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אהוד ברק ממשיך להיערך 
לחזרה לפוליטיקה

פרנו // „ו„ פרי„

 ‡יר‡ן מ‚רה
המפרץ הפרסי אינו כתמול שלשום. רוחות מלחמה עזות מנשבות 

במיקום האסטרטגי שממנו מגיעים כשישים אחוזים מתצרוכת הנפט 

ברחבי העולם כולו. בסבירות גבוהה מאוד, ניתן לומר כי הרכבים שנ־

אשר  אנרגיה  מקורות  ידי  על  מונעים  זו  בשעה  לחלונכם  מתחת  עים 

עוברים במפרץ הפרסי.         (המשך בעמ' 2)

פרנו // ‡ברהם ויסמן
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פרנו // „ו„ פרי„

 ‡יר‡ן מ‚רה
רו־ שלשום.  כתמול  אינו  הפרסי  המפרץ 

האסטרטגי  במיקום  מנשבות  עזות  מלחמה  חות 

שממנו מגיעים כשישים אחוזים מתצרוכת הנפט 

ברחבי העולם כולו. בסבירות גבוהה מאוד, ניתן 

לומר כי הרכבים שנעים מתחת לחלונכם בשעה 

עוברים  אשר  אנרגיה  מקורות  ידי  על  מונעים  זו 

במפרץ הפרסי. כך שבהחלט מדובר במיקום בעל 

חשיבות עליונה, לא מדובר כאן באזור זניח במע־

רב אפריקה שהעולם ומעצמותיו יכולות להעלים 

עין ממנו ולאפשר למנהיגים מקומיים לעשות בו 

שם  בסודן,  לדוגמה,  כמו  רוחם,  על  העולה  ככל 

הרווחה  באה  לא  ועדיין  המרכזי  השלטון  הופל 

לתושבים. אבל אף אחד אינו עוסק בכך. במפרץ 

הפרסי כאמור, המצב שונה. שונה מאוד.

את  משנה  במפרץ  האמריקני  המל"ט  הפלת 

התמונה. ייתכן מאוד והאיראנים צודקים והמל"ט 

הם  מאין  אחרת  איראן,  של  הריבוני  לשטח  חדר 

מצאו אומץ להפיל מל"ט אמריקני ועוד בתקופת 

טראמפ. מאידך, ייתכן גם ייתכן כי מדובר בשקר 

איראני טיפוסי וכי המל"ט נע סמוך מאוד לשטח 

של  הריבוני  לשטחה  חדר  לא  אך  אומנם,  איראן 

הרפובליקה האיסלאמית.

אחר  פעם  מבהירים  ארה"ב  נשיא  בסביבת 

פעם כי אין בכוונתם לצאת למלחמה מול איראן. 

זו הטעות הראשונה במעלה. כאשר אין בידך את 

באמצעות  לנקום  גם  תוכל  לא  לאיים,  היכולת 

פעולה כירורגית.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

  עני כ' סיון – יום
ותע־ צום  ליום  בעבר  נקבע  סיון  כ' 

קביעתו  חסידות.  במידת  הנוהגים  אצל  נית 

מיוחסת לרבנו תם לזכר מסעי הצלב בבלויש 

ברבות   .(1171) ד'תתקל"א  בשנת  שבצרפת 

בפולין  חודש  והוא  הצום,  השתכח  הימים 

ת"ט.  ת"ח  גזירות  לזכר  ותענית  צום  כיום 

כתענית  היום  את  קבע  שהוא  כתב  הש"ך 

לזכר גזירות ת"ח ת"ט לו ולבניו ובני בניו "כי 

ובאותן  ההוא  ביום  היה  תתקל"א  גזרות  גם 

הזמנים". קביעתו אושרה על ידי 'ועד ארבע 

ארצות'.

חוברו גם סליחות לאומרם ביום זה. אך 

רק  הסליחות  אמירת  מנהג  השתמר  כיום 

במספר חצרות חסידיות.

להתענות  שנוהגים  כתב  אברהם  במגן 

בכ' סיון בכל מלכות פולין. ובט"ז כתב : שב־

משום  סיון,  כ'  בכל  להתענות  שגזרו  תענית 

לקרות  יש  הרבים.  בעוונותינו  הגזירות  רוע 

בתורה "ויחל" אפי' כשחל ביום ב' או ה'.

// איראן ממשיכה לאיים: נגיב „בר המערכ
לכל תוקפנות אמריקנית

טראמפ: האופציה הצבאית עדיין על השולחן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
איראן מאיימת על ארה"ב: 
האמריק־ המל"ט  הפלת  לאחר 
במפרץ,  המתיחות  והחרפת  ני 
תקיפה  בתגובה  איראן  מאיימת 

כנגד כל פעולה אמריקנית. דובר 
עבעס  איראן,  של  החוץ  משרד 
בסוכנות  צוטט  אשר  מוסאווי, 
כי "אנחנו  אמר  תסנים,  הידיעות 
גבולו־ נגד  הפרה  כל  נאפשר  לא 
בתקי־ ונתמודד  איראן,  של  תיה 

פות עם כל תוקפנות מצד ארצות 
הברית".

הבהיר  האמריקני  הנשיא 
מצדו כי האופציה הצבאית עדיין 

נמצאת על השולחן.
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משרד הבריאות אסר על תלמידים שלא 
חוסנו נגד חצבת להיכנס לבית ספר בחדרה

הרופא המחוזי הורה למנהל בית הספר למנוע מ-120 ילדים שלא חוסנו, להיכנס לשטח בית הספר הדמוקרטי ◆ 
זאת לאחר ששני תלמידים כבר חלו, והחשש ממקרים נוספים בימים הקרובים ◆ במכתב ששלח הרופא, הבהיר 

כי התלמידים לא חוסנו בשל סירוב הוריהם, וכי יוכלו לשוב ללימודים לאחר שיקבלו מנת חיסון

מ‡: מ. יו„

מ-120  למנוע  הורה  הבריאות  משרד 

בחדרה,  הדמוקרטי  הספר  בית  תלמידי 

שאינם מחוסנים נגד מחלת החצבת, להיכנס 

במכתב  להדבקה.  מחשש  הספר  בית  לשטח 

הספר  בית  למנהל  המחוזי  הרופא  ששלח 

כי  צוין  בחצבת,  חלו  תלמידים  ששני  לאחר 

תלמידים  של  גבוה  שיעור  ישנו  הספר  בבית 

בי־ נוספים  מקרים  ייתכנו  ולכן  מחוסנים  לא 

מים הקרובים. הרופא, פרופ' שמואל רשפון, 

תלמידי  התלמידים - 51  כי  במכתבו  הדגיש 
בשל  חוסנו  לא   - יסודי  תלמידי  ו-69  תיכון 

סירוב הוריהם. 
"לאור הסכנה הממשית בהידבקות בח־
אשר  ילדים  אותם  של  הגעתם  מהמשך  צבת 
אינם מחוסנים לבית הספר, אני מורה לא לא־
לבית  להיכנס  מחוסנים  שאינם  לילדים  פשר 
רשאים  יהיו  הילדים  והתיכון.  היסודי  הספר 
לפחות  שיקבלו  לאחר  מיד  בו  לבקר  לחזור 
מנה אחת של חיסון נגד חצבת וכפוף לאישור 

משרד הבריאות", כתב הרופא.

הד־ הספר  ובית  חדרה  עיריית  תגובת 
מוקרטי בעיר: "היום נערך דיון קהילתי בע־
קבות הצו של רופא המחוז על מניעה כניסתם 
של התלמידים הלא מחוסנים לבית הספר עד 
שו־ קהילה  היא  הספר  בית  קהילת  ה-30.6. 
מרת חוק ותעמוד בהנחיות משרד הבריאות. 
כלשונן  התקבלו  המחוז  רופא  של  הוראותיו 
והעניין של עמידה או אי עמידה בצו לא הובא 
להחלטה. אנו מבינים את הרגשות הסוערות 
וקהילת  תלמידי  עם  חינוכי  בשיח  ומצויים 

בית הספר".

מטיילים ישראלים 
הותקפו בשומרון

שוטרים פלסטינים ירו לעבר מטיילים ישראלים 
בשומרון ◆ ראש המועצה יוסי דגן: "חציית קו אדום"

מ‡: מ. יו„
בצה־ ירו  פלסטינים  שוטרים 
קבוצת  לעבר  האחרון  שישי  יום  רי 
אחריה  ורדפו  בשומרון  מטיילים 
האזו־ מהמועצה   .C שטח  באזור 
השוטרים  כי  נמסר  שומרון  רית 
הכפר  מכיוון  הגיעו  הפלסטינים 
השוטרים  ניסו  הירי  לאחר  סלפית. 
המטיילים  את  להכניס  הפלסטינים 

לרכבם.
הת־ על  דיווח  קיבל  צה"ל 
לקבוצת  חברו  הכוחות  קרית, 
מהמקום  אותה  וחילצו  המטיילים 
בשלום וללא פגע. המטיילים עוכבו 
למתן עדות במשטרת אריאל, עו"ד 
מסייע  חוננו  ארגון  מטעם  רום  נתי 

להם במקום.
יוסי דגן ראש המועצה האזו־
המעוכ־ עם  נמצא  שומרון  רית 
ועם  המרחב  מפקד  עם  שוחח  בים, 
ישוח־ שהמטיילים  וביקש  המח"ט 
ררו מיידית, "לא מקובל, ששוטרים 
פלסטינים נכנסים לשטח C, מנסים 
הדבר  ישראלים.  אזרחים  לעצור 
קו  של  חציה  היא  מבחינתנו  הזה 

אדום.
מטיילים  לכיוון  חי  בנשק  ירי 
פלסטינים,  שוטרים  עי  ישראלים 
בשטח  לרכב  אותם  להכניס  וניסיון 
מב־ דבר  לכל  פיגוע  ניסיון  זה   ,C
כבר  הפלסטינים  השוטרים  חינתנו. 

הוכיחו את עצמם כמחבלים במדים, 
כשרצחו את הרב מאיר חי הי"ד, את 
עליית  זו  ואחרים.  הי"ד  זולדן  עדו 
ובחוצפה  בתעוזה  חמורה  מדרגה 
קורא  אני  הפלסטינית.  הרשות  של 
השוט־ עם  הדין  את  למצות  לצבא 
רים ולדאוג שהדבר הזה לא יישנה. 
ארץ  רחבי  בכל  יטיילו  ישראלים 

ישראל".
שהמטיילים  מצפים  "אנחנו 
מדו־ מיידי.  באופן  ישוחררו  הללו 
צריך  לטייל.  שיצאו  באזרחים  בר 
מטיילים  כאל  אליהם  להתייחס 
שהותקפו. לא כמו לפושעים", אמר.
חוננו  מעמותת  רום  נתי  עו"ד 
אוהבי  מטיילים  של  הוסיף "קבוצה 
פלס־ שוטרים  ע"י  הותקפה  הארץ, 
 ,C טינאים חמושים שפעלו בשטחי
ירו על הקבוצה. במקום שהשו"פים 
יתפסו ויעצרו - מוצאת עצמה חבו־
בת־ אזוקה  הארץ  מלח  צעירים  רת 
הפושעים.  כאחרוני  המשטרה  חנת 

המנהג הפסול הזה חייב להיפסק.
הצליחו  הקבוצה  חברי  בנס 
חמושים  שהיו  ולמרות  להימלט 
נמנעו מעימות, חברים הקבוצה לא 
רב,  זמן  לקח  לצערי  חוק.  כל  עברו 
הביטחון  לכוחות  וחצי  שעה  מעל 
מוצאים  הקורבנות  וכעת  להגיע. 
מדובר  המשטרה.  בתחנת  עצמם 

באבסורד".

אסיר המזוהה עם 
דאעש תקף סוהר

האסיר, המזוהה עם ארגון הטרור, תקף את איש 
הצוות בכלא שקמה בזמן שזה ניסה להוציא אותו 

מתאו ◆ הסוהר נפגע באורח קל

מ‡: מ. יו„
בבית  נעצר  ביטחוני  אסיר 
לאחר  שבאשקלון,  שקמה  סוהר 
מתאו.  שהוצא  בזמן  סוהר  ששרט 
שרט  דאעש,  עם  המזוהה  האסיר, 
את הסוהר קלות באזור אוזנו, בזמן 
האסיר  את  להוציא  ניסה  שסוהר 
מתאו. הסוהר במצב קל טופל במ־

רפאה של בית הסוהר. 
האסי־ כי  פורסם  לאחרונה 
שקמה  בכלא  הביטחוניים  רים 
בשביתת  השבוע  בראשית  פתחו 

כמה  בתוך  אותה  והפסיקו  רעב 
נענה  שלטענתם  לאחר  שעות, 
שירות בתי הסוהר לרוב הדרישות 

שהציבו.
הפל־ האסיר  מועדון  לפי 
להפסיק  הסכימו  בשב"ס  סטיני, 
באגפים,  הליליים  החיפושים  את 
העיצו־ את  ולהסיר  מטבח  להקים 
חלק  על  שהוטלו  הכלכליים  מים 
בתגו־ נמסר  משב"ס  מהאסירים. 
שביתת  שום  היתה  ולא  "אין  בה: 

אסירים בכלא שקמה".

צו פרטים 
דרוקט דא!

https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
mailto:s@shaharit.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%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%97%D7%95%D7%94%20%D7%A8%D7%97%D7%9C%20-%20%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%AA.pdf
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באקומען און אלע טיילן פון לאנד
צו וויסן א נונטע געשעפט אין אייער געגנט קלינגט:

054-537-0344 | 054-883-6638

איז  קינד   נאר א שיסל, פארן  איז דאס  פארדיר 
דאס א וואנע. א שיסל וואס איז אויכט א וואנע 
פון דער פורמע בוריס קרמיקה וואס ברענגט פארן 
נישט  נאך  איז  וואס  סטנדרט  נייעם  א  אמבטיה 
געזען געווארן. פון היינט דאס טעגליכן אמבטיה 
באקוועמר,  גרינגער,  זיין  דיר  וועט  קינד  פארן 
געווען. אמאל  נאר  איז  עס  ווי  גישמאקער  און 

מיטן רשות פון 

משרד הבריאות 
 
און מכון התקנים 

הישראלי

חווייה של אמבטיה

ווערט נישט צו ריבען
 קלייבט נישט 

קיין שמוץ
באקוועם צו ריין מאכן

מאסן און 
אויסשטעלן בא 
אייך אין שטוב

קומט צוזאמען מיט 
א-שאפע א-קראן 
מיט א פרעוואטע 

אויסשטעל

אלע סורט 
קאלירן

 10 יאהר אחריות 
אויף ווערן 
צובראכן

משרד הבריאות אסר על תלמידים שלא 
חוסנו נגד חצבת להיכנס לבית ספר בחדרה

הרופא המחוזי הורה למנהל בית הספר למנוע מ-120 ילדים שלא חוסנו, להיכנס לשטח בית הספר הדמוקרטי ◆ 
זאת לאחר ששני תלמידים כבר חלו, והחשש ממקרים נוספים בימים הקרובים ◆ במכתב ששלח הרופא, הבהיר 

כי התלמידים לא חוסנו בשל סירוב הוריהם, וכי יוכלו לשוב ללימודים לאחר שיקבלו מנת חיסון

מ‡: מ. יו„

מ-120  למנוע  הורה  הבריאות  משרד 

בחדרה,  הדמוקרטי  הספר  בית  תלמידי 

שאינם מחוסנים נגד מחלת החצבת, להיכנס 

במכתב  להדבקה.  מחשש  הספר  בית  לשטח 

הספר  בית  למנהל  המחוזי  הרופא  ששלח 

כי  צוין  בחצבת,  חלו  תלמידים  ששני  לאחר 

תלמידים  של  גבוה  שיעור  ישנו  הספר  בבית 

בי־ נוספים  מקרים  ייתכנו  ולכן  מחוסנים  לא 

מים הקרובים. הרופא, פרופ' שמואל רשפון, 

תלמידי  התלמידים - 51  כי  במכתבו  הדגיש 
בשל  חוסנו  לא   - יסודי  תלמידי  ו-69  תיכון 

סירוב הוריהם. 
"לאור הסכנה הממשית בהידבקות בח־
אשר  ילדים  אותם  של  הגעתם  מהמשך  צבת 
אינם מחוסנים לבית הספר, אני מורה לא לא־
לבית  להיכנס  מחוסנים  שאינם  לילדים  פשר 
רשאים  יהיו  הילדים  והתיכון.  היסודי  הספר 
לפחות  שיקבלו  לאחר  מיד  בו  לבקר  לחזור 
מנה אחת של חיסון נגד חצבת וכפוף לאישור 

משרד הבריאות", כתב הרופא.

הד־ הספר  ובית  חדרה  עיריית  תגובת 
מוקרטי בעיר: "היום נערך דיון קהילתי בע־
קבות הצו של רופא המחוז על מניעה כניסתם 
של התלמידים הלא מחוסנים לבית הספר עד 
שו־ קהילה  היא  הספר  בית  קהילת  ה-30.6. 
מרת חוק ותעמוד בהנחיות משרד הבריאות. 
כלשונן  התקבלו  המחוז  רופא  של  הוראותיו 
והעניין של עמידה או אי עמידה בצו לא הובא 
להחלטה. אנו מבינים את הרגשות הסוערות 
וקהילת  תלמידי  עם  חינוכי  בשיח  ומצויים 

בית הספר".

