוד  ימין, 

קודמות שלו.

כזכור בתחילת הש־
ר''ע  קובי,  רון  הודיע  בוע 
מפלגה  הקים  כי  טבריה, 
החי־ 'הימין  בשם  חדשה 
להפעלת  שתדאג  לוני' 
בשבת  ציבורית  תחבורה 
אף  קובי  חרדים.  וגיוס 
וטען  ליברמן  את  תקף 
ממשלת  הפיל  ליברמן  כי 
לק־ יכול  אינו  והוא  ימין 

רוא לעצמו מפלגת ימין.

טראמפ נגד פוקס ניוז: 
'הסקרים שלהם תמיד לרעתי'
לדברי טראמפ, סקרים שהוא מחזיק מוכיחים כי הוא צפוי לנצח את הבחירות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
דונ־ האמריקני  הנשיא 
רשת  את  האשים  טראמפ  לד 
'פוקס  הימנית  התקשורת 
ניוז' בהטיה מכוונת נגדו, זאת 

סקר  הרשת  שפרסמה  לאחר 
דו- במרוץ  כי  עולה  ממנו 
נשיא  לסגן  טראמפ  בין  ראשי 
ארה"ב לשעבר, ג'ו ביידן, ידו 
של האחרון תהיה על העליונה 
משמ־ בפער  והוא צפוי לנצח 

עותי של כעשרה אחוזים.
הנשיא האמריקני כתב: 
לדבריו,  נגדי".  תמיד  "פוקס 
מראים  שלו  פנימיים  סקרים 
כי הוא מוביל בכל 17 מדינות 

המפתח. 

פרץ: אפעל לאיחוד של כל מפלגות 
הימין, אך אני אעמוד בראשו

שר החינוך הנכנס אמר כי יפעל לאיחוד של כל מפלגות הימין, אך מי שיצטרף 
יהיה חייב להיות אחריו ברשימה

מ‡: ח. פרנ˜ל
למפלגה,  שחברו  לאחר 
כי  הודיע  סמוטריץ,  בצלאל 
ועל  ברשימה  מיקומו  על  יוותר 
איחוד  לטובת  שהוא  תפקיד  כל 
מימין  הנמצאות  המפלגות  של 
רפי  הרב  המפלגה,  יו''ר  לליכוד, 
פרץ, הודיע כי לא יוותר על מקו־

מו בראש הרשימה.
ליבס־ לעיתונאים  בראיון 
הוא  כי  פרץ  אמר  וליברמן  קינד 
מתנער מההתקפות של ח''כ יוגב 
הבית  את  בנט  של  עזיבתו  על 
היהודי "מתנגד לשיח כזה, אנחנו 
לא  מכבדת  בשפה  לדבר  צריכים 
לגו־ אלא  אדם  של  לגופו  לדבר 
הרבה  יש  לנפתלי  עניין.  של  פו 
עשה  הדתית,  בציונות  זכויות 

גם  הוא  מבורכות.  מאוד  פעולות 
פשוטה  לא  בנקודה  אותה  עזב 
אדם  קדימה,  פנינו  אבל  בדרך 
בהחלט  ואנחנו  רובו  פי  על  ניזון 
הדרכים  את  למצוא  מתכוונים 

לחבר את כל הימין ביחד,"
שלו  למינויים  הגיב  פרץ 

שרים:  לתפקידי  סמוטריץ  ושל 
מאוד  כוונות  הצהרת  כאן  "יש 
בקשר  ה‘  ברוך  אנחנו   – ברורה 
ואנחנו  נתניהו  עם  מאוד  קרוב 
הזה.  הקשר  להעמקת  שמחים 
אנחנו רוצים להתהלך ביחד, לפני 
שאני  וברור  הבחירות.  ואחרי 
להמשך  כיוון  קריאת  כאן  משדר 
הדרך לכל חבריי בציונות הדתית 
כי  הבהיר  פרץ  בימין“.  ובכלל 
מפלגתו לא וויתרה על תיק המ־
לאחר  הנושא  את  שפטים ותבחן 
הבחירות, "אנחנו רואים את תיק 
שמאוד  ערכי  כתיק  המשפטים 
היה  זה  הדתית,  לציונות  מתאים 
בידינו, אני חושב שבצלאל מאוד 
המ־ המהלך  את  להוביל  מתאים 
גדול  מאמץ  נעשה  ואנחנו  שפטי 

מאוד להיות שם“.

בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
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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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ארגון בצלמו לשר המשפטים: 
החרם את רשת המזון המהיר

הארגון קרא לאוחנה להפעיל את חוק החרם על רשת 'מקדולנדס' ולמנוע 
ממנה לפעול בנתב''ג

מ‡: ח. פרנ˜ל
בשנת 2011 אושר בישראל 
כל  כי  קובע  החוק  החרם.  חוק 
יש־ על  לחרם  פומבית  קריאה 
ראל מכל סוג שהוא מהווה עילה 
לתביעת נזיקין ולאפשרות להט־
לת חרם נגדי על הגוף או האדם 

המחרים.
בצלמו  בארגון  פונים  כעת 
בדרישה  אוחנה  המשפטים  לשר 
שיפעיל את חוק החרם נגד רשת 
וימנע  מקדונלדס,  המהיר  המזון 
ממנה מלהתמודד על הקמת סניף 

בנתב''ג.
החלה  האחרון  בחודש 
נגד  בישראל  היקף  רחבת  מחאת 
הרשת,  שמנכ''ל  לאחר  הרשת 
סניף  לפתוח  סירב  פדן,  עמרי 

שעסקיו  בטענה  אריאל  בעיר 
אינם פועלים מחוץ לתחומי הקו 

הירוק.
לאחר שנודע כי מקדונלדס 
מס־ להפעלת  במכרז  מתמודדת 
עדה בשרית בנתב''ג, פנו גורמים 
לשר המשפטים וביקשו ממנו כי 
מהם. במכתב ששיגרו  זאת  ימנע 
המשפטים  לשר  בצלמו  מארגון 
האוצר  שר  של  "סמכותו  נכתב: 
התמודדות  או  מימון  לשלול 
הינה  לחרם  שקרוא  מגוף  במכרז 
המשפטים.  שר  באישור  ורק  אך 
נודה לך על הודעה פומבית לשר 
נגד  במאבק  תמיכתך  על  האוצר 
הש־ ומניעת  ישראל  מחרימי 
במ־ מקדולנדס  הרשת  תתפות 
והש־ בחרם  תמיכתם  בשל  כרז 

תתפותם באופן פעיל בחרם."

יצויין כי ח''כ אריאל קלנר 
במכתב  פנו  מהליכוד  שיר  ומיכל 

דומה לאוחנה.

 ליברמן: רון קובי הוא 
ליצן כושל

"מדובר בליצן שלא הצליח להקים קואליציה עירונית ולהעביר 
תקציב, אך רץ כבר לכנסת"

מ‡: ח. פרנ˜ל
ביתנו,  ישראל  יו''ר 
תקף  ליברמן,  אביגדור 
עיריית  ראש  את  הבוקר 
טבריה, רון קובי, שהודיע 
השבוע על הקמת מפלגת 
בראיון  החילוני'.  'הימין 
אמר  רוסי  חדשות  לאתר 
העיר  "ראש  כי  ליברמן 
הוא  קובי  רון  טבריה 
להקים  הצליח  שלא  ליצן 
לא  עירונית,  קואליציה 
תקציב  להעביר  הצליח 
זאת  לכנסת.  רץ  ועכשיו 
תכ־ שכל  ליצנים  מפלגת 
ליתה - לקחת קולות מי־

שראל ביתנו".
התייחס  גם  ליברמן 
לגבי  לתוכניותיו 
והבטיח  הבאה  הממשלה 
ייכנס  לא  אופן  שבשום 
""בשום  צרה.  לממשלה 

לממשלה  ניכנס  לא  אופן 
לב־ רוצה  שנתניהו  צרה 
ליצמן,  דרעי,  עם  נות 
גביר.  ובן  סמוטריץ'  גפני, 
תהרוס  כזאת  ממשלה 
להרוס".  שאפשר  מה  כל 
הרא־ ההצרה  זו  כי  יצוין 
מתחייב  ליברמן  בה  שונה 
בממשלת  לשבת  שלא 
להצהרות  בניגוד  ימין, 

קודמות שלו.

כזכור בתחילת הש־
ר''ע  קובי,  רון  הודיע  בוע 
מפלגה  הקים  כי  טבריה, 
החי־ 'הימין  בשם  חדשה 
להפעלת  שתדאג  לוני' 
בשבת  ציבורית  תחבורה 
אף  קובי  חרדים.  וגיוס 
וטען  ליברמן  את  תקף 
ממשלת  הפיל  ליברמן  כי 
לק־ יכול  אינו  והוא  ימין 

רוא לעצמו מפלגת ימין.

טראמפ נגד פוקס ניוז: 
'הסקרים שלהם תמיד לרעתי'
לדברי טראמפ, סקרים שהוא מחזיק מוכיחים כי הוא צפוי לנצח את הבחירות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
דונ־ האמריקני  הנשיא 
רשת  את  האשים  טראמפ  לד 
'פוקס  הימנית  התקשורת 
ניוז' בהטיה מכוונת נגדו, זאת 

סקר  הרשת  שפרסמה  לאחר 
דו- במרוץ  כי  עולה  ממנו 
נשיא  לסגן  טראמפ  בין  ראשי 
ארה"ב לשעבר, ג'ו ביידן, ידו 
של האחרון תהיה על העליונה 
משמ־ בפער  והוא צפוי לנצח 

עותי של כעשרה אחוזים.
הנשיא האמריקני כתב: 
לדבריו,  נגדי".  תמיד  "פוקס 
מראים  שלו  פנימיים  סקרים 
כי הוא מוביל בכל 17 מדינות 

המפתח. 

פרץ: אפעל לאיחוד של כל מפלגות 
הימין, אך אני אעמוד בראשו

שר החינוך הנכנס אמר כי יפעל לאיחוד של כל מפלגות הימין, אך מי שיצטרף 
יהיה חייב להיות אחריו ברשימה

מ‡: ח. פרנ˜ל
למפלגה,  שחברו  לאחר 
כי  הודיע  סמוטריץ,  בצלאל 
ועל  ברשימה  מיקומו  על  יוותר 
איחוד  לטובת  שהוא  תפקיד  כל 
מימין  הנמצאות  המפלגות  של 
רפי  הרב  המפלגה,  יו''ר  לליכוד, 
פרץ, הודיע כי לא יוותר על מקו־

מו בראש הרשימה.
ליבס־ לעיתונאים  בראיון 
הוא  כי  פרץ  אמר  וליברמן  קינד 
מתנער מההתקפות של ח''כ יוגב 
הבית  את  בנט  של  עזיבתו  על 
היהודי "מתנגד לשיח כזה, אנחנו 
לא  מכבדת  בשפה  לדבר  צריכים 
לגו־ אלא  אדם  של  לגופו  לדבר 
הרבה  יש  לנפתלי  עניין.  של  פו 
עשה  הדתית,  בציונות  זכויות 

גם  הוא  מבורכות.  מאוד  פעולות 
פשוטה  לא  בנקודה  אותה  עזב 
אדם  קדימה,  פנינו  אבל  בדרך 
בהחלט  ואנחנו  רובו  פי  על  ניזון 
הדרכים  את  למצוא  מתכוונים 

לחבר את כל הימין ביחד,"
שלו  למינויים  הגיב  פרץ 

שרים:  לתפקידי  סמוטריץ  ושל 
מאוד  כוונות  הצהרת  כאן  "יש 
בקשר  ה‘  ברוך  אנחנו   – ברורה 
ואנחנו  נתניהו  עם  מאוד  קרוב 
הזה.  הקשר  להעמקת  שמחים 
אנחנו רוצים להתהלך ביחד, לפני 
שאני  וברור  הבחירות.  ואחרי 
להמשך  כיוון  קריאת  כאן  משדר 
הדרך לכל חבריי בציונות הדתית 
כי  הבהיר  פרץ  בימין“.  ובכלל 
מפלגתו לא וויתרה על תיק המ־
לאחר  הנושא  את  שפטים ותבחן 
הבחירות, "אנחנו רואים את תיק 
שמאוד  ערכי  כתיק  המשפטים 
היה  זה  הדתית,  לציונות  מתאים 
בידינו, אני חושב שבצלאל מאוד 
המ־ המהלך  את  להוביל  מתאים 

גדול  מאמץ  נעשה  ואנחנו  שפטי 
מאוד להיות שם“.

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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מרחב הדיג ברצועת עזה ייפתח 
לטווח 10 של מיילים ימיים

מאז יום רביעי שעבר נסגר המרחב בשל המשך הפרחת בלוני התבערה לעבר 
יישובי העוטף ◆ אתמול בשעות הבוקר נחת צרור בלונים בנחל עוז, הנסיבות 
נבדקות ◆ משלחת ביטחונית ממצרים צפויה לבוא לישראל, לרמאללה ולעזה 

בסוף השבוע לדון בהסדרה 

מ‡: מ. יו„ 
את־ אישר  ביטחוני  גורם 
מול את הדיווח הפלסטיני שיצא 
על  אסרה  ישראל  יותר.  מוקדם 
מאז  לים  לצאת  בעזה  הדייגים 
יום רביעי שעבר בעקבות המשך 
מהרצו־ התבערה  בלוני  הפרחת 
אמרו  בעזה  הדייגים  בארגון  עה. 
בבוקר   10:00 מהשעה  החל  כי 
יורחב מרחב הדיג מול חופי דרום 
הרצועה לעשרה מייל ומול חופי 
הדיג  מרחב  יורחב  הרצועה  צפון 

לשישה מייל.
בלונים  צרור  נחת  הבוקר 
בקי־ חשוד  חפץ  מחובר  אליהם 
חבלן  עזה.  בעוטף  עוז  נחל  בוץ 
נבד־ והנסיבות  למקום  הוזעק 
קות. משלחת ביטחונית ממצרים 

לרמאללה  לישראל,  לבוא  צפויה 
לדון  השבוע,  סוף  לקראת  ולעזה 
בישראל  בכירים  עם  השאר  בין 
וההס־ הרגיעה  בהבנות  ובחמאס 
העיתון  מקהיר  מדווח  כך  דרה. 

אל-ערבי אל-ג'דיד.
לעי־ מסרו  מצרים  מקורות 
מח־ מסרים  קיבלה  קהיר  כי  תון 
מאס ולפיהם הארגון אינו מעוניין 
הרגיעה  בהמשך  אלא  בהסלמה 
שיגור  חוליית  סיכל  אף  והוא 
הקיצו־ הפעילים  מקרב  רקטות 
ניים ברצועה. לפי הדיווח, בראש 
ביום  לאזור  שתבוא  המשלחת 
חמישי, יעמוד סגן ראש המודיעין 
המצרי איימן בדיע ולצידו אחמד 
התיק  מחזיק  אל-ח'אלק,  עבד 

הפלסטיני במודיעין המצרי.

בתוך כך, מקורות בעזה טו־
ענים שחמאס עצר פעיל פלסטיני 
קיצוני שירה את הרקטה לשדרות 
המקורות  שעבר.  חמישי  ביום 
העצור  כי  חדשות  לכאן  מסרו 
שערק  לשעבר  חמאס  פעיל  הוא 
על  ידיעה  ברצועה.  אחר  לארגון 
ברק־ הקשורים  פעילים  מעצר 
לראשונה  פורסמה  לשדרות  טה 
נטען  שם   ,I24NEWS באתר 
אנשי  אחד,  מאדם  יותר  שנעצר 
בעזה  מקורות  הפת"ח.  של  פלג 
טוענים עוד כי פעילי חמאס ירו 
סלפים  פעילים  שני  אל  שלשום 
רקטה  לשגר  שניסו  קיצונים 
שהשתל־ לאחר  הרצועה  ממרכז 

טו על משגר רקטות של הג'יהאד 
האסלאמי.

