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פרנו // „ו„ פרי„
הטעו ל ‡ר„ו‡ן

מיהר  ארדואן,  טאיפ  רג'יפ  טורקיה,  נשיא 
מוחמד  לשעבר  מצרים  נשיא  את  להספיד 
מורסי. בתווך יצאו אלפי תומכים של תנועת 
האחים המוסלמים לרחובות המרכזיים באנ־
קרה ובאיסטנבול, כדי להפגין את אבלם על 
לכתו של האיש אשר היה לסמל עבור תנועת 
העולם,  רחבי  בכל  כולה  המוסלמים  האחים 
בעולם  הראשון  הבולט  למנהיג  שהיה  לאחר 
הערבי שהיה שייך לתנועה שהושמצה ונרד־

פה עד אז, במצרים ומחוצה לה.
מאז הדחתו של מורסי, היחסים בין טורקיה 
טור־ במיוחד.  לעוינים  להיות  הפכו  למצרים 
קיה בראשותו של ארדואן, תומך מושבע של 
תנועת האחים המוסלמים, לא אהבה את הד־
חתו של מורסי. תחילה האמינו רבים בעולם 
בעקבו־ יודח  א-סיסי  כי  והמוסלמי  הערבי 
תיו של מורסי ואיש אחר של תנועת האחים 
המוסלמים יעלה לשלוט במצרים. בכל זאת, 
המפלגות  עבור  הצביעו  מצרים  אזרחי  רוב 
האיסלמיסטיות של האחים המוסלמים והס־
לפיסטים. יתכן מאד שזה מה שעמד בבסיס 
ההתייצבות של ארדואן לצדו של מורסי. הרי 
לש־ צריך  היה  ארדואן  אסטרטגית,  מבחינה 
המו־ מהמדינות  היא  מצרים  ולהבליג.  תוק 

ביותר  והמשפיעות  המשמעותיות  סלמיות 
בעולם. לא כדאי להסתכסך עמה על עניינים 
אזוטריים שכאלו. אבל זה לא קרה. איש לא 
הדיח את א-סיסי, אשר שולט עד היום הזה 
במצרים, ביד רמה. ייתכן גם ייתכן כי ארדואן 
עשה זאת במכוון. זאת למרות שהוא יודע כי 
לו  חשובה  הדת  לטענתו,  אבל  בידו,  טעות 
ישראל,  עם  הסתכסך  גם  הוא  זו  בדרך  יותר. 
מבנות בריתה החשובות של טורקיה עד לפני 

מספר שנים.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

סיי‚ לחכמה י˜ה
הרה"ק רבי מנחם מנדל מוורקא (נלב"ע ט"ז 
השותק",  מכונה "הצדיק  היה  תרכ"ח)  סיון 
מחמת שהיה רגיל בשתיקה, וכל מילה שי־

צאה מפיו היתה שקולה ומדודה.
פעם נשאל רבי מנחם מנדל, מנין לקח לע־
צמו את כח שתיקתו. שתק רבי מנחם מנדל 
מה  לי  היה  אמר:  מכן  לאחר  השיב.  ולא 
השתיקה  כי  לשתוק,  העדפתי  אבל  לענות, 

עדיפה.
היה נוהג לומר: דוד המלך אמר (תהילים יט)  
קולם".  נשמע  בלי  דברים  ואין  אומר  "אין 
על  קוום",  יצא  הארץ  "בכל  זאת,  עם  אבל 

ידי השתיקה אפשר לפעול יותר מבדיבור.

// יעלון בשיחות סגורות: לפיד „בר המערכ
גורם נזק למפלגה

בכיר כחול לבן התבטא בחריפות נגד עמיתו למפלגה וטען: מנהל קמפיין של 
שנאה ומרחיק מצביעים מהמפלגה

מ‡: ח. פרנ˜ל
על  הדיבורים  רקע  על 
ונ־ לבן  בכחול  אסטרטגיה  שינוי 
המפלגה  בכירי  שעושים  סיונות 
מתוך  החרדי,  למגזר  להתקרב 
שלהם  היחידה  הדרך  שזו  הבנה 
צוטט  נתניהו,  את  שלהחליף 
יעלון,  בוגי  הכנסת  חבר  אתמול 
ויו''ר  לבן  בכחול  שלוש  מספר 
תלם, תוקף בחריפות את עמיתו 
למפלגה יאיר לפיד, מספר שנים 

בכחול לבן ויו''ר יש עתיד.
חדד  עמית  העיתונאי 
מ'החדשות' חשף אמש ציטוטים 

משיחות סגורות בהם אמר יעלון 
על לפיד: ״לפיד הפך לנטל, הוא 
קמפיין  נגטיבי,  קמפיין  על  הלך 
הוא  נזק.  לנו  שעשה  שנאה  של 
יכולים  שבקלות  בציבורים  פגע 
או  לבן,  בכחול  בית  למצוא  היו 

להפוך לשותפים שלנו בעתיד".
יעלון הוסיף ואמר כי "הרו־
הממשלה  ראשות  על  שלו  טציה 
מצבי־ על  השפיעה  גנץ  בני  עם 
בסקרים,  מגובה  זה  לרעה.  עים 
אנשים  מעט  לא  יש  עכשיו.  גם 
רוצים  שהיו  והימין  מהמרכז 
אבל  לבן  כחול  להצביע  ויכולים 

הוא  שלו.  מהעמדות  חוששים 
מצטייר יותר אנטי. חשבנו שהוא 
יהיה גורם מחבר יותר אבל יש מי 
מטע־ שמאלה".  אותו  שמושכים 

מו של ח״כ יעלון נמסר בתגובה: 
בבחירות  תתמודד  לבן  "כחול 
הקרובות בראשות בני גנץ, ומא־
ומאוחדת,  חזקה  הנהגה  חוריו 
הממשלה  את  להרכיב  במטרה 
יש־ מדינת  אזרחי  לטובת  הבאה 
ראל. יאיר לפיד הוא חבר ושותף 
הפולי־ ליריבינו  ממליץ  לדרך. 
טיים להתמקד בדעת הקהל ולא 

להמציא סכסוכים דמיוניים".
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או לחצו 
כאן 

בן גביר דורש מפרץ להתפטר מהכנסת
לאחר שהתמנו לשרים, דורש בן גביר מפרץ או סמוטריץ שיתפטרו מהכנסת כדי שהוא יוכל להיכנס אליה

מ‡: ח. פרנ˜ל

פחות משלושה חודשים לבחירות, אך 
נדמה שבאיחוד מפלגות הימין לא שמעו על 
לסמוטריץ,  פרץ  בין  הסכסוכים  לאחר  כך. 
הגיעה זמנה של 'עוצמה יהודית' לבחוש בק־
לחת. איתמר בן גביר, דורש מהרב רפי פרץ 
ברשימת  מקום  ולפנות  מהכנסת  להתפטר 
של  דרישתו  לטובתו.  הימין  מפלגות  איחוד 
בין  המוקדם  הסיכום  בעקבות  באה  גביר  בן 
הוא  לשר,  מתמנה  פרץ  אם  לפיו  המפלגות, 

מתפטר מהכנסת לטובת בן גביר.
כי  בטענו  להתפטר  סירב  כצפוי,  פרץ, 
אין  פוזרה,  ומשזו  ה21  לכנסת  היה  ההסכם 
אלו  לדברים  בתגובה  להתפטר.  חובה  עליו 
פרץ  רפי  "הרב  כי  יהודית  בעוצמה  אמרו 
על  בשבילו  שכבנו  אותנו.  לאכזב  מתחיל 
שהוא  כפי  לכנסת  נכנס  הוא  בזכותנו  הגדר, 
העיד אף בעצמו, ובנסיבות אלו מצופה ממנו 
להסתפק בתפקיד שר החינוך שהוא תפקיד 

גביר  בן  לאיתמר  ולאפשר  ביותר,  חשוב 
להיות חבר כנסת", אמר גורם במפלגת עוצ־
מה יהודית שעו"ד בן גביר הוא הראשון שא־
מור להיכנס לכנסת מטעמה. לדבריו, בזכות 
בקבינט.  חבר  שר,  להיות  הפך  פרץ  ההסכם 
"הבית היהודי עם ארבעה חברי כנסת, נתון 
לכמות  ביחס  פרופורציה  לכל  מעבר  שהוא 

ולמרות  הביאה,  היהודי  שהבית  המצביעים 
זאת הוא מתעלם מהפניות. זו לא דרך ארץ 

וזו אינה דרכה של הציונות הדתית", אמר.
העולם  ומלחמות  הוויכוחים  כזכור, 
על  ויכוחים  הם  הימין,  מפלגות  ב'איחוד' 
משרות זמניות לשלושה חודשים, נעדרי כל 

יכולת השפעה ממשית. 

עו''ד אבי חימי נבחר 
ליו''ר לשכת עורכי הדין

גבר על יריבו עו''ד ציון אמיר ◆ שקד: תמשיך במהפכה 
השמרנית בה התחלתי

מ‡: ח. פרנ˜ל
עורך הדין אבי חימי ניצח את־
מול (רביעי) את עורך הדין ציון אמיר 
עורכי  לשכת  לראשות  בבחירות 
אפי  עו''ד  את  שהחליף  חימי,  הדין. 
נווה, שנאלץ לפרוש מתפקידו לפני 
מ-10,000  למעלה  קיבל  שנה,  כחצי 
קולות מתוך כ18,500 קולות של עו־

רכי דין שהשתתפו בבחירות.
אמיר  החדש  המשפטים  שר 
אותו  ובירך  לחימי  התקשר  אוחנה 
היקר,  ידידי  "אבי  נצחונו:  על 
ידי  על  כבדה  משימה  עליך  הוטלה 
ציבור עורכי הדין. אני סמוך ובטוח 
פעולה,  בשיתוף  יחד  לפעול  שנדע 
של־ המשפט,  מערכת  את  ולהשיב 
מרכזי  חלק  היא  הדין  עורכי  שכת 

בו, לימי הזוהר שלה"..
לשעבר,  המשפטים  שרת 
את  היא  גם  בירכה  שקד,  איילת 

את  "מברכת  היא  כי  ואמרה  חימי 
בטוחה  אני  בחירתו.  על  חימי  אבי 
למען  חשובה  עבודה  יעשה  שהוא 
לו  קוראת  בישראל.  הדין  עורכי 
המשפטים  שרי  עם  יחד  להמשיך 

במהפכה השמרנית בה התחלתי".
סנגור  הוא  השישים  בן  חימי 
בעברות  המתמחה  ותיק  פלילי 
בראש  עמד  חימי  לבן.  צווארון 
בלשכת  הארצי  הפלילי  הפורום 
הוועדה  כיו''ר  וכיהן  הדין  עורכי 
המייעצת לשר הפנים בענייני פלי־

לים.
ישראל  עו"ד  מקורבו, 
בו  ותמך  לצידו  שעמד  אליוביץ 
לאורך כל הדרך: "הבחירה מצוינת 
מן  משפטית  באישיות  מדובר  שכן 
המעלה הראשונה. עו"ד חימי, אנו־
הכל  ויעשה  הבריות  את  אוהב  שי, 

לטובת עורכי הדין".

פעילי הבית היהודי 
מתנגדים לצירוף שקד ובנט
בועידת המפלגה שהתכנסה נתלו שלטים הקוראים 

שלא לצרפם לאיחוד מפלגות הימין

מ‡: ח. פרנ˜ל

ועידת הבית היהודי התכנסה 
ההחלטה  את  לאשר  כדי  אתמול 
המפלגה  הרכב  את  לשנות  שלא 
נוספות  החלטות  הבאות.  לבחירות 
כי־ הן  הועידה  לאישור  שיובאו 
שעות,  בתוך 48  הועידה  מרכז  נוס 
במקום שבועיים שצריך היום ורוב 
של 50% לשינוי החוקה במקום 65 

הנדרשים כיום.

למקום  המובילות  בדרכים 
המפלגה  מפעילי  חלק  תלו  הכינוס 
הועידה  לחברי  הקוראים  שלטים 
הכ־ חברי  עם  חיבור  לאשר  שלא 
ונפתלי  שקד  איילת  לשעבר,  נסת 
שקד  כי  טוענים  הפעילים  בנט. 
ובנט הוכיחו שאינם כפופים לרבני 
היא  מטרתם  וכל  הדתית  הצינות 
הדתית  הצינות  על  'סיבוב'  לעשות 
להיות  בלי  לכנסת  להיכנס  כדי 

מחוייבים באמת לערכיה ורבניה.

mailto:info@daskaltours.co.il
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נשיא ארה"ב השיק את קמפיין הבחירות 
לקראת המרוץ לנשיאות 

טראמפ תקף את הדמוקרטים על כוונתם להכניס מהגרים לארה"ב ◆ הבחירות יתקיימו בעוד כשנה וחצי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
השיק  טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
קמפיין  את  לרביעי  שלישי  שבין  בלילה 
הבחי־ ועד  מעתה  אותו  שילווה  הבחירות 
שנת  בסוף  שייערכו  לנשיאות  הבאות  רות 
טראמפ  מקווה  בהן  תשפ"א),  (חורף   2020
לאחר  זאת  ארה"ב,  לנשיאות  שוב  להיבחר 
שכבר עשה את הבלתי ייאמן כאשר הביס 
קלינטון  הילארי  דאז  המדינה  מזכירת  את 
להפוך  וודאית  הכמעט  המועמדת  שהייתה 

לנשיאת ארה"ב.
שנערך  הקמפיין  פתיחת  בנאום 
המתנדנדת,  פלורידה  שבמדינת  באורלנדו 
יהיה  הצפוי  הקמפיין  כי  טראמפ  הצהיר 
דומה לקמפיין שהוביל בשנת 2016. כך, שגם 
בקמפיין הנוכחי יוצג טראמפ כמנהיג "אנטי 

ממסדי" הפועל לטובת הציבור האמריקני. 
הסתכלנו  "יחד  הנשיא:  אמר  בנאומו 

את  והחזרנו  השבור,  הפוליטי  הממסד  על 
הממשלה לידיי העם", לקול תשואות האל־
פים. "יש לנו עוד דרך עצומה ללכת, העתיד 
לאחר  יותר".  טוב  נראה  לא  מעולם  שלנו 

מכן, טען כי מתנגדיו הדמוקרטים מבקשים 
לאזרח מהגרים שנכנסים לארה"ב אופן לא 
חוקי במטרה "להגדיל את הבסיס הפוליטי 

הדמוקרטי".

מפקד משמרות המהפכה: ''טילים שלנו 
יכולים לפגוע במטרות ניידות בים''

לדבריו, היכולות הבליסטיות של איראן שינו את מאזן הכוחות במזרח התיכון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מפקד משמרות המהפכה של איראן, 
הגנרל חוסיין סלאמי, אמר כי באפשרותם 
לפגוע  איראן  של  הבליסטיים  הטילים  של 
במטרות שונות, גם אם הן בתנועה. לדבריו, 
גבוהה  כה  האיראנים  הטילים  של  היכולת 
ניידות  במטרות  גם  לפגוע  שבידיה  עד 
כי  הדגיש  האיראני  הבכיר  בים.  הפועלות 

מדויק  באופן  תהיה  הטיל  פגיעת 
הימיים  הכלים  תנועת  למרות 

שבהם איראן תרצה לפגוע.
הוסיף  האיראני  הגנרל 
הבליסטיות  ביכולות  והתגאה 
של ארצו, ואמר כי היכולות הללו 
במזרח  הכוחות  מאזן  את  שינו 

התיכון.