מטיילים ישראלים 
הותקפו בשומרון

שוטרים פלסטינים ירו לעבר מטיילים ישראלים 
בשומרון ◆ ראש המועצה יוסי דגן: "חציית קו אדום"

מ‡: מ. יו„
בצה־ ירו  פלסטינים  שוטרים 
קבוצת  לעבר  האחרון  שישי  יום  רי 
אחריה  ורדפו  בשומרון  מטיילים 
האזו־ מהמועצה   .C שטח  באזור 
השוטרים  כי  נמסר  שומרון  רית 
הכפר  מכיוון  הגיעו  הפלסטינים 
השוטרים  ניסו  הירי  לאחר  סלפית. 
המטיילים  את  להכניס  הפלסטינים 

לרכבם.
הת־ על  דיווח  קיבל  צה"ל 
לקבוצת  חברו  הכוחות  קרית, 
מהמקום  אותה  וחילצו  המטיילים 
בשלום וללא פגע. המטיילים עוכבו 
למתן עדות במשטרת אריאל, עו"ד 
מסייע  חוננו  ארגון  מטעם  רום  נתי 

להם במקום.
יוסי דגן ראש המועצה האזו־
המעוכ־ עם  נמצא  שומרון  רית 
ועם  המרחב  מפקד  עם  שוחח  בים, 
ישוח־ שהמטיילים  וביקש  המח"ט 
ררו מיידית, "לא מקובל, ששוטרים 
פלסטינים נכנסים לשטח C, מנסים 
הדבר  ישראלים.  אזרחים  לעצור 
קו  של  חציה  היא  מבחינתנו  הזה 

אדום.
מטיילים  לכיוון  חי  בנשק  ירי 
פלסטינים,  שוטרים  עי  ישראלים 
בשטח  לרכב  אותם  להכניס  וניסיון 
מב־ דבר  לכל  פיגוע  ניסיון  זה   ,C
כבר  הפלסטינים  השוטרים  חינתנו. 

הוכיחו את עצמם כמחבלים במדים, 
כשרצחו את הרב מאיר חי הי"ד, את 
עליית  זו  ואחרים.  הי"ד  זולדן  עדו 
ובחוצפה  בתעוזה  חמורה  מדרגה 
קורא  אני  הפלסטינית.  הרשות  של 
השוט־ עם  הדין  את  למצות  לצבא 
רים ולדאוג שהדבר הזה לא יישנה. 
ארץ  רחבי  בכל  יטיילו  ישראלים 

ישראל".
שהמטיילים  מצפים  "אנחנו 
מדו־ מיידי.  באופן  ישוחררו  הללו 
צריך  לטייל.  שיצאו  באזרחים  בר 
מטיילים  כאל  אליהם  להתייחס 
שהותקפו. לא כמו לפושעים", אמר.
חוננו  מעמותת  רום  נתי  עו"ד 
אוהבי  מטיילים  של  הוסיף "קבוצה 
פלס־ שוטרים  ע"י  הותקפה  הארץ, 
 ,C טינאים חמושים שפעלו בשטחי
ירו על הקבוצה. במקום שהשו"פים 
יתפסו ויעצרו - מוצאת עצמה חבו־
בת־ אזוקה  הארץ  מלח  צעירים  רת 
הפושעים.  כאחרוני  המשטרה  חנת 

המנהג הפסול הזה חייב להיפסק.
הצליחו  הקבוצה  חברי  בנס 
חמושים  שהיו  ולמרות  להימלט 
נמנעו מעימות, חברים הקבוצה לא 
רב,  זמן  לקח  לצערי  חוק.  כל  עברו 
הביטחון  לכוחות  וחצי  שעה  מעל 
מוצאים  הקורבנות  וכעת  להגיע. 
מדובר  המשטרה.  בתחנת  עצמם 

באבסורד".

אסיר המזוהה עם 
דאעש תקף סוהר

האסיר, המזוהה עם ארגון הטרור, תקף את איש 
הצוות בכלא שקמה בזמן שזה ניסה להוציא אותו 

מתאו ◆ הסוהר נפגע באורח קל

מ‡: מ. יו„
בבית  נעצר  ביטחוני  אסיר 
לאחר  שבאשקלון,  שקמה  סוהר 
מתאו.  שהוצא  בזמן  סוהר  ששרט 
שרט  דאעש,  עם  המזוהה  האסיר, 
את הסוהר קלות באזור אוזנו, בזמן 
האסיר  את  להוציא  ניסה  שסוהר 
מתאו. הסוהר במצב קל טופל במ־

רפאה של בית הסוהר. 
האסי־ כי  פורסם  לאחרונה 
שקמה  בכלא  הביטחוניים  רים 
בשביתת  השבוע  בראשית  פתחו 

כמה  בתוך  אותה  והפסיקו  רעב 
נענה  שלטענתם  לאחר  שעות, 
שירות בתי הסוהר לרוב הדרישות 

שהציבו.
הפל־ האסיר  מועדון  לפי 
להפסיק  הסכימו  בשב"ס  סטיני, 
באגפים,  הליליים  החיפושים  את 
העיצו־ את  ולהסיר  מטבח  להקים 
חלק  על  שהוטלו  הכלכליים  מים 
בתגו־ נמסר  משב"ס  מהאסירים. 
שביתת  שום  היתה  ולא  "אין  בה: 

אסירים בכלא שקמה".

צו פרטים 
דרוקט דא!

mailto:BBB025370345@gmail.com
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מנהיג חמאס הנייה: "ישראל 
מתעלמת מתנאי הפסקת האש"

ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור אמר במסיבת עיתונאים כי ישראל 
מפרה את תנאי הפסקת האש שהושגו בתיווך מצרים, קטאר והאו"ם ◆ לדבריו, 

תושבי הרצועה לא חשו בשום שיפור בתנאי חייהם

מ‡: מ. יו„
של  המדינית  הלשכה  ראש 
טען  הנייה,  איסמעיל  חמאס, 
ישראל  כי  האחרון  חמישי  ביום 
האש  הפסקת  מתנאי  מתעלמת 
קטאר  מצרים,  בתיווך  שהושגו 
עיתונאים  במסיבת  והאו"ם. 
שקיים ברצועה אמר כי לישראל 
תושבי  מיליון  לשני  כבוד"  "אין 
שלא  לדבריו,  הנצורה  הרצועה 
חשו בשום שיפור בתנאי חייהם. 
מאש־ לא  שבישראל  בעוד  זאת 
אש  הפסקת  הסכם  שקיים  רים 

מול חמאס.
הדברים  את  אמר  הנייה 
הכנסת  לאחר  ימים  כשלושה 
עזה.  לרצועת  הקטארי  הכסף 
במקביל, חמאס הודיע על "שלב 
יש־ עם  ההסדרה  בהבנות  חדש" 
תמיכה  היתר  בין  הכוללים  ראל 
בשי־ שיפור  עניות,  במשפחות 
צעדים  והמים,  החשמל  רותי 
ותוכ־ והייצוא  הייבוא  בתחום 
דובר  התעסוקה.  בתחום  ניות 
חאזם  ברצועה,  השולט  הארגון 
חלק  יישום  החל  כי  אמר  קאסם, 

מהת־ כ"חלק  ההבנות  של  נרחב 
פקיד הבולט והראוי להערכה של 
ובייחוד  ההבנות,  ביישום  קטאר 
מאמציו של השליח מוחמד אל-

עמאדי".
הפלסטי־ הדיווחים  פי  על 
נכנס  אל-עמאדי  השליח  ניים, 
דרך  לרצועה  השבוע  בתחילת 
על  לסגנו,  והצטרף  ארז  מעבר 
הסיוע.  כספי  את  להעביר  מנת 
הכספים, בסך 25 מיליון דולרים, 
משפחות  אלף  ל-108  יחולקו 

אחרי  אחרי  הוכנס  הכסף  בעזה. 
הדיווחים על המגעים שהתקיימו 
מול ישראל בתיווך מצרים ושליח 

האו"ם ניקולאי מלדנוב.
מלבד זאת, גורם מדיני בי־
שראל אישר כי יותר דיג במרחב 
שהוטל  לאחר  זאת  עזה,  רצועת 
בלוני  הפרחת  בשל  ימי  סגר 
מגיעה  המרחב  החזרת  התבערה. 
התבערה  בלוני  הפרחת  למרות 
בימים  עזה  עוטף  לעבר  הרבים 

האחרונים.

יהודי הותקף 
ברובע היהודי בירושלים

תושב פתח תקווה כבן 33 דיווח ביום שישי לכוחות הביטחון כי הותקף על 
ידי ערבי ברובע היהודי בירושלים ◆ "זה היה נס גדול" אמר לסוכנות הידיעות 

TPS

מ‡: מ. יו„
פתח  תושב   33 כבן  יהודי 
תקווה דיווח ביום שישי לכוחות 
ערבי  בידי  הותקף  כי  הביטחון 
אותו  לדקור  ניסה  הנראה  שככל 

ברובע היהודי בירושלים.
לסוכנות  סיפר  היהודי 
בדרכו  היה  כי   TPS הידיעות 
אחת  ליד  בעוברו  המקווה,  אל 
הכנסת  לבית  סמוך  המסעדות 
"שמע־ היהודי,  ברובע  החורבה 
במרחק  אבכר'  'אללה  קריאה  תי 
הראש  את  מפנה  אני  לידי.  מטר 
לאחור רואה ערבי עם אפוד של 
עיריית ירושלים עם חפץ הנראה 
ובא  לכיווני  מתקדם  ביד  כסכין 

כנראה לדקור אותי.
המ־ של  כיסא  תפסתי  מיד 
סעדה והשלכתי לעברו. הוא נפל. 

מהמסעדה הסמוכה הגיעו בריצה 
החשוד  את  ועצרו  שוטרים  שני 
בירור  והמשך  לחקירה  כמחבל 

נסיבות האירוע. זה היה נס גדול 
ששמתי לב הזמן והצלחתי להציל 

את עצמי ואת הסובבים אותי".

לפיד קרא למדינת כל אזרחיה 
וחזר בו דקות לאחר מכן

במהלך וויכוח עם בצלאל סמוטריץ קרא לפיד להקמת מדינת כל אזרחיה ◆ 
לאחר שהבין את הטעות, חזר בו

מ‡: ח. פרנ˜ל
חבר הכנסת ויו''ר יש עתיד, 
יאיר לפיד, פרם ביום שישי הוד־
מדי־ להקמת  קרא  הוא  בה  עה 
על  המשמעות  אזרחיה.  כל  נת 
תוותר  ישראל  כי  היא  האמירה 
והדמוקרטי  היהודי  צביונה  על 
ותהיה מדינה הפתוחה לכל אדם. 
הת־ הודעת  לפרסם  מיהר  לפיד 
הובנו  לא  דבריו  כי  וטען  נצלות 
כמובן  הוא  כי  כתב  לפיד  כראוי. 
וכ־ אזרחיה,  כל  למדינת  מתנגד 
נושא  את  להעלות  הייתה  וונתו 
קבוצות מיעוט בארץ, שלטענתו, 
המגי־ הזכויות  את  מקבלות  אינן 
עות להן. הודעתו של לפיד גררה 
קצוות  מכל  חריפות  ביקורות 
הקשת הפוליטית. שר התחבורה 
ללפיד:  כתב  סמוטריץ  בצלאל 

ודמוקרטית?  ליהודית  קרה  "מה 
יאיר ידידי, הלכת לאיבוד. תודה 
כל  בסוף,  זה  את  שהוצאת  יאיר 

מילה נוספת מיותרת".
איציק  הכנסת  חבר  גם 
אלו  בימים  המתמודד  שמולי, 
לראשות העבודה תקף את לפיד 
של  אזרחיה  כל  "ממדינת  ואמר: 
יחידות  אלפי  בניית  ועד  לפיד 

לבן  כחול  יעלון  של  ביצהר  דיור 
לגוש  יקר  הכי  הסופרמרקט  זה 
הלאומי  ביתו  היא  ישראל  שלנו. 
פנימה  ובתוכה  היהודי,  העם  של 
אנו מחוייבים בשוויון גמור ל-כ-
זו  ודמוקרטית -  יהודית  ו-ל-ם! 
מגילת העצמאות, ורק לה המחנה 

שלנו מחויב".

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

ל‡ה ‡סנ ב ולמי, ברכה ינ„ל ב רה, 
‡לעזר מנחם בן ולמי, מלכה מלי ב זלפה, 

ימי חיה ב ‡ורה
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו
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רפי פרץ הקים צוות מו''מ לאיחוד בימין
פרץ רוצה לשבץ את שקד במקום השני ואת בנט ברביעי

מ‡: ח. פרנ˜ל
בשבוע  אישרה  היהודי  הבית  שועידת  לאחר 
כי־ ואת  שהיא  כפי  הרשימה  השארת  את  שעבר 
הבית  יו''ר  הקים  בלבד,  שעות  בתוך 48  הועידה  נוס 
שמ־ ומתן  משא  צוות  פרץ,  רפי  החינוך  שר  היהודי, 
טרותיו לאחד בין מפלגות הימין. לפי המתווה שפרץ 
איילת  הראשון,  במקום  הוא  יישאר  לקדם,  מעוניין 

שקד תשובץ שנייה, לאחריה בצלאל סמוטריץ ובמ־
קום הרביעי נפתלי בנט. הצוות כולל ארבעה מאנשיו: 
יו"ר הצוות הוא מנכ"ל הבית היהודי, ניר אורבך וח־
ברים בו יובל צור, ניסן סלומיאנסקי ועו״ד יעל דולב.
הצעה  לכל  לעכשיו  נכון  מסרבת  שקד  איילת 
שקד  הראשון.  במקום  הצבתה  את  כוללת  שלא 
אך  החדש,  הימין  רשימת  עם  תתמודד  כי  הצהירה 

היא פתוחה לחיבורים. 
הכול  יעשה  כי  פרץ  אמר  שעבר  בשבוע  כזכור 
איחוד של כל מפלגות הימין, אך בכל סיטואציה, הוא 
בצלאל  התחבורה  שר  זאת,  לעומת  בראש.  יעמוד 
סמוטריץ אמר כי ייוותר על כל תפקיד ועל כל מקום 

לטובת האיחוד.

ברק ממשיך 
להיערך לחזרה 

לפוליטיקה
ברק העריך בשיחות סגורות כי 

נתניהו יתקשה להתמודד מול כחול 
לבן, ישראל ביתנו וה'גוף החדש' 

אותו הוא מתכנן להקים

מ‡: ח. פרנ˜ל
הממשלה  ראש 
ברק,  אהוד  לשעבר, 
בכל  להיערך  ממשיך 
חזרתו  לקראת  הכוח 
בבחירות  לפוליטיקה 
בשיחות  הקרובות. 
אותן  שקיים,  סגורות 
מרד־ העיתונאי  חשף 
כי  ברק  אמר  גילת,  כי 
גוש  להקים  בכוונתו 
תקשה  והקמתו  נוסף 
להתמו־ נתניהו  על 
גדול  מספר  מול  דד 
"נתניהו  'אויבים'.  של 
גם  להתמודד  יתקשה 
עם  לבן,  כחול  מול 
וגם  ביתנו  ישראל  מול 
מול הגוף החדש" אמר 

ברק. 
ע''פ תוכניתו של 
מפלגה  יקים  הוא  ברק 
יצרף  אליה  חדשה, 
בעבר  כנסת  חברי 
ולאחמ''כ  ובהווה, 
הע־ למפלגת  יחבור 
מרצ,  ומפלגת  בודה, 

גוש  יחד  יהוו  הם  וכך 
לכחול  משמאל  גדול 
לכחול  ויאפשרו  לבן, 
ולקחת  להתמרכז  לבן 
מצביעים גם מהליכוד. 
של  מקורבו 
מנכ''ל  שהיה  ומי  ברק 
העצמאות,  מפלגת 
אמר  אלמליח  אושי 
אפשרות  "ישנה  כי 
ברק  שאהוד  אמיתית 
יחזור לזירה הפוליטית 
חושב  לא  אני  אבל   -
במפלגת  יקרה  שזה 

העבודה"
אל־ אמר  עוד 
ברק  "אהוד  כי  מליח 
בחיבורים  ועובד  עבד 
עשה  הוא  ובאיחודים. 
גם  מאוד  טוב  זה  את 
שלו  הקודם  בסיבוב 
ואני  הפוליטית  בזירה 
יעשה  שהוא  מעריך 
את זה גם בסיבוב הזה. 
כל הכוונה היא, בסופו 
של דבר, לא לפצל את 
לאחד  אלא   - המחנה 

את המחנה".

mailto:hamibayam@gmail.com
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רפי פרץ הקים צוות מו''מ לאיחוד בימין
פרץ רוצה לשבץ את שקד במקום השני ואת בנט ברביעי

מ‡: ח. פרנ˜ל
בשבוע  אישרה  היהודי  הבית  שועידת  לאחר 
כי־ ואת  שהיא  כפי  הרשימה  השארת  את  שעבר 
הבית  יו''ר  הקים  בלבד,  שעות  בתוך 48  הועידה  נוס 
שמ־ ומתן  משא  צוות  פרץ,  רפי  החינוך  שר  היהודי, 
טרותיו לאחד בין מפלגות הימין. לפי המתווה שפרץ 
איילת  הראשון,  במקום  הוא  יישאר  לקדם,  מעוניין 

שקד תשובץ שנייה, לאחריה בצלאל סמוטריץ ובמ־
קום הרביעי נפתלי בנט. הצוות כולל ארבעה מאנשיו: 
יו"ר הצוות הוא מנכ"ל הבית היהודי, ניר אורבך וח־
ברים בו יובל צור, ניסן סלומיאנסקי ועו״ד יעל דולב.
הצעה  לכל  לעכשיו  נכון  מסרבת  שקד  איילת 
שקד  הראשון.  במקום  הצבתה  את  כוללת  שלא 
אך  החדש,  הימין  רשימת  עם  תתמודד  כי  הצהירה 

היא פתוחה לחיבורים. 
הכול  יעשה  כי  פרץ  אמר  שעבר  בשבוע  כזכור 
איחוד של כל מפלגות הימין, אך בכל סיטואציה, הוא 
בצלאל  התחבורה  שר  זאת,  לעומת  בראש.  יעמוד 
סמוטריץ אמר כי ייוותר על כל תפקיד ועל כל מקום 

לטובת האיחוד.