רמלה: רוכב אופנוע נהרג בתאונה 
צעיר נפגע בתאונה בין רכב לאופנוע ברחוב יצחק בן צבי בעיר 

מ‡: מ. יו„
נהרג  ה-20  בשנות  צעיר 
בין  בתאונה  האתמול  יום  בליל 

בן  יצחק  ברחוב  לאופנוע  רכב 
צבי ברמלה. חובשים ופרמדיקים 
של מד"א העניקו לו טיפול רפואי 
אך  החייאה,  פעולות  בו  וביצעו 

כאמור נאלצו לקבוע במקום את 
נסי־ כי  נמסר  מהמשטרה  מותו. 

בות התאונה נבדקות.

ההכרעה במלחמה בין החות'ים 
בתימן לסעודיה לא נראית באופק
בימים האחרונים הולך ומתגבר החשש מהסלמה במלחמה בין המורדים הפרו־

איראנים בתימן לממלכה

מ‡ פ. יוחנן
למעלה מארבע שנים חלפו 
מאז פתחה סעודיה במלחמה על 
החות'ים הנתמכים על ידי איראן, 
תהיה  לא  הזו  שבמלחמה  ונראה 
הכרעה צבאית. בימים האחרונים 
מהסלמה,  החשש  ומתגבר  הולך 
החו־ שערכו  התקיפות  לנוכח 
תים בימים האחרונים, באמצעות 
מזל"טים, על אדמת סעודיה, בהן 

על נמל תעופה.
המלחמה  תחילת  מאז 
מאות  ריאד  ביצעה   2015 במרץ 
אינטנסיביות  אוויריות  תקיפות 
בחוד־ כבר  בתימן.  המורדים  נגד 
שים הראשונים ללחימה הודיעה 
בראשות  הערבית  הקואליציה 
 80% השמידה  היא  כי  סעודיה 
כולל  החות'ים,  של  מהיכולת 
על  שאיימו  הבליסטיים  הטילים 
הוכי־ המציאות  אולם  הממלכה. 

למתקפות  בתגובה  אחרת.  חה 
החריפה  השבוע  בסוף  החות'ים, 
סעודיה את תקיפותיה על הבירה 
כללו  התקיפות  ופרבריה.  צנעא 
שני בסיסים עיקריים המשמשים 
במקו־ מוצבים  וכן  החות'ים  את 
תימן.  לבירת  מסביב  שונים  מות 

לאיים  ממשיכה  ריאד  שנים  כבר 
נגד  מוחצת"  צבאית  ב"תגובה 
הפרשנים  רוב  כי  אם  החות'ים, 
כי  מדגישים  הערבים  הצבאיים 
הקואליציה  של  כזו  תגובה  גם 
הסעודית ושל איחוד האמירויות 

לא תביא להכרעת הלחימה.

תרגיל גדול בחיל האוויר:

 "מתכוננים להגעת טילי 
"S-300

קצין בכיר מסר כי בחיל נערכים ללחימה בכמה זירות במקביל, שמטרתה 
לנטרל את האיום הנשקף בעיקר מהזירה הצפונית ◆ "המטרה היא להגיע 

לשיגור של טילים בודדים, אם בכלל, וליירט אותם עוד לפני שפגעו בקרקע" ◆ 
לראשונה נעשה בו שימוש במטוס ה-F-35 החדש שטס ביום ובלילה

מ‡: מ. יו„
יום  מאז  עורך  האוויר  חיל 
המדמה  היקף  רחב  תרגיל  ראשון 
בחיל,  בכיר  קצין  כוללת.  מלחמה 
בשיתוף  שנערך  התרגיל,  כי  מסר 
"מלחמה  מדמה  היבשה,  כוחות 
המיקוד  כאשר  ביחד  זירות  בכמה 
הק־ לדברי  הצפונית".  הזירה  הוא 
צין, חיל האוויר נערך להתמודדות 
המתקדמות  הנ"מ  מערכות  עם 
בזירה הצפונית: "אנחנו מכינים את 
 S-300 טילי  להגעת  האוויר  חיל 
חיל  "כל  הוסיף:  הוא   ."S-400-ו

האוויר באוויר".
לפי הקצין, אל"מ א', בתרגיל 
תקי־ להתמודד  האוויר  חיל  נערך 
פות רבות בפרקי זמן קצרים. "קצב 
מת־ שהאויב  ליום  הרקטות  שיגור 
כנן הוא מאות ואלפי רקטות", אמר 
שלנו  "המשימה  והוסיף:  א'  אל"מ 

היא לפגוע עוד לפני תוך כדי השי־
גור. המטרה היא להגיע לשיגור של 
וליירט  בכלל,  אם  בודדים,  טילים 

אותם עוד לפני שפגעו בקרקע".
בהשתתפות  נערך  התרגיל 

כלי טיס מטייסות הקרב, המסוקים 
האווירית  ההגנה  מערך  והתובלה, 
חיל-האוויר,  של  הבקרה  ומערך 
במ־ שימוש  בו  נעשה  ולראשונה 

טוס ה-F-35 החדש.

מבקרי ביה"ח שמיר (אסף 
הרופא) נחשפו לחצבת

משרד הבריאות הודיע על חשיפה לחולה חצבת במחלקה לרפואה דחופה 
במיון הפנימי בבית החולים שמיר (אסף הרופא) ביום חמישי בשבוע שעבר בין 

השעות 11:45 - 16:00

מ‡: יר‡ל לבי‡
מבקש  הבריאות  משרד 
חשיפה  על  לציבור  להודיע 
לרפואה  במחלקה  חצבת  לחולה 
החו־ בבית  הפנימי  במיון  דחופה 
ביום  הרופא)  (אסף  שמיר  לים 
חמישי י' סיון 13.06.19 בין הש־

עות 11:45 -  16:00.
במיון  ששהו  המבקרים 
שפורטו  השעות  סביב  הפנימי 
ואילך   1957 משנה  נולדו  אשר 
נגד  מנות  בשתי  מחוסנים  ואינם 
בהקדם  לפנות  מתבקשים  חצבת 
ללשכת   19.06.19 לתאריך  ועד 
מגו־ למקום  הקרובה  הבריאות 
ריהם או למוקד משרד הבריאות 
בטלפון *5400 על מנת לברר את 

הצורך בקבלת חיסון.
מבקש  הבריאות  משרד 
הנ"ל,  במקום  ששהו  מהמבקרים 
יותר  או  ואחד  מחום  וסובלים 
מתסמינים הבאים: שיעול, נזלת, 
להימנע  פריחה,  עיניים,  דלקת 

ציבוריים,  למקומות  מלהגיע 
לאירועים רב משתתפים או לכל 
מסגרת ציבורית נוספת, על מנת 

למנוע הדבקה של סביבתם.
ונ־ מתסמינים  שסובל  מי   
לפנות  נא  רפואית,  לבדיקה  זקק 

רפואי  מוסד  לכל  או  למרפאה 
לחלו־ או  מראש  בתיאום  אחר 
בה־ לצוות  מידית  להודיע  פין, 
לציין  יש  הרפואי.  למוסד  געה 
תוך 21  היא  הסימנים  הופעת  כי 

ימים מיום החשיפה.
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משאית פגעה בגשר 
בכביש גהה 

משאית פגעה בגשר הולכי רגל סמוך לגבעת שמואל ◆ אין 
נפגעים באירוע ◆ לפני כשנתיים נמחץ למוות נהג משאית 

בתאונה דומה

מ‡: מ. יו„
בגשר  פגעה  משאית 
הולכי רגל על כביש 4 לכיוון 
אילן.  בר  במחלף  דרום 
מנוף,  עם  גבוהה  משאית 
הרגל  הולכי  בגשר  הפוגעת 
שמואל.  לגבעת  בסמוך 
גבעת  בין  מחבר  הגשר 

שמואל לבני ברק.
למ־ הגיעו  שוטרים 
גשרים  מהנדס  בליווי  קום 
קבע  אשר  ישראל,  מנתיבי 
בטיחותית  סכנה  כל  אין  כי 
לתנו־ לאפשר  וניתן  לגשר 
אספו  השוטרים  לזרום.  עה 
והעבירו  בשטח  ממצאים 

במ־ ליחידת  הנושא  את 
פרטי  את  שבודקת  שטרה 

האירוע. 
אירע  כשנתיים  לפני 
אירוע דומה, כאשר נהג המ־

שאית אליחי טדרי ז"ל (58) 
בדיוק.  גשר  באותו  התנגש 
כתוצאה מההתנגשות בגשר 
התמוטט על המשאית וגרם 

למותו של טדרי. 

צבא ארה"ב פרסם תמונות 
המוכיחות את אחריותה של איראן 

לפגיעה במכליות הנפט במפרץ
טיל איראני שוגר לעבר רחפן שעסק בצילום האזור

מ‡ ‡ברהם ויסמן
פרסם  ארה"ב  צבא 
ידה  כי  המוכיחות  תמונות 
מאחו־ הייתה  איראן  של 
הנפט  מכליות  תקיפת  רי 
נראים  בתמונות  במפרץ. 
ועליהם  מהירות  סירות 

משמרות  של  לוחמים 
מת־ הם  כאשר  המהפכה 
הנפט.  למכליות  קרבים 
לראות  ניתן  אחת  בתמונה 
משמרות  לוחמי  את 
ענק,  ספינת  על  המהפכה 
מדו־ הנראה  ככל  כאשר, 
הנפט  ממכליות  באחת  בר 

שהותקפה.
אמרי־ רחפן  כזכור, 
האזור  בתיעוד  עסק  קני 
בו הותקפו מכליות הנפט. 
שיגרו  המשימה  במהלך 
טיל  האיראנים  הכוחות 
הוא  אולם  הרחפן,  לעבר 

לא נפגע.

"במהלך כל שנה נחסכים למשפחות המשתתפות בפעילות מסילה, בזכות 
התכניות המקצועיות וההדרכה האישית, יותר מעשרות מיליוני ש"ח !"

'"בזכות ארגון מסילה אני שמח ורגוע, עם היכולת הכלכלית לנהל את הבית. אני יכול לתת לאשתי וילדי את מה שהם צריכים, כמו בכל בית נורמלי. ועם זאת יש לי 
עדיין את הזכות להיות אברך שלומד שלושה סדרים ביום" - אומר לנו הרב יעקב. ש. ממודיעין עילית.

מ‡: מ. מון
כמוהו, ישנם עוד אלפי משפחות בציבור החרדי 
החבים את שלוות הנפש שלהם והרווחה בביתם, לא־
רגון 'מסילה' שהצליח בעשרים שנות פעילותו לחולל 
נכונה.  כלכלית  להתנהלות  הנוגע  בכל  תפיסה  שינוי 
הארגון  הקים אלפי משפחות ועסקים מקריסה והת־
והציל  וחובות  קושי  של  האינסופית  בביצה  בוססות 

אותם מלהזדקק לצדקה ונפילה על כתפי הציבור.
בהוראת  הארגון  עוסק  והליווי,  לייעוץ  מעבר 
להתנהלות  החינוך  בהטמעת  שליט"א,  ישראל  גדולי 
ובבתי  לבנות  בסמינרים  גם  הכלכליים  בחיים  נכונה 
הספר. כך גם מתקיימים בכל הישיבות הגדולות מפ־
שלפני  בתקופה  חתנים  מקבלים  בהם  מיוחדים  גשים 
החתונה וזוגות צעירים בתחילת הדרך, כלים והדרכה 

להתנהלות כלכלית נכונה ונבונה. 
מכל  ושומעים  חוזרים  שאנחנו  המשפטים  אחד 
אותנו  לימדו  לא  "למה  הוא  מלווים  שאנו  המשפחות 
אותנו, ורק את הדבר הזה שיכל להציל את שנים היפות מיד אחרי החתונה איך מתנהלים עם כסף? הכל לימדו 

שהארגון  הסיבה  וזו  אותנו".  לימדו  לא  שלנו,  ביותר 
משקיע מאמצים ומשאבים אדירים בהכשרה של הזו־
גות הצעירים. "במקום לבנות בית חולים מתחת לגשר, 

אנחנו מכוונים אותם מראש למסילה הנכונה שמעניקה 
להם חיים של שלווה ושמחה".

"במהלך כל שנה נחסכים למשפחות המשתתפות 
בפעילות מסילה, בזכות התכניות המקצועיות וההדר־
סכום  זהו   ! ש"ח  מיליוני  מעשרות  יותר  האישית,  כה 
'מסילה' היה נופל על כתפיהם  בלתי נתפס שאילולא 

העמוסות גם כך, של גבאי הצדקה והציבור הרחב".
בהוראת מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א 
יוצא הארגון בימים אלו במגבית מיוחדת שתעניק אור 
בקצה המנהרה לאלפי משפחות ותאפשר להם לצאת 

מצרה לרווחה.
קהלים רחבים מביעים עניין רב במגבית שבמר־
כזה הקריאה לתת לכל משפחה את  "הזכות להצליח". 
שמכפילה  ביותר  החכמה  בתרומה  ספק  ללא  מדובר 
את עצמה בכפל מונים. "לפי התחשיבים שלנו" אומ־
רים מנהלי הארגון, "כל שקל שייתרם במגבית, שווה 
ומזכירים  שקלים".  לפחות 13  של  חיסכון  למשפחות 
את דבריו המפורסמים של הרמב"ם ש"זו הצדקה המ־

עולה שבצדקות". 

בשם ה' נעשה ונצליח

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

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

הזמנות:

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

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

המרצה ר' מאיר שוורץילד הפלא דודי לינקר
 החזן העולמי 

יצחק מאיר הלפגוט
 מבצע!

מחיר ילד  עד גיל 17

חבילת סופ"ש 
במחיר מיוחד

רק ₪3790
חדש!

עד 10 
תשלומים

מופע מוזיקלי ענק בליל שישי 
 חמישי-ראשון פרשת בלק

ח'-י"א תמוז | 11-14.7
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משאית פגעה בגשר 
בכביש גהה 

משאית פגעה בגשר הולכי רגל סמוך לגבעת שמואל ◆ אין 
נפגעים באירוע ◆ לפני כשנתיים נמחץ למוות נהג משאית 

בתאונה דומה

מ‡: מ. יו„
בגשר  פגעה  משאית 
הולכי רגל על כביש 4 לכיוון 
אילן.  בר  במחלף  דרום 
מנוף,  עם  גבוהה  משאית 
הרגל  הולכי  בגשר  הפוגעת 
שמואל.  לגבעת  בסמוך 
גבעת  בין  מחבר  הגשר 

שמואל לבני ברק.
למ־ הגיעו  שוטרים 
גשרים  מהנדס  בליווי  קום 
קבע  אשר  ישראל,  מנתיבי 
בטיחותית  סכנה  כל  אין  כי 
לתנו־ לאפשר  וניתן  לגשר 
אספו  השוטרים  לזרום.  עה 
והעבירו  בשטח  ממצאים 

במ־ ליחידת  הנושא  את 
פרטי  את  שבודקת  שטרה 

האירוע. 
אירע  כשנתיים  לפני 
אירוע דומה, כאשר נהג המ־

שאית אליחי טדרי ז"ל (58) 
בדיוק.  גשר  באותו  התנגש 
כתוצאה מההתנגשות בגשר 
התמוטט על המשאית וגרם 

למותו של טדרי. 

צבא ארה"ב פרסם תמונות 
המוכיחות את אחריותה של איראן 

לפגיעה במכליות הנפט במפרץ
טיל איראני שוגר לעבר רחפן שעסק בצילום האזור

מ‡ ‡ברהם ויסמן
פרסם  ארה"ב  צבא 
ידה  כי  המוכיחות  תמונות 
מאחו־ הייתה  איראן  של 
הנפט  מכליות  תקיפת  רי 
נראים  בתמונות  במפרץ. 
ועליהם  מהירות  סירות 

משמרות  של  לוחמים 
מת־ הם  כאשר  המהפכה 
הנפט.  למכליות  קרבים 
לראות  ניתן  אחת  בתמונה 
משמרות  לוחמי  את 
ענק,  ספינת  על  המהפכה 
מדו־ הנראה  ככל  כאשר, 
הנפט  ממכליות  באחת  בר 

שהותקפה.
אמרי־ רחפן  כזכור, 
האזור  בתיעוד  עסק  קני 
בו הותקפו מכליות הנפט. 
שיגרו  המשימה  במהלך 
טיל  האיראנים  הכוחות 
הוא  אולם  הרחפן,  לעבר 

לא נפגע.