נשיא סין: תומכים במאמציה של 
קוריאה הצפונית לפתרון הסכסוך

המנהיג הסיני הבטיח כי יחזק את התיאום והתקשורת עם קוריאה הצפונית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
סין  כי  אמר  ג'ינפינג,  שי  סין,  נשיא 
קוריאה  צפון  שמובילה  במאמצים  תומכת 
האי  בחצי  הסכסוך  את  לפתור  במטרה 
במאמצים  תומכת  סין  לדבריו,  הקוריאני. 
בסו־ הצפונית  קוריאה  של  הנכון"  "ובכיוון 
הקוריאיני  האי  בחצי  הסכסוך  פתרון  גיית 

מהבחינה פוליטית.
דבריו של המנהיג הסיני צוטטו בכלי 

התקשורת של צפון קוריאה, 
שם דווח עוד כי הנשיא הסי־
תתרום  שארצו  הבטיח  ני 
השלום,  עבור  חלקה  את 
והשגשוג  הפיתוח  היציבות, 
באזור, זאת "באמצעות חיזוק 
התקשורת ותיאום עם הרפו־
בליקה הדמוקרטית העממית 

של קוריאה הצפונית".

איראן מבהירה: 
לא נאריך את 

האולטימטום שהצבנו 
בפני המעצמות

משמעות הדבר היא, כי עד ה-7 ביולי ייאלצו המעצמות 
להגיע לפתרון שישביע את רצונה של טהרן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
איראן  שהציבה  האולטימטום 
שנותרו  המעצמות  חמשת  בפני 
יוארך  לא  הגרעין  להסכם  מחויבות 
האיראני  הארגון  דובר  אמר  כך  עוד. 
כמאלונ־ בהרוז  אטומית,  לאנרגיה 

ארצו  כי  הבהיר  האיראני  הבכיר  די. 
מת־ שהציבה  באולטימטום  תעמוד 
משמעות  ימים.   60 כלל  אשר  חילה, 
ייאלצו  ביולי  ה-7  עד  כי  היא,  הדבר 
שיאפשר  פתרון  למצוא  המעצמות 

בהסכם,  איראן  של  השארתה  את 
ולא - איראן תפרוש מהסכם הגרעין 
ממשל  בתקופת  ארה"ב  שהובילה 

אובמה. 
המהלך  את  הסביר  כמאלונדי 
לה־ יכולים  ש"איננו  בכך  האיראני 
שאר  בעוד  להסכם  ולציית  משיך 
דבר...הדרך  עושים  אינם  הצדדים 
לאחור  הגלגל  את  להחזיר  היחידה 
הצד  ידי  על  ההתחייבויות  מילוי  או 

השני", כך לדבריו.

נקמה? 

ספינות איראניות עלו באש 
במערב מאשימים את איראן באחריות לפגיעה במכליות 

נפט ששהו במפרץ

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בספינות  פגעה  מסתורית  אש 
של  להשמדתן  והביאה  איראניות, 
בס־ השרפות  כליל.  באופן  חלקן 
בימים  התרחשו  האיראניות  פינות 
האחרונים, ברקע האשמות שמופנות 
שעלו  הנפט  מכליות  בעניין  לאיראן 

האחריות  את  ואשר  במפרץ  באש 
לפגיעה בהן מייחסים בעולם לאיראן. 
של  הידיעות  סוכנות  לפי 
איראן, ארבע ספינות סוחר עלו באש 
בנמל נח'ל תקי באזור עסוליה במחוז 
כליל  נשרפו  ספינות  שלוש  בושהר. 
ואילו לשתי ספינות אחרות בעסלויה 

נגרם נזק רב.

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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סדנת תכשיטנותשייט בכינרתת

ההתעמלות במיםדרמה עוצרת נשימממממממההההההה

הקרנה של מ.ברזזזזלל

בר שייק מרענן 

ספא מתחם

גורמה ארוחות

נופש נשים חלומי
במלון כינורות

פשוט להתמכר למנגינה
וליהנות מחופשה קסומה

?

כ'-כ"ב סיון תשע"ט 
23-25.6.2019

ד'-ז' תמוז תשע"ט 
07-10.7.2019

הבטיחי מקומך!

וסיור במרכז היהלומים

מחזור ב'מחזור א'

האיחוד האירופי הצהיר שיסייע לקידום 
יוזמת שלום אמריקנית 

היוזמה תהיה מבוססת על פתרון שתי המדינות ◆ האיחוד האירופי אף יהיה מוכן לסייע לארה"ב בהובלת המהלך

מ‡ ‡ברהם ויסמן

שרת החוץ של האיחוד האירופי, פדריקה מו־
גריני, אמרה לג'ארד קושנר, חתנו ויועצו הקרוב של 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כי האיחוד האירופי ית־
מוך ביוזמה אמריקנית לשלום שתכלול הכרה בצורך 

להקים שתי מדינות שיחיו זו לצד זו. 
כי  לקושנר,  מוגריני  אמרה  הפגישה  במהלך 

שלום  יוזמת  בהובלת  לארה"ב  יסייע  אף  האיחוד 
שכזו, אך הדגישה כי תמיכת האיחוד תהיה במקרה 
לפתרון  מחויבות  יכלול  המוצע  האמריקני  והפתרון 

שתי המדינות. 

נשיא טורקיה 
מאשים את 

הממשל המצרי 
באחריות למותו 

של מורסי
טורקיה איננה מכירה בשלטון 

המצרי כשלטון לגיטימי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הידוע  ארדואן,  טאיפ  רג'יפ  טורקיה,  נשיא 
כאוהד מושבע של תנועת האחים המוסלמים, רמז 
אתמול כי מי שאחראי למותו של הנשיא המצרי 
לשעבר מוחמד מורסי, שאף הוא היה מזוהה עם 
המצרי.  המשטר  אלא  איננו  הרדיקלית,  התנועה 
"לא חושב שמדובר במוות טבעי", אמר ארדואן, 

שקודם לכן הספיד את מורסי. 
מוחמד מורסי התמוטט במהלך דיון שנערך 
בעניינו בבית המשפט. הדחתו של הנשיא המצרי 
מצרים-טו־ ביחסי  חמור  לשפל  הביאה  לשעבר 
בשלטון  מאז  מכירה  איננה  טורקיה  כאשר  רקיה, 

המצרי כשלטון לגיטימי. 

שוב: 

שריפה בליפתא 
בכניסה 
בירושלים

כוחות כיבוי והצלה לחמו בלהבות 
בניסיון למנוע מהאש להגיע לכביש 
הכניסה לבירה ◆ לוחמת אש נפלה 
לבור בוער – וחולצה בחסדי שמים

מ‡: מ. יו„
הושגה שליטה על השריפה הגדולה בוואדי 
של  גדולים  צוותים  לירושלים.  בכניסה  ליפתא 
במהירות  שהתקדמו  בלהבות,  נאבקו  אש  לוחמי 
הוואדי  שלוחת  בתוך  הערות,  הרוחות  בחסות 
בכדי למנוע ממנה להתפשט אל עבר מתקני תש־
תית חיוניים, נתיבי תחבורה ראשיים כמו כביש 1 
ובתים  בסמוך,  הנמצאים  לבירה  הרכבת  ומסילת 

הנמצאים בקו האש.
כיבוי  מטוסי  רביעיית  גם  הוזנקו  למקום 
של טייסת הכבאות "אלעד" בכדי לסייע ללוחמי 
האש על הקרקע. משירותי הכיבוי נמסר: "לוחמי 
ולאגף  האש  את  לבלום  זה  בשלב  הצליחו  האש 
אותה בצידה הצפון מערבי, וכעת מתקיים מאמץ 
גדול של לוחמי האש לבלום את האש באגף המ־

זרחי שלה".
העשן  מיסוך  עקב  הכיבוי,  פעולות  במהלך 
האש,  בלימת  פעולות  כדי  תוך  מהשריפה,  הכבד 
בוער  בור  לתוך  נפלה  אש  לוחמי  צוות  מפקדת 
החילוץ  מיחידת  אש  לוחמי  השריפה.  בשטח 
בחסדי  אותה  חילצו  ירושלים  והצלה  כבאות  של 

שמים לאחור, להמשך טיפול רפואי של מד"א.

mailto:res@kinorothotel.co.il
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בחסות:

המשאל הפנימי בעבודה בוטל: 
הפריימריז יתקיים בין כל המתפקדים

בהסכמת שלושת המתמודדים, המשאל שהיה אמור לקבוע את שיטת הבחירות, בוטל ◆ 
הפריימריז ב-2 ליולי

מ‡: ח. פרנ˜ל
מפ־ אמורה  הייתה  כשבועיים  לפני 
בנוגע  ולהחליט  להתכנס  העבודה  לגת 
לפני  כיומיים  לכנסת.  העבודה  לרשימת 
הכנסת  חבר  עתר  הועידה  כינוס  מועד 
עמיר פרץ לבית המשפט בדרישה שיורה 
על קיום משאל ברשת, בין כל חברי המ־
בין  האם  הבחירות.  את  לקיים  איך  פלגה 
כל חברי המפלגה או רק בין חברי הועידה. 
בית המשפט קיבל את בקשתו, ובעקבות 
כי  בזמנו  טען  פרץ  הועידה.  בוטלה  כך 
הבחי־ את  לקיים  מתנגד  שהוא  הסיבה 
שהמפלגה  היא  המתפקדים  כל  בין  רות 
שמדו־ ומכיוון  תקציבי,  בגירעון  נמצאת 
ולא  הרשימה  לראש  בחירות  על  רק  בר 
לכלל הרשימה, אין סיבה לקיים פריימריז 

הע־ הפוליטית  במערכת  גורמים  מורחב. 
ריכו שהסיבה היא רצונו להכשיל את אבי 
גבאי שתכנן להתמודד, לאחר שאבי גבאי 
מהמפלגה,  לפרוש  מתכוון  הוא  כי  הודיע 
החליט כאמור ח''כ פרץ לוותר על דריש־
תו, ובהסכמתו הוגשה בקשה לבית המש־

פט שיורה על ביטול המשאל.
שהתנגדה  שפיר,  הכנסת  חברת 
למהלך מראשיתו אמרה אתמול כי "אחרי 
מאבק ארוך: ניצחנו. ברגע שהוכרזו בחי־
תעשה  העבודה  שמפלגת  דרשתי  רות 
ותיפתח  וההסתגרות,  מהעסקנות  הפוך 
לציבור - לפריימריז פתוחים בין כל המת־
פקדים, שיאפשרו לאלפים רבים להצטרף 
הדמו־ המחנה  עתיד  על  ולהשפיע  אלינו 
קרטי. חבל שהיה צריך בכלל להיאבק על 

זה, אך אני שמחה מאוד שבסוף הצלחנו".
הוא  שגם  שמולי,  איציק  הכנסת  חבר 
התנגד לאופציה שוועידת המפלגה תבחר את 
המ־ של  הנוכחי  "במצבה  אמר  הרשימה  יו''ר 
פלגה מאבק פנימי על הפרוצדורה היה מיותר 
מלכתחילה, וגם אם באיחור אני שמח שההיגיון 
דמוקרטיות  בחירות  לקיים  ודרישתי  ניצח 
פתוחות בקרב כלל החברים התקבלה. כל הת־
עסקות פנימית מקיזה את דמה של המפלגה. 
ומעכשיו  האחרונה  ההפרעה  שזו  מקווה  אני 

נתמקד כולנו בהתמודדות ערכית ונקייה".
לרא־ הפריימריז  יתקיימו  כאמור, 
כשע־ ליולי,  בשני  העבודה  מפלגת  שות 
מיר פרץ, סתיו שפיר ואיציק שמולי, ינסו 
את  ולהוביל  המתפקדים  אמון  את  לקבל 

המפלגה.

בניגוד להמלצות הוועדה: 

הוסר החסם הסלולרי 
בבתי הכלא הביטחוניים
בעקבות איום של אסירים בכלא רמון לחדש את השביתה, 
הוחלט להסיר את החסם הסלולרי ◆ ח''כ אבידר: את בתי 

הכלא מנהלים האסירים הביטחוניים ולא הנהלת הכלא

מ‡: ח. פרנ˜ל
הותקנו  הביטחוניים  הכלא  בבתי 
המ־ מכשירים  האחרונים  בחודשים 
הס־ הטלפונים  פעילות  את  שבשים 
שב''ס  מאבק  במסגרת  זאת  לולריים. 
בהברחות הטלפונים הסלולריים לכלא 
שב־ ציבורית  ועדה  החלטת  ובעקבות 
האסירים.  של  הכליאה  תנאי  את  דקה 
בבתי  רבות  למהומות  גרמה  ההחלטה 
הבטחה  עם  לסיומם  שהגיעו  הכלא 
ציבוריים  טלפונים  להתקין  שב''ס  של 
ליצור  הכלואים  למחבלים  שיאפשרו 

קשר עם בני משפחותיהם.
האסי־ גילו  האחרונים  בשבועות 
משבשים  החסמים  כי  הכלואים  רים 
גם פעילות של מכשירים אלקטרוניים 
וכדו'.  בלוטות'  אוזניות  כגון  אחרים 
האסירים איימו על מנהלי הכלא שאם 
שוב  יפתחו  הם  תסודר,  לא  הבעיה 
בה־ הוחלט  כך,  בעקבות  במהומות. 
החסמים  את  להסיר  רמון  כלא  נהלת 

שהותקנו.
וכניע־ הכלא  הנהלת  החלטת 

חבר  את  הובילו  האסירים,  לאיומי  תה 
חריף  מכתב  לשגר  אבידר  אלי  הכנסת 
כי  התברר,  "עתה  הממשלה:  לראש 
בעניין  ארדן  השר  להצהרות  בניגוד 
אימוץ מסקנות הוועדה, ניתנה החלטת 
שירות בתי הסוהר להסיר את החסמים 
המאבק  במסגרת  שהוטלו  הסלולריים 
סלול־ טלפונים  של  המונית  בהברחה 
וזאת,  הביטחוניים.  הכלא  לבתי  ריים 
ובעקבות  הוועדה  למסקנות  בניגוד 
בחידוש  הביטחוניים  האסירים  איומי 

שביתות ומהומות". 
ידע  שהציבור  "חשוב  ציין:  עוד 
מנה־ הכלא  בתי  שאת  ולתמיד  אחת 
לים האסירים הביטחוניים ולא רשויות 
בניגוד  כיצד  מבין  איש  ואין  המדינה 
פנים  לביטחון  השר  להצהרות  מוחלט 
תוך  בהיחבא,  החלטה  לה  מתקבלת 
שהיא מאפשרת לאסירים הביטחוניים 
על גורמי  אימים  ולהלך  לשגרה  לחזור 
החלטת  תבוטל  כי  דורש  אני  שב"ס. 
וייושמו  לאלתר  הסוהר  בתי  שירות 

המלצות הוועדה המקצועית כלשונן".