ברק ממשיך 
להיערך לחזרה 

לפוליטיקה
ברק העריך בשיחות סגורות כי 

נתניהו יתקשה להתמודד מול כחול 
לבן, ישראל ביתנו וה'גוף החדש' 

אותו הוא מתכנן להקים

מ‡: ח. פרנ˜ל
הממשלה  ראש 
ברק,  אהוד  לשעבר, 
בכל  להיערך  ממשיך 
חזרתו  לקראת  הכוח 
בבחירות  לפוליטיקה 
בשיחות  הקרובות. 
אותן  שקיים,  סגורות 
מרד־ העיתונאי  חשף 
כי  ברק  אמר  גילת,  כי 
גוש  להקים  בכוונתו 
תקשה  והקמתו  נוסף 
להתמו־ נתניהו  על 
גדול  מספר  מול  דד 
"נתניהו  'אויבים'.  של 
גם  להתמודד  יתקשה 
עם  לבן,  כחול  מול 
וגם  ביתנו  ישראל  מול 
מול הגוף החדש" אמר 

ברק. 
ע''פ תוכניתו של 
מפלגה  יקים  הוא  ברק 
יצרף  אליה  חדשה, 
בעבר  כנסת  חברי 
ולאחמ''כ  ובהווה, 
הע־ למפלגת  יחבור 
מרצ,  ומפלגת  בודה, 

גוש  יחד  יהוו  הם  וכך 
לכחול  משמאל  גדול 
לכחול  ויאפשרו  לבן, 
ולקחת  להתמרכז  לבן 
מצביעים גם מהליכוד. 
של  מקורבו 
מנכ''ל  שהיה  ומי  ברק 
העצמאות,  מפלגת 
אמר  אלמליח  אושי 
אפשרות  "ישנה  כי 
ברק  שאהוד  אמיתית 
יחזור לזירה הפוליטית 
חושב  לא  אני  אבל   -
במפלגת  יקרה  שזה 

העבודה"
אל־ אמר  עוד 
ברק  "אהוד  כי  מליח 
בחיבורים  ועובד  עבד 
עשה  הוא  ובאיחודים. 
גם  מאוד  טוב  זה  את 
שלו  הקודם  בסיבוב 
ואני  הפוליטית  בזירה 
יעשה  שהוא  מעריך 
את זה גם בסיבוב הזה. 
כל הכוונה היא, בסופו 
של דבר, לא לפצל את 
לאחד  אלא   - המחנה 

את המחנה".

mailto:office@a-zilber.com
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דרישה חוצת 
מפלגות: לדחות 
את פינוי שדה 
דוב עד תחילת 

2020
חברי הכנסת ביקשו לבחון אף את 
דחיית הפינוי למשך תקופת הליכי 

התכנון שצפויים לארוך מספר 
שנים, במהלכן ימצא מענה לפגיעה 
הקשה הצפויה לעיר אילת, כלכלתה 
ותושביה ◆ יו"ר הוועדה, ח"כ משה 
גפני: "מבקשים מרה"מ להסכים 

על דחייה קריטית שגלומה בפיקוח 
נפש"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הכספים  ועדת 
דיון  קיימה  הזמנית, 
השלכות  לעניין  ארוך 
של  המידית  סגירתו 
העיר  על  דוב  שדה 
ל-1  שנקבעה  אילת, 

ביולי. 
הדיון  במהלך 
העיר,  תושבי  הציגו 
חולים,  עסקים,  בעלי 
הב־ במערכת  ובכירים 
ריאות את הנזק החמור 
המי־ בסגירה  הגלום 
ללא  השדה,  של  דית 
חברי  הולם.  תחליף 
מהאופוזיציה  הכנסת 
כאחד  והקואליציה 
קראו לדחות את הפי־
הליכי  לסיום  עד  נוי 
התכנון, ואף הוצגו תו־
את  המאפשרות  כניות 
התעופה  שדה  קיום 
החדשה.  הבניה  לצד 
במשרד  טענו  מנגד 
מקר־ ובמנהל  האוצר 
קעי ישראל לנזק כלכ־
ולפגיעה  משמעותי  לי 
בגוש  הבנייה  בתנופת 
דן, במקרה של דחייה. 
משרד  נציגי 
על  שאמון  הביטחון 
ציינו  השדה,  הפעלת 
ערוכים  אינם  הם  כי 
להמשיך להפעיל אותו 
לוגיסטית.  מבחינה 
בעלי  של  הכוח  באי 
שלא  בחרו  הקרקעות 
למרות  לדיון,  להגיע 

שהוזמנו.
עיריית  ראש 
יצחק  מאיר  אילת, 
הלוי אמר בדיון: "שדה 
דוב מהווה עורק חיים 
כתחנה  אילת,  לעיר 
לעיר  שיש  היחידה 
אילת. טסים בו מיליון 
כל  הזה  בעורק  איש, 
שנה 80 אלף טסים רק 
רפואיים,  לטיפולים 
התוכנית  יום.  כל   150
בשלב  עכשיו  נמצאת 

תקו־ בתוך  הפקדה, 
גם  ההתנגדויות.  פת 
המהלך  יתאמצו  אם 
ייקח  האישורים  של 
יש  כך  ואחר  שנתיים, 
בניית  ואת  התכנון  את 

היחידות הקרובות, 
הוועדה  יו"ר 
גפני  משה  הרב  ח"כ 
המצב  "תמונת  אמר: 
פגיעה   – כזו  היא 
באזרחים,  בחולים, 
של  שנים   3 בתיירות, 
לא  הרי  תכנון  הליכי 
כלום,  לקרות  הולך 
ימ־ לא  שהשדה  למה 

שיך לפעול?!"
הווע־ יו"ר 
הדיון:  את  סיכם  דה, 
את  לסגור  צריך  "אם 
לא  זה  לא,  או  השדה 
אנחנו  שלנו.  הדיון 
דבר  מרה"מ  מבקשים 
את  לדחות   – אחד 
הפחות  לכל  הסגירה 
עד ל-1 בינואר 2020, 
ואם ניתן אז עד קבלת 
בפועל.  האישורים  כל 
הכנ־ תתכנס  אז  עד 
ממשלה  ותהייה  סת 
המדו־ על  שתשב 
היא  הזו  הדחייה  כה. 
את  שמענו  קריטית, 
הנזק הגדול ואת נושא 
יש  לכן  הנפש,  פיקוח 
של  בהסכמה  צורך 
משרדי הממשלה. אני 
שאם  לאוצר  מזכיר 
הש־ יהיו  יתנגדו,  הם 
יגיעו  שהם  גם  לכות 
בקשות  עם  לכאן 
מבקש  אני  לקיצוצים. 
שתציגו מענה להצעה 
לדחות עד לינואר וכן 
למשך  הדחיה  לעניין 

הליכי התכנון".
הרב  ציין  בנוסף 
קבלת  לאחר  כי  גפני 
רה"מ  מצד  מענה 
הרלוונטיים  והגורמים 
שוב  הישיבה  תתכנס 

השבוע לדון בסוגיה.

04-950-9000
112

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

דרת

רם  בן ברק: מכבד את מצביעי הליכוד, אבל חושב שהם טועים
על דברי שביט: אמירה מקוממת ◆ על נתניהו: מסית ומפלג, עם הליכוד אין לנו בעיה

מ‡: ח. פרנ˜ל
לבן  כחול  מסיעת  ברק  בן  רם  הכנסת  חבר 
התייחס אתמול לאמירתו של ראש המוסד לשעבר, 
שביט, ואמר כי "הדברים מקוממים ולא נכונים. אני 
הכול  אעשה  ואני  טועים,  הליכוד  שמצביעי  חושב 
מכבד  אני  אבל  טועים,  שהם  אותם  לשכנע  כדי 
אותם. בהמשך דבריו, תקף בן ברק את נתניהו: "ראש 
הממשלה נתניהו איבד בעיני את היכולת להיות ראוי 

להיות ראש ממשלה בגלל שהוא מסית ומפלג. הוא 
אותנו.  שישרת  במקום  אותו,  לשרת  לציבור  גורם 
אני   - הליכוד  מפלגת  כלפי  לא  היא  שלי  הביקורת 
מכו־ מפלגה  היא  הליכוד  ובינה.  נתניהו  בין  מפריד 
בדת ושותפה ראויה להיות איתנו באותה הממשלה".
באירוע דומה אמר חבר הכנסת יזהר שי מכחול 
לבן כי "כחול לבן תייצר אלטרנטיבות שונות להרכ־
אחת האלטרנטיבות האפשריות".בת ממשלה - קואליציה עם המפלגות החרדיות היא 
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דרישה חוצת 
מפלגות: לדחות 
את פינוי שדה 
דוב עד תחילת 

2020
חברי הכנסת ביקשו לבחון אף את 
דחיית הפינוי למשך תקופת הליכי 

התכנון שצפויים לארוך מספר 
שנים, במהלכן ימצא מענה לפגיעה 
הקשה הצפויה לעיר אילת, כלכלתה 
ותושביה ◆ יו"ר הוועדה, ח"כ משה 
גפני: "מבקשים מרה"מ להסכים 

על דחייה קריטית שגלומה בפיקוח 
נפש"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הכספים  ועדת 
דיון  קיימה  הזמנית, 
השלכות  לעניין  ארוך 
של  המידית  סגירתו 
העיר  על  דוב  שדה 
ל-1  שנקבעה  אילת, 

ביולי. 
הדיון  במהלך 
העיר,  תושבי  הציגו 
חולים,  עסקים,  בעלי 
הב־ במערכת  ובכירים 
ריאות את הנזק החמור 
המי־ בסגירה  הגלום 
ללא  השדה,  של  דית 
חברי  הולם.  תחליף 
מהאופוזיציה  הכנסת 
כאחד  והקואליציה 
קראו לדחות את הפי־
הליכי  לסיום  עד  נוי 
התכנון, ואף הוצגו תו־
את  המאפשרות  כניות 
התעופה  שדה  קיום 
החדשה.  הבניה  לצד 
במשרד  טענו  מנגד 
מקר־ ובמנהל  האוצר 
קעי ישראל לנזק כלכ־
ולפגיעה  משמעותי  לי 
בגוש  הבנייה  בתנופת 
דן, במקרה של דחייה. 
משרד  נציגי 
על  שאמון  הביטחון 
ציינו  השדה,  הפעלת 
ערוכים  אינם  הם  כי 
להמשיך להפעיל אותו 
לוגיסטית.  מבחינה 
בעלי  של  הכוח  באי 
שלא  בחרו  הקרקעות 
למרות  לדיון,  להגיע 

שהוזמנו.
עיריית  ראש 
יצחק  מאיר  אילת, 
הלוי אמר בדיון: "שדה 
דוב מהווה עורק חיים 
כתחנה  אילת,  לעיר 
לעיר  שיש  היחידה 
אילת. טסים בו מיליון 
כל  הזה  בעורק  איש, 
שנה 80 אלף טסים רק 
רפואיים,  לטיפולים 
התוכנית  יום.  כל   150
בשלב  עכשיו  נמצאת 

תקו־ בתוך  הפקדה, 
גם  ההתנגדויות.  פת 
המהלך  יתאמצו  אם 
ייקח  האישורים  של 
יש  כך  ואחר  שנתיים, 
בניית  ואת  התכנון  את 

היחידות הקרובות, 
הוועדה  יו"ר 
גפני  משה  הרב  ח"כ 
המצב  "תמונת  אמר: 
פגיעה   – כזו  היא 
באזרחים,  בחולים, 
של  שנים   3 בתיירות, 
לא  הרי  תכנון  הליכי 
כלום,  לקרות  הולך 
ימ־ לא  שהשדה  למה 

שיך לפעול?!"
הווע־ יו"ר 
הדיון:  את  סיכם  דה, 
את  לסגור  צריך  "אם 
לא  זה  לא,  או  השדה 
אנחנו  שלנו.  הדיון 
דבר  מרה"מ  מבקשים 
את  לדחות   – אחד 
הפחות  לכל  הסגירה 
עד ל-1 בינואר 2020, 
ואם ניתן אז עד קבלת 
בפועל.  האישורים  כל 
הכנ־ תתכנס  אז  עד 
ממשלה  ותהייה  סת 
המדו־ על  שתשב 
היא  הזו  הדחייה  כה. 
את  שמענו  קריטית, 
הנזק הגדול ואת נושא 
יש  לכן  הנפש,  פיקוח 
של  בהסכמה  צורך 
משרדי הממשלה. אני 
שאם  לאוצר  מזכיר 
הש־ יהיו  יתנגדו,  הם 
יגיעו  שהם  גם  לכות 
בקשות  עם  לכאן 
מבקש  אני  לקיצוצים. 
שתציגו מענה להצעה 
לדחות עד לינואר וכן 
למשך  הדחיה  לעניין 

הליכי התכנון".
הרב  ציין  בנוסף 
קבלת  לאחר  כי  גפני 
רה"מ  מצד  מענה 
הרלוונטיים  והגורמים 
שוב  הישיבה  תתכנס 

השבוע לדון בסוגיה.

04-950-9000
112

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

דרת

רם  בן ברק: מכבד את מצביעי הליכוד, אבל חושב שהם טועים
על דברי שביט: אמירה מקוממת ◆ על נתניהו: מסית ומפלג, עם הליכוד אין לנו בעיה

מ‡: ח. פרנ˜ל
לבן  כחול  מסיעת  ברק  בן  רם  הכנסת  חבר 
התייחס אתמול לאמירתו של ראש המוסד לשעבר, 
שביט, ואמר כי "הדברים מקוממים ולא נכונים. אני 
הכול  אעשה  ואני  טועים,  הליכוד  שמצביעי  חושב 
מכבד  אני  אבל  טועים,  שהם  אותם  לשכנע  כדי 
אותם. בהמשך דבריו, תקף בן ברק את נתניהו: "ראש 
הממשלה נתניהו איבד בעיני את היכולת להיות ראוי 

להיות ראש ממשלה בגלל שהוא מסית ומפלג. הוא 
אותנו.  שישרת  במקום  אותו,  לשרת  לציבור  גורם 
אני   - הליכוד  מפלגת  כלפי  לא  היא  שלי  הביקורת 
מכו־ מפלגה  היא  הליכוד  ובינה.  נתניהו  בין  מפריד 
בדת ושותפה ראויה להיות איתנו באותה הממשלה".
באירוע דומה אמר חבר הכנסת יזהר שי מכחול 
לבן כי "כחול לבן תייצר אלטרנטיבות שונות להרכ־
אחת האלטרנטיבות האפשריות".בת ממשלה - קואליציה עם המפלגות החרדיות היא 

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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חיילים תועדו נמלטים ממיידי 
אבנים ביו"ש; צה"ל: הסרטון ערוך
הפלסטינים פרסמו סרטון ברשתות החברתיות שבו נראים שני לוחמים נמלטים 
מקבוצה של פלסטינים שזורקים לעברם אבנים ◆ זאת במהלך הפרות סדר בכפר 

קדום ◆ צה"ל: הסרטון ערוך בצורה מגמתית ואינו משקף פעולת הלוחמים

מ‡: מ. יו„
תיעוד  פרסמו  הפלסטינים 
לוחמי  שני  לכאורה  נראים  שבו 
של  גדול  ממספר  בורחים  צה"ל 
מיידים  שאלו  בזמן  פלסטינים 
עימותים  במהלך  אבנים  לעברם 

בכפר קדום, סמוך לקלקיליה.
ומ־ סדר  הפרות  במהלך 
עצמם  מצאו  ברורה  לא  סיבה 
מספרית  בנחיתות  לוחמים  שני 
אב־ מיידה  פלסטיני  המון  מול 
הסרטון,  לפי  לעברם.  שרץ  נים 
הבינו  שהלוחמים  שברגע  נראה 
הם  חיים  סכנת  להם  שנשקפת 
אלא  באוויר,  לירות  לא  החליטו 
הפלסטי־ בריצה.  לאחור  לברוח 
ולה־ לעברם  לרוץ  המשיכו  נים 

שליך אבנים.
נמסר  צה"ל  דובר  מטעם 
בתגובה: "בסרטון מוצגת הפרת 
שבמרחב  קדום  בכפר  סדר 
'שומרון',  המרחבית  החטיבה 
הוצ־ לוחמים  מספר  במסגרתו 
להגיב  בכדי  מארב  בעמדות  בו 
את  לכשסיימו  מדויקת.  בצורה 
נוספת  לעמדה  עברו  משימתם, 
מו־ לא  בסרטון  ריצה.  כדי  תוך 
הנמצאים  הכוחות  כלל  פיעים 
מג־ בצורה  ערוך  הוא  באירוע, 
פעולת  את  משקף  ואינו  מתית, 
ואת  ההפס''ד  בפיזור  הלוחמים 
שהייתה  המלאה  הסיטואציה 
הלוח־ משימת  כי  נציין  במקום. 

מים הושלמה וההפס"ד פוזר".