"במהלך כל שנה נחסכים למשפחות המשתתפות בפעילות מסילה, בזכות 
התכניות המקצועיות וההדרכה האישית, יותר מעשרות מיליוני ש"ח !"

'"בזכות ארגון מסילה אני שמח ורגוע, עם היכולת הכלכלית לנהל את הבית. אני יכול לתת לאשתי וילדי את מה שהם צריכים, כמו בכל בית נורמלי. ועם זאת יש לי 
עדיין את הזכות להיות אברך שלומד שלושה סדרים ביום" - אומר לנו הרב יעקב. ש. ממודיעין עילית.

מ‡: מ. מון
כמוהו, ישנם עוד אלפי משפחות בציבור החרדי 
החבים את שלוות הנפש שלהם והרווחה בביתם, לא־
רגון 'מסילה' שהצליח בעשרים שנות פעילותו לחולל 
נכונה.  כלכלית  להתנהלות  הנוגע  בכל  תפיסה  שינוי 
הארגון  הקים אלפי משפחות ועסקים מקריסה והת־
והציל  וחובות  קושי  של  האינסופית  בביצה  בוססות 

אותם מלהזדקק לצדקה ונפילה על כתפי הציבור.
בהוראת  הארגון  עוסק  והליווי,  לייעוץ  מעבר 
להתנהלות  החינוך  בהטמעת  שליט"א,  ישראל  גדולי 
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אנחנו מכוונים אותם מראש למסילה הנכונה שמעניקה 
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בשם ה' נעשה ונצליח

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

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

הזמנות:

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

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

המרצה ר' מאיר שוורץילד הפלא דודי לינקר
 החזן העולמי 

יצחק מאיר הלפגוט
 מבצע!

מחיר ילד  עד גיל 17

חבילת סופ"ש 
במחיר מיוחד

רק ₪3790
חדש!

עד 10 
תשלומים

מופע מוזיקלי ענק בליל שישי 
 חמישי-ראשון פרשת בלק

ח'-י"א תמוז | 11-14.7
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י-ם: שריפה בבנין בשכונת 
גילה, אין נפגעים 

מחקירה ראשונית עולה שמדובר בהצתה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הצהריים  בשעות  אתמול 
והצ־ כיבוי  צוותי  ארבעה  הוזנקו 
וכיבוי  חילוץ  מנוף  בסיוע  לה 
מתחנות ירושלים לשריפה בבניין 

ברחוב שוהם שבשכונת גילה.
לוחמי האש הגיעו תוך זמן 
כבד  בעשן  והבחינו  למקום,  קצר 
לב־ מהכניסה  הבוקעות  ולהבות 
כלל   אל  שהיתמר  רב  ועשן  ניין 

הבניין והיווה סכנה לדיירים.
תוך  אל  נכנסו  האש  לוחמי 
הלה־ על  השתלטו  והעשן,  האש 
בות, חילצו את דיירי הבניין ללא 
בדיירי  קשה  פגיעה  ומנעו  פגע 

הבניין וברכושם.
מחקירה ראשונית של הש־
החלה  השריפה  כי  עולה,  ריפה 

ככה"נ כתוצאה מהצתה בבניין.

כתב אישום נגד מחבלת שניסתה 
לבצע פיגוע בערב חג השבועות
נעצרה במעבר קלנדיה כשבתיקה סכין ◆ בחקירתה עלה שהתכוונה לבצע 

פיגוע דקירה בעיר בירושלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
שמים  בחסדי  נמנע  אסון 
שבועות  ערב  בשבת  בירושלים: 
ישראל  משטרת  שוטרי  עצרו 
פלסטינית  הצבאית  והמשטרה 
במעבר  חשדם  את  שהעלתה 
סכין  התגלתה  בבידוק  קלנדיה. 

שנשאה בתיקה.
לח־ הועברה  הפלסטינית 
קירה במשמר הגבול של משטרת 
שמדובר  עלה  במסגרתה  ישראל 
שהגיעה   27 בת  ג'נין  בתושבת 

שניסתה  לאחר  קלנדיה  למעבר 
דקי־ פיגוע  לבצע  הצלחה  ללא 
יהודה  בגזרת  מתיישבים  נגד  רה 
עלה  הצליחה  משלא  ושומרון. 
העתיקה  לעיר  להיכנס  בכוונתה 
בירושלים בכדי לבצע שם פיגוע 

דקירה.
המק־ והבידוק  העירנות 
של  המעברים  שוטרי  של  צועי 
המ־ ולוחמי  ישראל  משטרת 
כאמור  הביאו  הצבאית  שטרה 
דרכו  קלנדיה  במעבר  למעצרה 

ולסי־ לירושלים  להיכנס  ניסתה 
כול כוונותיה.

נגדה  הוגש  אישום  כתב 
בבית המשפט הצבאי יהודה ממנו 
שהצטיידה  שהמחבלת  עולה 
מתיישבים  לאתר  ניסתה  בסכין 
ישראלים בתחנת אוטובוס ביו"ש 
במונית  הגיעה  הצליחה  ומשלא 
לעבור  בניסיון  קלנדיה  למעבר 
שי־ מבלי  שברשותה  הסכין  עם 
לי־ להיכנס  במטרה  אותה  עצרו 

רושלים ולבצע פיגוע.

חשד לרעלנים במוצרי אגוז 
טחון של תבליני גל

שימו לב, חברת תבליני גל, מודיעה לציבור לקוחותיה כי עקב בדיקה של 
שירות המזון משרד הבריאות. נתגלה חשד לרמות גבוהות מהמותר של 

אפלאטוקסינים {רעלנים}. במוצר אגוז מוסקט טחון של החברה

מ‡: יר‡ל לבי‡
מודי־ גל,  תבליני  חברת 
עקב  כי  לקוחותיה  לציבור  עה 
משרד  המזון  שירות  של  בדיקה 
לרמות  חשד  נתגלה  הבריאות. 
אפלאטו־ של  מהמותר  גבוהות 
אגוז  {רעלנים}.במוצר  קסינים 

מוסקט טחון של החברה.
לוודא  שצריכים  הפרטים 

הכיתוב  החשודים.  המוצרים  על 
כתובת  גל",  תבליני  ע"י  "נארז 
כרמיאל.  התעשייה  אזור  הייצו: 
של  אריזות  החשודים:  המוצרים 
גרם   50 בשקיות,  גרם   50 של 
בצנ־ גרם   80 פלסטיק,  בצנצנת 
צנת פלסטיק, ו120 גרם בצנצנת 

פלסטיק.
הרלוונטיים:  התאריכים 

 08.2020 לשווק  אחרון  מתאריך 
לשווק  אחרון  לתאריך  ועד 

12.2020 כולל.
את  לאסוף  פועלת  החברה 
מתב־ הציבור  מהמדפים.  המוצר 

קש לא לצרוך את המוצר.
המוצר  והחזרת  לבירור 
04- מספר  לטלפון  לפנות  יש 

,9584746

גורם ביטחוני בכיר בנתב"ג:

"אין קשר בין הברחת העובדים 
הגיאורגים לאבטחה בנתב"ג"

מ‡: יר‡ל לבי‡
התעופה  שדות  רשות 
עב־ למניעת  היחידה  באמצעות 
את  שזיהתה  זו  היא  בנתב"ג  רות 
זרים  עובדים  להברחת  הניסיון 
המידע  את  והעבירה  מגאורגיה 
יש־ ולמשטרת  המודיעין  לגורמי 
ראל. כמו כן, במהלך כל התקופה 
מערך הביטחון והיחידה למניעת 
עם  כתף  אל  כתף  פעלו  עבירות 

משטרת ישראל.
מדוברות רשות שדות הת־
בן  התעופה  "בנמל  נמסר:  עופה 
גוריון עובדים למעלה מ 15 אלף 
מסחריות,  בחברות   – עובדים 
בחברות תעופה, בחברות שרותי 
הרי־ מתן  זכיינים.  ומאות  קרקע 
שיון לעבודה הוא תהליך מבוקר 
שאינו  אדם  להפליא,  ומפוקח 
זכאי לקבלת רישיון לא יוכל לע־
בשטח  המוגבלים  בשטחים  בוד 

המבצעי של הנמל.
רישיון  מתן  על  להחלטה 
שו־ המוגבלים  בשטחים  עבודה 
משטרת  הביטחון,  גורמי  תפים 
בו  שניתן  מי  ואחרים.  ישראל 
הקפד־ הבדיקות  לאחר  האמון 
להיות  שהורשו  אנשים  הם  ניות 

בשטחים המוגבלים.
המון  פועלים  מטוס  סביב 
מובילי  ממתדלקים  גופים,החל 
טכנית  שמטפלים  וכאלה  המזון 
שמטפלים  והמכונאים  במטוס 
מהצוות  חלק  כולם  במטוסים 
אשר ניתן  בו אמון לאחר הבדי־
קות הקפדניות. אדם שקיבל את 
מידת האמון הראויה לעבוד במ־
עבו־ את  עושה  הוא  מוגבל  תחם 
כן  אם  אלא  יראה  לא  ואיש  דתו 
מערך מודיעין יתריע על כך, הוא 
עושה את עבודתו מבלי שמישהו 

חושב שהוא עלול לעשות מעשה 
פלילי.

הזרים  העובדים  בהברחת 
באופן  פליליים  מעשים  נעשו 
עבירה  פה  הייתה  משמעי.  חד 
שמי  לישראל  הכניסה  חוק  על 
האוכלו־ רשות  זו  עליה  שאמון 
את  שביצעו  עובדים  אותם  סין. 
עבירות על החוק הם עובדים של 
אשר  בנתב"ג  שפועלות  החברות 
וביצעו  להם  שניתן  באמון  בגדו 
פעולות פליליות  כדי לעקוף את 
עיר  זו  נתב"ג  הגבולות.  ביקורת 
ענקית וכאשר מתגלה פרצה היא 
תיסגר. הפרצה הזו יכולה להיות 
להיות  יכול  זה  מחר  ארגון,  בכל 
מסח־ חברה  בכל  מסחרי  ריגול 
להיות  יכול  מחרתיים  וזה  רית 
ובכל  בישראל  האכיפה  בגופי 

מקום אחר".   
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הרלוונטיים:  התאריכים 

 08.2020 לשווק  אחרון  מתאריך 
לשווק  אחרון  לתאריך  ועד 

12.2020 כולל.
את  לאסוף  פועלת  החברה 
מתב־ הציבור  מהמדפים.  המוצר 

קש לא לצרוך את המוצר.
המוצר  והחזרת  לבירור 
04- מספר  לטלפון  לפנות  יש 

,9584746

גורם ביטחוני בכיר בנתב"ג:

"אין קשר בין הברחת העובדים 
הגיאורגים לאבטחה בנתב"ג"

מ‡: יר‡ל לבי‡
התעופה  שדות  רשות 
עב־ למניעת  היחידה  באמצעות 
את  שזיהתה  זו  היא  בנתב"ג  רות 
זרים  עובדים  להברחת  הניסיון 
המידע  את  והעבירה  מגאורגיה 
יש־ ולמשטרת  המודיעין  לגורמי 
ראל. כמו כן, במהלך כל התקופה 
מערך הביטחון והיחידה למניעת 
עם  כתף  אל  כתף  פעלו  עבירות 

משטרת ישראל.
מדוברות רשות שדות הת־
בן  התעופה  "בנמל  נמסר:  עופה 
גוריון עובדים למעלה מ 15 אלף 
מסחריות,  בחברות   – עובדים 
בחברות תעופה, בחברות שרותי 
הרי־ מתן  זכיינים.  ומאות  קרקע 
שיון לעבודה הוא תהליך מבוקר 
שאינו  אדם  להפליא,  ומפוקח 
זכאי לקבלת רישיון לא יוכל לע־
בשטח  המוגבלים  בשטחים  בוד 

המבצעי של הנמל.
רישיון  מתן  על  להחלטה 
שו־ המוגבלים  בשטחים  עבודה 
משטרת  הביטחון,  גורמי  תפים 
בו  שניתן  מי  ואחרים.  ישראל 
הקפד־ הבדיקות  לאחר  האמון 
להיות  שהורשו  אנשים  הם  ניות 

בשטחים המוגבלים.
המון  פועלים  מטוס  סביב 
מובילי  ממתדלקים  גופים,החל 
טכנית  שמטפלים  וכאלה  המזון 
שמטפלים  והמכונאים  במטוס 
מהצוות  חלק  כולם  במטוסים 
אשר ניתן  בו אמון לאחר הבדי־
קות הקפדניות. אדם שקיבל את 
מידת האמון הראויה לעבוד במ־
עבו־ את  עושה  הוא  מוגבל  תחם 
כן  אם  אלא  יראה  לא  ואיש  דתו 
מערך מודיעין יתריע על כך, הוא 
עושה את עבודתו מבלי שמישהו 

חושב שהוא עלול לעשות מעשה 
פלילי.

הזרים  העובדים  בהברחת 
באופן  פליליים  מעשים  נעשו 
עבירה  פה  הייתה  משמעי.  חד 
שמי  לישראל  הכניסה  חוק  על 
האוכלו־ רשות  זו  עליה  שאמון 
את  שביצעו  עובדים  אותם  סין. 
עבירות על החוק הם עובדים של 
אשר  בנתב"ג  שפועלות  החברות 
וביצעו  להם  שניתן  באמון  בגדו 
פעולות פליליות  כדי לעקוף את 
עיר  זו  נתב"ג  הגבולות.  ביקורת 
ענקית וכאשר מתגלה פרצה היא 
תיסגר. הפרצה הזו יכולה להיות 
להיות  יכול  זה  מחר  ארגון,  בכל 
מסח־ חברה  בכל  מסחרי  ריגול 
להיות  יכול  מחרתיים  וזה  רית 
ובכל  בישראל  האכיפה  בגופי 

מקום אחר".   
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 כ-40% מחברי הפרלמנט 
בהודו מואשמים בפלילים

 על פי החוק ההודי, נבחרי ציבור שלא הורשעו יכולים לכהן בתפקיד ◆ "יש 
לחנך מצביעים לא לבחור באנשים כאלו"

מ‡ פ. יוחנן
הפרלמנט  מחברי   43%
בהודו,  התחתון  בבית  החדשים 
הב־ לאחר  לראשונה  שהתכנס 
עומ־ במדינה,  שהתקיימו  חירות 

דים בפני אישומים פליליים – כך 
לרפור־ האגודה  של  מדוח  עולה 

מות דמוקרטיות בהודו. 
על פי החוק ההודי, רק אלו 
שנגזרו עליהם שתי שנות מאסר 
מהת־ להיחסם  יכולים  יותר  או 
זאת,  לעומת  בבחירות.  מודדות 
חברי כנסת שלא הורשעו יכולים 
מתע־ הרשעתם  בתפקיד.  לכהן 
המשפט  שבמערכת  כיוון  כבת, 
כ-30  של  הצטברות  יש  ההודית 
מיליון תיקים לערך שנמשכים זה 

כבר כמה עשורים.

נבחרי  כך  על  כשנשאלו 
יריבים  האשימו  הם  הציבור, 
פוליטיים בניסיון להסגיר אותם. 
חברי המפלגות הגדולות טוענים, 
לא  זה  כי  החוק,  לרוח  בהתאם 
מלהת־ אנשים  לחסום  הוגן  יהיה 
מודד בבחירות אלא אם הורשעו 

בבית המשפט.
רקע  בעלי  פרלמנט  חברי 
חדשה  תופעה  לא  זו  פלילי 
בהודו, אך הבעיה מחריפה לנוכח 

הממשלה  ראש  של  התחייבותו 
 2014 בבחירות  מודי  נרנדרה 
משחיתות  המדינה  את  לנקות 
ומהשפעת הכסף על הפוליטיקה.
הראשי  הבחירות  נציב 
 2004 בבחירות  כי  מסר  לשעבר 
אישומים  תחת  המועמדים  אחוז 
פליליים עמד על 24. האחוז גדל 
ב-2009 ל-33%, בבחירות 2014 
נשאר על מספר כמעט זהה והש־

נה הוא כאמור עומד על 43%.