רון קובי: ליברמן ודרעי 
משתפים פעולה כדי 

לעצור אותי
טוען: אם דרעי ידיח אותי, אלך לבית משפט 

מ‡: ח. פרנ˜ל
ראש עיריית טבריה, שכשל של־
התק־ בהעברת  השלישית  בפעם  שום 
בהתקפו־ ממשיך  בעירו,  העירוני  ציב 
דרעי  אריה  הרב  הפנים  שר  כנגד  תיו 

ויו''ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.
לעי־ בראיון  (רביעי),  אתמול 
אמר  כספית  ובן  אלדד  אריה  תונאים 
קובי כי "דרעי מושחת ומשתף פעולה 
גנב  הוא  כי  מפחד  הוא  ליברמן.  עם 
בהס־ המשיך  קובי  האג'נדה".  את  לי 
החרדי  הציבור  נגד  שלו  החריפה  תה 

מבין  לא  "אתה 
בפאניקה  שהם 
רה"מ  כולם? 
בטב־ ביקר 
מדבר  אני  ריה. 
מכל  כולם  עם 
הפולי־ הקשת 
בישראל.  טית 
עי־ ראש  אני 
בישראל.  רייה 
חוש־ אתם  מה 

בים? שעשו פה 
איזה ספין? הרי 
רועד  ליברמן 
כרגע,  מפחד 
כי מישהו שהוא 
את  ממנו  לקח 
הרי  האג'נדה, 

האג'נדה  את  לקחת  שלו  הניסיון  כל 
נלקח  החרדית  בכפייה  להילחם  שלנו 
ממנו. ליברמן ודרעי בקדנציה הקודמת 
את  כשמינו  לחרדים  טבריה  את  מכרו 
הגדו־ המושחתים  אחד  אליהו,  זיגדון 
וממלא  העיר  ראש  סגן  ש"ס  של  לים 

מקומה, יחד עם ראש העיר שלה".
קובי, הידוע בסגנון הדיבור הזול 
השבוע  בתחילת  הקים  שלו,  והרחובי 
שחר־ החילוני",  הימין  "מפלגת  את 
הקדוש  בכל  המאבק  את  דגלה  על  טה 

והיקר לתורת ישראל.

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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לקבלת פרוספקט קיץ וסרטון תדמית:
res@kinorothotel.co.il

מחירים מיוחדים למקדימיםהבטיחו מקומכם! 

בין
הזמנים
בכינורות

ארוחות גורמה עם השף מאיר איפרגן

טיולי ג'יפים, מופע קליקרים, חמי טבריה ועוד ים של טיולים ואטרקציות...

   מוו    מוטי שטיינמץ, רובי בנט ותזמורתו, חיים בנט, מקהלת ידידים בניצוחו של יעקב רוטבלט, שמואל גריינמן, אלי לאופר, יענקי רובין וקובי גרינבוים

ניר חיימוביץ
רפטינגטיולי גיפיםחמי טבריה

אבא טורצקיעופר הלוי
מופע סטנדאפמופע סטנדאפמופע טלפתיה מרהיב

www.kinorothotel.co.il

קייטנת 'צליל וזמר' בכל יום, ועוד ים של הפעלות והצגות

בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית

חיילים פשטו על משחטת רכב בקלקיליה
זאת במהלך מבצע שנערך בקלקיליה ◆ בשיתוף כוחות משטרת ישראל ומשמר הגבול עצרו לוחמי צה"ל 

שמונה חשודים בביצוע מעשי שוד וגניבות רכבים

מ‡: מ. יו„
למעצר  קלקיליה  בעיר  נרחב  חטיבתי  מבצע  ערכו  צה"ל  חיילי 
מבוקשים החשודים בניהול תשתית גניבת כלי רכב ובביצוע מעשי שוד 

אלימים.
במהלך המבצע עצרו לוחמי צה"ל בשיתוף כוחות משטרת ישראל 

שמונה ערבים החשודים בביצוע המעשים.
כמו כן פשטו הלוחמים במהלך המבצע על משחטת כלי רכב 
והובילו להחרמה של ארבעה כלי רכב, שבעה אופנועים וחלקי רכב 
נוספים. בסיום המבצע הועברו הממצאים והחשודים לחקירת המ־

שטרה.

עשרות משפחות 
בהר חברון נותקו 

ממים בגלל 
חבלה בצינור

תושבים בהר חברון סובלים בחודש 
האחרון ממחסור באספקה סדירה 
של מים בגלל חיבורים פיראטיים 

לצינורות ◆ אחרי ש-3 חיבורים כאלה 
נותקו התגלה פיצוץ בצינור הראשי

מ‡: מ. יו„
אתמול  גילו  חברון  בהר  משפחות  עשרות 
בצינור  חבלה  בעקבות  בברזים,  מים  להן  אין  כי 
על  נגרמה  החבלה  לבתים.  מים  המוביל  הראשי 
שה־ פיראטי  מים  שחיבור  אחרי  פלסטינים,  ידי 

תקינו לצינורות פורק.
בחודש האחרון סובלים אלפי תושבי היישו־
בים כרמל, מעון, אביגיל, מצפה יאיר, סוסיא ובית 
מים  באספקת  ממחסור  חברון  הר  שבמזרח  יתיר 
מים  גנבי  של  פיראטיים  חיבורים  בשל  סדירה, 
את  ומזהמים  תקינה  זרימה  שמונעים  פלסטינים 
המים. מדי שבוע מתגלים בצינורות המובילים מים 

ליישובים חיבורים פיראטיים חדשים.
לשטח,  יוצאים  מקורות  חברת  של  פקחים 
אתמול  אותם.  ומפרקים  החיבורים  את  מאתרים 
פירא־ חיבורים  שלושה  מקורות  וסגרה  איתרה 
טיים, והבוקר התגלו חבלות שגרמו לפיצוץ בצי־
נור הראשי. מקורות הגישה תלונה למשטרה על 

הפגיעה בתשתיות המים, ונפתחה חקירה.
נא־ הפיראטיים,  החיבורים  תופעת  בעקבות 
שמונה  לשלוח  המים  רשות  כשבועיים  לפני  לצה 
מכליות מים לאזור על מנת למנוע משבר מים חריף 
שאיים על אלפי תושבים. בשבועות האחרונים מו־
ציאה המועצה האזורית הודעות המבקשות מהתו־
שבים להימנע משימוש במים להשקיית גינות, מילוי 
בריכות וכביסה, כדי שיהיו להם מים לשתייה. תופ־

עה זו חוזרת מדי שנה בחודשי הקיץ.
כל  מתעוררים  שאנחנו  משבוע  יותר  "כבר 
בקושי  מתארגנים  מים,  טיפת  בלי  לבוקר  יום 
בהם  שגם  ולגנים  למעונות  ילדינו  את  ושולחים 
לחיות  נאלצים  תושבים  מאות  לצערנו.  מים  אין 
על שישיות מים", סיפרה ניצן צורן, אמא לארבע 
בנות המתגוררת באביגיל. "אנחנו לא מדברים על 

כביסה ומקלחות, על זה כבר ויתרנו".
יוחאי  חברון,  הר  האזורית  המועצה  ראש 
ייתכן  "לא  מים".  ב"טרור  מדובר  כי  אמר  דמרי, 
מצב שבו אזרחי ישראל, המשלמים למדינה מסים 
כשורה, ממשיכים לסבול בעוד הגנבים ממשיכים 

ליהנות מאספקה תקינה של מים באין מפריע".
הוא הוסיף כי יש להגביר את ההרתעה על 
ידי החמרת הענישה. "על מדינת ישראל להגביר 
את קצב העבודה להקמת תשתית מים ראויה כמו 
בכל מקום בארץ לה זכאים אזרחים במדינה מתו־
קנת. הגיע הזמן שהר חברון תפסיק להיות החצר 

האחורית של המדינה".

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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ראש הממשלה ערך סיור 
בתרגיל צה"ל בצפון

ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו סייר אתמול בתרגיל של צה"ל 
ושיגר איום לסוריה, חיזבאללה ואיראן ◆ "מתרשם מיכולת ההשמדה של 

צה"ל", אמר ראש הממשלה

מ‡: מ. יו„
איראן  איומי  רקע  על 
במפרץ  האחרונים  והאירועים 
ובגבול הצפון, שיגר אתמול ראש 
בנימין  הביטחון  ושר  הממשלה 
למדינות  מאיים  מסר  נתניהו 
מצפון,  שלנו  ״השכנים  האזור. 
מדרום וממזרח מאיימים בהשמ־
דתנו. אני אומר לאויבינו: לצה"ל 
אל  מאוד.  גדול  השמד  כוח  יש 

תנסו אותנו", אמר בסיור.
נתניהו סייר הבוקר בתרגיל 
צה״ל בצפון עם הרמטכ"ל רא"ל 
נת־ הממשלה  ראש  כוכבי.  אביב 
התרגיל  על  סקירות  שמע  ניהו 
והלוחמים  המפקדים  עם  ושוחח 

המשתתפים בתרגיל.
בתום  אמר  נתניהו  רה״מ 
גדול  תרגיל  מסיים  ״אני  הסיור: 
זירות.  בכמה  צה"ל  של  רב-זרועי 
אני מתרשם מאוד מהשיפור במו־
כנות, מרוח הלוחמים והמפקדים, 

ובעיקר מכוח ההשמדה של צה"ל. 
מצ־ שלנו  השכנים  את  שומע  אני 
מאיימים  וממזרח  מדרום  פון, 
לאויבים  אומר  אני  בהשמדתנו. 
שלנו: לצה"ל יש כוח השמד גדול 

מאוד. אל תנסו אותנו".
שבוע שעבר התייחס ראש 
במרומז  נתניהו  בנימין  הממשלה 
האוויר  חיל  מטוסי  כי  לדיווח 

בשטח  מטרות  תקפו  הישראלי 
סוריה. בטקס האזכרה הממלכתי 
יש־ מדינת  של  הרביעי  לנשיאה 
העלמין  בבית  קציר  אפרים  ראל 
נתניהו: "שרשרת  אמר  ברחובות 
מתמו־ אנו  שאיתם  המבחנים 
אנו מגיבים  דדים איננה פוסקת. 
התקפה  לכל  ובעוצמה  בתקיפות 

נגדנו".

הקבינט כונס לישיבה מיוחדת 

חשש: איראן תפעל נגד ישראל 
בגלל המתיחות במפרץ

באופן חריג, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס בפעם השנייה בתוך שלושה 
ימים ◆ הערכה: טהרן עלולה למתוח את החבל מול ארה"ב באמצעות פגיעה 

בישראל דרך חיזבאללה או הג'יהאד האסלאמי

מ‡: מ. יו„
המדיני-ביטחו־ הקבינט 
ראש  במשרד  אתמול  התכנס  ני 
באופן  בירושלים.  הממשלה 
של  שנייה  בישיבה  מדובר  חריג, 
שלושה  בתוך  שכונסה  הקבינט 
היא  ההערכות  פי  ועל  ימים, 
עסקה במתיחות הגבוהה במפרץ 

הפרסי בין ארה"ב לאיראן.
בישראל חוששים כי איראן 
גרורותיה  את  להפעיל  עשויה 
באזור - חיזבאללה בלבנון ובסו־
ריה, או ארגון הג'יהאד האסלאמי 

ברצועת עזה. על רקע המתקפות 
נפט  מכליות  נגד  איראן  שיזמה 
כי  היא  ההערכה  הפרסי,  במפרץ 
את  למתוח  תנסה  שטהרן  ייתכן 
החבל מול ארה"ב עוד יותר, בא־

מצעות פגיעה בישראל.
גורמים מדיניים וביטחוניים 
העריכו כי סבב האלימות האחרון 
בפיגוע  שהחל  עזה,  רצועת  מול 
צליפה של הג'יהאד האסלאמי נגד 
ישירה  מהנחיה  נבע  צה"ל,  קציני 
מקרים  מספר  גם  כך  טהרן.  של 
שבהם שיגרו פעילי הג'יהאד רק־

טות ארוכות טווח לעבר ישראל.
קצר  זמן  הבוקר,  כי  יצוין 
השתתף  הקבינט,  ישיבת  לפני 
הביטחון  ושר  הממשלה  ראש 
בצ־ נרחב  צבאי  בתרגיל  נתניהו 
פון. במהלך התרגיל שיגר נתניהו 
להז־ מבלי  לאיראן,  מאיים  מסר 
כיר את שמה, ואמר: "אני שומע 
את השכנים שלנו מצפון, מדרום 
בהשמדתנו.  מאיימים  וממזרח 
אני אומר לאויבים שלנו: לצה"ל 
אל  מאוד,  גדול  השמדה  כוח  יש 

תנסו אותנו".

סקר: אחד מכל שלושה 
צעירים גר עם ההורים

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי 79% מהרווקים המועסקים 
מעדיפים לגור עם הוריהם

מ‡ פ.  יוחנן
צעי־ שלושה  מכל  אחד 
גר  עדיין   25-34 בני  רים 
מן  עולה  כך   - ההורים  עם 
שחש־ החברתי"  "הסקר 
לס־ המרכזית  הלשכה  פה 
בנושאים  ודן  טטיסטיקה 
הכותרת  תחת  חברתיים, 
עבו־ משפחה,  "מגורים, 
מדובר  שביניהם".  ומה  דה 
הרווקים  מהגברים  בכ-30% 
הגב־ מן  וכ-45%  היהודים, 

עוד  הערבים.  הרווקים  רים 
הלא-נשואים  מבין  כי  עולה 
רק  הוריהם,  עם  שמתגוררים 

28% הם סטודנטים.
הוא  החברתי  הסקר 
המספק  שוטף,  שנתי  סקר 
של  החיים  תנאי  על  מידע 
בי־ הבוגרת  האוכלוסייה 

הסקר  רווחתה.  ועל  שראל 
המ־ הלשכה  ידי  על  נערך 
בר־ לסטטיסטיקה  רכזית 
 .2018 במהלך  הארץ  חבי 
בביתם  רואיינו  במסגרתו 
כ-7,450 איש בני 20 ומעלה, 
בני  מיליון  כ-6.5  המייצגים 
גר־ כולל  הסקר  שאלון  אדם. 
מת־ שאלות  לצד  קבוע  עין 
התמקדו  שב-2018  חלפות, 
המצב  בתחומי  במוביליות 
המשפחתי, התעסוקה, מקום 

המגורים ורמת דתיות.
שלו־ מכל  אחד  כאמור, 
גר  כ-32%,  צעירים,  שה 
מת־ זה  נתון  ההורים.  עם 
ו-27%  נשואים  ל-5%  פלג 
ומתגוררים  נשואים  שאינם 
עם הוריהם. שיעור הצעירים 
נשואים  שאינם   34-25 בגיל 

הוריהם,  עם  ומתגוררים 
גברים  בקרב  במיוחד  גבוה 
הגילאים  בסרגל  ערבים. 
 ,(24 עד   20 (בני  יותר  הנמוך 
כי  העידו  מהנשאלים   79%
עוד  הוריהם.  עם  גרים  הם 
מהר־  79% כי  הסקר  מצא 
מעדיפים  המועסקים  ווקים 
רק  בעוד  הוריהם,  עם  לגור 
נשא־ מהסטודנטים   28%
מט־ הוריהם  עם  לגור  רים 
שעולה  ככל  שונים.  עמים 
ומעלה)   35 ) הגילאים  סולם 
הנשאלים  מספר  קטן  גם  כך 
עם  להתגורר  שממשיכים 
מהנשאלים   95% הוריהם: 
עם  גרים  לא   35 גיל  שמעל 
שאינם   3% לעומת  ההורים, 
מהנשואים  ו-2%  נשואים 

הממשיכים לעשות זאת.

mailto:msh5380380@gmail.com
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כמות רימונים גדולה נגנבה מבסיס 
בבקעת הירדן

נפתחה בדיקה של היעלמותם של נשקים רבים מבסיס צה"ל בבקעת הירדן ◆ המשטרה הצבאית 
פתחה בחקירה

מ‡: מ. יו„
צבאי  בבסיס  שגרתית  בדיקה  במהלך 
תח־ במחסן  חוסרים  התגלו  הארץ  במרכז 
בחקירת  פתחה  הצבאית  המשטרה  מושת. 
הממצאים  יועברו  בסיומה  האירוע,  נסיבות 
לפרקליטות הצבאית", כך מסר אתמול דובר 

צה"ל.
בחודש שעבר פורסם כי המשטרה חו־
 M-16 קרת חשד לגניבת 46 כלי נשק מסוג
ממתקן בצפון הארץ. עם קבלת דיווח בדבר 
חשד לגניבת כלי הנשק ממוסד חינוכי בגליל 
במשט־ בחקירה.  המשטרה  פתחה  המערבי, 

"מעוקרים",  נשק  בכלי  מדובר  כי  ציינו  רה 
צבאיים,  סדר  ותרגילי  לטקסים  המיועדים 
המז"פ  חוקרי  מבצעי.  משימוש  שהוצאו 
לח־ להביא  במטרה  בשטח,  ממצאים  אספו 
הנשק  כלי  ותפיסת  העבירה  מבצעי  שיפת 

בהתאם.
לפני מספר חודשים נגנבו 15 כלי נשק 
בכרמיאל.  לנשקייה  התפרצות  בעקבות 
אחר  להתחקות  הצליח  המשטרה  של  גשש 
הנותרים  ה-10  בעוד  הנשק,  מכלי  חמישה 
טרם אותרו. הנשקים שאותרו נמצאו כשהם 

מוחבאים בין שיחים ושברי בטון.