בעקבות חשיפת הפרטים:

בחמאס מתנגדים ל"עסקת המאה"
למרות ההבטחות לסיוע של מיליארדי דולרים לרצועה, ארגון הטרור יישר קו עם יו"ר הרשות 

הפלשתינית אבו מאזן ופרסם הודעת גינוי חריפה ל"עסקת המאה" ◆ "הממשל האמריקני 
ממשיך לחלום שנוותר על זכויותינו ועל המקומות הקדושים בתמורה לפרויקטים ולכסף"

מ‡: מ. יו„
בעקבות פרסומה של חלקה הרא־
לפיה  לשלום,  טראמפ  תכנית  של  שון 
בשיקום  דולר  מיליארד  כ-50  יושקעו 
המערבית,  והגדה  עזה  רצועת  כלכלת 
חמאס  מצד  קרה  לכתף  זוכה  היוזמה 

ויו"ר הרשות הפלשתינית. 
חמאס  אמש  שפרסם  בהודעה 
טוען הארגון כי מדובר בניסיון לוותר על 
כסף: "הממשל  בעבור  ושאיפות  ערכים 
הפל־ שהעם  לחלום  ממשיך  האמריקני 
המקומות  ועל  זכויותיו  על  יוותר  סטיני 
כל־ לפרויקטים  בתמורה  לו  הקדושים 
שהם או כסף. הביטוי האחרון לכך הוא 
כספים  גיוס  על  קושנר  של  הדברים 
בהודעה:  נכתב  עוד  בבחריין".  לוועידה 
הכל־ וההצעות  קושנר  של  "ההצהרות 
של  מטרותיה  את  חושפות  שלו  כליות 
הפלס־ העם  סוגיית  הפיכת   - הוועידה 
טיני לסוגיה הומניטארית וכלכלית לשם 
שלנו  העם  ולכך  המאה,  עסקת  מימוש 
מסרב, ואף ימשיך במאבקו על מנת לה־

כשיל זאת". 
תנועת  פרסמה  יותר  מוקדם 

המאה":  ל"עסקת  תגובתה  את  הפת״ח 
לחיסול  חזון  מציע  טראמפ  ״ממשל 
כסף  באמצעות  הפלשתינית  הסוגיה 
במ־ אופן.  בשום  לכך  נסכים  לא  ערבי. 
קום שממשל טראמפ ימשיך לסחוט את 
הפלשתינים ומדינות ערב עדיף לפתוח 
מחדש את יוזמת השלום הערבית סעו־

דית״.
הפת״ח  הנהגת  של  כנס  במהלך 
לו־ מאזן  אבו  התייחס  אמש  ברמאללה 
אמורה להיות  עידת בחריין (שבמהלכה 
הפ־ כי  ואמר  המאה")  "עסקת  מוצגת 
"מדובר  וכי  אותה  יחרימו  לשתינים 
במהלך  כי  נמסר  עוד  סופית״.  בהחלטה 
שביתה  תתקיים  בבחריין  הוועידה  ימי 
הפלשתינית  הרשות  בשטחי  כללית 
ביהודה ושומרון ויערכו הפגנות ותהלו־

כות נגד קיום הוועידה. 
בו  הפיננסי  למשבר  בהתייחס 
אבו  אמר  הפלשתינית  הרשות  נתונה 
הקשה  הכלכלי  מצבה  אף  "על  מאזן: 
הפלשתינים נחושים בסירובם לקבל את 
ומקזזת  ישראל  שגובה  המיסים  כספי 
מהם את שכר האסירים ומשפחותיהם״. 

הכספים  את  לקבל  ״נסכים  הוסיף:  הוא 
קיזוז  על  ההחלטה  שתבוטל  לאחר  רק 

המשכורות״.
איימן  ח"כ  חד"ש-תע"ל,  יו"ר 
על  תגובה  אמש  הוא  גם  פרסם  עודה, 
החלק הכלכלי של "עסקת המאה": "מי־
שהו צריך להסביר לטראמפ שאי אפשר 
את  שלא  בטח  בכסף,  הכול  את  לקנות 
השאיפות הלאומיות הצודקות של העם 
הפלשתיני. הפתרון היחיד לסכסוך הוא 
פלסטינית  מדינה  והקמת  הכיבוש  סיום 

עצמאית לצד מדינת ישראל."
פרטים  התפרסמו  יותר  מוקדם 
היא  לפיהם  המאה"  על "עסקת  חדשים 
דו־ מיליארד  כ-50  של  בשווי  מוערכת 
יושקע  מהסכום  מחצית  כאשר  לרים, 
והמחצית  הפלסטינית  הרשות  בכלכלת 
לב־ מצרים,  כלכלת  בחיזוק  השנייה 
יותר  אף  לחזק  מטרה  מתוך  וירדן,  נון 
בראיון  הפלשתינית.  הרשות  מצב  את 
יועצו  קושנר,  ג'ארד  אישר  ל"רויטרס" 
הפרטים  את  טראמפ,  של  וחתנו  הבכיר 
במהלך  יוצגו  העסקה  פרטי  כי  ואמר 

ועידת בחריין בשבוע הבא.

הממשל האמריקני מציג: 
התוכנית הכלכלית של 

"עסקת המאה"
היוזמה כוללת השקעה של חמישים מיליארד דולרים בכלכלה 

הפלסטינית ובמדינות נוספות באזור

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמריקני   הממשל 
הכותרת  את  אתמול  הציג 
הכ־ החלק  של  הראשונה 
השלום  תוכנית  של  לכלי 
הנספחת ל"עסקת המאה". 
כולל  שפורסם  המסמך 
שורה של הטבות כלכליות 
לפלס־ שמוצעים  ו'גזרים' 
הוא  שבהם  הבולט  טינים. 
של  אמריקנית  השקעה 
דול־ מיליארד  חמישים 
רים שייפרסו על פני עשר 
שנים, ויושקעו כולם בכל־

כלה האמריקנית.
המימון  מקורות 
ממדינות  מארה"ב,  יובאו 
וכן  במערב  שונות 
ממדינות ערב. כמו כן, לפי 
התוכנית צפויים להשתתף 
בפרויקט גם חברות ואנשי 

יתר־ אשר  בעולם  עסקים 
הנעת  עבור  חלקם  את  מו 

היוזמה. 
המלאה,  היוזמה 
חיבור  גם  כוללת  אשר 
תוצג  לרצועה  הגדה  בין 

ג'רארד  ידי  על  במלואה 
הוועידה.  במהלך  קושנר 
כו־ היא  הפרסומים,  לפי 
ללת 179 פרויקטים שונים 
הפלסטי־ בזירה  שיושקעו 

נית, המצרית והירדנית. 

תאונה קטלנית בין רוכבי 
אופנועי ים באילת

משיט אופנוע הים, תושב לוד בשנות ה-40 לחייו, נפצע באורח אנוש ומת בבית 
החולים ◆ רוכב האופנוע השני מאושפז במצב קשה

מ‡: מ. יו„
ה-40  בשנות  לוד  תושב 
מה־ כתוצאה  קשה  נפצע  לחייו, 
תנגשות שני אופנועי-ים במהלך 
ונפ־ באילת,  הקודם  השבוע  סוף 

טר מפצעיו.
אירעה  הימית  התאונה 
גברים  ששני  לאחר  שישי  ביום 
שהיו רכובים על אופנועי ים הת־
ראשונית  מבדיקה  בזה.  זה  נגשו 
פגע   האופנועים  אחד  כי  עולה 
האופ־ רוכב  של  האחורי  בחלקו 
נפגע  מכך  כתוצאה  האחר.  נוע 
הנהג הנפגע באורח קשה, ולאחר 

מכן נפטר מפצעיו. 
האופ־ על  רכוב  שהיה  גבר 
נוע הפוגע פונה מהמקום תחילה 
מצבו  בהמשך  אולם  קל,  במצב 

במצב  מאושפז  והוא  הידרדר 
יוספטל  החולים  בבית  קשה 

באילת. 
דיווח  העבירה  המשטרה 

הנמלים  לרשות  התאונה  אודות 
והספנות אשר תמנה חוקר בודק 

לנסיבות התאונה.

*5935 
ca.1221.org.il
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ניתוח מדאיג מאוד:

האנטישמיות האמריקנית 
צומחת ממקורות חדשים 

ומפתיעים
האם אמריקה חווה את האנטישמיות הגוברת באירופה? שאלה זו עמדה בבסיס 

הדיון בכנס שנערך בתחילת החודש על ידי המרכז לחקר הדתות של מכון 
הדסון

מ‡: יר‡ל לבי‡
מתפר־ האחרון  בעשור 
על  דיווחים  ויותר  יותר  סמים 
האנטישמיות הגואה באירופה. 
של  ורדיפות  אלימות  ונדליזם, 
רבות  במדינות  נפוצים  יהודים 
באירופה, בה לכל אחת מהן יש 
לאומית  והיסטוריה  מדיניות 
הנאציזם  לגבי  במיוחד  שונה 

במאה ה 20- והשואה.
האמ־ חושבים  מה  אבל 
חווה  אמריקה  האם  ריקנים? 

הגוב־ לזאת  זהה  אנטישמיות 
עמדה  זו  שאלה  באירופה?  רת 
המרכז  של  בכנס  הדיון  במרכז 
הדסן  מכון  של  הדת  לחופש 
החודש,  בתחילת  שהתקיים 
ובו נאמו מומחים לאנטישמיות 
תוצאות  ופורסמו  באירופה 
 2019 במאי  שנערך  הסקר 

בארה“ב.
שב־ לדוגמא  מצא  הסקר 
תתמתן,  שהאנטישמיות  מקום 
חושבים  האמריקנים  רוב 
שהאנטישמיות גוברת בארה“ב 

(ורואים בה בעיה בחברה). אבל 
20% לא מאמינים ש 6- מיליון 
ומשי־ בשואה,  נרצחו  יהודים 

בים אלה הם לרוב צעירים.
בפני  ניצבת  ”אמריקה 
באנטישמיות,  מזעזעת  עלייה 
מסורתיים  למקורות  ובנוסף 
כו־ היא  הפעם  הקיצוני,  בימין 
שמאלנים  פרוגרסיבים  ללת 
מכון  מסר  ואיסלאמיסטים“, 
על  לעיתונות  בהודעה  הדסון 

האירוע.

פעם נוספת: בג"ץ דחה 
עתירה נגד עבודות 

הוואקף בשער הרחמים 
רגבים בתגובה: "לצערנו הרב המדינה התפרקה מכל חובותיה 

ונותנת פרס למי שרומס את החוק ברגל גסה" 

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
שופט בג"ץ מני מזוז 
דחה את בקשה נוספת של 
צו  להוציא  רגבים  תנועת 
העבודות  לעצירת  ביניים 
שמבצע  חוקיות  הבלתי 
במבנה  המוסלמי  הוואקף 
שער הרחמים בהר הבית. 

השניה  הבקשה 
שבשבועות  לאחר  הוגשה 
האחרונים המשיך הוואקף 
חוקיות,  לא  בעבודות 
למרות צו סגירה שהוציא 

בירו־ השלום  משפט  בית 
האח־ מרץ  בחודש  שלים 
סגירת  על  שהורה  רון, 

המתחם לכל פעילות.
כללו  העבודות 
למואזין,  רמקול  התקנת 
תפילה  שטיחי  פריסת 
נברשות  התקנת  חדשים, 

תאורה ומחיצות.
בהחלטתו  כתב  מזוז 
בבקשה  עיון  "לאחר  כי 
לא  המשיבים,  ובתגובות 
מהחלטתי  לשנות  ראיתי 

במסגרתה   19.3.19 מיום 
לבק־ להיעתר  מצאתי  לא 

שה למתן צו ביניים". 
מת־ סגל  אבי  עו"ד 
בעק־ אומר  רגבים  נועת 
"לצערנו  ההחלטה:  בות 
התפרקה  המדינה  הרב 
מכל חובותיה ונותנת פרס 
החוק  את  שרומס  למי 
הרב  לצערנו  גסה.  ברגל 
לא  העליון  המשפט  בית 
קלוקלת  התנהגות  חסם 

ומעוותת זו".

אתר רשמי של ניו זילנד מחק 
את ישראל מהמפה

בעקבות הפרסום של המפה המזרח תיכונית, התעורר גל תלונות ברשתות 
החברתיות במדינה ודף המידע הוסר מהאתר

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרשמי  האתר   – וולינגטון 
מפה  פרסם  זילנד  בניו  להגירה 
ושו־ יהודה  ללא  ”פלשתין“  של 
יש־ את  כלל  להזכיר  ומבלי  מרון 
ראל – כך דווח בסוכנות הידיעות 

”ג‘ואיש טלגרפיק“. 
של  הפרסום  בעקבות 
התעו־ תיכונית,  המזרח  המפה 
החבר־ ברשתות  תלונות  גל  רר 
הוסר  המידע  ודף  במדינה  תיות 

מהאתר.
 Israel Institute of”
NZ“ פרסם הודעה בעניין, שבה 
ביותר  הברורה  הטעות  כי  נכתב 
ישראל  של  תיוג  היא  במפה 
 Israel כ‘פלשתין‘.  המודרנית 
Institute of NZ ביקש לדמיין 

הדעת  על  מתקבלת  הייתה  כיצד 
טעות דומה, שבה בריטניה תוצג 

כאנגליה ללא ווילס וסקוטלנד.

הדף באתר הציע מידע על 
לניו  פלשתינית  הגירה  אודות 
ירושלים  מזרח  את  וזיהה  זילנד 
המיועדת.  פלשתין  בירת  בתור 
ישראל  כי  שצוין  בעוד  כן,  כמו 
הפ־ של  מאסיבי  לדיכוי  הביאה 
האינתיפאדה  בזמן  לשתינים 
באשר  דבר  הוזכר  לא  השנייה, 

לפיגועי הטרור.
בנוסף, בעמוד הוזכרו הסנ־

קציות הכלכליות של ישראל נגד 
חמאס השולט ברצועת עזה, ללא 
פרטים נוספים או הקשר כלשהו. 
הישראלי  ”המוסד  מנכ“ל 
ההגירה  ששר  אמר  זילנד“  בניו 
במדינה צריך להתנצל על המפה 
ולאשר כי היא איננה משקפת את 

מדיניות הממשלה.

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:

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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ניתוח מדאיג מאוד:

האנטישמיות האמריקנית 
צומחת ממקורות חדשים 

ומפתיעים
האם אמריקה חווה את האנטישמיות הגוברת באירופה? שאלה זו עמדה בבסיס 

הדיון בכנס שנערך בתחילת החודש על ידי המרכז לחקר הדתות של מכון 
הדסון

מ‡: יר‡ל לבי‡
מתפר־ האחרון  בעשור 
על  דיווחים  ויותר  יותר  סמים 
האנטישמיות הגואה באירופה. 
של  ורדיפות  אלימות  ונדליזם, 
רבות  במדינות  נפוצים  יהודים 
באירופה, בה לכל אחת מהן יש 
לאומית  והיסטוריה  מדיניות 
הנאציזם  לגבי  במיוחד  שונה 

במאה ה 20- והשואה.
האמ־ חושבים  מה  אבל 
חווה  אמריקה  האם  ריקנים? 

הגוב־ לזאת  זהה  אנטישמיות 
עמדה  זו  שאלה  באירופה?  רת 
המרכז  של  בכנס  הדיון  במרכז 
הדסן  מכון  של  הדת  לחופש 
החודש,  בתחילת  שהתקיים 
ובו נאמו מומחים לאנטישמיות 
תוצאות  ופורסמו  באירופה 
 2019 במאי  שנערך  הסקר 

בארה“ב.
שב־ לדוגמא  מצא  הסקר 
תתמתן,  שהאנטישמיות  מקום 
חושבים  האמריקנים  רוב 
שהאנטישמיות גוברת בארה“ב 

(ורואים בה בעיה בחברה). אבל 
20% לא מאמינים ש 6- מיליון 
ומשי־ בשואה,  נרצחו  יהודים 

בים אלה הם לרוב צעירים.
בפני  ניצבת  ”אמריקה 
באנטישמיות,  מזעזעת  עלייה 
מסורתיים  למקורות  ובנוסף 
כו־ היא  הפעם  הקיצוני,  בימין 
שמאלנים  פרוגרסיבים  ללת 
מכון  מסר  ואיסלאמיסטים“, 
על  לעיתונות  בהודעה  הדסון 

האירוע.

פעם נוספת: בג"ץ דחה 
עתירה נגד עבודות 

הוואקף בשער הרחמים 
רגבים בתגובה: "לצערנו הרב המדינה התפרקה מכל חובותיה 

ונותנת פרס למי שרומס את החוק ברגל גסה" 

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
שופט בג"ץ מני מזוז 
דחה את בקשה נוספת של 
צו  להוציא  רגבים  תנועת 
העבודות  לעצירת  ביניים 
שמבצע  חוקיות  הבלתי 
במבנה  המוסלמי  הוואקף 
שער הרחמים בהר הבית. 

השניה  הבקשה 
שבשבועות  לאחר  הוגשה 
האחרונים המשיך הוואקף 
חוקיות,  לא  בעבודות 
למרות צו סגירה שהוציא 

בירו־ השלום  משפט  בית 
האח־ מרץ  בחודש  שלים 
סגירת  על  שהורה  רון, 

המתחם לכל פעילות.
כללו  העבודות 
למואזין,  רמקול  התקנת 
תפילה  שטיחי  פריסת 
נברשות  התקנת  חדשים, 

תאורה ומחיצות.
בהחלטתו  כתב  מזוז 
בבקשה  עיון  "לאחר  כי 
לא  המשיבים,  ובתגובות 
מהחלטתי  לשנות  ראיתי 

במסגרתה   19.3.19 מיום 
לבק־ להיעתר  מצאתי  לא 

שה למתן צו ביניים". 
מת־ סגל  אבי  עו"ד 
בעק־ אומר  רגבים  נועת 
"לצערנו  ההחלטה:  בות 
התפרקה  המדינה  הרב 
מכל חובותיה ונותנת פרס 
החוק  את  שרומס  למי 
הרב  לצערנו  גסה.  ברגל 
לא  העליון  המשפט  בית 
קלוקלת  התנהגות  חסם 

ומעוותת זו".