 שוב דחייה בפינוי חאן אל אחמר
המדינה מבקשת מבג"ץ לדחות שוב את יישום פסק הדין לפינוי חאן אל-אחמר 

עד דצמבר 2019 ◆ זאת על רקע הבחירות ובהמלצת הדרג

מ‡ פ. יוחנן
לבג"ץ  פנתה  המדינה 
ישום  את  שוב  לדחות  בבקשה 
אל- חאן  של  לפינוי  הדין  פסק 
אחמר– כך פורסם בגלי צה"ל. על 
לד־ ביקשו  בפנייה  הדיווח,  פי 
לא  מדוע  התשובה  מתן  את  חות 
לדצמבר  עד  המאחז  את  מפנים 

.2019
המשפט  לבית  בתשובתה 
טענה המדינה כי בעקבות הבחי־
לדחות  יש  הדרג,  ובהמלצת  רות 
המאחז  פינוי  לאי  הנימוקים  את 

הבדואי הבלתי חוקי.
שהגישו  רגבים,  בתנועת 
דחיית  על  לבג"ץ  העתירה  את 
של  התשובה  על  זעמו  הפינוי, 
השי־ לעתירה  "במענה  המדינה. 
לבג"ץ,  רגבים  תנועת  של  שית 
בשישה  לדחות  המדינה  מבקשת 

פסק  יישום  את  לפחות  חודשים 
וכינון  הבחירות  לאחר  עד  הדין, 
הנו־ העתירה  חדשה.  ממשלה 
מופנית  קודמותיה,  כמו  כחית, 
הבי־ ושר  הממשלה  ראש  כלפי 
הפעם  "זו  אמרו.  נתניהו"  טחון 
השישית לאורך העשור האחרון, 
להתערב  בג"ץ  נדרש  במסגרתה 
מלמ־ שנמנעת  המדינה  במחדלי 
והתחייבויות  דין  פסקי  אחר  לא 
שניתנו על ידה במסגרת הליכים 
את  ולאכוף  קודמים  משפטיים 
הב־ במאחז  והבניה  התכנון  חוקי 

לתי חוקי 'חאן אל אחמר'".
למו־ "עד  כי  הזכירו  עוד 
להתקיים  הצפויות  הבחירות  עד 
יושב  חודשים  כשלושה  בעוד 
הנוכחי,  המדיני  הדרג  מקומו  על 
גורל  הרות  החלטות  מקבל  אשר 
ולו  אלה  בימים  גם  שוטף  באופן 

לה־ הדעת  שיקול  מלוא  מסור 
פינוי  למועד  הנוגע  בכל  חליט 
בה־ אשר  חוקי,  הבלתי  המאחז 
אשר  המדינה  להתחייבות  תאם 
היה  דין  פסק  של  תוקף  קיבלה 
אמור להתפנות כבר לפני כשנה, 

בחודש יוני 2018".
נתניהו  הממשלה  "ראש 
והצהיר  חודשים  כמה  לפני  עמד 
יפונה  אחמר  אל  'חאן  כי  בקולו 
מדובר  לא  הקרובים'.  בשבועות 
שהמדי־ חוקי,  בלתי  במתחם  רק 
אס־ חשיבות  'יש  כי  הצהירה  נה 
מבחן  גם  אלא  בפינויו',  טרטגית 
ישראל  ממשלת  של  למוכנותה 
הפ־ הרשות  תכניות  מול  לפעול 
השט־ על  להשתלטות  לסטינית 
ושומרון"  ביהודה  הפתוחים  חים 
הפעילות  מנהל  זיק,  יכין  הוסיף 

של תנועת רגבים.

האוצר: זינוק במכירת דירות 
שאינן במסגרת מחיר למשתכן

25 אלף דירות נמכרו במחירי שוק ברבעון האחרון של 2018 - עלייה של 15% 
לעומת אשתקד ◆ בסה"כ נמכרו כמעט 30 אלף דירות בשוק החופשי ובתוכנית 

הדיור המוזל - שיא של שנתיים. 

מ‡ פ. יוחנן
על פי נתוני הכלכלן הראשי 
הרבי־ ברבעון  האוצר,  במשרד 
 28,300 נמכרו   2018 שנת  של  עי 
הגדול  העסקאות  מספר   - דירות 
של  השלישי  הרבעון  מאז  ביותר 
2016. מתוכן 25 אלף דירות נמכרו 
במחירי שוק (כלומר שלא במסגרת 
 3,300 ועוד  המוזל)  הדיור  תוכנית 
 - מסובסד  במחיר  בלבד  דירות 
במ־  15% של  זינוק  המשקף  נתון 
ספר הדירות שנמכרו במחירי שוק 

לעומת הרבעון המקביל ב-2017.
הראשי  הכלכלן  לדברי 
של  האחרון  הרבעון  מאז  באוצר, 
ירידה  נרשמת  רבעון  מידי   ,2016
הדרגתית במספר העסקאות בשוק 
החופשי - עד לשפל שנרשם ברב־
נרשמו  אז   ,2018 של  השלישי  עון 
עסקאות.  אלף  מ-20  פחות  מעט 
מדובר בשפל שכמותו היה רק בר־
פרצה  עת  של 2011,  האחרון  בעון 
ההתאוששות  החברתית.  המחאה 
החופשי  בשוק  העסקאות  במספר 

מרמזת על היחלשות תוכנית מחיר 
למשתכן, ועל כך שמחוסרי דיור - 
שישבו עד עתה על הגדר בציפייה 
 - מסובסד  במחיר  דירה  להגריל 

חוזרים לאט לשוק.
עם זאת, למרות העלייה הר־
בעונית במספר העסקאות למכירת 
דירה בשוק החופשי, בחישוב שנתי 
עדיין נרשם שפל של ארבע שנים. 
שנת  הייתה  הנתונים, 2015  פי  על 
עס־ אלף   119 בוצעו  שבה  שיא 
קאות; ב-2016 נרשמו כ-110 אלף 
ב-2017  החופשי;  בשוק  עסקאות 
ואילו  עסקאות;  אלף  כ-94  בוצעו 
נמכרו  דירות  אלף  רק 90  ב-2018 

כ-10,000  ועוד  החופשי,  בשוק 
בתוכנית מחיר למשתכן.

כי  מסביר  הראשי  הכלכלן 
בשוק  העסקאות  כל  בשקלול  גם 
עדיין  למשתכן -  ובמחיר  החופשי 
ב-17%  נמוך  העסקאות  מספר 
ב-2015.  שנרשם  השיא  לעומת 
האחרו־ השנים  "בשלוש  לדבריו, 
במספר  רצופה  ירידה  נרשמת  נות 
העסקאות בשוק החופשי. בין הגו־
את  למנות  ניתן  זו,  לירידה  רמים 
על  הרכישה  מס  שיעור  הכבדת 
המשקיעים (ביוני 2015) והמתנת 
מחיר  לתוכנית  הצעירים  הזוגות 

למשתכן".

שטייניץ על המו"מ עם לבנון: 
"האינטרס שלהם להגיע 

לפתרון גדול יותר"
שר האנרגיה אמר כי המחלוקת עם השכנה מצפון מקשה על חיפוש גז ונפט: 

"מקווה שפשרה בנושא תרחיק את העימות הבא"

מ‡ פ. יוחנן
בסוף  יחלו  ולבנון  ישראל 
אמ־ בתיווך  ומתן  במשא  החודש 
הימי  הגבול  קביעת  על  ריקאי 
שעבר  בשבוע  אמרו  כך  ביניהן, 
המחלוקת  עיקר  בלבנון.  גורמים 
על  בו,  לשטח  נוגע  המדינות  בין 
פי ההערכה, יש מרבצים גדולים גז 
סכ־ יש  ללבנון  ישראל  בין  טבעי. 
קילומטר  של 860  שטח  לגבי  סוך 
רבוע, אשר משתרע לאורך אזורים 
לפני  קידוח  לבנון  ביצעה  שבהם 
שגושים 8  טוענת  לבנון  כשנתיים. 
ו-9 נמצאים באזור הכלכלי הבלע־
די שלה, ואילו חלק מגוש 9 נמצא 
שנמצאים  טוענת  שישראל  במים 
בסכסוך  רק  מדובר  לא  בשטחה. 
הרבה  על  גם  אם  כי  שטח,  של 
מאוד כסף. מרבצי גז ונפט שהתגלו 

וישראל  לבנון  חופי  מול  לאחרונה 
מיליארד   600 עד  להניב  צפויים 

דולר על פני העשורים הבאים.
שטייניץ  יובל  האנרגיה  שר 
תקווה  והביע  לסוגיה  התייחס 
"בדברים  לפתרון.  בדרך  שאנחנו 
אם  יודע  לא  פעם  אף  אתה  האלה 
קרות  רגליים  יקבל  שלבנוני  הצד 
קטנה  מחלוקת  יש  בפועל  בסוף. 
לסי־ בנוגע  הצדדים  בין  יחסית 
ישראל  בין  הכלכליים  המים  מון 
שווה  שבמחלוקת  השטח  ללבנון. 
הכלכליים  מהמים  מ-2%  לפחות 
של ישראל. יש לנו אינטרס לפתור 
מקשה  היא  כי  הזו  המחלוקת  את 
על חיפושי גז והנפט באזור. ללבנון 
שבעתיים  גדול  הוא  האינטרס 
לקדוח  התחילו  לא  אפילו  הם  כי 
בזמן שאנחנו כבר נהנים ממאגרים 

זה  איך  בשטחנו".  שנמצאו  שונים 
לב־ עם  שלנו  היחסים  על  משפיע 

נון?
לא  כי "אני  הוסיף  שטיינמץ 
רואה את השלום עם לבנון בקרוב. 
את  כל  קודם  לפתור  מקווה  אני 
חשיבותה  שעיקר  המים  מחלוקת 
הוא כלכלי. המחלוקת הזו מציקה 
רואה  כן  אני  להם.  יותר  ועוד  לנו 
לשי־ בכניסה  מסוימת  חשיבות 
תוך  הלבנונים  עם  ישירות  חות 
להגיע  במטרה  אמריקאי  תיווך 
מקווה  אני  מחלוקת.  לפתרון  יחד 
נא־ אנחנו  השיחות  במהלך  שכבר 
פשר לחברות אנרגיה בינלאומיות 
משני הצדדים להגיע לאיזון משו־
זה  במחלוקת.  השנוי  באזור  תף 
להתרחק  נהגו  שחברות  אזור  היה 

ממנו".

15 יום רביעי ט"ז סיון תשע"ט 19/06/2019

הוגשה תלונה נגד השוטרים שהכו 
את הבחור בערב ל"ג בעומר

הוגשה תלונה במחלקה לחקירות שוטרים נגד השוטרים שהכו את הצעיר 
החרדי באירועי ל"ג בעומר בירושלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
יע־ החרדי  הבחור  משפחת 
עד  באכזריות  שהוכה  רוזנברג  נקי 
פרקליט  באמצעות  הגישו  דם,  זוב 
הצמרת הבכיר עמית חדד במחלקה 
תלונה  (מח"ש)  שוטרים  לחקירות 
אותו  שהכו  השוטרים  נגד  חמורה 
בעומר  ל"ג  באירועי  סיבה  ללא 

בירושלים.
עו"ד עמית חדד מסר: "מדו־
שפגע  במיוחד,  חמור  באירוע  בר 
בראש ובראשונה באותו צעיר חסר 
אנושה  פגיעה  פגע  גם  אבל  ישע, 

יכול  לא  במערכת.  הציבור  באמון 
המתהלך  ישע  חסר  שאדם  להיות 
ברחוב, ימצא עצמו קורבן למתקפה 
אכזרית דווקא מצד אלו שאמורים 
שהוגשה  התלונה  עליו.  לשמור 
במאבק  הפתיחה  יריית  היא  היום 

למצות את הדין עם האשמים."
חדד מסר עוד כי "יריית הפ־
עם  הדין  את  למצות  במאבק  תיחה 
שאדם  להיות  יכול  לא  האשמים 
למ־ קורבן  עצמו  ימצא  ישע  חסר 
תקפה אכזרית וקשה. זה גם פגיעה 

באימון בציבור"

למרות  כי  מתברר  כך  בתוך 
המחלקה  כוונת  אודות  הפרסומים 
המ־ במשרד  שוטרים  לחקירות 
החקירה  תיק  את  לסגור  שפטים 
נגד השוטרים שנהגו באלימות נגד 
עוד  התיק  רוזנברג,  יענקי  הנער 

רחוק מסגירה.
על פי הדיווחים חוקר מיוחד 
של מח“ש גבה עדות מהנער במש־
מדו־ כאשר  בירושלים,  מח“ש  רדי 
רגיל  בחוקר  ולא  מיוחד  בחוקר  בר 
בשל  וזאת  כלל,  בדרך  שנהוג  כפי 

היותו ’נער מיוחד‘.

אחוזי הצבעה נמוכים בבחירות 
לראשות לשכת עוה"ד

היום תתברר זהות המנצח במרוץ בין היו"ר הזמני, אבי חימי, לבין עו"ד ציון 
אמיר

מ‡: יר‡ל לבי‡
הדין  עורכי  של  גדול  רוב 
השעה  עד  לבחור.  שלא  בחרו 
14:30 הצביעו רק 5% מבעלי זכות 
ההצבעה, ובשעה 18:00 עמד אחוז 
 15% של  מביך  נתון  על  ההצבעה 

בלבד.
המועמד  אמיר  ציון  עו״ד 
במרוץ לראשות לשכת עורכי הדין 
אצל  להתברך  א  הגיע  בישראל 
הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
הגדול רבי שמעון בעדני. הנוכחים 
סיפרו להגר״ש בעדני על פעילותו 
הדין  עורכי  למען  אמיר  עו״ד  של 

הדתיים והחרדים וכן למען מסורת 
הגר״ש  העברי.  והמשפט  ישראל 
בעדני קיבל את עו"ד אמיר במאור 

פנים, והעניק לו את ברכתו. 
עו״ד  זכה  שעבר  בשבוע 
של  ברכתו  את  גם  לקבל  אמיר 
קנייבסקי  הגר״ח  מרן  התורה  שר 

שליט"א.
לתפ־ השני  המועמד  גם 
קיד ראש לשכת עורכי הדין עו"ד 
של  הדרך  לברכת  זכה  חימי,  אבי 
קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
נכנס  חימי  אבי  עו"ד  שליט"א. 
עם  ביחד  התורה  שר  של  למעונו 

החרדית-דתית  הרשימה  ראשי 
יוסי  הדין  עורכי  במשפט'  'אמונה 
רפי  מושקוביץ,  ומנחם  ויצמן 
שזכה  לאחר  ארביב,  ובני  אסרף 
הדין  עורכי  של  גורפת  לתמיכה 
עורכי  בלשכת  והדתיים  החרדים 
רחבה  לתמיכה  זוכה  והוא  הדין 

מכלל עורכי הדין בישראל.
את  העניק  התורה  שר  מרן 
שנ־ לאחר  חימי,  לעו"ד  ברכתו 
אותו  עדכנו  במשפט'  'אמונה  ציגי 
באשר לעשייה הברוכה שלו בלש־

האחרונות  בשנים  הדין  עורכי  כת 
לטובת הציבור החרדי.