ביהמ"ש העליון: ועדת השתיים 
תישאר חסויה

הבקשה לדיון נוסף שהגישה התנועה למשילות ודמוקרטיה לחשוף את עבודת ועדת השתיים נדחתה 
בעליון ◆ "המחוקק צריך לפעול לשינוי שיטת ודרכי המינוי"

מ‡: יר‡ל לבי‡

הת־ ניהלה  האחרונות  השנים  בשלש 
משפטי  הליך  ודמוקרטיה  למשילות  נועה 
ונשיאת  המשפט  בתי  הנהלת  מול  ארוך 
בשקיפות  לחייב  בדרישה  הקודמת  העליון 
שדבר  בועדה  השתיים.  ועדת  עבודת  את 
קיומה נחשף אחרי שנים בהן עבדה בלי ידי־
בדימוס  שופטות  שתי  חברות  הציבור,  עת 
העליון  המשפט  בית  נשיאי  עבור  המסננות 
מועמדים המעוניינים בקידום מבתי המשפט 

השלום לבתי המשפט המחוזיים.
לחשיפת  התנועה  שדרישת  לאחר 
ההמלצות והפרוטוקולים של הועדה בהתאם 
לחוק חופש המידע לא התקבלה היא עתרה 
המשפט  לבית  ואף  המחוזי  המשפט  לבית 
העליון שדן בערעור התנועה ודחה את הד־
ועורכי  ויתרה  לא  התנועה  לשקיפות.  רישה 
קבעה  כעת  נוסף.  לדיון  בקשה  הגישו  דינה 
השופטת דפנה ברק ארז כי אין מקום לקיים 

דיון נוסף וועדת השתיים תישאר חסויה.
המשפטי  ההליך  במסגרת  זאת,  עם 
אודות  חשובים  פרטים  כמה  נחשפו  הארוך 
עבודתה.  סדרי  ועל  החסויה  הועדה  עבודת 
חוות  תמצית  את  להעביר  הוחלט  היתר  בין 
לבחירת  בועדה  לחברים  הועדה  של  הדעת 

שופטים.
את  שדחה  העליון  של  הדין  בפסק 
כי  פוגלמן  השופט  ציין  התנועה  ערעור 
אמנם דרישה דומה שהוגשה בעבר הנוגעת 
המינויים  בדיקת  ועדת  עבודת  לחשיפת 

המ־ בבית  התקבלה  הממשלתיות  בחברות 
שפט העליון, אך כאן לדברי פוגלמן העניין 
הוועדה  של  המיוחד  אופיה  "בשל  שונה 
למינוי שופטים" ובשל "השוני בין הדרישות 
ממועמדים לשיפוט ולמשרת דירקטור בח־
ברה ממשלתית". פסק הדין דחה את הדרי־

שה לשקיפות למרות שהשופטים קיבלו את 
כל טענות התנועה למשילות שטענה כי חוק 

חופש המידע חל בנושא.
המש־ שבית  חבל  כי  אומרים  בתנועה 
להלי־ שווה  בצורה  מתייחס  לא  העליון  פט 
כים שנמצאים תחת אחריותו ובתחומו כפי 
ברשויות  הליכים  לאותם  מתייחס  שהוא 

המדינה האחרות.
מנהל הפעילות של התנועה למשילות 
ודמוקרטיה, יהודה עמרני אומר כי "כעת על 
המחוקק להסדיר את הליך מינוי השופטים 
השקיפות.  וחוסר  ההסתרה  את  ולהפסיק 

השו־ בחירת  שהליך  לכך  הצדקה  כל  אין 
"הנחת  העליון  המשפט  מבית  יקבל  פטים 
סלב", ויזכה לחיסיון שאין לו אח ורע במע־
רכת הציבורית. החשאיות לא תורמת לאמון 
ובטוהר  השופטים  בחירת  בהליך  הציבור 
את  ומציפה  זו,  בחירה  המלווים  השיקולים 
לידי  השופטים  בחירת  את  להעביר  הצורך 
וברשות  המבצעת  ברשות  הציבור  נבחרי 
המחוקקת, בדומה לנהוג ברוב המוחלט של 

מדינות העולם".
היועץ המשפטי של התנועה למשילות 
ודמוקרטיה, עו"ד שמחה רוטמן הגיב לעצם 
פסק הדין ואמר כי "למרות הקביעות הברו־
רות בפסק הדין על האינטרס הציבורי בעניין 
להטיל  המשפט  בית  בחר  שופטים,  בחירת 
בפועל איפול מלא על דיוני וועדת השתיים, 
של  לפרטיותם  נוגעים  שאינם  בנושאים  גם 

המועמדים".

פולין: הרס רב 
במפעל להקמת 
אנדרטאות זכרון

תקיפה בסדנה של חרש אבן ששיפץ אנדרטה לזכר 
השואה בפולין ◆ האלמונים עברו עם כלי רכב כבד 

על המפעל 

מ‡: יר‡ל לבי‡

חייו  מפעל   – וונבולניצה 
תושב  קוליבסקי  קז‘ישטוף  של 
פולין,  במזרח  וונבולניצה  הכפר 
אנדר־ ושחזור  בהקמת  שעסק 
נהרס  פולין,  יהודי  לזכר  טאות 
לחלו־ שהרסו  אלמונים  ידי  על 
טין את המפעל והותירו אחריהם 
אנטשימיות  גרפיטי  כתובות 

ובהם ”יהודים החוצה“.
הפולנית  העמותה 
העוסקת   “Zapomniane”
של  קבורתם  מקומות  בהנצחת 
בשואה,  שנרצחו  פולין  יהודי 
הע־ ההרס  של  תמונות  פרסמה 

שעברו  האלמונים  שהותירו  צום 
ככל הנראה עם כלי רכב כבד על 
המפעל בו עסק קשישטוף, בהק־
לזכר  אנדרטאות  של  ושחזור  מה 

יהודי פולין שנרצחו בשואה.

הרכב  כלי  המבנים,  כל 
”אנו  לחלוטין.  נהרסו  והציוד 
מהחדשות  לחלוטין  מזועזעים 
מוונבול־ היום  אלינו  שהגיעו 
קשישטוף.  מתגורר  שם  ניצה, 
המ־ המניע  מהו  יודעים  לא  אנו 
מדובר  כי  יתכן  למעשה,  דוייק 
ממוקם  בו  המקום  על  במחלוקת 
האנטיש־ הכתובת  שלו.  המפעל 

על  ההרס  מבצעי  שהותירו  מית 
קשיש־ עבד  עליה  האנדרטה 
בקשר  אנו  מאוד.  מטרידה  טוף 
הטרגיים  בימים  בו  ונתמוך  איתו 

הללו“, נכתב.
הקרן,  של  המידע  פי  על 
עזר קשישטוף לאחרונה בשימור 
יהודי  לזכר  אנדרטה  של  ושיפוץ 
ביער  ונקברו  שנרצחו  פולין 
לאחר  קרמנוביצה,  לכפר  סמוך 
כתובות  עליה  ריססו  שאלמונים 

גרפיטי אנטישמיות.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A9%D7%9C%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA.pdf
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הושבו אלפי דולרים שאבדו לזוג תיירים
התיירים מיהרו לטיסה ואיבדו בתחנת הרכבת כ-5000 דולר, דרכונים ומחשב  ◆ הזוג אותר 

והושבה להם האבידה

מ‡: יר‡ל לבי‡

תיק  נמצא  גלים  בת  חיפה  בתחנת 
חשוד המונח ללא בעלים על הרציף.

מנו־ התיק  את  בודד  התחנה  צוות 
האבטחה,  איש  את  והזעיק  התחנה,  סעי 
שבדק את התיק וגילה סכום של כ-3000 
דולר, ומאות רבות של יורו, לצד דרכונים 
סלולא־ טלפונים  לטביים,  אזרחים  של 

ריים ומכשיר אייפד.
ואיש  ממן  שלמה  התחנה  מנהל 
האבטחה בן אלגום פתחו במבצע איתור 
בעלי התיק, הודיעו ברשתות התקשורת 
שמות  את  חיפשו  ובמקביל  הרכבתיות, 
ברשת  בדרכונים  במופיעים  האנשים 

והחלו להתכתב עימם.
תיירים  זוג  על  מדובר  כי  מתברר 

לשדה  רכבת  על  בדרכם  שהיו  מלטביה, 
תעופה, ולא ראו כי התיק עם דברי הערך 

נאבד להם.

מציאת  על  ההודעה  קבלת  עם 
שם  לתחנה,  עקבותיהם  על  חזרו  התיק, 

נמסר להם התיק על תכולתו.

מחשש למגפה: 

ישראל בונה קו מים חדש לעזה
"מקורות" ורשות המים מניחות מול מרכז הרצועה צנרת משודרגת, שתתחבר למערכת המים 

הפלסטינית ותשפר את אספקת המים שישראל מעבירה

מ‡: יר‡ל לבי‡
חברת  החלה  האחרונים  בימים 
"מקורות" בעבודות לשדרוג קו מים מי־

שראל אל רצועת עזה.
את  לחפור  החלו  הנדסיים  כלים 
בסמי־ החדשים  הקווים  והונחו  התעלות 

כות לקו מים ישן.
מי־ כמה  שעלותו  בפרויקט  מדובר 

ליוני שקלים, שמבוצע על ידי "מקורות" 
בשיתוף רשות המים של ישראל.

קו  הצינורות,  הנחת  סיום  לאחר 
המים עתיד להתחבר בימים הקרובים אל 
ומשם   - עזה  רצועת  של  המים  מערכת 

לברזים בבתיהם של תושבי עזה.
אחת הבעיות בעזה היא הטיפול במי 
מוזרמים  בעזה  השפכים  מרבית  שפכים. 

לים התיכון, זורמים באופן חופשי ברחובות 
או מוזרמים דרך נחל חנון שבצפון הרצועה. 
המצב ההומניטרי הקשה בעזה לא מאפשר 
הקמת מתקני טיהור שפכים. התוצאה היא 
שהשפכים מזהמים את מי התהום (אקוויפר 
החוף) שממנו גם ישראל ניזונה, ותמיד קיים 
חשש שבעזה תפרוץ מגפה שתפגע בתוש־

בי הרצועה - וגם בתושבי ישראל.

בן גביר: "אם נתניהו ימשיך לשלם 
פרוטקשן לחמאס לא תהיה לו קואליציה"

איתמר בן גביר תוקף בחריפות את נתניהו בעקבות העברת הכסף הקטארי לחמאס 

מ‡: יר‡ל לבי‡
עו־ מראשי  גביר,  בן  איתמר  עו"ד 
ראש  את  בחריפות  תוקף  יהודית  צמה 
בעקבות  נתניהו  הבטחון  ושר  הממשלה 

העברת הכסף הקטארי לחמאס.
דונמים  "אלפי  גביר,  בן  לדברי 
שמ־ בדרום  ילדים  אלפי  מאות  שרופים, 

פחדים ללכת לישון, ובמקום להנחית על 
במ־ ממשיך  נתניהו  קשה  מכה  חמאס 
ושוב  שלו  והמתפרסת  החלשה  דיניות 
משתלם,  שהטרור  החמאס  את  מלמד 
הסבתא  סיפורי  כמה.  יודע  המי  בפעם 
עושים  לא  כבר  מורתע  החמאס  לפיהם 

רושם על אף אחד". 

הבטיח  "נתניהו  כי  מוסיף  גביר  בן 
מדיניות של ימין חזק, אולם כרגע נדמה 
היא  הממשלה  בראשות  שעומד  שמי 
זהבה גלאון. מימין לנתניהו חייבת לצאת 
הממשלה:  לראש  משמעית  חד  הבהרה 
אם תמשיך לשלם פרוטקשן לחמאס, לא 

תהיה קואליציה".

שריפה פרצה במלון באומן, ללא נפגעים
שריפה פרצה במלון אורות סמוך לקברו של רבי נחמן מברסלב זיע“א באומן ◆ האורחים ששהו 

במלון פונו ללא פגע

מ‡: יר‡ל לבי‡
באומן  אורות  במלון  פרצה  שריפה 
סמוך לקברו של רבי נחמן מברסלב זיע“א.

מקור האש החל להתפשט ממטבח 
המלון במהירות לאזורים נוספים במתחם 
שהגיעו  וההצלה  הכיבוי  כוחות  המלון, 
האורחים  השריפה.  על  השתלטו  לזירה 
ששהו באותה העת במלון פונו ללא פגע.

נמסר:  הצלה‘  ’איחוד  מדוברות 

הצלה  באיחוד  וחובשים  כיבוי  ”צוותי 
סניף אומן פעלו הלילה בשריפה שפרצה 
נחמן  רבי  לציון  שבסמוך  אורות  במלון 

מברסלב זצ“ל בעיר אומן שבאוקראינה.
החובשים עברו מחדר לחדר וסייעו 
מהמבנה  האורחים  כלל  של  מהיר  בפינוי 
עד לסיום פעילות כוחות הכיבוי. במהלך 
האירוע  קל“.  נפגעים   4 טופלו  האירוע 

הסתיים בחסדי שמים ללא נפגעים.

„ ̃ „ כל'ס ליים בפועל? חל כ̂י
גילי ישנם אנשים שמאוד קשה להם לקום בבוקר, או מרגישים עייפות 
תדירה במשך היום, מדוע זה קורה? והאם אפשר לצאת מזה? שינה היא 
עלולה להיות אשליה מסוימת, והאמת כאשר אנחנו מלאים בהתרגשות 
אנחנו  טיול  לנו  יש  כאשר  לישון,  מסוגלים  לא  פשוט  אנחנו  ובאנרגיה 
יכולים לקום גם בארבע בבוקר אחרי שינה של שעתיים שלוש, אנחנו 
כלל לא עייפים אלא להיפך ערניים ומלאים בהתרגשות רעננות ממש 
לו משמעות חיים,  שלו משעממים, שאין  אדם שהחיים  מלאים חיות! 
שאין לו למה לקום בבוקר, אין לו מטרה שיש לו צורך בשבילה, או שיש 
לו מטרה כמו עבודה אבל שיבחין לא טוב לו שם, או משהו מפחיד או 
מאיים עליו שם, אין לו הנאה במקום הזה הוא לא מרגיש שממצא את 
עצמו. כל אלו קשה להם לקום בבוקר ומתחשק להם לישון בבוקר, כי מי 
שאוהב את החיים לא רוצה בכלל ללכת לישון בלילה, אדם שאוהב את 
החיים הוא ממשיך לשמור על ערנות עד שהשינה תופסת אותו ובבוקר 

למחרת הוא מזנק כמו אריה מהמיטה.