אתר רשמי של ניו זילנד מחק 
את ישראל מהמפה

בעקבות הפרסום של המפה המזרח תיכונית, התעורר גל תלונות ברשתות 
החברתיות במדינה ודף המידע הוסר מהאתר

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרשמי  האתר   – וולינגטון 
מפה  פרסם  זילנד  בניו  להגירה 
ושו־ יהודה  ללא  ”פלשתין“  של 
יש־ את  כלל  להזכיר  ומבלי  מרון 
ראל – כך דווח בסוכנות הידיעות 

”ג‘ואיש טלגרפיק“. 
של  הפרסום  בעקבות 
התעו־ תיכונית,  המזרח  המפה 
החבר־ ברשתות  תלונות  גל  רר 
הוסר  המידע  ודף  במדינה  תיות 

מהאתר.
 Israel Institute of”
NZ“ פרסם הודעה בעניין, שבה 
ביותר  הברורה  הטעות  כי  נכתב 
ישראל  של  תיוג  היא  במפה 
 Israel כ‘פלשתין‘.  המודרנית 
Institute of NZ ביקש לדמיין 

הדעת  על  מתקבלת  הייתה  כיצד 
טעות דומה, שבה בריטניה תוצג 

כאנגליה ללא ווילס וסקוטלנד.

הדף באתר הציע מידע על 
לניו  פלשתינית  הגירה  אודות 
ירושלים  מזרח  את  וזיהה  זילנד 
המיועדת.  פלשתין  בירת  בתור 
ישראל  כי  שצוין  בעוד  כן,  כמו 
הפ־ של  מאסיבי  לדיכוי  הביאה 
האינתיפאדה  בזמן  לשתינים 
באשר  דבר  הוזכר  לא  השנייה, 

לפיגועי הטרור.
בנוסף, בעמוד הוזכרו הסנ־
קציות הכלכליות של ישראל נגד 
חמאס השולט ברצועת עזה, ללא 
פרטים נוספים או הקשר כלשהו. 
הישראלי  ”המוסד  מנכ“ל 
ההגירה  ששר  אמר  זילנד“  בניו 
במדינה צריך להתנצל על המפה 
ולאשר כי היא איננה משקפת את 

מדיניות הממשלה.

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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נס מאומן לאודסה: משפחה 
ניצלה מתאונה מחרידה

תאונה קשה כ-50 דקות נסיעה מאודסה ◆ מדובר במשפחה ישראלית שהיתה 
בדרכה מאומן לאודסה. כשהנהג הינו ישראלי שנהג ברכב אנגלי

מ‡: יר‡ל לבי‡
נס גדול בתאונה קשה שא־
רעה כ-50 דקות נסיעה מאודסה. 
חסי־ ישראלית  במשפחה  מדובר 
די ברסלב שהיתה בדרכה מאומן 
ישראלי  הינו  כשהנהג  לאודסה. 

שנהג ברכב אנגלי.
ישראל סטאריק ראש צוות 
איחוד הצלה באומן שהיה על הקו 
וחצי  כשעה  ועידה  שיחת  עשה 
סיפר:  חולים  לבית  לפינוי  עד 
הפצועים  פונו  ראשון  ”בשלב 
כשעה  בכפר  נידח  חולים  לבית 
הוזעקו  במקביל  מאודסה.  נסיעה 
חובשי הצלה אוקראינה מאודסה 

שיצאו עם אמבולנס פרטי לפנות 
חולים  לבית  הקשה  הפצועה  את 

סביר באודסה“.
באוקראינה  ישראל  שגריר 
מידע  ”קיבלנו  מסר:  ליאון  יואל 
אוק־ הצלה  מאיחוד  ליין  און 
מעורבות  עם  תאונה  על  ראינה 
ההוד־ קבלת  ומיד  ישראלים. 
עם  בקשר  היינו  התאונה  על  עה 
כיצד  לראות  בשטח  החובשים 
למזער נזקים. וכאן המקום לבקש 
הבאים  הישראלים  מהתיירים 
הטי־ לפני  מכם  אנא  לאוקראינה 
נסי־ ביטוח  לכם  שיש  וודאו  סה 
עות רפואי לחו“ל. בכמה דולרים 

אפשר למנוע עגמת נפש מרובה“.
איחוד  מנהל  כהן  הלל  הרב 
”לאורך  סיפר:  אוקראינה  הצלה 
הפ־ עם  בקשר  היינו  הלילה  כל 
המקרה  את  וליווינו  צועים. 
בקשתנו  מכאן  ליין.  און  הקשה 
חברות  עם  ורק  אך  ליסוע  אנא 
הנסיעות המסודרות באוקראינה. 
נה־ עם  יהודית  בבעלות  חברות 
גים אחראיים ומנוסים. הכבישים 
שי־ ללא  משובשים.  באוקראינה 
לוט, בורות, שיכורים שחוצים את 
לקנוס  שמנסים  ושוטרים  הכביש 

ולמרר את החיים לנהגים“.

תרגיל חירום המדמה נפילת 
טילים באשדוד הסתיים בהצלחה

במהלך התרגיל דימו: אזעקת צבע אדום שהרעישה את שמי אשדוד, פיצוצים 
חזקים כתוצאה מנפילות טילים המלווה בפיצוצים חזקים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
הת־ אשדוד  העיר  במרכז 
של  פעולה  שיתוף  תרגיל,  קיים 
כלל כוחות חירום וביטחון מרחב 
לכיש. התרגיל דימה אירוע לחי־
במרכזי  טילים  נפילת  של  מה 
היקף  עם  באשדוד,  האוכלוסיה 
גדול של חללים, שהגיעו לתחנת 

ריכוז החללים לצורכי זיהוי. 
זק״א  מפקד  דרעי  אבי 
התרגיל  ״במהלך  אמר:  לכיש, 
שהר־ אדום  צבע  אזעקת  דימו: 
עישה את שמי אשדוד, פיצוצים 
טילים  מנפילות  כתוצאה  חזקים 
תו־ חזקים,  בפיצוצים  המלווה 
גדול  מספר  מאוד,  קשה  צאה 
המתנדבים  ונפגעים,  חללים  של 
בתחנת  החללים  כלל  את  קיבלו 
שהקימו  מיוחדת  חללים  ריכוז 
בשיתוף פעולה עם כוחות המש־
טרה חיילי פיקוד העורף, המז״פ 
והעירייה,  הפנים  משרד  אנשי 
את  ולהביא  הזיהוי  את  לזרז  כדי 
למ־ סיוע  וגם  לקבורה,  החללים 

שפחות השכולות.״
ענף  ראש  נחום  שלמה 

הפ־ במשרד  פס״ח  חללים 
המתנדבים  ״תפקיד  אמר:  נים, 
מאוד,  חשובה  היא  אסון  באירוע 
עשרות  לראות  מאליו  מובן  לא 
שהגיעו  המרחב  מכל  מתנדבים 
עושים  אתם  בתרגיל,  להשתתף 

ומסי־ במקצועיות  קודש  עבודת 
בתר־ השתתפותכם  אדירה,  רות 

גיל היתה חשובה מאוד הוכחתם 
שנמשיך  בתקווה  עצמכם,  את 
לתרגל ולא להיפגש במקרי אסון 

חס ושלום.״

רשות המיסים: אלו ההנחיות 
לבקשת פיצויים לעסקים 

בדרום והעוטף
רשות המסים פרסמה את ההנחיות וטופס התביעה המעודכנים  לבקשת 

פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה בשל נזקים לעסקים בתקופה שעד 
31 בדצמבר 2019

מ‡: יר‡ל לבי‡
באתר  פרסמה  המסים  רשות 
התקנות,  את  שלה,  האינטרנט 
המעו־ התביעה  וטופס  ההנחיות 
נזק  בגין  פיצויים  לבקשת  דכנים 
ביישובי  לעסקים  שנגרם  עקיף, 
הדרום ועוטף עזה, מ-1.5.2018 עד 

.31.12.2019
לת־ בהתאם  הם  הפיצויים 
הפיצויים,  וקרן  רכוש  מס  קנות 
ע"י  אושרה  תוקפן  שהארכת 
ביום  הכנסת  של  הכספים  ועדת 

 .13.5.2019
לפיצויים  תביעה  הגשת 
תתאפשר בתנאי ששולמה משכורת 
בשל  מעבודתם  שנעדרו  לעובדים 

המצב הביטחוני.
כמו-כן, מתוך רצון להקל על 
עסקים ולאפשר להם לשוב במהרה 
נקבע  הרגילה,  העסקים  לשגרת 
בתביעה,  הטיפול  להשלמת  עד  כי 
במלואה   הוגשה  והתביעה  ובמידה 
הודיע  ולא  תקינה  ונמצאה  כנדרש 
יום   45 בתוך  החלטתו  על  המנהל 
במלואה,  התביעה  הגשת  מיום 

תשולם לניזוק מקדמה בשיעור של 
50% מסכום הפיצויים שדרש, וזאת 

בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות.
לרשות  מעמידה  הרשות 
טל־ ושירות  מידע  מרכז  הניזוקים 
בנוגע  מענה  לקבל  ניתן  בו  פוני 
שמספרו  עקיף  נזק  בגין  לפיצויים 
03-7400703, הפועל בימים ראשון, 
 – בשעות 8:30  וחמישי  רביעי  שני, 
באמצ־ לפנות  ניתן  כן,  כמו   .15:00
nezekakif@taxes.דוא"ל עות 

הפקס:  באמצעות  או    gov.il
.076-8093570

ברגע האחרון: בוטלה הפצצה 
אמריקנית באיראן

המטוסים כבר היו באוויר, אבל הנשיא האמריקני הורה לבטל את המתקפה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לתקוף  תכננה  ארה"ב 
האחרון  ברגע  אולם  באיראן, 
המריאו  כבר  שהמטוסים  ולאחר 
ברפו־ מטרות  לתקוף  בדרכם 
הורה  טראמפ  הנשיא  בליקה, 
לבטל את המתקפה. לפי דיווחים 
הנשיא  בארה"ב,  תקשורת  בכלי 
גורמים  עם  התייעץ  האמריקני 
לתקיפה  באשר  בממשל  שונים 
באיראן.  אפשרית  אמריקנית 
כי  לי  הבהיר  אף  היועצים  אחד 
מגורמים  מקבל  שהוא  העצות 
אמ־ תגובה  דורשים  אשר  שונים 
ריקנית אינה אלא תגובה שתפגע 

בו לבסוף.
האמריקנית  התקיפה 
בסוללות  לפגוע  צפויה  הייתה 
נו־ איראניים  ובאמצעים  מכ"ם 

המתקפה  כאמור,  אולם  ספים, 
בוטלה לבסוף, זאת על אף שהמ־
טוסים כבר היו באוויר והספינות 

היו במצב אכן לשיגור טילים. 

?  600 -

*5935 
1,600,000 31,600,0001 600 000

בחסות:

9401401@gmail.com

להצטרפות 
לחץ כאן!
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לראשונה: ישראל 
מצטרפת לקרן תורמים 

בבנק העולמי
במהלך משותף למערך הסייבר ולמשרד הכלכלה והתעשייה, 

ישראל חברה לראשונה לקרן בין-לאומית בבנק העולמי במטרה 
לסייע למדינות מתפתחות לאמץ יכולות הגנת סייבר ולבנות 
תשתית לאימוץ טכנולוגיות דיגיטליות בשווקים מתעוררים

מ‡: יר‡ל לבי‡
היום  חתמה  ישראל 
על  העולמי  הבנק  עם 
רא־ פעולה  שיתוף  הסכם 
לת־ שמטרתו  מסוגו  שון 
מתפתחות  במדינות  מוך 

בתחום הגנת סייבר. 
ההסכם,  במסגרת 
בקרן  ישראל  תשתתף 
לשותפות  הבין-לאומית 
השות־ דיגיטלי.  פיתוח 
רשמי  באופן  הוכרזה  פות 
בחודש שעבר בוושינגטון, 
לראש  משותף  במעמד 
הלאומי  הסייבר  מערך 
נשיא  ולסגן  אונא  יגאל 
לתשתיות  העולמי  הבנק 

 .Makhtar Diop
תש־ זו,  במסגרת 

בקידום  ישראל  תתף 
ופרויקטים  אסטרטגיות 
עם  יחד  סייבר,  להגנת 
ברי־ יפן,  כגון  מדינות 
דנמרק,  פינלנד,  טניה, 
בקרן,  החברות  ונורבגיה, 

מרכ־ גופים  עם  גם  כמו 
זיים כגון GSMA. כחלק 
ישראל  תעניק  מההסכם, 
אסיה,  לאזורי  טכני  סיוע 
הלטי־ אמריקה  אפריקה, 

תוך  אירופה  ומזרח  נית 
שלהם  המוכנות  בניית 
לאתגרי סייבר וכן תתרום 

מיליון דולר לקרן.
ההתפתחות  עם 
השי־ של  וההתרחבות 
דיגיטליים  בכלים  מוש 
תשתיות,  פיתוח  לצורך 
למ־ סייבר  הגנת  הופכת 
אמון  בבניית  חיוני  רכיב 
ובה־ אלו  בכלים  הציבור 
הכלכלית  היציבות  בטחת 
תש־ המפתחות  במדינות 
הבנק  דיגיטליות.  תיות 
 ,DDP וקרן  העולמי 
בזי־ שלו  הביצועית  זרוע 
ערוץ  הם  הדיגיטלית,  רה 
הגנת  להרחבת  משמעותי 
הניסיון  ולהבאת  הסייבר 
הז־ למקומות  הישראלי 

שיתוף  מטרת  לו.  קוקים 
להטמיע  היא  הפעולה 
הסייבר  הגנת  נושא  את 
בכל פרויקט פיתוחי אשר 
במרחב  שימוש  עושה 
כפלטפורמה  הדיגיטלי 
בעולם  הפערים  לסגירת 

המתפתח.   
ההסכם,  במסגרת 
פרויקטים  מגוון  יקודמו 
הע־ ידע,  חלוקת  בתחומי 
יכו־ ובניית  מודעות  לאת 
לות. בנוסף, ישראל תהיה 
אחרים  במהלכים  שותפה 
פועלת  אשר  הקרן  של 
דיגי־ טכנולוגיות  לפיתוח 
המתפתח.  בעולם  טליות 
הידע  את  תחלוק  ישראל 
המוכנות  בהעלאת  שלה 
מגזרים  של  והחסינות 
סייבר,  לאירועי  קריטיים 
ותעמיד לרשות הקרן את 
ואנשי  היזמים  המומחים, 
האקדמיה שלה בתחומים 

הרלוונטיים. 
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”לאתגר את ישראל בביהמ“ש“: ארגון 
הפליטים במימון אירופי שמציף את בג“ץ

’מועצת הפליטים הנורבגית‘ (NRC) מוגדרת כארגון סיוע לפליטים אך מגישה מדי שנה מאות 
עתירות באמצעות ארגוני שמאל ובסיוע אירופי נדיב במטרה ”לשנות מדיניות“ 

מ‡: יר‡ל לבי‡
יום הפליט הבינלאומי מצוין מדי שנה ב-20 
ביוני במטרה להעלות את מודעות הציבור למיליוני 
הפליטים והעקורים ברחבי העולם שנאלצו לברוח 
פוליטית.  ורדיפה  סכסוך  מלחמה,  בשל  מבתיהם 
שפו־ לפליטים  האו“ם  נציבות  של  השנתי  הדו“ח 
מי־  70.8 של  שיא  מספר  על  מצביע  אתמול  רסם 
ליון בני אדם שנעקרו מביתם. כך מדווחת ליאורה 
 NGO המחקר  במכון  בכירה  חוקרת  הניג-כהן 

.Monitor
הפועלים  הבינלאומיים  הארגונים  אחד 
הפ־ מועצת  הוא  העולם  ברחבי  לפליטים  לסייע 
 Norwegian Refugees)  – הנורבגית  ליטים 
 1946 בשנת  שהוקם  הארגון   .Council )NRC
המסייע  עצמאי  הומניטרי  כ“ארגון  עצמו  מגדיר 
לאנשים שנאלצו לברוח“. הוא פועל אזורים בעולם 
בהם קיימים ”משברים מתמשכים“ ומספק ”ניהול 
מחנות, סיוע במזון מים נקיים, מחסה, סיוע משפטי 

וחינוך“, בין השאר בסוריה, תימן, אפגניסטן, עירק, 
למימון  זוכה  הארגון  ואוקראינה.  לבנון  קולומביה 
אירופה  ממדינות  דולר  מיליארד  כחצי  של  שנתי 

וסוכנויות האו“ם השונות.
החל משנת 2009 פועל NRC גם באזורנו. 
ביו“ש  מפעיל  הארגון  אותה  העיקרית  התוכנית 
ומזרח ירושלים נקראת ”מידע יעוץ וסיוע משפטי“ 
הרשות  בשיתוף  היקף  רחב  מיזם  והיא   ,(ICLA)
בבתי  תיקים  אלפי  לניהול  האחראי  הפלסטינית 

המשפט הישראליים.
אחת ממטרות התוכנית היא ”לסייע לפלס־
טינים לערער על צווי הריסה או על הפרות אחרות 
באמצעות מערכת בתי המשפט, על מנת לתת להם 

דחייה זמנית, ולאפשר נקיטת צעדים נוספים“. 
הארגון אחראי על הגשת 800-600 תיקים 
בשנה לבתי המשפט באמצעות עורכי דין פרטיים 
ממטרות  אחת  ופלסטינים,  ישראלים  וארגונים 
רש־ במסמכים  ביטוי  לידי  שבאות  כפי  התוכנית 
מיים של הממשלות המממנות ושל האו“ם, כוללת 

ניסיון ”לאתגר את המדיניות הישראלית דרך בתי 
הפ־ בינלאומיים“,  ומנגנונים  בישראל  המשפט 
מדיניות  לשנות  כ“מבקש  היתר  בין  מתואר  רויקט 

ונהלים שמובילים להעברה בכפייה“.
המונח  מאחורי  שמתחבא  מה  כן  אם  זה 
’סיוע הומניטרי‘ – ארגון הפועל למען פליטים בר־
חבי העולם, אך מפעיל בישראל תוכנית שמהותה 
הישראליים,  המשפט  בבתי  תיקים  אלפי  ניהול 
שמטרתה  תוכנית  העומס;  תחת  קורסים  כך  שגם 
היש־ המשפטיות  המסגרות  ניצול  היא  המוצהרת 
הממשלה.  מדיניות  על  להשפיע  מנת  על  ראליות 
הרשות  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  מתרחש  זה  כל 
האירופי  האיחוד  של  מסיבי  ובמימון  הפלסטינית 

וממשלות אירופה.
סכסוכים  מתרחשים  העולם  שברחבי  בזמן 
על  נסים  אמיתיים  עקורים  ומיליוני  מדם  עקובים 
ירו־ ובמזרח  ביו“ש   NRC ארגון  פעילות  נפשם, 
שלים מנצלת באופן ציני את סוגיית הפליטים כדי 

לקדם מטרות פוליטיות.