בני ברק: יוזל תעריף הארנונה
מחירי הארנונה בכל הארץ רק עולים? בעיריית ב״ב מוכיחים כי אפשר אחרת

מ‡: יר‡ל לבי‡
לראשונה מזה 90 שנה, מו־
עצת העיר בני ברק צפויה לאשר 
הארנונה  צו  את  הבא  בשבוע 
העירוני לשנת 2020 שגיבש ראש 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר 
ובו שורת הקלות והורדת תערי־
שקלים.  מיליוני  של  בעלות  פים 
זאת בהמשך למדיניותו של ראש 

העיר להקלות על תושבי העיר.
העיר  ראש  הנחיית  פי  על 
מועצת  רובינשטיין,  אברהם 
לראשונה:  תאשר  ברק  בני  העיר 
הדי־ לכל  והוגנת  אחידה  נוסחה 

רות בבניין.
עיקרי התוכנית:

תעריפי  של  הפחתה   •
את  המהווים  ב2.58%,  הארנונה 
מלוא גובה ההעלאה האוטומטית 
של משרד הפנים, לדירות שגוד־

לן עד 150 מטר.
הפנטהאוז"  "סיווג  בוטל   •
שחייב עד כה בעלי דירות בקומה 
העליונה בתעריף מלא כמו דירות 
צמודי קרקע. בעלי הדירות בקו־
מת הגג ישלמו תעריף זהה לשאר 

דירות המגורים בעיר.
על  התעריף  הפחתת   •
מקורה,  שאינה  פתוחה  מרפסת 

ידי  על  המותר  מינימום  לתעריף 
משרד הפנים, בעוד שעד כה שי־

למו התושבים תעריף מלא כשאר 
בהפחתה  מדובר  הדירה,  חלקי 
למ"ר  מהמחיר  מחצי  יותר  של 

למגורים.
אחרון  מועד  נקבע  כן  כמו 
להגשת בקשות להנחה בארנונה, 
מנת  על  זאת   ,30.6.20 לתאריך 
להתמו־ יוכלו  ההכנסות  שבאגף 
דד עם הבקשות הרבות ועל מנת 
לייעל את התהליכים ולשפר את 

השירות.
ראש העירייה הרב אברהם 
שהעי־ שמח  "אני  רובינשטיין: 
תעריפים,  להוריד  יכולה  רייה 
שנים,  עשרות  נעשה  שלא  דבר 

במ־ להמשיך  שנוכל  מקווה  ואני 
תושבי  כלל  לטובת  הזאת,  גמה 
ומשפ־ האברכים  ובעיקר  העיר, 
חות ברוכות ילדים, אני לא רואה 
גג  בדירת  שגר  שתושב  סיבה 
ישלם מחיר יקר יותר מאדם שגר 
בקומה שניה, או שתושב שיש לו 
כמו  עליה  ישלם  פתוחה  מרפסת 

חדר מגורים רגיל".
הרב רובינשטיין ציין לשבח 
את אגף ההכנסות בראשות הגב' 
צוות  לצד  שעמלו  פיק,  אסתר 
חוד־ במשך  העיר  ראש  לשכת 
ההק־ את  להביא  מנת  על  שיים 
לצד  זאת  כל  מעשה,  לכדי  לות 
של  הכלכלי  חוסנה  על  שמירה 

העירייה".

סיציליה: מקווה טהרה מתקופת 
ימי הביניים נמצא מתחת לכנסייה
תגלית של כתובת בעברית החקוקה על הקיר במרתף כנסיית סן פיליפו אפוסטולו בעיר 

סירקוזה שבסיציליה שופכת אור על חיי הקהילה היהודית המקומית ערב גירושם בשנת 1492

מ‡: יר‡ל לבי‡
ארכיאולוגים מישראל הודיעו 
החקו־ בעברית  כתובת  גילוי  על 
מימי  טהרה  מקווה  של  קיר  על  קה 
"סן  כנסיית  של  במרתפה  הביניים 
סירקוזה  בעיר  אפוסטולו"  פיליפו 
שופך  המפתיע  הגילוי  שבסיציליה. 
היהודית  הקהילה  קורות  על  אור 
ערב  הביניים,  ימי  בתקופת  במקום 
שבש־ וסיציליה  ספרד  יהודי  גירוש 
נת 1492 הייתה תחת שלטון ספרדי.

הביניים,  ימי  של  באירופה 
מתחת  עמוק  נבנו  טהרה  מקוואות 

התהום.  מי  במפלס  הקרקע,  לפני 
רחבי  מכל  המוכרים  כאלו,  מתקנים 
מדרגות  מגרם  מורכבים  היבשת, 
טבילה  בריכת  אל  המוביל  ארוך 
קטנה. הבריכה אשר התגלתה מתחת 
לכנסיית סן פיליפו ממוקמת 14 מטר 
גרם  למרגלות  השטח  לפני  מתחת 
בסלע  החצוב  ארוך  לולייני  מדרגות 
הגיר. מי התהום ממשיכים עד היום 
גרם  בתחתית  הבריכה  לתוך  לזרום 

המדרגות.
גרם  קיר  על  חקוקה  הכתובת 
מונסי־ ידי  על  והתגלתה  המדרגות, 

בכ־ בכיר  אמנטה,  סבסטיאנו  ניור 
המקווה  האזורית.  הקתולית  נסייה 
ד"ר  ידי  על  נחקרו  שבו  והכתובת 
יונתן אדלר, ארכיאולוג ומרצה בכיר 
שבשומרון  אריאל  באוניברסיטת 
טהרה  מקוואות  בחקר  המתמחה 
הביניים.  ומימי  העתיקה  מהעת 
"התגלית הזאת מספקת לנו ראייה 
נמצא  אשר  המתקן  כי  משכנעת 
מתחת לכנסייה שימש את הקהילה 
טהרה  כמקווה  המקומית  היהודית 
בשנת  לגירושה  שקדמה  בתקופה 

1492" מסר אדלר.
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הוגשה תלונה נגד השוטרים שהכו 
את הבחור בערב ל"ג בעומר

הוגשה תלונה במחלקה לחקירות שוטרים נגד השוטרים שהכו את הצעיר 
החרדי באירועי ל"ג בעומר בירושלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
יע־ החרדי  הבחור  משפחת 
עד  באכזריות  שהוכה  רוזנברג  נקי 
פרקליט  באמצעות  הגישו  דם,  זוב 
הצמרת הבכיר עמית חדד במחלקה 
תלונה  (מח"ש)  שוטרים  לחקירות 
אותו  שהכו  השוטרים  נגד  חמורה 
בעומר  ל"ג  באירועי  סיבה  ללא 

בירושלים.
עו"ד עמית חדד מסר: "מדו־
שפגע  במיוחד,  חמור  באירוע  בר 
בראש ובראשונה באותו צעיר חסר 
אנושה  פגיעה  פגע  גם  אבל  ישע, 

יכול  לא  במערכת.  הציבור  באמון 
המתהלך  ישע  חסר  שאדם  להיות 
ברחוב, ימצא עצמו קורבן למתקפה 
אכזרית דווקא מצד אלו שאמורים 
שהוגשה  התלונה  עליו.  לשמור 
במאבק  הפתיחה  יריית  היא  היום 

למצות את הדין עם האשמים."
חדד מסר עוד כי "יריית הפ־
עם  הדין  את  למצות  במאבק  תיחה 
שאדם  להיות  יכול  לא  האשמים 
למ־ קורבן  עצמו  ימצא  ישע  חסר 
תקפה אכזרית וקשה. זה גם פגיעה 

באימון בציבור"

למרות  כי  מתברר  כך  בתוך 
המחלקה  כוונת  אודות  הפרסומים 
המ־ במשרד  שוטרים  לחקירות 
החקירה  תיק  את  לסגור  שפטים 
נגד השוטרים שנהגו באלימות נגד 
עוד  התיק  רוזנברג,  יענקי  הנער 

רחוק מסגירה.
על פי הדיווחים חוקר מיוחד 
של מח“ש גבה עדות מהנער במש־
מדו־ כאשר  בירושלים,  מח“ש  רדי 
רגיל  בחוקר  ולא  מיוחד  בחוקר  בר 
בשל  וזאת  כלל,  בדרך  שנהוג  כפי 

היותו ’נער מיוחד‘.

אחוזי הצבעה נמוכים בבחירות 
לראשות לשכת עוה"ד

היום תתברר זהות המנצח במרוץ בין היו"ר הזמני, אבי חימי, לבין עו"ד ציון 
אמיר

מ‡: יר‡ל לבי‡
הדין  עורכי  של  גדול  רוב 
השעה  עד  לבחור.  שלא  בחרו 
14:30 הצביעו רק 5% מבעלי זכות 
ההצבעה, ובשעה 18:00 עמד אחוז 
 15% של  מביך  נתון  על  ההצבעה 

בלבד.
המועמד  אמיר  ציון  עו״ד 
במרוץ לראשות לשכת עורכי הדין 
אצל  להתברך  א  הגיע  בישראל 
הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
הגדול רבי שמעון בעדני. הנוכחים 
סיפרו להגר״ש בעדני על פעילותו 
הדין  עורכי  למען  אמיר  עו״ד  של 

הדתיים והחרדים וכן למען מסורת 
הגר״ש  העברי.  והמשפט  ישראל 
בעדני קיבל את עו"ד אמיר במאור 

פנים, והעניק לו את ברכתו. 
עו״ד  זכה  שעבר  בשבוע 
של  ברכתו  את  גם  לקבל  אמיר 
קנייבסקי  הגר״ח  מרן  התורה  שר 

שליט"א.
לתפ־ השני  המועמד  גם 
קיד ראש לשכת עורכי הדין עו"ד 
של  הדרך  לברכת  זכה  חימי,  אבי 
קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
נכנס  חימי  אבי  עו"ד  שליט"א. 
עם  ביחד  התורה  שר  של  למעונו 

החרדית-דתית  הרשימה  ראשי 
יוסי  הדין  עורכי  במשפט'  'אמונה 
רפי  מושקוביץ,  ומנחם  ויצמן 
שזכה  לאחר  ארביב,  ובני  אסרף 
הדין  עורכי  של  גורפת  לתמיכה 
עורכי  בלשכת  והדתיים  החרדים 
רחבה  לתמיכה  זוכה  והוא  הדין 

מכלל עורכי הדין בישראל.
את  העניק  התורה  שר  מרן 
שנ־ לאחר  חימי,  לעו"ד  ברכתו 
אותו  עדכנו  במשפט'  'אמונה  ציגי 
באשר לעשייה הברוכה שלו בלש־

האחרונות  בשנים  הדין  עורכי  כת 
לטובת הציבור החרדי.

בני ברק: יוזל תעריף הארנונה
מחירי הארנונה בכל הארץ רק עולים? בעיריית ב״ב מוכיחים כי אפשר אחרת

מ‡: יר‡ל לבי‡
לראשונה מזה 90 שנה, מו־
עצת העיר בני ברק צפויה לאשר 
הארנונה  צו  את  הבא  בשבוע 
העירוני לשנת 2020 שגיבש ראש 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר 
ובו שורת הקלות והורדת תערי־
שקלים.  מיליוני  של  בעלות  פים 
זאת בהמשך למדיניותו של ראש 

העיר להקלות על תושבי העיר.
העיר  ראש  הנחיית  פי  על 
מועצת  רובינשטיין,  אברהם 
לראשונה:  תאשר  ברק  בני  העיר 
הדי־ לכל  והוגנת  אחידה  נוסחה 

רות בבניין.
עיקרי התוכנית:

תעריפי  של  הפחתה   •
את  המהווים  ב2.58%,  הארנונה 
מלוא גובה ההעלאה האוטומטית 
של משרד הפנים, לדירות שגוד־

לן עד 150 מטר.
הפנטהאוז"  "סיווג  בוטל   •
שחייב עד כה בעלי דירות בקומה 
העליונה בתעריף מלא כמו דירות 
צמודי קרקע. בעלי הדירות בקו־
מת הגג ישלמו תעריף זהה לשאר 

דירות המגורים בעיר.
על  התעריף  הפחתת   •
מקורה,  שאינה  פתוחה  מרפסת 

ידי  על  המותר  מינימום  לתעריף 
משרד הפנים, בעוד שעד כה שי־
למו התושבים תעריף מלא כשאר 
בהפחתה  מדובר  הדירה,  חלקי 
למ"ר  מהמחיר  מחצי  יותר  של 

למגורים.
אחרון  מועד  נקבע  כן  כמו 
להגשת בקשות להנחה בארנונה, 
מנת  על  זאת   ,30.6.20 לתאריך 
להתמו־ יוכלו  ההכנסות  שבאגף 
דד עם הבקשות הרבות ועל מנת 
לייעל את התהליכים ולשפר את 

השירות.
ראש העירייה הרב אברהם 
שהעי־ שמח  "אני  רובינשטיין: 
תעריפים,  להוריד  יכולה  רייה 
שנים,  עשרות  נעשה  שלא  דבר 

במ־ להמשיך  שנוכל  מקווה  ואני 
תושבי  כלל  לטובת  הזאת,  גמה 
ומשפ־ האברכים  ובעיקר  העיר, 
חות ברוכות ילדים, אני לא רואה 
גג  בדירת  שגר  שתושב  סיבה 
ישלם מחיר יקר יותר מאדם שגר 
בקומה שניה, או שתושב שיש לו 
כמו  עליה  ישלם  פתוחה  מרפסת 

חדר מגורים רגיל".
הרב רובינשטיין ציין לשבח 
את אגף ההכנסות בראשות הגב' 
צוות  לצד  שעמלו  פיק,  אסתר 
חוד־ במשך  העיר  ראש  לשכת 
ההק־ את  להביא  מנת  על  שיים 
לצד  זאת  כל  מעשה,  לכדי  לות 
של  הכלכלי  חוסנה  על  שמירה 

העירייה".

סיציליה: מקווה טהרה מתקופת 
ימי הביניים נמצא מתחת לכנסייה
תגלית של כתובת בעברית החקוקה על הקיר במרתף כנסיית סן פיליפו אפוסטולו בעיר 

סירקוזה שבסיציליה שופכת אור על חיי הקהילה היהודית המקומית ערב גירושם בשנת 1492

מ‡: יר‡ל לבי‡
ארכיאולוגים מישראל הודיעו 
החקו־ בעברית  כתובת  גילוי  על 
מימי  טהרה  מקווה  של  קיר  על  קה 
"סן  כנסיית  של  במרתפה  הביניים 
סירקוזה  בעיר  אפוסטולו"  פיליפו 
שופך  המפתיע  הגילוי  שבסיציליה. 
היהודית  הקהילה  קורות  על  אור 
ערב  הביניים,  ימי  בתקופת  במקום 
שבש־ וסיציליה  ספרד  יהודי  גירוש 
נת 1492 הייתה תחת שלטון ספרדי.

הביניים,  ימי  של  באירופה 
מתחת  עמוק  נבנו  טהרה  מקוואות 

התהום.  מי  במפלס  הקרקע,  לפני 
רחבי  מכל  המוכרים  כאלו,  מתקנים 
מדרגות  מגרם  מורכבים  היבשת, 
טבילה  בריכת  אל  המוביל  ארוך 
קטנה. הבריכה אשר התגלתה מתחת 
לכנסיית סן פיליפו ממוקמת 14 מטר 
גרם  למרגלות  השטח  לפני  מתחת 
בסלע  החצוב  ארוך  לולייני  מדרגות 
הגיר. מי התהום ממשיכים עד היום 
גרם  בתחתית  הבריכה  לתוך  לזרום 

המדרגות.
גרם  קיר  על  חקוקה  הכתובת 
מונסי־ ידי  על  והתגלתה  המדרגות, 

בכ־ בכיר  אמנטה,  סבסטיאנו  ניור 
המקווה  האזורית.  הקתולית  נסייה 
ד"ר  ידי  על  נחקרו  שבו  והכתובת 
יונתן אדלר, ארכיאולוג ומרצה בכיר 
שבשומרון  אריאל  באוניברסיטת 
טהרה  מקוואות  בחקר  המתמחה 
הביניים.  ומימי  העתיקה  מהעת 
"התגלית הזאת מספקת לנו ראייה 
נמצא  אשר  המתקן  כי  משכנעת 
מתחת לכנסייה שימש את הקהילה 
טהרה  כמקווה  המקומית  היהודית 
בשנת  לגירושה  שקדמה  בתקופה 

1492" מסר אדלר.
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הבישופים בווילס: "אנחנו צריכים 
להתחרט על יחסינו האנטישמי ליהודים"
הבישופים של הכנסייה של וויילס אימצו את הגדרת האנטישמיות של ארגון 

השואה הבינלאומי

מ‡: יר‡ל לבי‡
הכנסייה  של  הבישופים 
הגדרת  את  אימצו  וויילס  של 
השואה  ארגון  של  האנטישמיות 

הבינלאומי.
בהצהרה, הם אומרים: ”אנו 
כאל  לאנטישמיות  מתייחסים 

שהכנסייה  ומבינים  מתועבת 
הנוצרית זקוקה לתשובה על הד־
לסנטי־ בעבר  תרמה  שבהן  רכים 

מנט אנטי-יהודי באנטישמיות.
 IHRA – נציין כי הגדרת ה
על  ביקורת  מונעת  אינה  עצמה 
על  ביקורת  וכי  ישראל,  מדינת 
לגיטימי  באופן  ישראל  ממשלת 

ההחל־ בקבלת  אינה אנטישמית. 
טה אנו מכירים ביחסים המעולים 

בין קהילות האמונה בוויילס ”.
אומצה   IHRA ההגדרה 
על ידי ממשלות וולש ובריטניה, 
המשטרות  ארבעת  כל  ידי  על 
הוולשיות, ועל ידי מספר רשויות 

מקומיות בוויילס.