הדוגמה המושלמת לזה היא תינוק, מהרגע שבו הוא פותח את העיניים 
הוא קופץ בשמחה הנה מחכה לי עוד יום של הרפתקאות חדשות, כ"כ 
הרבה לגלות על העולם שסביבי, כ"כ הרבה לחוות וברגע שנוציא אותו 
מהלול בכלל הוא מקפץ לנו ממקום למקום, מי שניסה אי פעם להשכיב 
תינוק לישון יודע שאין סיכוי כיון שהוא מפחד להפסיד את העונג. לכן 
במש־ להתמקד  עלינו  החיים  של  ההתלהבות  את  לעצמינו  לשמר  כדי 
מעויות העמוקות של החיים, ובמטרות הרוחניות שבהם, תמיד לחפש 
ההנאה  את  ליצור  כיצד  ללמוד  וייעוד,  הגשמה  של  מרתקת  פעילות 
שבכל דבר שאנו עושים, במקום לחכות שתגיע בעצמה, לא לומר עשי־
אתה  תמיד  אלא  והנאה  כייף  שום  בזה  לי  היה  לא  לעשות  צריך  כי  תי 
תחפש ותמצא את ההנאה שבכל דבר, למשל בזוגיות אני עושה עכשיו 
דברים למען הבן זוג שלי אפילו שאותך זה לא מעניין ולא מדבר אליך, 
משמח  שאתה  יודע  שאתה  זה  עצם  הפוך  אלא  לי  משעמם  תאמר  אל 
אותו זה צריך לגרום לך את ההנאה, כדי למצוא הנאה בכל דבר זה תלוי 
אך ורק בנו במה אנו מתמקדים במה שאנו עושים. כאשר אנחנו נלהבים 

ומחכים לרגע הבא ליום הבא אנחנו ערניים לחלוטין,

ישנם מבוגרים שכן עורגים לשינה לעיתים קרובות כיון שהם מרגישים 
שהחיים "כבדים" עליהם, יש להם יותר מדאי אחריות, יותר מדאי תפ־
בשביל  רק  לשמיכה  מתחת  להסתתר  למיטה  לחזור  רוצים  הם  קידים, 

הפסקה קצרה,

שטוב  חושב  אתה  החיים  במשבצת  אתה  היכן  עצמך!  את  תבדוק  לכן 
לחיות או שאולי אתה מנסה להתחמק ממאבקי החיים? כי אם החיים 
הם טובים אז השינה היא בריחה ובזבוז של זמן, ואם לא אז תעשה את 

החיים טובים תכניס משמעות רוחנית לחיים שלך,

כל אדם צריך לתכנן את השינה שלו לכמה זקוק על מנת לתפקד טוב, כל 
עוד שאתה לא מחליט בצורה מודעת לכמה שינה אתה זקוק אזי "אתה 
שפת  אל  מתגלגל  אלא  חי  לא  אתה  ישן  אתה  וכאשר  החיים"  את  ישן 

החיים אל מחוץ לקיום הממשי של עצמך,

מסופר על נפוליאון שנהג לישון ארבע שעות ביממה והוא הסביר זאת 
"שבכל רגע שאני ער אני יכול ליהנות מתהילת המלכות, אולם כשאני 

ישן אני מפסיד את החוויה הזו, איזה בזבוז זה?!

כדי לקום בבוקר בהתלהבות אז לפני השינה תעשה רשימה עם עצמך 
למה יש לי לקום מחר בבוקר תילמד מהשגיאות שלך של היום בשביל 
יש  מתעורר  שאתה  בבוקר  כך  חדשה  להתחלה  תצפה  מחר,  של  היום 
לך בשביל מה לקום תרגיש התלהבות גדולה יותר בשביל לקום אל יום 
טובים  יותר  חיים  להרגיש  לעצמך  שתדאג  הזמן  עכשיו  ולחיות.  חדש 
ורגועים, מרכז האומץ לשנות מלווה אותך בתוכנית ליווי אישית להצ־
לחה באחריות מלאה לתוצאות, ההצלחה ממשיכה עכשיו נפתח מחזור 
שלישי 17.6.19 קורס פרונטלי לתכנות תת המודע טראנס וסוגסטיות   

TMP-Therapeutic Mind Programming

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

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

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

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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ראשי רשויות ביו"ש מצטרפים 
לקריאה נגד מקדונלדס

לא לאפשר למקדונלדס - על פי חוק החרם - לגשת למכרז בנתב"ג "לפעול 
באופן חד משמעי"

מ‡: יר‡ל לבי‡

הגדולות  הרשויות  ראשי 
של  לדרישתו  הצטרפו  ביו"ש 
שומ־ האזורית  המועצה  ראש 
לשר  במכתב  ופנו  דגן,  יוסי  רון 
ולשר  כחלון  משה  ח"כ  האוצר  
התחבורה ח"כ ישראל כץ, ודרשו 
על   - סמכותו  את  להפעיל  ממנו 
פי "חוק החרם" שחוקק בישראל 
לחברת  לאפשר  ולא  כשנה,  לפני 
שלה  הזכיין  אשר   - מקדונלדס 
כי  במפורש  אומר  פדן,  עמרי 
מקדונלדס  של  סניפים  יקים  לא 
להתמודד   - הירוק  לקו  מעבר 
התעו־ שדות  רשות  של  במכרז 
פה בקטגוריית: מזון בשרי מהיר 
שמדובר  משום  וזאת  בנתב"ג 

במכרז של המדינה.
שהודיעו  הרשויות  ראשי 
על הצטרפותם הם: ראש מועצה 
ראש  גנץ,  ישראל  בנימין  אזורית 

שלמה  עציון  גוש  אזורית  מועצה 
הר  אזורית  מועצה  ראש  נאמן, 
מוע־ ראש  דמרי,  יוחאי   - חברון 
צה מקומית קרית ארבע - חברון 
מקו־ מועצה  וראש  ליבמן  אליהו 
על  להב.  יגאל  שומרון  קרני  מית 
המכתב חתום גם כמובן יוסי דגן 

ראש המועצה האזורית שומרון.
לדבריהם: "עמרי פדן פועל 
שמאלנית  אידיאולוגיה  מתוך 
והט־ הדרה  שמטרתה  רדיקלית 
נרחבים  חלקים  כנגד  חרם  לת 
היש־ והציבור  ישראל  ממדינת 
שבמקום  נראה  ולצערנו  ראלי, 
להוקיע את התופעה, מדינת יש־

ראל רק מעודדת אותה.
תופעת החרם הינה תופעה 
כלכלית,  לפגוע  שנועדה  קשה 
אקדמית ותרבותית, ובדיוק בשל 
את  ישראל  ממשלת  חוקקה  כך 
להבטיח  נועד  אשר  החרם,  חוק 
הפועלים  וארגונים  חברות  כי 

חל־ ישראל,  מדינת  להחרמת 
קיה או תושביה לא יוכלו לפעול 
בשטחה, על אחת כמה וכמה לא 
להתמודד על מכרזים ממשלתיים 
הם  בה  המדינה  מכספי  וליהנות 
דווקא  כי  עצוב  לפגוע.  מבקשים 
משקיעה  אשר  ישראל,  מדינת 
במטרה  אינסופיים  משאבים 
בר־  BDS ה-  בתנועת  להילחם 
מבט  להסית  בוחרת  העולם,  חבי 
לנגד  כאן  ממש  נעשה  כשהדבר 

עיניה".
"אנו,  בדרישה:  ומסיימים 
מוחרמים  אשר  המועצות  ראשי 
ישראל,  מקדונלדס  רשת  ע"י 
קוראים לך- שר האוצר, להפעיל 
מהר־ ולמנוע  בחוק  סמכותך  את 
הממשלתי  במכרז  להשתתף  שת 
מכרז  בנתב"ג,  סניפים  לפתיחת 
קשה  באופן  יפגע  בו  תזכה  שאם 
על  המוחרמים  יו"ש  בתושבי 

ידה".

להשפיע חיים
ְך ִיְהֶיה  ה ְבָעֶליָה" כָּ ַחיֶּ ִדְכִתיב (קֶֹהֶלת ז, יב): "ְוַהָחְכָמה תְּ ל כְּ ה ַהכֹּ ַחיֶּ ְועוֹד ַהָחְכָמה תְּ
א ּוַמְמִציא  י ָהעוָֹלם ַהבָּ ה ְוַחיֵּ י ָהעוָֹלם ַהזֶּ ים ְלָכל ָהעוָֹלם ְוגוֵֹרם ָלֶהם ַחיֵּ הּוא מוֶֹרה ַחיִּ

ל. ים ַלכֹּ ָלל ִיְהֶיה נוֵֹבַע ַחיִּ ים. ֶזה ַהכְּ ָלֶהם ַחיִּ

להיות כמו אב
ם  לָּ ים קד, כד): "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶשׂיָך ה׳ כֻּ ִהלִּ ִדְכִתיב (תְּ ְמָצאוֹת כְּ ְועוֹד ַהָחְכָמה ָאב ְלָכל ַהנִּ
דוֹׁש  ְך ִיְהֶיה הּוא ָאב ְלָכל ְיצּוָריו שֶׁל ַהקָּ ִמים ִמשָּׁם, כָּ ים ּוִמְתַקיְּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת" ְוֵהן ַחיִּ בְּ
ִמיד  ׁש תָּ דוֹׁשוֹת ָהֲאֻצּלוֹת ִמשָּׁם, ִויַבקֵּ שָׁמוֹת ַהקְּ ר שֵֶׁהם ַהנְּ רּוְך הּוא"ה ּוְלִיְשָׂרֵאל, ִעקָּ בָּ
ל  לֵּ ִמְתפַּ ָתִמיד  ְוִיְהֶיה  רּוָאיו  בְּ ַעל  ַרֲחָמן  ָהֶעְליוֹן  ָהָאב  שֶׁ ֶדֶרְך  כְּ ָלעוָֹלם,  ּוְבָרָכה  ַרֲחִמים 
דוֹׁש  ַהקָּ שֶׁל  ְרצוֹנוֹ  הּו  זֶּ שֶׁ ְיָצָרם,  הּוא  ּוְכִאּלּו  ׁש  ַממָּ ָבָניו  ָהיּו  ִאּלּו  כְּ ֵצִרים  ַהמְּ ָצַרת  בְּ
ל ָהָעם  ר יא, יב): "ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֶאת כָּ ְדבָּ מִּ ֱאָמן (בַּ ָאַמר ָהרוֶֹעה ַהנֶּ ֶדֶרְך שֶׁ רּוְך הּוא כְּ בָּ
ֲאשֶׁר ִישָּׂא ָהאוֵֹמן ֶאת  ל ַעם ה׳ כַּ י תֹאַמר ֵאַלי שֵָׂאהּו ְבֵחיֶקָך", ּוָבֶזה ִישָּׂא ֶאת כָּ ה כִּ ַהזֶּ
ׁש,  ַער ְיַבקֵּ ְכָחדוֹת ִיְפקֹד, ַהנַּ ץ ְטָלִאים, ּוְבֵחיקוֹ ִישָּׂא, ָעלוֹת ְיַנֵהל, ַהנִּ ְזרוֹעוֹ ְיַקבֵּ ַהּיוֵֹנק, בִּ
ִנים  ֵסֶבר פָּ ל, ָהאְֹבדוֹת ַיְחִזיר. ִויַרֵחם ַעל ִיְשָׂרֵאל ְוִישָּׂא בְּ ָבה ְיַכְלכֵּ צָּ א, ַהנִּ ֶרת ְיַרפֵּ בָּ שְׁ ַהנִּ
ם ְולֹא ָיקּוץ, ִויַנֵהל  ל, ְולֹא ִיּבוֹל ְולֹא ִיְתַעלֵּ ָאב ָהַרֲחָמן ָהֶעְליוֹן ַהּסוֵֹבל כֹּ ָיפוֹת ַמשָָּׂאם כְּ

ִפי ָצְרּכוֹ. ְלָכל ֶאָחד כְּ

ִנים: ֵאּלּו ֵהן ִמּדוֹת ַהָחְכָמה ָאב ַרֲחָמן ַעל בָּ

לרחם על כל הנבראים
ֲהֵרי  שֶׁ ֵדם.  ְיַאבְּ ְולֹא  ם  ְיַבזֵּ לֹא  ְבָרִאים,  ַהנִּ ל  כָּ ַעל  רּוִשׂים  פְּ ַרֲחָמיו  ִלְהיוֹת  ָצִריְך  עוֹד 
ַעם ֶזה  ר. ּוִמטַּ ְבָרִאים ּדוֵֹמם ְוצוֵֹמַח ְוַחי ּוְמַדבֵּ ל ַהנִּ ַהָחְכָמה ָהֶעְליוָֹנה ִהיא ְפרּוָשׂה ַעל כָּ
ה ׁשּום  ַהָחְכָמה ָהֶעְליוָֹנה ֵאיָנּה ְמַבזָּ מוֹ שֶׁ כְּ ָבר ֶזה ָראּוי, שֶׁ ּזּוי אוְֹכִלים. ְוַעל דָּ ֻהְזַהְרנּו ִמבִּ
ל  ן ִיְהֶיה ַרֲחֵמי ָהָאָדם ַעל כָּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת" , כֵּ ם בְּ לָּ ִדְכִתיב "כֻּ ל ַנֲעָשׂה ִמשָּׁם כְּ ִנְמָצא ְוַהכֹּ
ָהָיה  ָקר שֶׁ ן ַהבָּ א ָחס ַעל בֶּ לֹּ דוֹׁש ַעל ְיֵדי שֶׁ ינּו ַהקָּ ַעם ֶזה ָהָיה עֶֹנׁש ַרבֵּ ַרְך. ּוִמטַּ ַמֲעָשׂיו ִיְתבָּ
ד  אּו לוֹ ִיּסּוִרין, שֵֶׁהם ִמצַּ ָבא ְמִציָעא פה.) בָּ " (בָּ א ֶאְצלוֹ ְוָאַמר לוֹ "ִזיל ְלָכְך נוַֹצְרתָּ ִמְתַחבֵּ
ל  ה ְוָאַמר "ַרֲחָמיו ַעל כָּ ין, ְוַכֲאשֶׁר ִרֵחם ַעל ַהֻחְלדָּ ים ַעל ַהדִּ ֲהֵרי ָהַרֲחִמים ְמִגנִּ ין שֶׁ ַהדִּ
ּסּוִרים. ְוַעל  קּו ַהיִּ לְּ ַרשׂ אוֹר ַהָחְכָמה ָעָליו ְוִנְסתַּ ֵני שֶׁפֵּ ין ִמפְּ ִתיב, ִנּצוֹל ִמן ַהדִּ ַמֲעָשׂיו" כְּ
א  ֶאלָּ ַהּצוֵֹמַח  ַיֲעקֹר  ְולֹא  ָחְכָמה  בְּ ם  לָּ כֻּ שֶׁ ְמָצִאים  ַהנִּ ִמן  ִנְמָצא  ׁשּום  בְּ ה  ְיַבזֶּ לֹא  ֶזה  ֶרְך  דֶּ
דּוָקה ְלַרֵחם  ין בְּ ַסכִּ א ְלצּוֵרְך, ְוִיְברֹר ָלֶהם ִמיָתה ָיָפה בְּ ַעל ַחי ֶאלָּ ְלצֶֹרְך, ְולֹא ָיִמית ַהבַּ

ֶאְפשָׁר. ל ַמה שֶׁ כָּ

ָחְכָמה, זּוָלִתי ְלַהֲעלוָֹתם  לּוָיה בַּ ָלם תְּ א ְלַחבְּ לֹּ ְמָצִאים שֶׁ ל ַהנִּ ָלל: ַהֶחְמָלה ַעל כָּ ֶזה ַהכְּ
ר ַלֲעקֹר ַהּצוֵֹמַח ּוְלָהִמית ַהַחי -  ָאז ֻמתָּ ר שֶׁ ֲעָלה ֶאל ַמֲעָלה, ִמּצוֵֹמַח ְלַחי, ֵמַחי ִלְמַדבֵּ ִממַּ

ָלחּוב ַעל ְמָנת ְלַזּכוֹת: 

י"ז לחודש 

mailto:yehudatzin@gmail.com
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נתפסה כנופיה עם עשרות כרטיסי 
אשראי מזויפים

נעצרו שני חשודים כשברשותם עשרות כרטיסי אשראי מזויפים

מ‡: יר‡ל לבי‡

משטרת  של  סמויה  פעילות  תום 
ישראל נגד כנופיית זיפני כרטיסי אשראי, 
כשברשותם  חשודים  שני  חם  על  נעצרו 

עשרות כרטיסי אשראי מזויפים.
כשהם  מעשה  בעת  נעצרו  החשודים 
ברחוב  מכספומט  כספים  למשוך  מנסים 
בר־ למשיכות  ובחשד  אונו  בקרית  הנשיא 

חבי ת"א וגוש דן.
בש־ החשודים  על  תפסו  השוטרים 
נות ה50 (ת"א, בת ים), 21 כרטיסי אשראי 
שונים החשודים כמזויפים וכן סכום מזומן 

בסך 10,000 ש"ח.
החקירה נמצאת בראשיתה וכעת חו־
קרים במשטרה את היקף הסכומים שנמש־
והיתכנותם  שונים  מכספומטים  במרמה  כו 

של קורבנות נוספים.
כאמור, שני החשודים נעצרו לחקירה 

בתחנת המשטרה ובתום חקירתם נכלאו.
פו־ היא  כי  מסרה  ישראל  "משטרת 
וגלויים  סמויים  באמצעים  העת  כל  עלת 
חריגה  פעילות  לאיתור  הזה  במקרה  כמו 
של עברייני מרמה ותדאג למצות את הדין 
עם מבצעי העבירות עד תום למען ביטחונו 

ושלום רכושו של הציבור."