נתניהו יידרש להשיב 
מאות אלפי שקלים

בנוסף, וועדת ההיתרים צפויה לסרב לבקשתו של נתניהו לקבל 
תרומות לצורך מימון ההליך המשפטי נגדו

מ‡: ח. פרנ˜ל
ההיתרים  וועדת 
המדינה  מבקר  במשרד 
צפוייה מחר לסרב לבקש־
תו של ראש הממשלה בני־
תרומות  לקבל  נתניהו  מין 
מימון  לצורך  ממקורביו 
ההליך המשפטי נגדו. כמו 
להורות  הועדה  צפויה  כן 
לנתניהו להחזיר כ300 אלף 
מיליקוב־ נתן  דודו  לבן   ₪
לווה  שנתניהו  סכום  סקי 

ממנו בעבר. 
לאחרו־ פנה  נתניהו, 
יוסף  המדינה,  למבקר  נה 
לאפשר  וביקש  שפירא, 
כמה  של  הלוואה  לקבל  לו 
בתנאים  שקלים  מיליוני 
מועדפים ממקורבו ספנסר 
היא  הבקשה  פרטרידג'. 
לעקוף  נתניהו  של  נסיון 
במ־ ההיתרים  וועדת  את 
שרדו של המבקר, שדחתה 
לדברי  הזו.  הבקשה  את 
בפר־ המעורים  גורמים 
שפירא,  המבקר  צפוי  שה, 

המסיים את תפקידו בעוד 
לבק־ להיענות  כחודש, 
שת נתניהו בכפוף למספר 

תנאים. 
הגורמים,  לדברי 
יבקש  שהמבקר  התנאים 
של  אישור  הם  להציב 
לממשלה  המשפטי  היועץ 
לכך  והוכחה  למהלך 
בתנאי  תינתן  שההלוואה 

שוק. 

הוסיפו  הגורמים 
נתניהו  מדוע  ברור  לא  כי 
מהבנ־ לאחד  פונה  אינו 
מהם  ומבקש  בארץ  קים 
חשש  יש  וכי  הלוואה, 
יבצע  המדינה  מבקר  כי 
מחטף, ימים ספורים לפני 
התפקיד,  את  שיעזוב 
של  בקשתו  את  ויאשר 

רה''מ.

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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לראשונה: ישראל 
מצטרפת לקרן תורמים 

בבנק העולמי
במהלך משותף למערך הסייבר ולמשרד הכלכלה והתעשייה, 

ישראל חברה לראשונה לקרן בין-לאומית בבנק העולמי במטרה 
לסייע למדינות מתפתחות לאמץ יכולות הגנת סייבר ולבנות 
תשתית לאימוץ טכנולוגיות דיגיטליות בשווקים מתעוררים

מ‡: יר‡ל לבי‡
היום  חתמה  ישראל 
על  העולמי  הבנק  עם 
רא־ פעולה  שיתוף  הסכם 
לת־ שמטרתו  מסוגו  שון 
מתפתחות  במדינות  מוך 

בתחום הגנת סייבר. 
ההסכם,  במסגרת 
בקרן  ישראל  תשתתף 
לשותפות  הבין-לאומית 
השות־ דיגיטלי.  פיתוח 
רשמי  באופן  הוכרזה  פות 
בחודש שעבר בוושינגטון, 
לראש  משותף  במעמד 
הלאומי  הסייבר  מערך 
נשיא  ולסגן  אונא  יגאל 
לתשתיות  העולמי  הבנק 

 .Makhtar Diop
תש־ זו,  במסגרת 
בקידום  ישראל  תתף 
ופרויקטים  אסטרטגיות 
עם  יחד  סייבר,  להגנת 
ברי־ יפן,  כגון  מדינות 
דנמרק,  פינלנד,  טניה, 
בקרן,  החברות  ונורבגיה, 

מרכ־ גופים  עם  גם  כמו 
זיים כגון GSMA. כחלק 
ישראל  תעניק  מההסכם, 
אסיה,  לאזורי  טכני  סיוע 
הלטי־ אמריקה  אפריקה, 
תוך  אירופה  ומזרח  נית 
שלהם  המוכנות  בניית 
לאתגרי סייבר וכן תתרום 

מיליון דולר לקרן.
ההתפתחות  עם 
השי־ של  וההתרחבות 
דיגיטליים  בכלים  מוש 
תשתיות,  פיתוח  לצורך 
למ־ סייבר  הגנת  הופכת 
אמון  בבניית  חיוני  רכיב 
ובה־ אלו  בכלים  הציבור 
הכלכלית  היציבות  בטחת 
תש־ המפתחות  במדינות 
הבנק  דיגיטליות.  תיות 
 ,DDP וקרן  העולמי 
בזי־ שלו  הביצועית  זרוע 
ערוץ  הם  הדיגיטלית,  רה 
הגנת  להרחבת  משמעותי 
הניסיון  ולהבאת  הסייבר 
הז־ למקומות  הישראלי 

שיתוף  מטרת  לו.  קוקים 
להטמיע  היא  הפעולה 
הסייבר  הגנת  נושא  את 
בכל פרויקט פיתוחי אשר 
במרחב  שימוש  עושה 
כפלטפורמה  הדיגיטלי 
בעולם  הפערים  לסגירת 

המתפתח.   
ההסכם,  במסגרת 
פרויקטים  מגוון  יקודמו 
הע־ ידע,  חלוקת  בתחומי 
יכו־ ובניית  מודעות  לאת 
לות. בנוסף, ישראל תהיה 
אחרים  במהלכים  שותפה 
פועלת  אשר  הקרן  של 
דיגי־ טכנולוגיות  לפיתוח 
המתפתח.  בעולם  טליות 
הידע  את  תחלוק  ישראל 
המוכנות  בהעלאת  שלה 
מגזרים  של  והחסינות 
סייבר,  לאירועי  קריטיים 
ותעמיד לרשות הקרן את 
ואנשי  היזמים  המומחים, 
האקדמיה שלה בתחומים 

הרלוונטיים. 
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הפליטים והעקורים ברחבי העולם שנאלצו לברוח 
פוליטית.  ורדיפה  סכסוך  מלחמה,  בשל  מבתיהם 
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המסייע  עצמאי  הומניטרי  כ“ארגון  עצמו  מגדיר 
לאנשים שנאלצו לברוח“. הוא פועל אזורים בעולם 
בהם קיימים ”משברים מתמשכים“ ומספק ”ניהול 
מחנות, סיוע במזון מים נקיים, מחסה, סיוע משפטי 

וחינוך“, בין השאר בסוריה, תימן, אפגניסטן, עירק, 
למימון  זוכה  הארגון  ואוקראינה.  לבנון  קולומביה 
אירופה  ממדינות  דולר  מיליארד  כחצי  של  שנתי 

וסוכנויות האו“ם השונות.
החל משנת 2009 פועל NRC גם באזורנו. 
ביו“ש  מפעיל  הארגון  אותה  העיקרית  התוכנית 
ומזרח ירושלים נקראת ”מידע יעוץ וסיוע משפטי“ 
הרשות  בשיתוף  היקף  רחב  מיזם  והיא   ,(ICLA)
בבתי  תיקים  אלפי  לניהול  האחראי  הפלסטינית 

המשפט הישראליים.
אחת ממטרות התוכנית היא ”לסייע לפלס־
טינים לערער על צווי הריסה או על הפרות אחרות 
באמצעות מערכת בתי המשפט, על מנת לתת להם 

דחייה זמנית, ולאפשר נקיטת צעדים נוספים“. 
הארגון אחראי על הגשת 800-600 תיקים 
בשנה לבתי המשפט באמצעות עורכי דין פרטיים 
ממטרות  אחת  ופלסטינים,  ישראלים  וארגונים 
רש־ במסמכים  ביטוי  לידי  שבאות  כפי  התוכנית 
מיים של הממשלות המממנות ושל האו“ם, כוללת 

ניסיון ”לאתגר את המדיניות הישראלית דרך בתי 
הפ־ בינלאומיים“,  ומנגנונים  בישראל  המשפט 
מדיניות  לשנות  כ“מבקש  היתר  בין  מתואר  רויקט 

ונהלים שמובילים להעברה בכפייה“.
המונח  מאחורי  שמתחבא  מה  כן  אם  זה 
’סיוע הומניטרי‘ – ארגון הפועל למען פליטים בר־
חבי העולם, אך מפעיל בישראל תוכנית שמהותה 
הישראליים,  המשפט  בבתי  תיקים  אלפי  ניהול 
שמטרתה  תוכנית  העומס;  תחת  קורסים  כך  שגם 
היש־ המשפטיות  המסגרות  ניצול  היא  המוצהרת 
הממשלה.  מדיניות  על  להשפיע  מנת  על  ראליות 
הרשות  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  מתרחש  זה  כל 
האירופי  האיחוד  של  מסיבי  ובמימון  הפלסטינית 

וממשלות אירופה.
סכסוכים  מתרחשים  העולם  שברחבי  בזמן 
על  נסים  אמיתיים  עקורים  ומיליוני  מדם  עקובים 
ירו־ ובמזרח  ביו“ש   NRC ארגון  פעילות  נפשם, 
שלים מנצלת באופן ציני את סוגיית הפליטים כדי 

לקדם מטרות פוליטיות.

נתניהו יידרש להשיב 
מאות אלפי שקלים

בנוסף, וועדת ההיתרים צפויה לסרב לבקשתו של נתניהו לקבל 
תרומות לצורך מימון ההליך המשפטי נגדו

מ‡: ח. פרנ˜ל
ההיתרים  וועדת 
המדינה  מבקר  במשרד 
צפוייה מחר לסרב לבקש־
תו של ראש הממשלה בני־
תרומות  לקבל  נתניהו  מין 
מימון  לצורך  ממקורביו 
ההליך המשפטי נגדו. כמו 
להורות  הועדה  צפויה  כן 
לנתניהו להחזיר כ300 אלף 
מיליקוב־ נתן  דודו  לבן   ₪
לווה  שנתניהו  סכום  סקי 

ממנו בעבר. 
לאחרו־ פנה  נתניהו, 

יוסף  המדינה,  למבקר  נה 
לאפשר  וביקש  שפירא, 
כמה  של  הלוואה  לקבל  לו 
בתנאים  שקלים  מיליוני 
מועדפים ממקורבו ספנסר 
היא  הבקשה  פרטרידג'. 
לעקוף  נתניהו  של  נסיון 
במ־ ההיתרים  וועדת  את 
שרדו של המבקר, שדחתה 
לדברי  הזו.  הבקשה  את 
בפר־ המעורים  גורמים 
שפירא,  המבקר  צפוי  שה, 

המסיים את תפקידו בעוד 
לבק־ להיענות  כחודש, 
שת נתניהו בכפוף למספר 

תנאים. 
הגורמים,  לדברי 
יבקש  שהמבקר  התנאים 
של  אישור  הם  להציב 
לממשלה  המשפטי  היועץ 
לכך  והוכחה  למהלך 
בתנאי  תינתן  שההלוואה 

שוק. 

הוסיפו  הגורמים 
נתניהו  מדוע  ברור  לא  כי 
מהבנ־ לאחד  פונה  אינו 
מהם  ומבקש  בארץ  קים 
חשש  יש  וכי  הלוואה, 
יבצע  המדינה  מבקר  כי 
מחטף, ימים ספורים לפני 
התפקיד,  את  שיעזוב 
של  בקשתו  את  ויאשר 

רה''מ.
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הברחת האזרחים הגיאורגיים 
לישראל: נחשפה רשת נוספת

התפתחות בחקירה: על פי החשד, רשת ההברחות השנייה הייתה בקשר עם 
זו שנחשפה ◆ המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בחשד לביצוע עבירות על 

חוק הכניסה לישראל 

מ‡: יר‡ל לבי‡
המתנהלת  לחקירה  בהמשך 
בפשי־ למאבק  הארצית  ביחידה 
בלהב 433,  (יאל"כ)  הכלכלית  עה 
הברחת  ועניינה  גלויה  שהפכה 
יש־ למדינת  גיאורגיים  אזרחים 

ראל.
 5 נעצרו  הלילה  במהלך 
לביצוע  בחשד  נוספים  חשודים 
לישראל  כניסה  חוק  לפי  עבירות 
וכן עבירות שעניינן קשירת קשר 

לפשע וקבלת דבר במרמה.
החשודים  החשד,  פי  על 
היו חברים ברשת נוספת שעסקה 
לי־ גיאורגיים  אזרחים  בהברחת 
חברי  עם  בקשר  עמדו  וכן  שראל 

הרשת שנעצרו בראשית השבוע.
כי  עולה  מהחקירה 
לישראל  שהוכנסו  הגיאורגיים 
במרכז,  מסתור  לדירת  הועברו 
העבודה  למקומות  הועברו  ומשם 

אליהם הגיעו, שעדיין לא יודעים 
חברי  החשד,  פי  על  למשטרה. 
חברות  עובדי  ביניהם  הרשת, 
התעו־ לנמל  שירותים  המספקות 
ושיטתי  מאורגן  באופן  פעלו  פה 
מצליחים  כשהם  תקופה,  לאורך 
האבטחה  מנגנוני  על  להערים 
במעברי הגבול בנתב"ג ומבריחים 
מדי־ לתחומי  גיאורגיים  אזרחים 
במערכת  לעבור  מבלי  ישראל  נת 
כנד־ והמעברים  הדרכונים  בקרת 
רש על פי חוק. לכל אחד מחברי 
הרשת היה תפקיד מוגדר המסייע 
בהברחה תמורת בצע כסף כשהם 
מעשיהם  את  להסוות  פועלים 
מעיני רשויות האכיפה.גורם בכיר 
הרשת  חברי  כי  אמר  במשטרה 
אישורים  בעלי  היותם  את  ניצלו 
הת־ נמל  ברחבי  חופשית  לגישה 
עופה על מנת להכניס למדינה את 
האזרחים הזרים חסרי האישורים. 

הגיאורגיים  הוברחו  בהן  הדרכים 
נחקרות עתה. לדבריו, נתיב ההב־
שדרכה  "מנהרה"  מעין  הוא  רחה 

הועברו המוברחים. 
מהמשטרה נמסר כי "משט־
האמצעים  בכל  תפעל  ישראל  רת 
לח־ מנת  על  לרשותה  העומדים 
באופן  המשפיעות  עבירות  שוף 
ישיר על שלומם של האזרחים על 
העבירה  מבצעי  את  להביא  מנת 

לדין". 
התעופה  שדות  מרשות 
פעי־ "במסגרת  כי  נמסר  שלשום 
עבי־ למניעת  היחידה  של  לות 
זרים  נתינים  נתפסו  בנתב"ג  רות 
במהלך ניסיון לעקוף את ביקורת 
לטיפול  הועבר  הנושא  הגבולות. 
ישראל.  ומשטרת  הביטחון  גורמי 
תואמה  המשטרה  של  הפעילות 
זה  ובכלל  רש"ת  גורמי  כלל  עם 

הביטחון".

נשיא סין הגיע לביקור היסטורי 
בצפון קוריאה

שי ג'ינפינג ביקר בפיונגיאנג ודן עם קים ג'ונג און במשא ומתן עם ארה"ב ◆ 
השבוע ייפגשו שי וטראמפ בוועידת G-20 ביפן

מ‡ פ. יוחנן
נשיא סין שי ג'ינפינג הגיע 
קוריאה,  בצפון  היסטורי  לביקור 
המדי־ שתי  בין  מתוחה  בתקופה 
ארצות  לבין  הקומוניסטיות  נות 
הסיני  המנהיג  הוא  שי  הברית. 
קוריאה  בצפון  שמבקר  הראשון 
ב-14 השנים האחרונות. הביקור 
ידו־ ובמהלכו  יומיים  יימשך 
באתגרים  און  ג'ונג  וקים  שי  נו 
הקי־ כולל  ארה"ב,  מול  שלהם 
וושינגטון  עם  ומתן  במשא  פאון 
מנשק  פיונגיאנג  של  פירוקה  על 

גרעיני.
בעלות  שתי  בין  היחסים   
הברית מתקופת המלחמה הקרה 
הידרדרו בעקבות הניסויים הגר־
עיניים שערכה פיונגיאנג והגיבוי 
לסנק־ בייג'ינג  שמעניקה  העקבי 
ציות של האו"ם על צפון קוריאה. 
הק־ תיקון  על  עובדים  וקים  שי 
ביקר  קוריאה  צפון  שליט  שרים. 