משווים את התנאים 

ח"כ הרב מלכיאלי: נפעל להשוות את שכרם 
של רואות החשבון החרדיות במגזר החרדי 

נשות  חרדיות  נשים  מאות 
אברכים המפרנסות את משפחו־
תיהן כרואות חשבון, התכנסו בי־
רושלים לכנס מיוחד שיזם ג'וינט 
רחב  מפרויקט  כחלק  ישראל 
החרדיות  הנשים  לאיגוד  היקף 
מק־ של  רחב  במגוון  שעוסקות 
צועות. אורח הכבוד באירוע היה 
שה־ מלכיאלי  מיכאלי  הרב  ח"כ 
יפעל  הבאה,  בקדנציה  כי  בטיח 
השוואת  הקובע  החוק  ליישום 
החר־ החשבון  רואות  של  שכרם 
הציבורי,  במגזר  העוסקות  דיות 
הכלכלי  במגזר  החשבון  לרואות 
לביטול  הכוח  בכל  לפעול  'יש 
בבירוקרטיה  שקשורות  אפליות 
הרב  אמר  הכלח'  עליה  שאבד 
הנהלת  את  שיבח  הוא  מלכיאלי. 
במגוון  שפועלת  ישראל   ג'וינט 
המגזר  למען  תחומים  של  רחב 

את  ויוזמת  החרדי 
הברו־ הפעילות 
זכויות  למען  כה 
החרדיות  הנשים 
פעולה  בשיתוף 
נציגי  עם  מלא 
החרדי.  הציבור 
מל־ מיכאל  ח"כ 
למר  הודה  כיאלי 

חרדים  תחום  ראש  גורבט  ראובן 
ג'וינט ישראל – תב"ת הרב יצחק 
החר־ תוכנית  מנהל  טרכטנגוט 
מנהל  שוורץ  ובנצי  בארגון  דים 
שעוס־ בג'וינט  קהילות  פרויקט 
קים כל העת במציאת דרכים נו־
ספות ופתרונות תעסוקה כשרים 

בהכוונת הרבנים. 
לח"כ  הודו  הג'וינט  ראשי 
התגייסותו  על  מלכיאלי  הרב 
רואות  של  שכרם  השוואת  למען 

החשבון, שיש בזה בשורה גדולה 
לנשים חרדיות רבות שמועסקות 

במגזר הציבורי. 
חלק  הוא  הנוכחי  האירוע 
מסדרת אירועים לנשים חרדיות 
רק  מקצועות.  במגוון  שעובדות 
תק־ בפתח  התקיים  לאחרונה 
חרדיות  לנשים  דומה  אירוע  ווה 
בשי־ טק  ההיי  בתחום  העוסקות 
בתחום  מובילות  חברות  עם  תוף 

התוכנה.

תושב פלורידה נעצר לאחר 
שאיים להרוג יהודים

הוא שיבח כמה רוצחי המונים, כולל ג‘ון ט. ארנסט, שביצע פיגוע ירי בפלורידה 
והרג אשה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ביום  נעצר   ,40 בן  לף  ג‘ון 
מאיירס  בפורט  בביתו  שישי 
בהפחדת  והואשם  שבפלורידה 
להרוג  איומים  שליחת  יהודים, 
עב־ ידי  על  נשק  והחזקת  בכתב 

ריין מורשע.
של  החוק  אכיפת  מחלקת 

פלורידה החלה בחקירתה, לאחר 
הצהרותיו  על  מידע  שקיבלה 
נגד  אלימות  המסיתות  לף  של 
יהודים. בביתו נמצאו במהלך חי־
פוש משטרתי רובים ותחמושת.

בכינויים  השתמש  לף 
בשימוש  ידועים  אשר  בהודעות 
הלבנה,  העליונות  תומכי  ידי  על 

.NBC2 דיווחה הטלוויזיה
כמה  שיבח  הוא  בפוסטים 
אר־ ט.  ג‘ון  כולל  המונים,  רוצחי 
נסט, החמוש בן ה 19- שהורשע 
בהריגת אחד ופצע שלושה בבית 
בא־ קליפורניה  בפאוויי,  כנסת 
מצטער  שהוא  אמר  הוא  פריל. 

שהוא לא הרג עוד אנשים.

4,400 זוחלים נתפסו במבצע בינלאומי
מבצע בינלאומי של האינטרפול והיורופול הוביל לתפיסה של למעלה מ- 

4,400 פרטים ברחבי העולם  ◆ כ-180 חשודים נעצרו

מ‡: יר‡ל לבי‡
מסכמים  אלו  בימים 
באינטרפול וביורופול, בהם חברה 
רחב  בינלאומי  מבצע  ישראל,  גם 
בזו־ חוקי  בלתי  סחר  נגד  היקף 
במסגרתו  חיים,  ובבעלי  חלים 
למעלה  והוחרמו  נתפסו  כאמור 
מ-4,400 פרטים של זוחלים ברח־
בי העולם ונעצרו כ-180 חשודים.

מספר  שנמשך  במבצע 
שבועות במהלך החודשים אפריל 
מדינות  כ-22  חלק  לקחו  ומאי, 
רשות  באמצעות  ישראל  ביניהן 
הממלכתי  הגוף  והגנים,  הטבע 
ביש־ הבר  חיות  הגנת  על  האמון 
ראל ומשמר הגבול, הזרוע המבצ־
עית של משטרת ישראל שסיפקה 
מבצעיים  וכוחות  מודיעיני  מידע 

לפעילות הפיקוח והאכיפה.
מע־ בוצעו  זאת  במסגרת 
המעורבים  של  וחקירות  צרים 
לרבות  העולם,  ברחבי  בעבירות 

בישראל.
שנ־ החיים  בעלי   4,400 בין 
תפסו במסגרת המבצע בינלאומי: 
ויב־ מים  צבי   2,700 תנינים,    20

לטאות  נחשים,  ו-1,500  שה  
שישה  נתפסו  כן  כמו  ושממיות. 
 Kenyon Sand מסוג  נחשים 
בארה"ב,  אווירי  במטען   Boa
אוסטרליה,  במערב  פיתונים  שני 
מבעלי  שמקורם  מוצרים  ו-150 
ארנ־ תיקים,  כגון:  וזוחלים  חיים 

קים, חגורות ופוחלצים.
גולדשטיין  שאול  לדברי 
והגנים:  הטבע  רשות  מנכ"ל 
וכך  גבולות  חוצה  הוא  "הטבע 
בשמירה  לפעול  צריכים  גם  אנו 
הטבע  רשות  זאת  במסגרת  עליו. 
רבים  שותפים  עם  פועלת  והגנים 
על  שמירה  למען  ובעולם  בארץ 
הטבע וחיות הבר הן מתוקף הסכ־
מים ואמנות בינלאומיות שמדינת 
עליהם  חתומה  והרשות  ישראל 

המרכזיים  היעדים  מתוקף  והן  
להגנת  הקשור  בכל  הרשות  של 
הוכחה  הוא  זה  מבצע  הבר.  חיות 
הגו־ בין  הפעולה  בשיתוף  ליתרון 
רמים השונים בכל הקשור למאבק 
בסחר והחזקה לא חוקית של חיות 

בר ובכלל".
בפ־ חלק  שלקח  מג"ב  קצין 
והג־ הטבע  רשות  עם  יחד  עילות 
הפעולה  "שיתוף  כי:  מדגיש  נים 
למג"ב  והגנים  הטבע  רשות  בין 
הולך ומתעצם. זהו המבצע הגדול 
על  החתימה  מאז  שהתנהל  ביותר 
הקשר  לחיזוק  המשותפת  האמנה 
הארגו־ בין  והמודיעיני  המבצעי 
היה  הפעילות  בתחילת  כבר  נים. 
היקף  רחב  במבצע  שמדובר  ברור 
היחסי  ביתרון  טמונה  שהצלחתו 
שכל ארגון מביא לקשר המשותף 
להיאבק  ובראשונה  בראש  שנועד 
של  חוקי  הבלתי  הסחר  בתופעת 

בעלי החיים.

דולפין בודד נצפה בחוף הצפוני באילת
מרכזת נתוני דולפינים: ''מדובר באירוע חריג בו נראה הדולפינן לבד. נצטרך 

לעקוב על מנת לבדוק את הסיבות להתנתקות שלו מהלהקה''

מ‡: יר‡ל לבי‡
רשות הטבע והגנים מדווחת 
ברשות  הימית  היחידה  פקח  כי 
הטבע והגנים עומרי עומסי ודפנה 
דולפינים  נתוני  מרכזת  פינגולד 
צוות  ידי  על  הוזעקו   במחמל"י, 
דול־ שנצפה  לאחר  הימי  השיטור 

פינן בחוף הצפוני באילת.

היחי־ פקח  עומסי  עמרי 
והגנים  הטבע  ברשות  הימית  דה 
דולפינן  על  דיווח  קיבלתי  סיפר: 
שנראה לבדו בחוף הצפוני באילת, 
הגעתי יחד עם דפנה על מנת לב־
דוק האם הדולפינן במצוקה וזקוק 

לטיפול רפואי.
מחמל"י  פיינגולד  דפנה 
בו  חריג  באירוע  "מדובר  תיארה: 

בלהקה.  ולא  לבד  הדולפינן  נראה 
הנה  באילת  בר  בדולפיני  תצפית 
הם  דולפיננים  מיוחדת.  תצפית 
במפרץ  וגם  האדום  בים  נפוץ  מין 
אילת אך תצפית של דולפינן בודד 
לעקוב  נצטרך  ואנחנו  מדאיגה 
הנסי־ את  לבדוק  מנת  על  אחריו 

בות להתנתקות שלו מהלהקה.

צבא ארה"ב יפעל באיי גלאפגוס
אקוודור אישרה לצבא האמריקני להשתמש בשדה תעופה באיי גלאפגוס, 

שעשירים בבעלי חיים נדירים ◆בפרלמנט באקוודור מוחים: "אנחנו לא נושאת 
מטוסים"

מ‡ פ. יוחנן
איש־ אקוודור  ממשלת 
האמריקני  הצבא  למטוסי  רה 
באיי  תעופה  בשדה  להשתמש 
פוליטיקאים  והכעיסה  גלאפגוס, 
שטוענים שההסכם מנוגד לחוקת 

המדינה.
אקוודור,  של  ההגנה  שר 
שהפנ־ אמר  חארין,  אוסוולדו 
התעופה  בשדה  ישתמש  טגון 
הקטן באי המזרחי סן כריסטובל 
בהבר־ "להילחם  כדי  בגלאפגוס 
בואינג  מטוס   BBC לפי  חות". 
לוקהיד  ומטוס  האמריקני   777
ארה"ב  צבא  של  אוריון   P-3
ויסיירו  מעקב  במכשירי  יצטיידו 

ימריאו  הם  השקט.  באוקיינוס 
כריסטובל.  בסן  בשדה  וינחתו 
שיש  מכחישים  כרגע  בפנטגון 

הסכם בין ארה"ב לאקוודור.
באוקיינוס  גלאפגוס  איי 
השקט נמצאים 906 ק"מ ממערב 
אקוודור.  של  היבשתי  לחלק 
מורשת  לאתר  נחשב  הארכיפלג 
גלא־ איי  אונסק"ו.  של  עולמית 
בעלי  בזכות  מפורסמים  פגוס 
ייחודית,  וצמחייה  נדירים  חיים 
מגיעים  העולם  מרחבי  ותיירים 
בגלאפגוס.  מהטבע  להתפעל 
ארה"ב  בין  ההסכם  על  הדיווח 
שייגרם  חשש  עורר  לאקוודור 
ושחיילים  בארכיפלג  לטבע  נזק 

במ־ בקביעות  יפעלו  אמריקנים 
קום.

אקוודור  של  בפרלמנט 
קראו לשר חארין ולשר הסביבה, 
מרסלו מאטה, להסביר את היקף 
בג־ ארה"ב  עם  הפעולה  שיתוף 
אקוודור  בחוקת  סעיף  לאפגוס. 
"מדינת  היא  שהמדינה  קובע 
על  אוסרת  החוקה  ולכן  שלום", 
"הקמת בסיסים צבאיים זרים או 
מתקנים זרים למטרות צבאיות". 
אקוודור  נשיא  קוררה,  רפאל 
עם  להסכם  בזעם  הגיב  לשעבר, 
גלאפגוס  שאיי  ואמר  ארה"ב 
אמריק־ מטוסים  נושאת  "אינם 

ניים".

17 יום רביעי ט"ז סיון תשע"ט 19/06/2019



17 יום רביעי ט"ז סיון תשע"ט 19/06/2019

http://bit.ly/2E0qA61-askan


יום רביעי ט"ז סיון תשע"ט 1819/06/2019

או חייגו ל: 053-3194968

03-742-742-7

ספרי התורה שנגנבו יוחזרו 
בתהלוכה מבית מרן הגראי"ל 

שטיינמן זצוק"ל
ספרי התורה שנגנבו יוחזרו בתהלוכה לאורך רבי עקיבא ◆ התהלוכה תצא היום 

בשעה 19:00 מביתו של מרן ראש הישיבה זצ"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡
לפני  שנגנבו  התורה  ספרי 
של  ברק  בבני  מביהמ"ד  כשבוע 
לג־ יוחזרו  תורה  אורחות  יוצאי 
היום  המשטרה  ידי  על  באים 
ספרי  הכנסת  תהלוכת   - רביעי 
ראש  מרן  מבית  תצא  התורה 
הישיבה זצ"ל לעבר בית המדרש 

ברחוב רבי עקיבא.
יעקב  הרב  הישיבה  מנכ"ל 
לטו־ בחו"ל  השוהה  ורזבינסקי 

את  יקצר  הישיבה  מוסדות  בת 
שהותו ויחזור היום רביעי בבוקר 

לארץ.
כמו"כ, המחשב האישי של 
תורה  אורחות  הכנסת  בית  גבאי 

הוחזר אליו על ידי המשטרה.
 18.00 בשעה  רביעי  היום 
לספר  אותיות  כתיבת  יתקיים 
תורה חדש שיוכנס ובשעה 19.00 
התורה  לספרי  התהלוכה  תצא 
שיוחזרו על ידי המשטרה מביתו 

להיכל  זצ"ל  הישיבה  ראש  של 
תיעוד: מיסיונרים בכניסה בית המדרש בהשתתפות אלפים.

למחנה השמדה
לאחרונה התגברה פעילות המיסיונרים באירופה • בארגון "אור לאחים" 

המליצו למטיילים: "לא לקחת כל חומר קריאה שנראה כמידע תמים"

פעילים  בקרב  עמוק  זעזוע 
שמתריעים  באירופה  יהודים 
של  וגדלה  הולכת  תופעה  מפני 
במחנה  שעומדים  מיסיונרים 
אושוויץ-בירקנאו  ההשמדה 
ומנסים  בפולין  שונות  ובעיירות 
דתם.  את  להמיר  יהודים  לשכנע 
שעוקב  לאחים",  "אור  בארגון 
הצ־ המיסיון,  בפעילות  ונאבק 
פעילים  שלפיהן  עדויות  טברו 
דוכנים  עם  עומדים  מיסיונרים 
ההשמ־ למחנה  בכניסה  שהקימו 
דה בפולין עם חומרים שיווקיים 
מהארץ  יהודים  ומשכנעים 
ומחו"ל לשמוע על הבשורה המ־

שיחית שלהם.
חשפו  האחרונה  בתקופה 
מק־ מספר  לאחים'  'אור  פעילי 
מיסיונרית  פעילות  של  רים 
מזרח  ברחבי  יהודיים  באירועים 
פעי־ המקרים  באחד  אירופה. 