שלוש שנים 
לפטירת האדמו"ר 
מזלאטשוב זצ"ל 

הערב תתקיים סעודת הילולא לרגל היא"צ של כ"ק 
האדמו"ר מזלאטשוב זצ"ל ◆ תתקיים עליה לציונו בבית 

החיים ותיקין בנתניה

מ‡:  יר‡ל לבי‡
לפטי־ שנים   3 במלאות 
ברק  בני  מזלאטשוב  האדמו"ר  רת 
מכלוביץ  מאיר  מרדכי  רבי  הגה"צ 
לזכ־ הילולא  סעודת  תתקיים  זצ"ל, 
בהש־ ברק,  בבני  באבוב  באולמי  רו 
האדמו"ר  כ"ק  הגדול  אחיו  תתפות 
ובהשתתפותם  שליט"א,  מזלאטשוב 
שישאו  שליט"א  הרבנים  חשובי  של 

מדברותם.
האדמו"ר מזלאטשוב זצ"ל נולד 
בה' ניסן תשט"ו לאביו האדמו"ר רבי 
מנ־ זצוק"ל  מזלאטשוב  מיכל  יחיאל 
תניה, את משנת לימודו קנה בישיבת 

רבה  לקרבה  זכה  שם  לובלין'  'חכמי 
ה"שבט  בעל  מרן  ורבו  מורו  אצל 

הלוי" זי"ע. 
שנה  מעשרים  למעלה  לפני 
בצפון  זלאטשוב  ביהמ"ד  את  הקים 

בני ברק, 
הלכה  פטירתו  לפי  שנה  כחצי 
בת  ע"ה,  הרבנית  רעייתו  לעולמה 

כ"ק מרן אדמו"ר מקאליב זצ"ל.
קודש  שבת  ערב  שישי  ביום 
הת־ תשע"ו,  סיון  י"ח  שלח  פרשת 
מוטט בפתאומיות ונפטר. נטמן סמוך 
בבית  זצ"ל  האדמו"ר  אביו  לציון 

החיים ותיקין בנתניה. 

תועדו לראשונה: 

דגים שממלאים את 
עצמם במים ועוצרים 

את נשימתם
באוקיינוס התגלו דגים שתועדו כשהם ממלאים את פיהם 
במים, מנפחים את גופו ואז מפסיקים לנשום לכמה דקות 

◆ למדענים יש השערה למה הם עושים זאת

מ‡ פ. יוחנן

בדיוק כמו בני האדם, גם דגים 
אבל  לשרוד.  כדי  חמצן  צריכים 
יכולים  הדגים  האדם,  לבני  בניגוד 
חמצן,  לקבל  כדי  במים -  גם  לנשום 
הדגים בולעים מים דרך הפה ומזרי־
מים אותם החוצה דרך הזימים. אלא 
שכעת, מדענים ימיים גילו לראשונה 
דגים ש"עוצרים" את נשימתם בתוך 
 4 של  ממושך  לזמן  לפעמים  המים, 

דקות בכל פעם.
מסוג  נדירים  בדגים  מדובר 
בקרקעית  שחיים  קבורה  דגי 
האוקיינוסים השקט והאטלנטי. המ־
דענים הצליחו לתעד שמונה מקרים 
מת־ כשהם  הדגים  נראו  בהם  שונים 
נפחים לפתע ומחזיקים כמות גדולה 
ובבית  שלהם  הזימים  בתאי  מים  של 

ה  ע י ל ב ה
מבלי   -
ם  י נ מ י ס
שהם  לכך 
או  נושפים 
 . ם י פ א ו ש
כשהדגים 
סוף  סוף 
משחררים 
המים  את 
י  ר ח א

מצטמק  שלהם  הגוף  דקות,  מספר 
הבליעה  בית  אחוזים.   30 עד  ב-20 
הללו  לדגים  מאפשר  שלהם  העצום 
מים  של  מאוד  גדולה  כמות  לאחסן 

למספר דקות.
עו־ שהם  מעריכים  החוקרים 
צרים את נשימתם לזמן ממושך כדי 
לעזור  שעשויה  אנרגיה  על  לשמור 
בעצל־ שידועים  לדגים  בפעילות 
הים  במעמקי  הגידול  "בתי  נותם. 
דרישת  בעלי  מינים  להעדיף  נוטים 
אנרגיה נמוכה, ולכן אנו מצפים מדגי 
מים עמוקים שיהיו בעלי התמחויות 
התנהגותיות ומורפולוגיות של מער־
כת האוורור של הזימים כדי להפחית 
שאיבת  של  האנרגטית  העלות  את 

מים", כתבו החוקרים.
בנוסף, ניפוח עצמי שכזה עשוי 
לשמש כאזהרה בפני טורפים מימיים 

כמו כרישים ודגים אחרים.

https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=119586-109172929464-25356
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ברלין מתכוננת להקפיא את שכר הדירה
לפי הצעת המועצה המקומית מחירי השכירות של דירות בעיר ישארו ללא שינוי במשך 5 שנים ◆ הצעת 

החוק התקדימית הגיעה בתגובה לזעם הציבורי בשל מחסור בדירות 

מ‡ פ. יוחנן
ברלין מתכוונת להקפיא את שכר הדי־
על  הגובר  הציבורי  לזעם  כתגובה  בעיר,  רה 
מציבה  בכך  השגה.  ברות  בדירות  המחסור 
העיר תקדים בגרמניה בנושא שמעורר הדים 

פוליטיים ברחבי אירופה. 
המועצה המקומית של העיר הגישה את 
ההצעה לפיה מחיר השכירות של דירות בעיר 
לפי  כך  שנים,  חמש  במשך  שינוי  ללא  ישאר 
האחראית  לומפשר,  קטרין  שמסרה  הודעה 

בעירייה על נושא הדיור. הצעת החוק בנושא 
להוות  צריכה  "זו  באוקטובר.  לעלות  צפויה 
עי־ במסיבת  אמרה  אחרות",  לערים  דוגמה 
מסוג  צעד  עם  לבדוק  בהן  תלוי  תונאים. "זה 

זה יעבוד עבורן".
הודות  בעבר  ידועה  שהייתה  ברלין, 
קשה  נפגעה  שבה,  הנמוך  המחייה  ליוקר 
בין  שנבעה  הדיור,  מחירי  מעליית  במיוחד 
השאר מכך שההצע לא תאם לביקוש הגבוה. 
לבי־ ולקריאות  רבות  להפגנות  הוביל  המצב 

צוע משאל עם שיחייב את העירייה להפקיע 
דירות מאנשים המחזיקים בנכסים מרובים.

אמורים  אמנם  הנוכחיים  הצעדים   
להקל על הדיירים, אך הם לא מספקים פתרון 
ברות  דירות  של  ההיצע  את  להגדיל  שיעזור 
כמו  הגדולות  והחברות  נדל"ן  מומחי  השגה. 
שהקלת  טוענים  ווהנן  ודויטשה   Vonovia
הרגולציה בתחום הבנייה תועיל יותר למצב, 
לעמוד  וליזמים  לקבלנים  תסייע  היא  שכן 

בביקוש.

הסנאט האמריקני בהחלטה נגד 
האנטישמיות

ארגונים יהודיים בארה"ב: "הסנאט נקט בצעד ממשי לעמידה למען הקהילה שלנו"

מ‡ פ. יוחנן
פשעי  רוב  של  המטרות  הם  ”היהודים 
השנאה שבוצעו בארצות הברית נגד קבוצות 
ומר־ תפילה  בתי  על  התקפות  כולל  דתיות 
המגנה  בהחלטה  נאמר  כך  קהילתיים“,  כזים 
הסנאט  לאישור  והובאה  האנטישמיות  את 

האמריקאי.
הסנטו־ ידי  על  לסנאט  הובאה  החלטה 
רים של טקסס, טד קרוז וטים קיין. ההחלטה 
קלא־ אנטישמיות  השמצות  מספר  מפרטת 
יהודים  על  המוטלות  חירויות  ושלילת  סיות 

בחו“ל ובארצות הברית.
הש־ שבהן  מבעיות  נמנע  החוק  אולם 
תמשו חברי כל המפלגות על מנת לתאר את 
מזכיר  אינו  הוא  לאנטישמיות.  כרגיש  האחר 
שהרפובליק־ האנטי־ישראלית,  ההטיה  את 
נים ציטטו בביקורת על הדמוקרטים, וגם לא 
הזכיר את תנועות הימין ואת התמיכה שצבר 

הנשיא דונלד טראמפ מתנועה זו.
לפרטיזניות,  לשמש  שיכול  נושא  ”זה 

כי צד אחד יכול להצביע על דברים שאנשים 
בצד השני יגידו שהם לא אוהבים“, אמר קיין 
אנטישמיות  מתקפות  מספר  שצטט  לאחר 
ומתקפות של אנשים הדוגלים בימין הקיצו־

קהילתיים  ומרכזים  יהודים  ספר  בתי  על  ני, 
יהודים. ”אני וסנטור קרוז דיברנו על זה אבל 
הבנו שזה נושא חשוב מדי מכדי שזה ייעלם 

במדיניות פרטיזנית“.

:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

וקראת לשבת 
עונג - מבחר 
עלוני השבת 

להורדה! 

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

מטוס רוסי התקרב 
בצורה מסוכנת 
למפציץ אמריקני

בתיעוד של משרד ההגנה הרוסי, נראה מטוס 
סוחוי נצמד מידי למפציץ אמריקני ◆ זו לא הפעם 

הראשונה שרוסיה מתגרה באופן הזה

מ‡ פ.  יוחנן
רוסיה  של  ההגנה  משרד 
מטוס  רואים  שבו  סרטון  פרסם 
סמוך  מסוכנת  בצורה  טס  רוסי 
המ־ אמריקני.  אסטרטגי  למפציץ 
חלף  סוחוי 27,  מסוג  הרוסי,  טוס 
יכולות  בעל  אמריקני   B52 ליד 
גרעיניות - שנמצא במשימה בא־
זור הים הבלטי.  בתיעוד שפורסם 
נראה המטוס הרוסי מתקרב בצו־
האמריקני,  למפציץ  מסוכנת  רה 

מתגרה בו וטס סמוך אליו.
זו לא הפעם הראשונה שמ־
הצבאות  בין  חריג  אירוע  תרחש 
כש־ לפני  המעצמות:  שתי  של 
על  דיווח  האמריקני  הצי  בועיים 
במים  ומסוכנת",  "חריגה  תקרית 
התי־ הים  שמי  מעל  בינלאומיים 
כון. על פי הודעת הצי, מטוס קרב 
מסוג סוחוי 35 מחיל האוויר הרו־
סי התקרב בצורה מסוכנת למטוס 
מסוג P-8 של חיל הים האמריקני 

שפעל אל מול חופי סוריה.
על פי ההודעה של חיל הים 

 , י קנ האמרי
המטוס הרוסי 
למ־ התקרב 
טוס המשימה 
י  נ ק י ר מ א ה
שלוש פעמים 
פרק  במשך 
זמן של שלוש 
בעת  שעות, 
מעל  שפעל 

לפי  סוריה.  מול  אל  התיכון  הים 
והש־ הראשון  המפגש  ההודעה, 
לישי לא היו מסוכנים, אך המפגש 
העמיד  דקות   28 שנמשך  השני 
בפני  האמריקני  הצוות  אנשי  את 

סכנה.
כי  נמסר  הודעה  באותה 
הטייסים של מטוס ה-P-8, מטוס 
במציאת  בעיקר  שעוסק  מודיעין 
שבעת  דיווחו  ימיות,  מטרות 
מע־ הרגישו  הם   - השני  המעבר 
רבולות שנוצרו כתוצאה מהמעבר 

הקרוב.
באופן  פעל  הרוסי  "המטוס 
בי־ אווירי  בשטח  אחריות  חסר 
הצי.  בהודעת  נמסר  נלאומי", 
פי  על  לנהוג  מהם  מצפים  "אנחנו 
הבינלאומיים  הכללים  מערכת 
ולמנוע  בטיחות  להבטיח  מנת  על 
תקריות". בנוסף נמסר כי "המטוס 
האמריקני פעל באופן קבוע על פי 
המשפט הבינלאומי ולא נהג בשום 
צורה שעוררה את הפעילות הרו־

סית".

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%9D%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%98%20%D7%A9%D7%9C%D7%97%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=634D6E794D4767557A3144464B3342347436653838673D3D&rm=77574A4C2B514D5A48484D316C2F563749562F58726C7039534A56424C2F4679
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רה"מ: יהיו ישראלים בבחריין
למרות הדיווחים לפיהם בבית הלבן הוחלט שלא להזמין נציגים מישראל לוועידה הכלכלית בבחריין, 

רה"מ רמז כי באירוע תהיה נציגות ישראלית

מ‡ פ. יוחנן
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
שמתוכננת  הכלכלית  לוועידה  התייחס 
במ־ זאת  בבחריין,  הבא  בשבוע  להתקיים 
סגרת השלב הראשון בתוכנית השלום של 
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. במהלך דברים 
שנשא בטקס האזכרה השנתי לחללי אניית 
אלטלנה ציין נתניהו, כי בועידה "יהיו נוכ־
חים כמובן ישראלים", זאת למרות הדיווח 
לפיו בבית הלבן הוחלט שלא להזמין לועי־

דה נציגים רשמיים מישראל.
מג־ מקיימים  אנחנו  ובסתר,  "באור 

הערבי  העולם  של  רבים  מנהיגים  עם  עים 
ויש קשרים ענפים בין מדינת ישראל למ־
הערביות",  המדינות  רוב  עם  ערב,  דינות 
אמר נתניהו בטקס שהתקיים בבית העלמין 

נחלת יצחק בתל אביב.
לתוכ־ נתניהו  התייחס  דבריו,  בהמשך 
נית השלום של הנשיא טראמפ ואמר: "בקרוב 
שאנחנו  חשוב,  כנס  בבחריין  יתקיים  מאוד 
מברכים עליו, של ניסיונה של ארה״ב להביא 
לעתיד טוב יותר, ולפתור בעיות של האזור. 