האח־ בשנה  פעמים  ארבע  בסין 
להקלה  קוראת  ובייג'ינג  רונה, 

בסנקציות על פיונגיאנג.
שי התקבל בטקס חגיגי עם 
בבירה  התעופה  בנמל  נחיתתו 
אדם  בני  כ-10,000  פיונגיאנג. 
נופפו  צפופות,  בשורות  עמדו 
וק־ הסיני  הנשיא  לעבר  בפרחים 
אותו.  לברך  כדי  סיסמאות  ראו 
"תחי  נכתב:  שהונף  שלט  על 
הידידות והאחדות הבלתי ניתנת 
לערעור שנוצרה בדם". ברחובות 
ותוש־ סין  דגלי  נתלו  פיונגיאנג 
לקבל  כדי  ברחובות  עמדו  בים 
את פני שי. לאחר מכן קיימו שי 
וקים פגישה ראשונה לביקור, אך 

לא נמסר על מה שוחחו.
 לפי סוכנות הידיעות הסי־
למלא  יכולה  סין  שינחואה,  נית 
בשבירת  וחשוב  ייחודי  תפקיד 
מעגל אי-האמון בין צפון קוריאה 
את  לפתור  שיוכלו  כדי  לארה"ב, 
להסכמה  ולהגיע  המחלוקות 
ארה"ב  הגרעיני.  הנשק  בנושא 
לחדול  קוריאה  מצפון  דורשת 
שלה  הגרעיני  הנשק  מפיתוח 
הבינ־ הסנקציות  יוסרו  בטרם 
דורשת  קוריאה  צפון  לאומיות. 
בסין  תחילה.  יוסרו  שהסנקציות 
לה־ צריכים  שהצדדים  אומרים 
ודרישות  סבירות  "ציפיות  ציג 

ריאליסטיות".

למ"ס: מספר התחלות הבנייה צנח 
ב-22% ברבעון הראשון של השנה
ברבעון הראשון נרשמה ירידה חדה בהתחלות הבנייה, לעומת הרבעון האחרון 

של 2018 ◆ מגמת ירידה בהתחלות הבנייה מהרבעון האחרון של 2018 

מ‡ פ. יוחנן 
הל־ שפרסמה  מנתונים 
לסטטיסטיקה  המרכזית  שכה 
הדירות  היצע  כי  עולה  (למ"ס) 
הנ־ לפי  לצנוח.  ממשיך  במשק 
הבנייה  התחלות  מספר  תונים, 
צנח ב-22% ברבעון הראשון של 
בה־  ,(2019 (ינואר-מרץ  השנה 
אשתקד  האחרון  לרבעון  שוואה 
בה־  .(2018 (אוקטובר-דצמבר 

אשתקד  המקביל  לרבעון  שוואה 
(ינואר-מרץ 2018), מדובר בירי־

דה של 2.1%.
נתונים  המגמה,  נתוני 
לאחר  המתקבלים  מעובדים 
כמו  שונות  השפעות  הסרת 

מלמדים  אחרים,  ורעשים  חגים 
של  האחרון  מהרבעון  החל  כי 
בהת־ ירידה  מגמת  החלה   2018
חלות הבנייה בקצב של כ-4.4% 
בממוצע לרבעון, שהם כ-11,540 
דירות לרבעון. זאת לאחר שב-3 
אותה  של  הראשונים  הרבעונים 
שנה (בין ינואר לספטמבר 2018) 
כ-1.5%  של  עלייה  נצפתה 

בממוצע לרבעון.
החו־ במהלך 12  הכל,  בסך 

 2018 (אפריל  האחרונים  דשים 
של  בנייתן  החלה   (2019 מרץ   -
של  ירידה   - דירות  כ-48,310 
החודשים  ל-12  בהשוואה   2.1%
 2017 אפריל  (בין  להם  שקדמו 

למרץ 2018).
המ־ ישובים,  לפי  בחלוקה 
התחלות  של  ביותר  הגבוה  ספר 
האחרו־ החודשים  ב-12  הבנייה 
נים היה בתל אביב, עם כ-3,170 
דירות, עלייה של 1.5% בהשוואה 
להם.  שקדמו  החודשים  ל-12 
של  עלייה  נרשמה  בירושלים 
שהח־ דירות  כ-2,730  עם   ,5%
לה בנייתן. ביישובים אור יהודה, 
דימונה  אונו,  קריית  גדרה,  יבנה, 
הע־ מגמת  המשיכה  וגבעתיים, 
בתקופה  הבנייה  בהתחלות  ליות 
זו, כשאליה הצטרפו בשנה החו־
לפת גם אשדוד, הרצלייה, טירת 

כרמל, באר שבע וחולון.

בחסות:

ca.1221.org.il

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 
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1,600,000

להצטרפות 
לחץ כאן!

רוכב אופנוע כבן 40 נהרג 
בתאונה בין ערד לים המלח

צוותי מד"א קבעו במקום את מותו של רוכב האופנוע, שהתנגש עם רכב בכביש 31 בנגב ◆ בעקבות 
התאונה, המשטרה סגרה לתנועה את הדרך בין כיכר ערד וצומת חתרורים בשני הכיוונים

מ‡: מ. יו„
נהרג   40 כבן  אופנוע  רוכב 
 31 בדרך  מכונית  עם  בהתנגשות 
בנגב, סמוך לשפך זוהר. צוות של 
למקום,  שהוזעק  אדום,  דוד  מגן 
התאונה,  עקב  מותו.  את  קבע 
את  לתנועה  המשטרה  סגרה 

חת־ וצומת  ערד  כיכר  בין  הדרך 
רורים בשני הכיוונים.

חובש רפואת חירום במד"א 
שחר שפילקובסקי סיפר: "כשה־
רוכב  את  ראיתי  למקום  געתי 
הכרה  מחוסר  שוכב  האופנוע 
מפו־ כשהאופנוע  לרכב,  בסמוך 
עשרות  של  במרחק  לגמרי  רק 

במקום  שחלפה  רופאה  מטרים. 
מנת  על  ועצרה  לתאונה,  בסמוך 
סיפרה  רפואי,  טיפול  להעניק 
לרכב  מתחת  שכב  שהרוכב  לנו 
ללא  היה  הוא  אותו.  חילצו  והם 
דופק וללא נשימה וסבל מפגיעה 
ולא־ מאוד,  קשה  מערכתית  רב 

את  לקבוע  נאלצנו  בדיקות  חר 
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הברחת האזרחים הגיאורגיים 
לישראל: נחשפה רשת נוספת

התפתחות בחקירה: על פי החשד, רשת ההברחות השנייה הייתה בקשר עם 
זו שנחשפה ◆ המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בחשד לביצוע עבירות על 

חוק הכניסה לישראל 

מ‡: יר‡ל לבי‡
המתנהלת  לחקירה  בהמשך 
בפשי־ למאבק  הארצית  ביחידה 
בלהב 433,  (יאל"כ)  הכלכלית  עה 
הברחת  ועניינה  גלויה  שהפכה 
יש־ למדינת  גיאורגיים  אזרחים 

ראל.
 5 נעצרו  הלילה  במהלך 
לביצוע  בחשד  נוספים  חשודים 
לישראל  כניסה  חוק  לפי  עבירות 
וכן עבירות שעניינן קשירת קשר 

לפשע וקבלת דבר במרמה.
החשודים  החשד,  פי  על 
היו חברים ברשת נוספת שעסקה 
לי־ גיאורגיים  אזרחים  בהברחת 
חברי  עם  בקשר  עמדו  וכן  שראל 

הרשת שנעצרו בראשית השבוע.
כי  עולה  מהחקירה 
לישראל  שהוכנסו  הגיאורגיים 
במרכז,  מסתור  לדירת  הועברו 
העבודה  למקומות  הועברו  ומשם 

אליהם הגיעו, שעדיין לא יודעים 
חברי  החשד,  פי  על  למשטרה. 
חברות  עובדי  ביניהם  הרשת, 
התעו־ לנמל  שירותים  המספקות 
ושיטתי  מאורגן  באופן  פעלו  פה 
מצליחים  כשהם  תקופה,  לאורך 
האבטחה  מנגנוני  על  להערים 
במעברי הגבול בנתב"ג ומבריחים 
מדי־ לתחומי  גיאורגיים  אזרחים 
במערכת  לעבור  מבלי  ישראל  נת 
כנד־ והמעברים  הדרכונים  בקרת 
רש על פי חוק. לכל אחד מחברי 
הרשת היה תפקיד מוגדר המסייע 
בהברחה תמורת בצע כסף כשהם 
מעשיהם  את  להסוות  פועלים 
מעיני רשויות האכיפה.גורם בכיר 
הרשת  חברי  כי  אמר  במשטרה 
אישורים  בעלי  היותם  את  ניצלו 
הת־ נמל  ברחבי  חופשית  לגישה 
עופה על מנת להכניס למדינה את 
האזרחים הזרים חסרי האישורים. 

הגיאורגיים  הוברחו  בהן  הדרכים 
נחקרות עתה. לדבריו, נתיב ההב־
שדרכה  "מנהרה"  מעין  הוא  רחה 

הועברו המוברחים. 
מהמשטרה נמסר כי "משט־

האמצעים  בכל  תפעל  ישראל  רת 
לח־ מנת  על  לרשותה  העומדים 
באופן  המשפיעות  עבירות  שוף 
ישיר על שלומם של האזרחים על 
העבירה  מבצעי  את  להביא  מנת 

לדין". 
התעופה  שדות  מרשות 
פעי־ "במסגרת  כי  נמסר  שלשום 
עבי־ למניעת  היחידה  של  לות 
זרים  נתינים  נתפסו  בנתב"ג  רות 
במהלך ניסיון לעקוף את ביקורת 
לטיפול  הועבר  הנושא  הגבולות. 
ישראל.  ומשטרת  הביטחון  גורמי 
תואמה  המשטרה  של  הפעילות 
זה  ובכלל  רש"ת  גורמי  כלל  עם 

הביטחון".

נשיא סין הגיע לביקור היסטורי 
בצפון קוריאה

שי ג'ינפינג ביקר בפיונגיאנג ודן עם קים ג'ונג און במשא ומתן עם ארה"ב ◆ 
השבוע ייפגשו שי וטראמפ בוועידת G-20 ביפן

מ‡ פ. יוחנן
נשיא סין שי ג'ינפינג הגיע 
קוריאה,  בצפון  היסטורי  לביקור 
המדי־ שתי  בין  מתוחה  בתקופה 
ארצות  לבין  הקומוניסטיות  נות 
הסיני  המנהיג  הוא  שי  הברית. 
קוריאה  בצפון  שמבקר  הראשון 
ב-14 השנים האחרונות. הביקור 
ידו־ ובמהלכו  יומיים  יימשך 
באתגרים  און  ג'ונג  וקים  שי  נו 
הקי־ כולל  ארה"ב,  מול  שלהם 
וושינגטון  עם  ומתן  במשא  פאון 
מנשק  פיונגיאנג  של  פירוקה  על 

גרעיני.
בעלות  שתי  בין  היחסים   
הברית מתקופת המלחמה הקרה 
הידרדרו בעקבות הניסויים הגר־
עיניים שערכה פיונגיאנג והגיבוי 
לסנק־ בייג'ינג  שמעניקה  העקבי 
ציות של האו"ם על צפון קוריאה. 
הק־ תיקון  על  עובדים  וקים  שי 
ביקר  קוריאה  צפון  שליט  שרים. 

האח־ בשנה  פעמים  ארבע  בסין 
להקלה  קוראת  ובייג'ינג  רונה, 

בסנקציות על פיונגיאנג.
שי התקבל בטקס חגיגי עם 
בבירה  התעופה  בנמל  נחיתתו 
אדם  בני  כ-10,000  פיונגיאנג. 
נופפו  צפופות,  בשורות  עמדו 
וק־ הסיני  הנשיא  לעבר  בפרחים 
אותו.  לברך  כדי  סיסמאות  ראו 
"תחי  נכתב:  שהונף  שלט  על 
הידידות והאחדות הבלתי ניתנת 
לערעור שנוצרה בדם". ברחובות 
ותוש־ סין  דגלי  נתלו  פיונגיאנג 
לקבל  כדי  ברחובות  עמדו  בים 
את פני שי. לאחר מכן קיימו שי 
וקים פגישה ראשונה לביקור, אך 

לא נמסר על מה שוחחו.
 לפי סוכנות הידיעות הסי־
למלא  יכולה  סין  שינחואה,  נית 
בשבירת  וחשוב  ייחודי  תפקיד 
מעגל אי-האמון בין צפון קוריאה 
את  לפתור  שיוכלו  כדי  לארה"ב, 
להסכמה  ולהגיע  המחלוקות 
ארה"ב  הגרעיני.  הנשק  בנושא 
לחדול  קוריאה  מצפון  דורשת 
שלה  הגרעיני  הנשק  מפיתוח 
הבינ־ הסנקציות  יוסרו  בטרם 
דורשת  קוריאה  צפון  לאומיות. 
בסין  תחילה.  יוסרו  שהסנקציות 
לה־ צריכים  שהצדדים  אומרים 
ודרישות  סבירות  "ציפיות  ציג 

ריאליסטיות".

למ"ס: מספר התחלות הבנייה צנח 
ב-22% ברבעון הראשון של השנה
ברבעון הראשון נרשמה ירידה חדה בהתחלות הבנייה, לעומת הרבעון האחרון 

של 2018 ◆ מגמת ירידה בהתחלות הבנייה מהרבעון האחרון של 2018 

מ‡ פ. יוחנן 
הל־ שפרסמה  מנתונים 
לסטטיסטיקה  המרכזית  שכה 
הדירות  היצע  כי  עולה  (למ"ס) 
הנ־ לפי  לצנוח.  ממשיך  במשק 
הבנייה  התחלות  מספר  תונים, 
צנח ב-22% ברבעון הראשון של 
בה־  ,(2019 (ינואר-מרץ  השנה 
אשתקד  האחרון  לרבעון  שוואה 
בה־  .(2018 (אוקטובר-דצמבר 
אשתקד  המקביל  לרבעון  שוואה 
(ינואר-מרץ 2018), מדובר בירי־

דה של 2.1%.
נתונים  המגמה,  נתוני 
לאחר  המתקבלים  מעובדים 
כמו  שונות  השפעות  הסרת 

מלמדים  אחרים,  ורעשים  חגים 
של  האחרון  מהרבעון  החל  כי 
בהת־ ירידה  מגמת  החלה   2018
חלות הבנייה בקצב של כ-4.4% 
בממוצע לרבעון, שהם כ-11,540 
דירות לרבעון. זאת לאחר שב-3 
אותה  של  הראשונים  הרבעונים 
שנה (בין ינואר לספטמבר 2018) 
כ-1.5%  של  עלייה  נצפתה 

בממוצע לרבעון.
החו־ במהלך 12  הכל,  בסך 
 2018 (אפריל  האחרונים  דשים 
של  בנייתן  החלה   (2019 מרץ   -
של  ירידה   - דירות  כ-48,310 
החודשים  ל-12  בהשוואה   2.1%
 2017 אפריל  (בין  להם  שקדמו 

למרץ 2018).
המ־ ישובים,  לפי  בחלוקה 
התחלות  של  ביותר  הגבוה  ספר 
האחרו־ החודשים  ב-12  הבנייה 
נים היה בתל אביב, עם כ-3,170 
דירות, עלייה של 1.5% בהשוואה 
להם.  שקדמו  החודשים  ל-12 
של  עלייה  נרשמה  בירושלים 
שהח־ דירות  כ-2,730  עם   ,5%
לה בנייתן. ביישובים אור יהודה, 
דימונה  אונו,  קריית  גדרה,  יבנה, 
הע־ מגמת  המשיכה  וגבעתיים, 
בתקופה  הבנייה  בהתחלות  ליות 
זו, כשאליה הצטרפו בשנה החו־
לפת גם אשדוד, הרצלייה, טירת 

כרמל, באר שבע וחולון.

בחסות:

ca.1221.org.il

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 
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רוכב אופנוע כבן 40 נהרג 
בתאונה בין ערד לים המלח

צוותי מד"א קבעו במקום את מותו של רוכב האופנוע, שהתנגש עם רכב בכביש 31 בנגב ◆ בעקבות 
התאונה, המשטרה סגרה לתנועה את הדרך בין כיכר ערד וצומת חתרורים בשני הכיוונים

מ‡: מ. יו„
נהרג   40 כבן  אופנוע  רוכב 
 31 בדרך  מכונית  עם  בהתנגשות 
בנגב, סמוך לשפך זוהר. צוות של 
למקום,  שהוזעק  אדום,  דוד  מגן 
התאונה,  עקב  מותו.  את  קבע 
את  לתנועה  המשטרה  סגרה 

חת־ וצומת  ערד  כיכר  בין  הדרך 
רורים בשני הכיוונים.