פועלים  כיצד  תיעדו  הארגון  לי 
ליז'ענסק  בעיירה  מיסיונרים 
אלי־ רבי  של  ההילולא  ביום 
מקרה  זיע"א.  מליז'ענסק  מלך 
בראש  אומן  בעיירה  היה  נוסף 
של  בנוכחות  האחרון,  השנה 
לשהות  שהגיעו  יהודים  אלפי 
נחמן  רבי  של  הקדוש  הציון  ליד 

מברסלב. 
ובא־ נוספים  באתרים  גם 
מגי־ שאליהם  נוספים  תרים 
מהארץ  יהודים  תיירים  עים 
האח־ בתקופה  עולים  ומחו"ל, 
רונה דיווחים חוזרים ונשנים על 
פעילות מיסיונרית. נוסף על כך, 
במחנה  שהוצבו  הדוכנים  לצד 
המיסיונרים  מנסים  ההשמדה, 
את מזלם גם בקהילות היהודיות 
וב־ בקרקוב  למשל  כך  בפולין. 
וורשה נערכו בתקופה האחרונה 
חלוקת חומרים מיסיונרים לתו־

שבים יהודים.
קשר  יצרו  הארגון  פעילי 
המוע־ באזורים  חב"ד  בתי  עם 
הקהילות  לפני  גם  והתריעו  דים 
במוקד  שנמצאות  היהודיות 
במזרח  המיסיונרית  הפעילות 

אירופה. 
מגי־ המיסיונרית  "הסכנה 
עה לכל מקום, וכעת אנו רואים 
אותם מחוץ למקום שבו נשרפו 
שמסרו  קדושים  יהודים  אלפי 
בנימין  הרב  התריע  נפשם",  את 
למא־ המחלקה  מנהל  וולקן, 
בארגון  ובמיסיון  בכתות  בק 
וולקן  הרב  לדברי  לאחים.  אור 
בכתות  להיאבק  נמשיך  "אנחנו 
את  למכור  שמנסים  המיסיון, 
אנו  שלהם.  המסוכנת  הסחורה 
ממליצים למטיילים בעולם לפ־
קוח עיניים ולא לקחת כל חומר 

קריאה שנראה כמידע תמים".
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הושק "מכבי שפע זכות"  הכרטיס החדש למגזר החרדי
הכרטיס היחיד שמקנה הטבות צרכניות משתלמות בתחום הבריאות ובנוסף מגוון ענק של הנחות באלפי בתי עסק בשיתוף קבוצת ישראכרט ◆ הטבות משתלמות 

בקבוצת מכבי◆ הצטרפו עכשיו חינם

שפע  "מכבי  מועדון  הושק  רושם,  רב  באירוע 
מועדון  של  הרחבה  המהווה  החרדי,  לציבור  זכות" 
צרכניות  הטבות  מקנה  החדש  הכרטיס  שפע.  מכבי 
של  ענק  מגוון  ובנוסף  הבריאות,  בתחום  משתלמות 
הנחות באלפי בתי עסק. ההצטרפות הינה חינם וללא 

דמי כרטיס בשנתיים הראשונות.
ברמן,  דניאל  דברים  נשאו  ההשקה  באירוע 
מנכ"לית  יעקב,  בר  נועה  וניהול,  יזמות  מכבי  מנכ"ל 
זכות,  שפע  מכבי  מנהל  קליגר,  אברהם  שפע,  מכבי 
מכבי  של  העסקי  הפיתוח  מנהלת  הירשברג,  ודנה 
שפע שהציגו בפני המשתתפים את עיקרי המיזם ואת 

הכרטיס החדש.
מנכ"ל  ברמן,  דניאל  מר  אמר  הפתיחה  בדברי 
ולהציג  לארח,  שמחים  "אנחנו  וניהול:  יזמות  מכבי 
בפניכם את פעילותה של "מכבי יזמות וניהול" –הפו־
שירותי  במתן  היתר,  בין  ועוסקת,  מכבי  לצד  עלת 
מפעי־ אנחנו  זו  במסגרת  מכבי.  לחברי  וסיוע  רווחה 
לים שורה של מיזמים שונים למען חברי מכבי, בהם: 
הפעלת רשת זכייני האופטיקה "מכבי ממבט ראשון", 
אופטיקה  חנויות  של  רב  מספר  למעשה  שמאגדת 
הפועלות בריכוזי הערים, בשכונות ובקהילה עצמה – 
מכבי  של  האופטיקה  שירותי  את  מנגישים  אנו  ובכך 

אל החברים". 
הכ־ "אחד  ברמן:  דניאל  הוסיף  דבריו  בהמשך 

לים שיש לנו למען חברי מכבי ורווחתם, הוא מועדון 
הצרכנות "מכבי שפע", הפועל במסגרת חברת "שפע 
– חברת בת של מכבי יזמות וניהול, לטובת חברי מכבי 
למועדון  שהצטרפו  הם  באשר  מכבי  קבוצת  ועובדי 
חברי  שפע"  מועדון "מכבי  במסגרת  שלנו.  הצרכנות 
צרכניות  הטבות  של  ארוכה  לשורה  זכאים  המועדון 
יחד  שמחים,  אנו  והיום  במועדון.  חברותם  במסגרת 
עם "ישראכרט", להשיק את כרטיס האשראי החדש 
עוד  ויעצים  החרדי  למגזר  גם  עתה  שהותאם  שלנו, 

יותר את ההטבות והחוויות". 
יעקב,  בר  נועה  הגב'  דברים,  נשאה  אחריו 
את  המשתתפים  בפני  שהציגה  שפע,  מכבי  מנכ"לית 
עיקרי התוכנית: "מועדון מכבי שפע הוא מועדון צר־

עו־ כנות בשיתוף קבוצת ישראכרט שמיועד לחברי, 
בדי ורופאי קבוצת מכבי. החברות במועדון הינה ללא 

עלות וללא דמי כרטיס לשנתיים". 
לדברי בר יעקב: "החברים במועדון מכבי שפע 
נהנים מהנחות משמעותיות מיד עם הצטרפותם למכ־
בי שפע. ההטבות מקיפות את כל תחומי החיים והצ־
ריכה של כל משפחה בתחומי הקמעונאות, הבריאות, 
איכות החיים, תיירות, תרבות, ביטוח, פיננסים ועוד. 
בנוסף, מעניק המועדון מגוון רחב של הנחות והטבות 
במאות בתי עסק ברחבי הארץ, בתחומים שונים, לר־
בות הנחות במעמד החיוב. מועדון מכבי שפע מעניק 
הנחות משמעותיות, תוך התמקדות בתחומי הבריאות 
משמעותיות  והזולות  הטבות  לצד  החיים,  ואיכות 
ברשתות שיווק כדוגמת רמי לוי, מבצעי חזרה לבית 
המועדון  חברי  בנוסף,  ועוד.  לחגים  מבצעים  הספר, 
מכבי,  קבוצת  בחברות  אטרקטיביות  מהנחות  נהנים 
מכבי  ביתי,  מכבי  אופטיק,  אסותא  מכבידנט,  כגון: 
ממבט ראשון, בית בלב ועוד. יתרה מכך, למכבי שפע 
כרטיס נטען המקנה 15% הנחה כולל כפל הנחה, בכ-
 ,Fox קבוצת היתר,  בין  בארץ,  מובילות  רשתות   40
לה־ להודות  מבקשת  אני  וכיוצ"ב.  לצרכן,  המשביר 
נהלת קבוצת מכבי על הזכות להוביל את מכבי שפע 
ולהביא את הבשורה החשובה הזו גם למגזר החרדי".

בהמשך נשא דברים, אברהם קליגר, מנהל מכבי 
שפע זכות, שהציג בפני הנוכחים את הכרטיס החדש 
המיוחדות  וההתאמות  בו  הגלומים  היתרונות  ואת 

לציבור החרדי.
זכות:  שפע  מכבי  מנהל  קליגר,  אברהם  לדברי 
למכבי  מנהל  במינוי  הצורך  את  זיהתה  שפע  "מכבי 
שפע זכות מתוך המגזר החרדי, שמכיר את הדקויות 
והרגישויות הנצרכות. במגזר החרדי הצרכנות נמדדת 
למשפ־ ומותאמים  שונים  הצרכים  אחרים,  בהיקפים 
המגזר  שחברי  מנת  על  ולפיכך,  ילדים  מרובות  חות 
החרדי ייהנו מהכרטיס וההטבות הגלומות בו, יש לה־

תאים אותו לצרכי המגזר באופן מדויק ומקיף". 
אודות  נתונים  קליגר  אברהם  הציג  בדבריו, 
 12% מהווה  החרדי  המגזר  לדבריו,  החרדי.  המגזר 

כר־ לפחות  יש  הבית  ממשקי  ב-73%  מהאוכלוסייה, 
טיס אשראי אחד, ומגוון רחב של בתי עסק ייעודיים 

פועלים במגזר.
חלק מההטבות המשתלמות בכרטיס - חמישה 
מוצרי יסוד ב-1 ₪ בלבד ברשתות הנבחרות במגזר, 
בלייזר,  משקפיים  להסרת  לניתוח  הנחה   ₪  1000
צי־ רופא + 2  זכאות לבדיקת  וכן   קבועה  הנחה   5%

לומים חינם במכבי דנט ועוד. כמו כן הנחות קבועות  
ב כ-3,000 בתי עסק במגזר החרדי, כך שכמעט בכל 
הינה  ההנחה  הנחות.  המעניקים  עסק  בתי  יש  שכונה 

אוטומטית במעמד חיוב החשבון.
את האירוע חתמה הגב' דנה הירשברג, מנהלת 
שיתופי  אודות  שהרחיבה  שפע,  מכבי  עסקי  פיתוח 
הפעולה  המיוחדים של מכבי שפע עם כל הרשתות 
והעולם הקמעונאי בשוק הישראלי ועל הזכות לחבר 
של  לצרכים  מענה  ולתת  החרדי  למגזר  הבשורה  את 
להעניק  בבד  ובד  חייהם  לאורח  התאמה  תוך  המגזר 

הצ־ בעולם  ומוביל  גבוה  בסטנדרט  ממש  של  בשורה 
רכנות. 

חשוב לציין, כי מחזיקי הכרטיס החדש יצטרפו 
יש־ של  וההנחות  ההטבות  לתוכנית  אוטומטי  באופן 

ראכרט למגזר החרדי.
במסגרת זו ייהנו מהנחות קבועות במעמד חיוב 
החשבון בכ- 3,000 בתי עסק בפריסה ארצית ובנוסף 
כגון  תחומים  במגוון  חודש  מידי  מתחלפות  מהטבות 
 | מזון   | אטרקציות   1+1 מהדרין|  בכשרות  מלונות 

ריהוט | מוצרי חשמל | אופטיקה | מבצעי רכב ועוד.
משק  להוצאות  צרכנית  בשורה  הינו  המועדון 
הבית ועתיד להקל על ההוצאות השוטפות בכל תחו־

מי הצריכה והבריאות.
השווה  למועדון  להצטרף  מוזמנים  מכבי  חברי 
של  משפע  וליהנות  המגזר  לצרכי  המותאם  והמקיף 

הטבות משתלמות בכל התחומים. 
הצטרפו עוד היום 8913*

צה"ל: אזעקת שווא נשמעה 
בגליל העליון

האזעקה הופעלה בשעה 11:54 במושב דישון שבגליל העליון, בסמוך 
לגבול עם לבנון ◆ מצה"ל נמסר כי מדובר באזעקת שווא

מ‡: מ. יו„
 11:54 בשעה  אתמול 
במושב  אזעקה  הופעלה 
הנ־ העליון,  שבגליל  דישון 
לב־ עם  לגבול  בסמוך  מצא 

מדובר  כי  נמסר  מצה"ל  נון. 
במועצה  גם  שווא.  בהתרעת 
האזורית חרמון נטען כי מדו־

בר בהתרעת שווא.
ניסוי  התקיים  הבוקר 

העורף  פיקוד  של  התרעה 
נש־ הניסוי  במהלך  באשדוד. 
העיר  במרחב  אזעקה  מעה 
י"ז  ט"ו,  י"ב,  י"א,  ברבעים 

ומרינה.

פולין והונגריה בניחוח יהודי 
אותנטי שעוד לא חוויתם!

בתקופה האחרונה ישנה מגמה גדולה וחזקה של חופשות מסוג אחר שגורמות לכמות 
גדולה של נוסעים מהציבור החרדי על כל גווניו לצאת מחוץ לגבולות ארץ ישראל 
לחופשה בחו"ל, חופשות באירופה שמבוססות על סיורים בעיירות וערים עם עבר 

יהודי וחיי קהילה עם מסורת רבת שנים, והשתטחות על קברי צדיקים.

אם חשבתם לנסוע יחד לקברי 
באווירה  כלול  הכל  במחיר  צדיקים 
שבת  להיות  תשכח,  שלא  קסומה 
בליזענסק?  הק׳  הציון  בצל  מרוממת 
אוש־ ההשמדה  במחנה  מרגש  סיור 
נסיעה  לקינוח  וגם  וויץ-בירקנאו, 
לקרעסטיר לציון הרה״ק ר' ישעי׳לה 
לפרנסה..  המסוגל  זי״ע  משה  ב״ר 
כעת יש לכם הזדמנות לחוות זאת על 
יחודית  בחוויה  ולהשתתף  בשרכם 
אוש־ קראקא,  בעיירות  ומרוממת 
ליז'ענסק,  לנצהוט,  פלאשוב,  ווויץ, 
רימנוב, אוהעל, דעברצין, קרעסטיר.

"דסקל  הנסיעות  בחברת 
החוויה  כל  את  לכם  מציעים  טורס" 
במלונות  אירוח  עם  הזאת  המיוחדת 
לי־  5 מעולים  במיקומים  מפוארים 
לות- 5 לינות! ארוחות עשירות בכ־

מן המה־ למהדרין  מהודרות  שרויות 
מאובזר   v.i.p אוטובוס  כולל  דרין. 