יהיו נוכחים בו כמובן ישראלים".
נתניהו הזכיר גם את הועידה המשו־

בש־ לראשונה  להתקיים  שעתידה  לשלת 
בי־ ורוסיה  ארה"ב  ישראל,  בין  הבא  בוע 
רושלים, אותה כינה "מפגש היסטורי חסם 
הועידה  במסגרת  נתניהו,  לדברי  תקדים". 
לביטחון  היועצים  של  "מפגש  יתקיים 
זוהי  וישראל.  רוסיה   , ארה״ב  של  לאומי 
היציבות  להבטחת  ביותר  חשובה  פסגה 
ורוגשים.  סוערים  בזמנים  התיכון  במזרח 
של  הזה,  המשולש  במפגש  חשוב  דבר  יש 
כדי  ישראל,  במדינת  העל  מעצמות  שתי 
להעיד אלף עדויות על מעמדה הבינלאומי 

של מדינת ישראל היום בין האומות.״

למרות כניסת הכסף הקטארי לרצועה: 
טרם החלה חלוקתו לתושבים

האם הסיבה היא בגלל ישראל או חמאס, או על פי דיווח אחר הסיבה בגלל מחלוקת בין משרד 
הרווחה בגדה לבין המשרד בעזה

מ‡: יר‡ל לבי‡

לח־ ישראל  בין  מחלוקת  בשל 
של  המוטבים  רשימת  סביב  מאס 
חלוקת  מתעכבת  הקטארי  הסיוע 
הכסף שנכנס לרצועת עזה. כך מדווח 

העיתון הפלסטיני אלקודס.
הסירה  ישראל  הדיווח,  לפי 
ובהם  שמות  כ-4,000  מהרשימה 

הגדר,  בהפגנות  שנפגעו  פלסטינים 
כה  עד  מנע  ולכן  לכך  מתנגד  וחמאס 
הנ־ למשפחות  הקצבאות  תשלום  את 

זקקות בסניפי בנק הדואר.
אח־ פלסטינים  דיווחים  מנגד, 
משרד  בין  מחלוקת  כי  טוענים  רים 
בעזה  המשרד  לבין  בגדה  הרווחה 
הכספים,  בהעברת  לעיכוב  הביאה 
שהמשפחות  מאמינים  "ברשות  וכי 

חמאס",  של  פקידים  לטובת  הוסרו 
שהרשימה  כך  על  עומדים  הם  ולכן 
מקור  המענק.  את  תקבל  המקורית 
ברמא־ הרווחה  משרד  כי  מסר,  פלסטיני 
העבו־ את  להפסיק  לפקידיו  הודיע  ללה 
בין  מחלוקת  "ישנה  כי  והדגיש  בעזה,  דה 
הקטארי,  הצד  לבין  הפלסטינית  הרשות 
בע־ התערבות  הכספים  בהכנסת  שרואה 

ניינים פנימיים של הפלסטינים".

הגר"ד יוסף במסע חיזוק בארגנטינה
הרב חיזק את קהילות הקודש בשיעוריו ההלכתיים ובעצות ברוחניות וגשמיות

מ‡: יר‡ל לבי‡

הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
חי־ לביקור  הגיע  שליט"א  יוסף  דוד  רבי 
וביקר  שבארגנטינה  איירס  בבואנוס  זוק 
את  בצמא  שמעו  אשר  הקודש  בקהילות 

דבריו, הן בשיעוריו ההלכתיים והן בעצות 
ברוחניות וגשמיות שנועצו בו.

הקודש  קהילות  את  חיזק  הגר"ד 
בשי־ הן  דבריו,  את  בצמא  שומעים  אשר 
וג־ ברוחניות  בעצות  והן  ההלכתיים  עוריו 

שמיות שכולם נועצו בו.

בקהילות  שיעורים  מסר  היתר  בין 
ובישיבת  הדת",  "יסוד  קהילת  ובישיבות: 
זלה"ה.  סתהון  דוד  חכם  ע"ש  דוד"  "בית 
שם  ישראל"  בקהילת "שובה  ביקר  כמו"כ 
ארגון  הכולל.  לאברכי  הלכתי  שיעור  מסר 

מנורה העולמי. ועוד ועוד.

מרן הגר"ש כהן: "מי שנלחם בשבת 
הקב"ה יפיל אותו"

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין התבטאו כבר לפני מספר 
חודשים שרון קובי ינחל מפלה

מ‡: יר‡ל לבי‡

דוד  טבריה  עיריית  מועצת  חבר 
שהתקציב  לכך  בראיון  התייחס  אוחנה 
נפתח  ובכך  עבר  לא  טבריה  בעיריית 
פתח להדחת רון קובי :״זו שמחה גדולה 
עבר.  לא  בעירייה  שהתקציב  ונס  מאוד 
שמעכשיו  ונקווה  קרואה  לוועדה  פנינו 
לבו־ להודות  צריך  ישתפר.  בעיר  המצב 

רא עולם״.
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן 

התבטאו  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש 
ינחל  קובי  שרון  חודשים  מספר  לפני  כבר 

מפלה.
בתוך כך, נשיא מועצת חכמי התורה 
חכם  הישיבה  ראש  מרן  ש"ס  תנועת  של 
מפלתו  על  כששמע  שליט"א  כהן  שלום 
אתמול של רון קובי התבטא: "כבר אמרתי 
הקב"ה  בשבת  שנלחם  מי  דרכו.  בתחילת 

יפיל אותו".
כזכור, מאז נבחר לראשות העיר הוא 
בעיר  היהדות  נגד  עיקשת  מלחמה  ניהל 

ופעל לפגוע בסטטוס קוו במזיד. ובתגובה 
נגד  מכס  מרד  להפעיל  העיר  רבני  קראו 
העירייה. בעצרת שהתקיימה על ציונו של 
רבנו  טבריה  בעיר  היהודי  היישוב  מחדש 
חיים אבולעפיה זיע"א הטמון בבית החיים 
הישן בעיר, אמר רבה של העיר הגאון רבי 
הזה  "הליצן  שליט"א:  אוירבך  דב  אברהם 
ממשיך לשפוך דלק על השבת, לשרוף את 
שבת,  שומרים  אנחנו  שלנו,  המקדש  בית 
להח־ רוצה  הוא  שביעי  מקדשי  עם  אנחנו 

ריב את הרחובות שלנו".

טרגדיה בקרית גת:

 תינוקת בת שנה וחצי 
נמצאה ללא רוח חיים

מ‡: מ. יו„
נמצאה  וחצי  שנה  בת  תינוקת 
רוח  ללא  גת  בקרית  בביתה  אתמול 

לישון  אותה  השכיבו  הוריה  חיים. 
התעוררה.  לא  הילדה  ובבוקר  בלילה 

נסיבות האירוע נבדקות.

נורבגיה: אי רוצה לבטל 
את אזור הזמן

האי הנורבגי סומארוי רוצה להפוך למקום הראשון בעולם ללא 
אזור זמן ◆ באי שבו השמש לא מופיעה בחורף ולא שוקעת 
בקיץ, אומרים התושבים שהשעון הוא דבר חסר משמעות

מ‡ פ. יוחנן

אי נורבגי שבו השמש לא מופיעה 
בחורף, ולא שוקעת בקיץ, רוצה להפוך 

למקום הראשון בעולם ללא אזור זמן.
 כ-300 תושבים חיים באי סומא־
פתחו  האי  תושבי  נורבגיה.  בצפון  רוי 
שמב־ ואמרו  השעון  לביטול  בקמפיין 
חינתם מדובר בדבר שאינו רלוונטי. הם 
הסבירו שהמטרה היא לשחרר את תו־
שבי האי משעות העבודה המסורתיות.

שסומארוי,  מסבירים  התושבים 
שנמצא צפונית לחוג הארקטי, לא חווה 
את הזמן כמו שאר העולם. מנובמבר עד 
ינואר השמש לא זורחת, וממאי עד יולי 
אומרים  כזה  במצב  שוקעת.  אינה  היא 
התושבים שמושגים מסורתיים כמו יום 

ולילה מאבדים משמעות.

מפעילי  אחד  ונדינג,  אובה  קייל 
הנור־ השידור  לרשת  אמר  הקמפיין, 
זמן  אזור  ללא  מקום  נהיה  "אם  בגית: 
כולם יוכלו לחיות את החיים במלואם. 
לבית  ללכת  יצטרכו  עדיין  הילדים 
הספר, אבל יהיה מקום לגמישות. המ־
מלאה,  גמישות  לספק  היא  שלנו  טרה 
24/7. אם אתם רוצים לכסח את הדשא 

בארבע בבוקר – תעשו את זה".
בסוף  הקמפיין  את  השיק  ונדינג 
העיירה.  במועצת  פגישה  אחרי  מאי, 
הקמפיין התחיל כגימיק, אבל אז הביעו 
ונדי־ ברעיון.  תמיכה  האי  תושבי  רוב 
כדי  פרלמנט  לחבר  עצומה  העביר  נג 
שהוא  אומר  הוא  הרעיון.  את  לקדם 
פינמא־ העיירות  של  ברכתן  את  קיבל 
רק ונורדלנד – שנמצאות אפילו צפונית 
יותר – שרוצות לבטל גם הן את השעון.

במלאות 3 שנים להסתלקותה

הגר"ש כהן עלה לציון 
רעייתו הרבנית ע"ה 

שלוש שנים להסתלקותה של הרבנית יעל כהן ע"ה ◆ אשת 
חבר למרן חכם שלום כהן שליט"א נשיא מועצת חכמי 

התורה. 

מ‡: יר‡ל לבי‡

להסתל־ שנים  שלוש  במלאות 
קותה של הרבנית יעל כהן ע"ה  אשת 
שליט"א  כהן  שלום  חכם  למרן  חבר 
נערכה  התורה.  חכמי  מועצת  נשיא 
המועצת  נשיא  של  במעונו  האזכרה 
וע־ הרבנים  וחתניו  בניו  בהשתתפות 

שרות מנכדיו וניניו ובני המשפחה.
נשיא המועצת עלה לתפילה על 

סנהדריה  העלמין  בבית  השוכן  ציונה 
המש־ בבני  מלווה  כשהוא  בירושלים 

פחה.
דקות  מארבעים  למעלה  במשך 
ערך מרן את הלימוד בסמיכות לציונה 
מציין  כשהוא  הקופחת,  השמש  תחת 
"היא נתנה לי את כל הכח לעמול בתו־
רה. אנו צריכים להשיב לה ולהתאמץ 

בלימוד לעילוי נשמתה".
העלמין  בית  את  שפקדו  רבים 
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פרנקפורט: מעמד הכנסת ספר תורה
שמחת התורה בפרנקפורט - הבירה הכלכלית של גרמניה ואירופה ◆ ספר התורה שאיחד את כל 

הקהילה היהודית בעיר. התפתחות תורנית בבית חב״ד המרכזי של פרנקפורט

מ‡: יר‡ל לבי‡
הכלכלית  הבירה   - פרנקפורט  בעיר 
הש־ בראשית  נערך  ואירופה,  גרמניה  של 
והדר,  פאר  ברוב  תורה  ספר  הכנסת  בוע 
האחרו־ האותיות  כתיבת  בסיום  שהחלה 
נות ספר תורה המהודר - באחד ממלונות 
בתופים  יצאו  ומשם  העיר  במרכז  הפאר 
ומפוארת  גדולה  בתהלוכה  ובמחולות 
כשמשטרת  וחסידות,  תורה  של  לכבודה 
פרנקפורט מאבטחת את התלכוכה וריקודי 

שמחה אל בית הכנסת המרכזי בעיר.
רב  ביוזמת  נכתב  התורה  ספר 
הגאון  פרנקפורט,  הדין  בית  ואב  הקהילה 
רבי יוסף ירחמיאל הבלין והשליח הראשי 
ונת־ גורביץ,  זלמן  ר׳  הרה״ח  בפרנקפורט 
רם ע״י מאות מתושביה היהודים של העיר 
ובשמחה  במרץ  והתייחסו  לקריאה  שנהנו 
לזכות  שנכתב  התורה  בספר  חלק  לקחת 

אחדות יהודי העיר.
השלוחים  ליוו  כולו  הפרויקט  את 
מנחם  והרב  מנדלסון  משה  הרב  הנכבדים 
רוזנברג, יחד עם תלמידי הישיבה, המהווה 
הנ־ התורה  לקול  קבועה  תורנית  תשתית 
הידועה  בפרנקפורט,  ובעוז  בגאון  שמע 

וכעת  שלה  והרבנית  התורנית  בהיסטוריה 
חזרה עטרת יהדות העיר, תחת הנהגתו של 
העומד  שליט״א  הבלין  הרב  הגאון  אב״ד 
למ־ יצא  הטוב  ששמה  הישיבה  בראש  גם 

רחקים.
בסיום ההקפות והכנסת הספר תורה 
בית  שע״י  הכנסת  בבית  הקודש  לארון 
הגדול  הציבור  הוזמן  בעיר,  המרכזי  חב״ד 

שנ־ חסידית  והתוודעות  מצוות  לסעודת 
הרב  השליח  בהשתתפות  רב,  זמן  משכה 
הס־ קרלסרואה  העיר  רב  מנדלסון  מרדכי 
מוכה, השליח הרב שלום דובער רבינוביץ 
רב העיר באד הומבורג והגאון הרב גיטלר 
גאב"ד פרייבורג. ועוד רבנים ואישי ציבור 
והענפה  הגדולה  הפעילות  נס  על  שהעלו 

שמתרחשת כיום בפרנקפורט.

שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר 
ממחנובקא-בעלזא

שמחת ה'תנאים', לרגל אירוסי נכדת האדמו"ר ממחנובקא בעלזא, בת רבי יוסף מאיר רוקח, חתנו 
של האדמו"ר מסאסוב, התקיימה השבוע בבני ברק

מ‡: יר‡ל לבי‡
ה'תנאים',  שמחת  התקיימה  השבוע 
ממחנובקא  האדמו"ר  נכדת  אירוסי  לרגל 
רוקח,  מאיר  יוסף  רבי  הרה"צ  בת  בעלזא, 

חתנו של האדמו"ר מסאסוב.
החתן הוא הבחור אלטר ישראל, בנו 
האדמו"ר  של  חתנו  ווסרמן,  דוד  רבי  של 
בנו  זצוק"ל,  מספינקא  אייזיק  יצחק  רבי 
של רבי שלמה ווסרמן, חתן האדמו"ר רבי 

אברהם שלמה מלעלוב זצוק"ל.
המדרש  בבית  התקיימה  השמחה 
מגור  האדמו"ר  ברח'  בעלזא,  מחנובקא 

בבני ברק.

מהפכה: 'עסקן בייסיק' מיטב 
אפליקציות השירות בחסימה מוחלטת 

דברים  לקדם  קשה  ימינו  של  בעולם 
לתיבת  הבנק,  לאתר  גישה  ללא  מהותיים 

דוא"ל
הבסיסיים.  השירות  ממשקי  ולכל  זמינה 
חברת עסקן ממשיכה להובילה את מהפכת
למהדרין,  המסוננת  הטכנולוגיה  השוק 
לפני  מהפכני  צעד  על  מכריזה  כשהיא 

כולם:
עסקן "בייסיק" רף חדש של קידמה טכ־

נולוגית בהתאמה מושלמת.
הבא  כלהיט  מסתמנת  החדשה  המערכת 
היא עסקן "בייסיק" – מערכת חסימה סינון 

ושירות עם מיטב
ליום  הנדרש  לשימוש  האפליקציות 
 – מוביט  קופ"ח,  דוא"ל,  בנקים,  כמו,  יום, 

בכל  סידור  אוטובוסים),  (זמני   Moovit
מובנים.  ותרגום  אופיס  חבילת  הנוסחים, 

כל מה שאתה צריך ולא דבר אחד יותר!
או  נוספת  התקנה  כל  חוסמת  המערכת 
בכ־ אחרת  ואפשרות  צורה  בכל  גלישה 
קרלין  צדק  דין  בית  של  המהודרת  שרות 

סטולין בתכלית ההידור. 
המחיר,  לרמת  גם  ממשיכה  והמהפכה 
ברמה  המחיר  לבשורת  גם  תתרגלו  מהיום 
הנמוכה שעוד לא הכרתם עד היום . 289 ₪ 

לשנתיים בלבד!
לא  מייל  הווייז /  במכשירי  היום  עד  אם 
היו עדכוני תוכנה, אין שרות לקוחות והמ־
כשירים סבלו מאיטיות מחרידה, במכשיר 
עסקן בייסיק מותקנת מערכת שרות מובנת 

שלכל שאלה או צורך תוכלו לפנות לנציג 
בחיוג  צורך  ללא  הצ'ט  דרך  בייסיק  עסקן 
בכדי שתקבלו את השרות הטוב ביותר כמו 
אפלי־ עדכוני  לתת.  יודעים  בעסקן  שרק 
ללא  אוטומטית  למכשיר  נשלחים  קציות 
פיזית  בהגעה  או  החסימה  בפתיחת  צורך 

לנקודת שירות.
המערכת החדשה ניתנת להתקנה על מג־
וון רחב של מכשירים ודגמים ולא מבטלת 

אחריות יצרן.
לרכוש  ניתן  המערכת,  השקת  במסגרת 

גם מכשירים במחירים מיוחדים במוקד!
אז זהו, פשוט חייגו למוקד עסקן בייסיק 
02-940-4050 כי אם כבר צריך, אז שיהיה 

עסקן!

'מכבי שירותי בריאות' 
הציבה ניידת בדיקות 

במודיעין עלית
במסגרת מהלכי קידום הבריאות שמקיים מחוז ירושלים 
והשפלה ב'מכבי שירותי בריאות', הוצבה ניידת בדיקות 
לגילוי מוקדם, סמוך למרכז הרפואי בגבעה הדרומית • 
הפעילות הייחודית התקיימה בהתאמה מלאה לרווחת 
הנבדקות, ובעידוד גדולי ישראל, המצטרפים לקריאה 

החשובה להעלאת המודעות לבדיקות מצילות חיים

חרי בכ :‡מ
מחוז ירושלים והשפלה ב'מכבי' 
בדיקות  ביצוע  לעידוד  פעילות  קיים 
מכבי  חברות  בקרב  מוקדם,  לגילוי 
הוצ־ במסגרתה,  עלית.  במודיעין 
במרכז  ממוגרפיה  בדיקות  ניידת  בה 
הפעי־ הדרומית.  בגבעה  הרפואי 
מנהל  ובניהול  ביוזמת  התקיימה  לות 
מרחב מודיעין עלית, מר אלון שוורין; 
הגב'  במרחב,  מנהל  שירותי  מנהלת 
חיה גרוס; וחבר מועצת העיר ומתאם 

קשרי הקהילה הרב נחמן ניימן.
חשיבות  ממוגרפיה  לבדיקות 
האישה.  לבריאות  וקריטית  רבה 
הבדיקה  ביצוע  את  להנגיש  מנת  על 
כוללת  מלאה,  ובהתאמה  במומחיות 
הרפואי  המכשור  מיטב  את  הניידת 
החדשני, המופעל ע"י צוות טכנאיות 
ללא  מבוצעת  הבדיקה  מקצועיות. 
תשלום, לחברות מכבי העומדות בק־
במקום  הבריאות.  סל  של  ריטריונים 
בדיקות  שערכו  אחיות,  צוות  נכח 
בהתאם  לנוכחות  וחיוניות  נוספות 
הוקם  בנוסף,  הרפואיים.  לנתוניהן 
לנשים  שהעניק  לניידת  בסמוך  אוהל 
להתארגנות  ונינוחה  שקטה  סביבה 

טרם הבדיקה. 
רפואי  מידע  הענקת  לצורך 
מוסמך, ועידוד הגעה לבדיקה, הוקם 
את  שהזמין  מקצועי,  טלפוני  מוקד 
ניתנו  במוקד  לבדיקה.  מכבי  חברות 
חיונית  אודות  מקצועיים  הסברים 
כמו  לשנתיים,  אחת  הבדיקה  ביצוע 
גם תשובות לשאלות ובירורים אודות 

התהליך.
בעידוד  התקיימה  הפעילות 
גדולי ישראל, שהוציאו קריאת קודש 
ול־ 'מכבי'  ליוזמות  להצטרף  לציבור, 
ערוך בדיקות מקדימות מצילות חיים. 

מועצת  חבר  לאחרונה  הביא  בנוסף, 
אלחנן  רמת  של  ורבה  התורה  גדולי 
בב"ב, הגאון הגדול רבי יצחק זילבר־
שטיין שליט"א, את תשובתו של מרן 
שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
לשאלתו בעניין הבדיקות. בתשובות, 
התייחסות  התורה  שר  מרן  העניק 
בדיקות  ביצוע  לשאלת  מפעימה 
הממוגרפיה וכתב כי 'אפשר לעשות'. 
קיימו  הבדיקות,  יום  במסגרת 
נשים,  עשרות  החשובה  הבדיקה  את 
וחברות  עלית  מודיעין  תושבות 
תודתן  את  הביעו  הנבדקות  'מכבי'. 
שי־ האחיות,  ולצוות  'מכבי'  להנהלת 
זמו וקיימו את הפעילות ועמלו רבות, 
על קיומה ברגישות ובהתאמה מלאה.
מר  עלית,  מודיעין  מרחב  מנהל 
אלון שוורין : "יום הבדיקות המיוחד 
של  לבריאותן  כנה  דאגה  מתוך  נערך 
מכובד  באופן  עלית,  מודיעין  נשות 
הצוות  לנשות  מודה  אני  ומקצועי. 
הרפואי של מכבי, שפעלו לקיום יום 
הנבד־ את  וליוו  החשוב,  הבדיקות 
קות עצמן מתוך רגישות רבה. עליהן 
נאמר: "כל המציל נפש אחת מישראל 
כאילו קיים עולם מלא". שירות רגיש 
השי־ תנופת  מגמת  אל  מצטרף  זה 
במסגרתו  המרחב,  שמוביל  רותים 
רופאים  שלושה  לאחרונה  הצטרפו 
מומחית  סיפזנר  סטפי  ד"ר  מומחים; 
פומ־ מקסים  ד"ר  ילדים;  ברפואת 
גנוט  גיל  וד"ר  ילדים;  אורתופד  נקו, 
רגל  כף  ומומחה  מבוגרים  אורטופד   ,
שעות  את  הרחבנו  בנוסף,  וקרסול. 
הפעילות של שירותי המשרד במרכז 
למבו־ להעניק  מנת  על  שבעיר,  קסם 
נוחות,  בשעות  מקצועי  מענה  טחים 
תושבי  של  היום  סדר  את  ההולמות 

המקום".
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ישראל

דרמה במרוץ ללשכת עורכי הדין: בתום מרוץ צמוד- נבחר עו"ד 
אבי חימי מועמד רשימת 'אמונה במשפט' שזכה לברכת מרן שר 

התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
עו"ד ויצמן ומושקוביץ ראשי 'אמונה במשפט': 'מועמדם של גדולי ישראל שזכה לתמיכת הרשימה החרדית-דתית רשם ניצחון אדיר -נמשיך לקדש שמים 

בלשכת עורכי הדין'

חרי בכ :‡מ
בתום מרוץ צמוד ומותח הישג אדיר לח־
מועמד  הדין:  עורכי  בלשכת  והדתיים  רדים 
עו"ד  במשפט'  'אמונה  החרדית-דתי  הרשימה 
ניצח  התורה   שר  מרן  לברכת  שזכה  חימי  אבי 
במרוץ לראשות הלשכה. במקביל רשמה  רשי־
מת 'אמונה במשפט' בראשות עורכי הדין יוסי 
תקדים   חסר  הישג  מושקוביץ,  ומנחם  ויצמן 

בבחירות למועצת הלשכה ונציגי המחוזות. 
שעות אחדות לפני פתיחת הקלפיות זכה 
עו"ד אבי חימי להיכנס להתברך מפיו של מרן 
שהוא  שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
מלווה בראשי הרשימה עורכי הדין יוסי ויצמן 
עו"ד  את  בירך  שליט"א  מרן  מושקוביץ  מנחם 
חימי בחמימות שיצליח במרוץ ברכה שסייעה 
צמוד  שהיה  במרוץ  לנצח  יום  של  בסופו  לו 
ספירת  של  הכולל  לסיום  עד  הדרך  כל  לאורך 

הקולות. 
עורכי  בלשכת  החרדית-דתית  הרשימה 
הדין 'אמונה במשפט'  נחלה גם הצלחה אדירה 
הגדילה  הרשימה  הלשכה.  למועצת  בבחירות 
הגדולות  מהסיעות  להיות  והפכה  כוחה  את 
של  ראשוני  ניתוח  הדין.  עורכי  בלשכת  ביותר 
הנתונים מלמד על אמון עצום שהעניקו עורכי 
הדין שומרי התורה והמצוות וגם רבים שאינם 
חרדים או דתיים שגם הם בחרו לתת את קולם 
ראשיה  של  העשייה  בשל  במשפט'  ל'אמונה 

בלשכה היוצאת. 

ניסיונות  נעשו  הקמפיין  שבמהלך  למרות 
הכפשות,  לקמפיין  הרשימה  חברי  את  לגרור 
שלא  החברים  כלל  את  הרשימה  ראשי  הנחו 
להשיב להכפשות ובוודאי לא לקחת חלק בק־

רשימות  נגד  מכפישים  מסרים  שיכלול  מפיין 
ומועמדים אחרים. מהלך זה הוא חלק מתפיסת 

עולם  את  המייצגת  במשפט'  'אמונה  של  עולם 
המבקשים  ומצוות  תורה  שומרי  של  ערכים 

לקדש שם שמים בהליכותיהם. 
מהפכה  מסמל  הרשימה  שצברה  הכוח 
מהג־ היא  הרשימה  שכן  הדין,  עורכי  בלשכת 
מכרעת  השפעה  ובעלת  בלשכה,  ביותר  דולות 

האחרונות.  בשנים  הלשכה  של  ההחלטות  על 
ההצ־ את  זוקפים  הדין  עורכי  בלשכת  גורמים 
לחה של הרשימה למהלך האיחוד עליו החליטו 
במשותף ראשי הרשימה, מה שהביא לסחף של 

תומכים שהביעו את אמונם ברשימה.
מנחם  ויצמן  יוסי  עו"ד  הרשימה  ראשי 
רב  סיפוק  הביעו  נטוביץ'  ואיציק  מושקוביץ 
לכך  הוכחה  מהוות  לטענתם  אשר  מהתוצאות 
לכלוכים  ובלי  הכפשות  בלי  שקטה  שעשייה 
שרשמה  כפי  מרשימים  להישגים  מביאים 
'אמונה במשפט' במרוץ הנוכחי. ראשי הרשימה 
הודו  לעורך דין שלמה לינצר שפעל רבות לה־

צלחת האיחוד והרשימה. 
עו־ לכל  מודים  'אנחנו  ויצמן:  יוסי  עו"ד 
להצביע  לבוא  וטרחו  בנו  שתמכו  הדין  רכי 
והקמפיין  האחדות  שמהלך  הוכחנו  בבחירות. 
הנקי הם המפתח לניצחון  אנחנו בחמש שנים 
הקרובות נעבוד קשה להצדיק את האמון שנתנו 
הדין  עורכי  וכל  תפרח  שהלשכה  בנו ולהבטיח 
בלי יוצא מן הכלל יקבלו את השירות המיטבי 

שלהם".
עלי־ "מוטלת  מושקוביץ:  מנחם  עו"ד 
והתמיכה  האמון  לנוכח  גדולה   חובה  היום  נו 
הייתה  הדין.  עורכי  בקרב  זכינו  לנו  האדירה 
תקופה של קמפיין הרוחות סערו בלשכה, עכ־
שיו הגיע הזמן להוריד את מפלס המתח לשלב 
ידיים ולהצעיד את לשכת עורכי הדין אל עבר 

העתיד".

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

קריירה 072-22-222-62 

בירושלים  החרדיות  בשכונות  למשרד 
טלפוני,  ומענה  משרדית  לעבודה  פקיד/ה 
בבני  למשרד   * ש"ח.   9,000 נוחות,  שעות 
א-ה  פיננסי,  בתחום  פקיד/ה  דרוש/ה  ברק 
9:00-16:00, שכר 9,500 ש"ח. * דרוש מחס־

נאי למחסן בבני ברק, שעות גמישות, שכר 
גלובלי 8,000 ש"ח. קריירה 072-22-222-62 

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf
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office@wreschner.netwww.wreschner.co.il

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

2
600

deal

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

שנות ניסיון
21

החופשה המושלמת: תכניות ופעילויות מרתקות מדי יום ולילה

בריכה ענקיתמרחצאות חמיםפנסיון מלא

משקאות חמים, מיצים, 
בירות ומשקאות מוגזים, 

שלגונים מרעננים

הכל 
כלול

 שפע של הפעלות ויצירות לילדים 
לאורך כל היום במתחם ממוזג 

בליווי צוות חינוכי, מנוסה ואחראי

מופע מרכזי 
לילדים מדי יום 
בשעות אחה"צ

24

7 לילות - יום חינם

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

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

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

רק ₪3790לפני שבת ונפתחים בצאת השבת

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

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

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

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

הזמנות:

mailto:s@shaharit.com 
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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

mailto:l.n.hafakot@gmail.com�


25 יום חמישי י"ז סיון תשע"ט 20/06/2019

hillel@lehmaaseh.com

gal gmailcom



יום חמישי י"ז סיון תשע"ט 2620/06/2019

רובח

ביוזמ מכבי ירוי ברי‡ו – מחוז „רום
כורפובוועיפורפוניועסרבניםומ

וועייטרייוורבנןמרנןםברכ
‡מכבי וחבר „יר˜טוריון בי‰"ח ‡סו ú‰יט"‡, חבר ‰נú ‚בר ר‡‰ עú י„י ‰ר‰"ח מח‰ ט̂י ‰̃ו



27 יום חמישי י"ז סיון תשע"ט 20/06/2019

רובח

ביוזמ מכבי ירוי ברי‡ו – מחוז „רום
כורפובוועיפורפוניועסרבניםומ
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רובח

כייבויחייםרבימפורסםיעסערבורמופניםבמעמ
רבורובירברמיט

וביפרויוםי
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רובח

יורבניוורבביבורנמנמור
ריוםי
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רובח

וחבפרןבימביורספרכנס
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רובח

כנסספרורבימעובניבורבירוים
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רובח

מבביוויזנירמבבימורמןביךימרפיעמ
יוםיעברמן
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רובח

בובמברמונכיםנמח
ריוםי