ומשוכלל לנוחות מירבית.
פה  של  מקצועית  הדרכה 
ברקוביץ  יוסף  הרב  מרגליות  מפיק 
שכזה  מסע  תמצאו  לא  שליט״א. 
של  במחיר  והכל  מקום!  בשום 
10X360  ₪ בלבד! לאדם בחדר זוגי.
בעבר"  "לגעת  המיוחד  המסע 
 - כ״א  התאריכים:  בין  אי"ה  יתקיים 
רביעי  מיום  תמוז > 24-29.7.19  כ״ו 
עד שני, כולל שבת! המחיר כולל טי־
סות, העברות, מלונות, אוכל וכניסות 
ליחידים,  מותאם  המסלול  לאתרים 

משפחות ואישי חינוך.
   972-35740936+ להזמנות: 
Info@  +972-583235353

daskaltours.co.il
+972-36718410 

  Fax  +972-523411353
Www.daskaltours.co.il

לפרטים 
ם  י פ ס ו נ
מלא  פירוט 
ה  מ ש ר ה ו

לחצו כאן
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הושק "מכבי שפע זכות"  הכרטיס החדש למגזר החרדי
הכרטיס היחיד שמקנה הטבות צרכניות משתלמות בתחום הבריאות ובנוסף מגוון ענק של הנחות באלפי בתי עסק בשיתוף קבוצת ישראכרט ◆ הטבות משתלמות 

בקבוצת מכבי◆ הצטרפו עכשיו חינם

שפע  "מכבי  מועדון  הושק  רושם,  רב  באירוע 
מועדון  של  הרחבה  המהווה  החרדי,  לציבור  זכות" 
צרכניות  הטבות  מקנה  החדש  הכרטיס  שפע.  מכבי 
של  ענק  מגוון  ובנוסף  הבריאות,  בתחום  משתלמות 
הנחות באלפי בתי עסק. ההצטרפות הינה חינם וללא 

דמי כרטיס בשנתיים הראשונות.
ברמן,  דניאל  דברים  נשאו  ההשקה  באירוע 
מנכ"לית  יעקב,  בר  נועה  וניהול,  יזמות  מכבי  מנכ"ל 
זכות,  שפע  מכבי  מנהל  קליגר,  אברהם  שפע,  מכבי 
מכבי  של  העסקי  הפיתוח  מנהלת  הירשברג,  ודנה 
שפע שהציגו בפני המשתתפים את עיקרי המיזם ואת 

הכרטיס החדש.
מנכ"ל  ברמן,  דניאל  מר  אמר  הפתיחה  בדברי 
ולהציג  לארח,  שמחים  "אנחנו  וניהול:  יזמות  מכבי 
בפניכם את פעילותה של "מכבי יזמות וניהול" –הפו־
שירותי  במתן  היתר,  בין  ועוסקת,  מכבי  לצד  עלת 
מפעי־ אנחנו  זו  במסגרת  מכבי.  לחברי  וסיוע  רווחה 
לים שורה של מיזמים שונים למען חברי מכבי, בהם: 
הפעלת רשת זכייני האופטיקה "מכבי ממבט ראשון", 
אופטיקה  חנויות  של  רב  מספר  למעשה  שמאגדת 
הפועלות בריכוזי הערים, בשכונות ובקהילה עצמה – 
מכבי  של  האופטיקה  שירותי  את  מנגישים  אנו  ובכך 

אל החברים". 
הכ־ "אחד  ברמן:  דניאל  הוסיף  דבריו  בהמשך 
לים שיש לנו למען חברי מכבי ורווחתם, הוא מועדון 
הצרכנות "מכבי שפע", הפועל במסגרת חברת "שפע 
– חברת בת של מכבי יזמות וניהול, לטובת חברי מכבי 
למועדון  שהצטרפו  הם  באשר  מכבי  קבוצת  ועובדי 
חברי  שפע"  מועדון "מכבי  במסגרת  שלנו.  הצרכנות 
צרכניות  הטבות  של  ארוכה  לשורה  זכאים  המועדון 
יחד  שמחים,  אנו  והיום  במועדון.  חברותם  במסגרת 
עם "ישראכרט", להשיק את כרטיס האשראי החדש 
עוד  ויעצים  החרדי  למגזר  גם  עתה  שהותאם  שלנו, 

יותר את ההטבות והחוויות". 
יעקב,  בר  נועה  הגב'  דברים,  נשאה  אחריו 
את  המשתתפים  בפני  שהציגה  שפע,  מכבי  מנכ"לית 
עיקרי התוכנית: "מועדון מכבי שפע הוא מועדון צר־

עו־ כנות בשיתוף קבוצת ישראכרט שמיועד לחברי, 
בדי ורופאי קבוצת מכבי. החברות במועדון הינה ללא 

עלות וללא דמי כרטיס לשנתיים". 
לדברי בר יעקב: "החברים במועדון מכבי שפע 
נהנים מהנחות משמעותיות מיד עם הצטרפותם למכ־
בי שפע. ההטבות מקיפות את כל תחומי החיים והצ־
ריכה של כל משפחה בתחומי הקמעונאות, הבריאות, 
איכות החיים, תיירות, תרבות, ביטוח, פיננסים ועוד. 
בנוסף, מעניק המועדון מגוון רחב של הנחות והטבות 
במאות בתי עסק ברחבי הארץ, בתחומים שונים, לר־
בות הנחות במעמד החיוב. מועדון מכבי שפע מעניק 
הנחות משמעותיות, תוך התמקדות בתחומי הבריאות 
משמעותיות  והזולות  הטבות  לצד  החיים,  ואיכות 
ברשתות שיווק כדוגמת רמי לוי, מבצעי חזרה לבית 
המועדון  חברי  בנוסף,  ועוד.  לחגים  מבצעים  הספר, 
מכבי,  קבוצת  בחברות  אטרקטיביות  מהנחות  נהנים 
מכבי  ביתי,  מכבי  אופטיק,  אסותא  מכבידנט,  כגון: 
ממבט ראשון, בית בלב ועוד. יתרה מכך, למכבי שפע 
כרטיס נטען המקנה 15% הנחה כולל כפל הנחה, בכ-
 ,Fox קבוצת היתר,  בין  בארץ,  מובילות  רשתות   40
לה־ להודות  מבקשת  אני  וכיוצ"ב.  לצרכן,  המשביר 
נהלת קבוצת מכבי על הזכות להוביל את מכבי שפע 
ולהביא את הבשורה החשובה הזו גם למגזר החרדי".

בהמשך נשא דברים, אברהם קליגר, מנהל מכבי 
שפע זכות, שהציג בפני הנוכחים את הכרטיס החדש 
המיוחדות  וההתאמות  בו  הגלומים  היתרונות  ואת 

לציבור החרדי.
זכות:  שפע  מכבי  מנהל  קליגר,  אברהם  לדברי 
למכבי  מנהל  במינוי  הצורך  את  זיהתה  שפע  "מכבי 
שפע זכות מתוך המגזר החרדי, שמכיר את הדקויות 
והרגישויות הנצרכות. במגזר החרדי הצרכנות נמדדת 
למשפ־ ומותאמים  שונים  הצרכים  אחרים,  בהיקפים 
המגזר  שחברי  מנת  על  ולפיכך,  ילדים  מרובות  חות 
החרדי ייהנו מהכרטיס וההטבות הגלומות בו, יש לה־

תאים אותו לצרכי המגזר באופן מדויק ומקיף". 
אודות  נתונים  קליגר  אברהם  הציג  בדבריו, 
 12% מהווה  החרדי  המגזר  לדבריו,  החרדי.  המגזר 

כר־ לפחות  יש  הבית  ממשקי  ב-73%  מהאוכלוסייה, 
טיס אשראי אחד, ומגוון רחב של בתי עסק ייעודיים 

פועלים במגזר.
חלק מההטבות המשתלמות בכרטיס - חמישה 
מוצרי יסוד ב-1 ₪ בלבד ברשתות הנבחרות במגזר, 
בלייזר,  משקפיים  להסרת  לניתוח  הנחה   ₪  1000
צי־ רופא + 2  לבדיקת  זכאות  וכן   קבועה  הנחה   5%

לומים חינם במכבי דנט ועוד. כמו כן הנחות קבועות  
ב כ-3,000 בתי עסק במגזר החרדי, כך שכמעט בכל 
הינה  ההנחה  הנחות.  המעניקים  עסק  בתי  יש  שכונה 

אוטומטית במעמד חיוב החשבון.
את האירוע חתמה הגב' דנה הירשברג, מנהלת 
שיתופי  אודות  שהרחיבה  שפע,  מכבי  עסקי  פיתוח 
הפעולה  המיוחדים של מכבי שפע עם כל הרשתות 
והעולם הקמעונאי בשוק הישראלי ועל הזכות לחבר 
של  לצרכים  מענה  ולתת  החרדי  למגזר  הבשורה  את 
להעניק  בבד  ובד  חייהם  לאורח  התאמה  תוך  המגזר 

הצ־ בעולם  ומוביל  גבוה  בסטנדרט  ממש  של  בשורה 
רכנות. 

חשוב לציין, כי מחזיקי הכרטיס החדש יצטרפו 
יש־ של  וההנחות  ההטבות  לתוכנית  אוטומטי  באופן 

ראכרט למגזר החרדי.
במסגרת זו ייהנו מהנחות קבועות במעמד חיוב 
החשבון בכ- 3,000 בתי עסק בפריסה ארצית ובנוסף 
כגון  תחומים  במגוון  חודש  מידי  מתחלפות  מהטבות 
 | מזון   | אטרקציות   1+1 מהדרין|  בכשרות  מלונות 

ריהוט | מוצרי חשמל | אופטיקה | מבצעי רכב ועוד.
משק  להוצאות  צרכנית  בשורה  הינו  המועדון 
הבית ועתיד להקל על ההוצאות השוטפות בכל תחו־

מי הצריכה והבריאות.
השווה  למועדון  להצטרף  מוזמנים  מכבי  חברי 
של  משפע  וליהנות  המגזר  לצרכי  המותאם  והמקיף 

הטבות משתלמות בכל התחומים. 
הצטרפו עוד היום 8913*

צה"ל: אזעקת שווא נשמעה 
בגליל העליון

האזעקה הופעלה בשעה 11:54 במושב דישון שבגליל העליון, בסמוך 
לגבול עם לבנון ◆ מצה"ל נמסר כי מדובר באזעקת שווא

מ‡: מ. יו„
 11:54 בשעה  אתמול 
במושב  אזעקה  הופעלה 
הנ־ העליון,  שבגליל  דישון 
לב־ עם  לגבול  בסמוך  מצא 

מדובר  כי  נמסר  מצה"ל  נון. 
במועצה  גם  שווא.  בהתרעת 
האזורית חרמון נטען כי מדו־

בר בהתרעת שווא.
ניסוי  התקיים  הבוקר 

העורף  פיקוד  של  התרעה 
נש־ הניסוי  במהלך  באשדוד. 
העיר  במרחב  אזעקה  מעה 
י"ז  ט"ו,  י"ב,  י"א,  ברבעים 

ומרינה.

פולין והונגריה בניחוח יהודי 
אותנטי שעוד לא חוויתם!

בתקופה האחרונה ישנה מגמה גדולה וחזקה של חופשות מסוג אחר שגורמות לכמות 
גדולה של נוסעים מהציבור החרדי על כל גווניו לצאת מחוץ לגבולות ארץ ישראל 
לחופשה בחו"ל, חופשות באירופה שמבוססות על סיורים בעיירות וערים עם עבר 

יהודי וחיי קהילה עם מסורת רבת שנים, והשתטחות על קברי צדיקים.

אם חשבתם לנסוע יחד לקברי 
באווירה  כלול  הכל  במחיר  צדיקים 
שבת  להיות  תשכח,  שלא  קסומה 
בליזענסק?  הק׳  הציון  בצל  מרוממת 
אוש־ ההשמדה  במחנה  מרגש  סיור 
נסיעה  לקינוח  וגם  וויץ-בירקנאו, 
לקרעסטיר לציון הרה״ק ר' ישעי׳לה 
לפרנסה..  המסוגל  זי״ע  משה  ב״ר 
כעת יש לכם הזדמנות לחוות זאת על 
יחודית  בחוויה  ולהשתתף  בשרכם 
אוש־ קראקא,  בעיירות  ומרוממת 
ליז'ענסק,  לנצהוט,  פלאשוב,  ווויץ, 
רימנוב, אוהעל, דעברצין, קרעסטיר.

"דסקל  הנסיעות  בחברת 
החוויה  כל  את  לכם  מציעים  טורס" 
במלונות  אירוח  עם  הזאת  המיוחדת 
לי־  5 מעולים  במיקומים  מפוארים 
לות- 5 לינות! ארוחות עשירות בכ־

המה־ מן  למהדרין  מהודרות  שרויות 
מאובזר   v.i.p אוטובוס  כולל  דרין. 

ומשוכלל לנוחות מירבית.
פה  של  מקצועית  הדרכה 
ברקוביץ  יוסף  הרב  מרגליות  מפיק 
שכזה  מסע  תמצאו  לא  שליט״א. 
של  במחיר  והכל  מקום!  בשום 
10X360  ₪ בלבד! לאדם בחדר זוגי.
בעבר"  "לגעת  המיוחד  המסע 
 - כ״א  התאריכים:  בין  אי"ה  יתקיים 
רביעי  מיום  תמוז > 24-29.7.19  כ״ו 
עד שני, כולל שבת! המחיר כולל טי־
סות, העברות, מלונות, אוכל וכניסות 
ליחידים,  מותאם  המסלול  לאתרים 

משפחות ואישי חינוך.
   972-35740936+ להזמנות: 
Info@  +972-583235353

daskaltours.co.il
+972-36718410 

  Fax  +972-523411353
Www.daskaltours.co.il

לפרטים 
ם  י פ ס ו נ
מלא  פירוט 
ה  מ ש ר ה ו

לחצו כאן

mailto:Info@daskaltours.co.il
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שוב אנטישמיות בפולין
פסטיבל יהודי בעיר ביאליסטוק עורר את זעמם של חלק מהתושבים, שאף 

הביאו לפיצוץ הקונצרט

מ‡ פ.  יוחנן
בפו־ אנטישמי  אירוע  שוב 
המת־ היהודי  הפסטיבל  לין: 
הפולנית  בעיר  אלה  בימים  קיים 
אנטי־ לגילויי  הביא  ביאליסטוק, 
העיר.  מתושבי  כמה  מצד  שמיות 
יהודית,  מוזיקה  של  קונצרט 
הפסטיבל  במסגרת  שהתקיים 
בכנסייה בעיר, עורר את זעם חלק 
מהתושבים, ששלחו מכתב לראש 
האירוע,  את  לבטל  בבקשה  העיר 
אין  תלמודיים  "לשטנים  וכתבו: 

מקום בהיכל שלנו".
ללחץ,  נכנע  לא  העיר  ראש 
אלא  כמתוכנן.  התקיים  והאירוע 
שבמהלך הקונצרט פרצו לכנסייה 
לפסנ־ שהפריעו  גברים  ארבעה 
קתוליים  שירים  ושרו  לנגן,  תרן 
מהם  ביקשה  המשטרה  בחוזקה. 
אחרי  רק  זאת  עשו  והם  לעזוב, 
הביאו  שכבר  ואחרי  דקות  מספר 

להפסקת האירוע.
מנה־ ליסובסקה,  לוסי 

היהודי  החינוך  מרכז  לת 
בביאליסטוק, אמרה כי "הכנסייה 
והמט־ אותנו,  שהזמינה  זו  היא 
מוזיקלי  אירוע  לארגן  הייתה  רה 

ליהודים ולא יהודים כאחד. השנה 
כמה אנשים טיפשים שלחו מכתב 
למשטרה ולכנסייה,  העיר,  לראש 
מקום  היא  שהכנסייה  ואמרו 
'שטנים  היהודים  ושאנחנו  קדוש 
בכ־ מקום  לנו  ושאין  תלמודיים', 

נסייה.
"במהלך הקונצרט הם הגיעו 
קתוליים.  שירים  לשיר  והתחילו 
הפסנתרן שלנו לא סיים את המו־
היו  מהנוכחים  רבים  כי  שלו  פע 
מאוד עצבניים, כי הם באו להאזין 

אנטי־ זמרים  לכמה  ולא  למוזיקה 
שמיים. מדובר בסקנדל גדול".

ארגון  ראש  בולקה,  מאיר 
מורשת  לשימור   J-nerations
זה,  "אירוע  אמר:  פולין,  יהדות 
מת־ הדתות,  בין  שוויון  המסמן 
באותה  שנים  חמש  כבר  קיים 
ובהזמנתה.  בהסכמתה  כנסייה, 
הגורמים האנטישמיים הקיצוניים 
ינסו לחבל בכל אירוע בעל סממן 
נערך  הוא  אם  משנה  לא  יהודי, 

בכנסייה או לא".

 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
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hillel@lehmaaseh.com

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

ריםמרבירומוסמייסזכרויוןובבימרכייבויחניכיםביעמעמ
זבמעונומרןרייבונימועחכמיורחכםוםכן

בובבבנכפירפמח

יוםובירבי

יוםי
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רובח

ינרוביםיבריובמסעוומב
יבוביברוךרןוםי
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רובח

ינרוביםיבריובמסעוומב
יבוביברוךרןוםי
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רובח

מוםממוופיםרביעמסעררמו

מורמרפיבירבביורמורמרעטניףסיוט

מוריםמומרימוניםריוומרימוניםובירחיטים

יוםמניימן
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רובח

יטניויזוביזמרמוכןחוומבבןערעמבעררירבירבןירוסיןמח
יוםויררעםבמפיערימךבירמן
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יטניויזוביזמרמוכןחוומבבןערעמבעררירבירבןירוסיןמח
יוםויררעםבמפיערימךבירמן
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רובח

רפבבורוןיבורמובסעוחוממעמ

ברבבניורמבבימספינרמועזימספיניוסףמרירוי
יוםוירר