חובש רפואת חירום במד"א 
שחר שפילקובסקי סיפר: "כשה־
רוכב  את  ראיתי  למקום  געתי 
הכרה  מחוסר  שוכב  האופנוע 
מפו־ כשהאופנוע  לרכב,  בסמוך 
עשרות  של  במרחק  לגמרי  רק 

במקום  שחלפה  רופאה  מטרים. 
מנת  על  ועצרה  לתאונה,  בסמוך 
סיפרה  רפואי,  טיפול  להעניק 
לרכב  מתחת  שכב  שהרוכב  לנו 
ללא  היה  הוא  אותו.  חילצו  והם 
דופק וללא נשימה וסבל מפגיעה 
ולא־ מאוד,  קשה  מערכתית  רב 

את  לקבוע  נאלצנו  בדיקות  חר 

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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הפד הותיר את הריבית ללא 
שינוי - 2.5%-2.25%

בתום ישיבה בת יומיים של חברי ועדת השוק הפתוח, הבנק המרכזי הותיר את 
הריבית ללא שינוי ◆ האירו מגיב בתנודה חדה מול הדולר ומטפס ב-0.5%

מ‡ פ. יוחנן
את  הותיר  הפדרלי  הבנק 
שינוי  ללא  בארה"ב  הריבית 
וזאת   ,2.25%-2.5% של  ברמה 
יומיים  בת  מתוחה  ישיבה  בתום 
הפתוח.  השוק  ועדת  חברי  של 
בהתאם  הינה  הריבית  החלטת 
האנלי־ של  המוקדמות  לתחזיות 
סטים בשוק. יחד עם זאת, נמסר 

כי הפד צופה הורדת ריבית אחת 
ב-2020.

בתגובה, האירו מגיב בתנו־
ומט־ הדולר  מול  מעלה  חדה  דה 

פס ב-0.5%.
והצ־ הנמוכה,  האבטלה 
האמריקאי,  המשק  של  מיחה 
בעוד  לפד,  נוחה  קרקע  מהווים 
הסתברות  כיום  נותנים  החוזים 
כבר  ריבית  להפחתת   85% של 

מגלמים  ולמעשה  יולי,  בחודש 
של  ריבית  הפחתות   3 לחלוטין 

25 נ"ב עד סוף השנה.
גם אחרי שלוש שנים וחצי 
הריבית  ריבית,  העלאות  של 
 2.5% על  היום  עומדת  בארה"ב 
שלא  מה  העליון).  (בטווח  בלבד 
תמרון  מרחב  הרבה  לפד  מותיר 
הכ־ המצב  אם  הריבית  להורדת 

לכלי יורע משמעותית.

מדענים הצליחו לתעד "שירה" 
של הלווייתן הנדיר בעולם

רק כ-30 פרטים מהמין אובלנה צפון-פסיפית נותרו בטבע, ועתה הצליחו 
חוקרים לתעד את דרך ההתקשרות הייחודית שלהם

מ‡ פ. יוחנן
לראשו־ תיעדו  מדענים 
של  נדיר  מין  של  "שירה"  נה 
הכחדה  בסכנת  המצוי  לווייתנים 
מהמ־ ימיים  ביולוגים  חמורה. 
ואט־ לאוקיינוסים  הלאומי  נהל 
של  תבניות  הקליטו  מוספירה 
קריאות מלווייתנים ממין אובלנה 
צפון-פסיפית. לפי ההערכות, רק 
נותרו  הזה  מהמין  פרטים  כ-30 

בטבע.
אחת  קריינס,  ג'סיקה 
לרשת  אמרה  במרכז,  המומחיות 

NBC כי המדענים עקבו במשך 
ארבעה "שי־ אחרי  שנים  שמונה 
מקומות  בחמישה  שונים  רים" 
אלס־ שלחופי  ברינג  בים  שונים 
כש־ ב-2010,  החל  המחקר  קה. 
חוקרים ימיים שמעו תבניות קול 
הצליחו  לא  הם  שאותן  מוזרות 

לזהות.
הם בחנו הקלטות שנאספו 
במשך שבע שנים, לפני שהצליחו 
על  מופקים  שהצלילים  לקבוע 
ולאמת  צפון-פסיפי  אובלנה  ידי 
מבעלי  הגיעו  שבקעו  שהקולות 

החיים הנדירים שאחריהם עקבו.
התגלית  כי  אמר  הצוות 
לגבי  נוספות  לשאלות  הובילה 
האוב־ אם  כולל  בכללותו,  המין 
או  ייחודי  הצפון-פסיפית  לנה 
"יכול  שרים.  האובלנות  שכל 
להיות שנותרו כל כך מעט מהם, 
עד שהם חשים צורך לקרוא אחד 
קרובות",  לעתים  לשיר  או  לשני 
ספקול־ "זאת  קריינס.  אמרה 
מחקים  שהם  ייתכן  אבל  ציה, 
קצת לווייתנים גדולי סנפיר. הם 

נראים לידם לעתים קרובות".

איש העסקים פטריק דרהי רוכש את 
סותבי'ס תמורת 3.7 מיליארד דולר
סותבי'ס, אחד מהמתווכים הגדולים בעולם האמנות, יירכש על ידי איש 

העסקים הישראלי-צרפתי לפי מחיר של 57 דולרים למניה

מ‡ פ. יוחנן
הישראלי-צר־ העסקים  איש 
פתי פטריק דרהי רוכש את סותביס 
, בית המכירות הפומביות מהגדולים 
מי־  3.7 תמורת  האמנות,  בעולם 

ליארד דולר.
חברת  כי  הודיעה  סותביס 
יזם  שבבעלות   ,BidFair USA
דרהי,  פטריק  והטלקום  התקשורת 
במזומן,  למניה  דולרים   57 תשלם 
ובכך סותביס תהפוך לחברה פרטית.
מדובר באפסייד של 61% על 
מחיר הסגירה של המניה ביום שישי 
האחרון בוול סטריט - 35.39 דולרים 
למניה, המשקף לחברה טרם העסקה 

שווי שוק של 26 מיליארד דולר.
כעת  מזנקת  סותביס  מניית 
יורק  בניו  בטרום-מסחר  בכ-60% 
העסקה  חודשים.   11 של  לשיא 
של  הרביעי  ברבעון  להיסגר  צפויה 

2019, לאחר אישור בעלי המניות.
מחזיק  דרהי  כי  יצויין 
הישרא־ הוט  בחברת  בשליטה 
אלטיס  חברת  באמצעות  לית 

שבבעלותו.
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תעריפי המים יתייקרו ביולי 
בשיעור של 2.4%

משמעות המהלך למשקי הבית היא תוספת של כ-35 שקל לשנה ◆ בתחילת 
השנה כבר התייקרו המים בשיעור של 4%

מ‡ פ. יוחנן
תעריפי המים יתייקרו בתחי־
לת יולי בשיעור של 2.4%. כך על פי 

החלטת רשות המים.
למשקי  המהלך  משמעות 
שקל  כ-35  של  תוספת  היא  הבית 
משפ־ של  ממוצעת  (לצריכה  לשנה 
חה בת 4 נפשות הצורכת כ-15 מ"ק 
שקל).   112 כ-  של  בעלות  לחודש 
משמעו־ תשפיע  לא  אולי  העלייה 

אבל  הבית,  משקי  הוצאות  על  תית 
בפועל היא מגיעה לאחר התייקרות 
בתחילת  כ-4%  של  בשיעור  שנייה 

השנה.
שע־ טוענים  המים  ברשות 
"בשל  נדרשת  התעריפים  ליית 
בחודש  יותר  גבוהה  מדד  עליית 
מאי, עלויות רכישה נוספת של מים 
בהכרה  נוספים  ושינויים  מותפלים 
בעקבות השימוע בעיקר ברכיבי הון 

מת־ שפכים  טיהור  במתקני  והכרה 
קדמים יותר".

לפיכך, מיולי הקרוב, התעריף 
לכמות מוכרת (התעריף הנמוך, עד 7 
קוב לתושב) יתקבע על 7.079 שקל 
למ"ק  שקל   6.880 (במקום  למ"ק 
כמות  לכל  התעריף  ואילו  כיום) 
יעמוד  הגבוה)  (התעריף  נוספת 
(במקום  למ"ק  שקל  כ-13.153  על 

12.955 שקל למ"ק כיום).

ראש עיריית ירושלים רוצה לקדם 
פינוי בינוי ענק במסלול מהיר

מדובר בפרויקט בקרית מנחם הכולל מבנים במצב פיזי ירוד, כשבמקומם 
מתוכננים מגדלי מגורים עם כ-1,800 דירות חדשות ◆ מוסדות התכנון 

מתנגדים לקידום התוכנית בהליכים מהירים בותמ"ל

מ‡ פ. יוחנן
ירושלים,  עיריית  ראש   
תו־ להעביר  מבקש  ליאון,  משה 
היקף  רחבת  בינוי  פינוי  כנית 
מנחם  קרית  בשכונת  המתוכננת 
בהליכים  לקידום  בירושלים, 
לקי־ (ועדה  בותמ"ל  מהירים 
לדיור),  מועדפים  מתחמים  דום 
לבנייה  ענק  מתחמי  שמאשרת 
זאת  מהירים.  בהליכים  למגורים 
התכנון.  מוסדות  לעמדת  בניגוד 
התוכנית מיועדת לשורת בניינים 
מאות  הכוללים  נוריות,  ברחוב 
מתוכננים  במקומם  דיור  יחידות 
די־ כ-1,800  עם  מגורים,  מגדלי 

רות חדשות.
מנחם  קרית  שכונת 
העיר  מערב  בדרום  ממוקמת 

הטרוגנית  אוכלוסייה  וכוללת 
חילוניות,  מעורבות,  קהילות  עם 
מסורתיות ודתיות לאומיות, המ־
במצב  במבנים  ברובם  תגוררים 
מיועדת  התוכניות  ירוד.  פיזי 
בתו־ שסומן  הנוריות,  למתחם 
כמוקד  האזור  של  האב  כנית 
בשלוש  עירונית.  להתחדשות 
החברה  החלה  האחרונות  השנים 
עירונית  להתחדשות  העירונית 
למתחם,  מקדים  בתכנון  מוריה 
ונידונה  מתקדמת  כשהתוכנית 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  בוועדה 

במינהל התכנון.
ששלח  במכתב  זאת  עם 
הרשות  לסמנכ"ל  ליאון, 
עירו־ להתחדשות  הממשלתית 
נית, עינת גנון, הוא מבקש להע־

ביר את המשך הקידום של התו־
כנית לוותמ"ל, המאשרת כיום גם 
מתחמים של התחדשות עירונית. 
"בנוסף  במכתב:  שמצוין  כפי 
למורכבות  התכנונית,  לבשלות 
הירוד,  הפיזי  ולמצב  החברתית 
עיריית ירושלים נדרשת להגדיל 
במהירות את היצע יחידות הדיור 
בתפנית  מדובר  בעיר.  למגורים 
תוספת  מבחינת  משמעותית 

יחידות הדיור לעיר"

שיבושים בנתב"ג עקב מחסור 
בכוח אדם

ברשות שדות התעופה טענו כי עובדים דיווחו על מחלה ולא הגיעו לעבודתם 
כאות הזדהות עם המאבק נגד סגירת שדה דב ◆ בוועד העובדים הכחישו את 

הטענה

מ‡ פ. יוחנן
שדות  רשות  עובדי  ועד 
מח־ בעקבות  כי  הודיע  התעופה 
סור בכוח אדם ייתכנות שיבושים 
תקופת  לקראת  הטיסות.  בלוח 
ובחגים  בקיץ  העמוסה  הטיסות 
הטיסות,  במספר  עלייה  קיימת 
מספיק  אין  התעופה  בנמלי  אך 

כוח אדם, לרבות פקחי טיסה.
התעופה  שדות  ברשות 
טענו כי עובדים דיווחו על מחלה 
הז־ כאות  לעבודתם  הגיעו  ולא 
דהות עם המאבק נגד סגירת נמל 
התעופה שדה דב בתל אביב. עם 
הכחישו  העובדים  בוועד  זאת, 
אין  התוהים  "לכל  הטענה.  את 
אם  אלא  דב.  שדה  לפינוי  קשר 
יצאו  טיסות  שעוד  היא  הכוונה 
מנתב"ג בעת מחסור בכוח אדם", 

מסרו בוועד.
הפגינו  שעבר  בשבוע 
מאות תושבי אילת מול בית ראש 
על  במחאה  בירושלים  הממשלה 
סגירת שדה דב. המפגינים אחזו 
בשלטים ועליהם נכתב: "לא סו־
החמצן  צינור  דב  שדה  את  גרים 

לא  זה  אילת  ו"תושב  אילת"  של 
שם הדבר הזה נושם". עוד נשמ־
המתוכנן  המהלך  נגד  קריאות  עו 
בנימין  הממשלה  ראש  ומובילו 
צעקו:  מהמוחים  כשחלק  נתניהו 

"ביבי הביתה".
עיריית  ראש  במקביל, 
הודיע  הלוי,  יצחק  מאיר  אילת, 
כי הוא עוזב את הליכוד בעקבות 
וע־ "עבורי  דב.  שדה  סגירת 

בשעת  מדובר  אילת  תושבי  בור 
קוראים  "אנחנו  אמר.  חירום", 
אחריות  לגלות  הממשלה  לראש 
לע־ הגזרה.  רוע  את  ולדחיות 

להנחית  שרוצים  הגרזן  את  צור 
מדובר  אילת,  העיר  את  שיחסל 
במהלך שמתעמר באזרחי אילת. 
הר־ בדרום  תשרתו  לכו  שאומר 

חוק ואז זונח אותם לאנחות".
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תעריפי המים יתייקרו ביולי 
בשיעור של 2.4%

משמעות המהלך למשקי הבית היא תוספת של כ-35 שקל לשנה ◆ בתחילת 
השנה כבר התייקרו המים בשיעור של 4%

מ‡ פ. יוחנן
תעריפי המים יתייקרו בתחי־
לת יולי בשיעור של 2.4%. כך על פי 

החלטת רשות המים.
למשקי  המהלך  משמעות 
שקל  כ-35  של  תוספת  היא  הבית 
משפ־ של  ממוצעת  (לצריכה  לשנה 
חה בת 4 נפשות הצורכת כ-15 מ"ק 
שקל).   112 כ-  של  בעלות  לחודש 
משמעו־ תשפיע  לא  אולי  העלייה 

אבל  הבית,  משקי  הוצאות  על  תית 
בפועל היא מגיעה לאחר התייקרות 
בתחילת  כ-4%  של  בשיעור  שנייה 

השנה.
שע־ טוענים  המים  ברשות 
"בשל  נדרשת  התעריפים  ליית 
בחודש  יותר  גבוהה  מדד  עליית 
מאי, עלויות רכישה נוספת של מים 
בהכרה  נוספים  ושינויים  מותפלים 
בעקבות השימוע בעיקר ברכיבי הון 

מת־ שפכים  טיהור  במתקני  והכרה 
קדמים יותר".

לפיכך, מיולי הקרוב, התעריף 
לכמות מוכרת (התעריף הנמוך, עד 7 
קוב לתושב) יתקבע על 7.079 שקל 
למ"ק  שקל   6.880 (במקום  למ"ק 
כמות  לכל  התעריף  ואילו  כיום) 
יעמוד  הגבוה)  (התעריף  נוספת 
(במקום  למ"ק  שקל  כ-13.153  על 

12.955 שקל למ"ק כיום).

ראש עיריית ירושלים רוצה לקדם 
פינוי בינוי ענק במסלול מהיר

מדובר בפרויקט בקרית מנחם הכולל מבנים במצב פיזי ירוד, כשבמקומם 
מתוכננים מגדלי מגורים עם כ-1,800 דירות חדשות ◆ מוסדות התכנון 

מתנגדים לקידום התוכנית בהליכים מהירים בותמ"ל

מ‡ פ. יוחנן
ירושלים,  עיריית  ראש   
תו־ להעביר  מבקש  ליאון,  משה 
היקף  רחבת  בינוי  פינוי  כנית 
מנחם  קרית  בשכונת  המתוכננת 
בהליכים  לקידום  בירושלים, 
לקי־ (ועדה  בותמ"ל  מהירים 
לדיור),  מועדפים  מתחמים  דום 
לבנייה  ענק  מתחמי  שמאשרת 
זאת  מהירים.  בהליכים  למגורים 
התכנון.  מוסדות  לעמדת  בניגוד 
התוכנית מיועדת לשורת בניינים 
מאות  הכוללים  נוריות,  ברחוב 
מתוכננים  במקומם  דיור  יחידות 
די־ כ-1,800  עם  מגורים,  מגדלי 

רות חדשות.
מנחם  קרית  שכונת 
העיר  מערב  בדרום  ממוקמת 

הטרוגנית  אוכלוסייה  וכוללת 
חילוניות,  מעורבות,  קהילות  עם 
מסורתיות ודתיות לאומיות, המ־
במצב  במבנים  ברובם  תגוררים 
מיועדת  התוכניות  ירוד.  פיזי 
בתו־ שסומן  הנוריות,  למתחם 
כמוקד  האזור  של  האב  כנית 
בשלוש  עירונית.  להתחדשות 
החברה  החלה  האחרונות  השנים 
עירונית  להתחדשות  העירונית 
למתחם,  מקדים  בתכנון  מוריה 
ונידונה  מתקדמת  כשהתוכנית 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  בוועדה 

במינהל התכנון.
ששלח  במכתב  זאת  עם 
הרשות  לסמנכ"ל  ליאון, 
עירו־ להתחדשות  הממשלתית 
נית, עינת גנון, הוא מבקש להע־

ביר את המשך הקידום של התו־
כנית לוותמ"ל, המאשרת כיום גם 
מתחמים של התחדשות עירונית. 
"בנוסף  במכתב:  שמצוין  כפי 
למורכבות  התכנונית,  לבשלות 
הירוד,  הפיזי  ולמצב  החברתית 
עיריית ירושלים נדרשת להגדיל 
במהירות את היצע יחידות הדיור 
בתפנית  מדובר  בעיר.  למגורים 
תוספת  מבחינת  משמעותית 

יחידות הדיור לעיר"

שיבושים בנתב"ג עקב מחסור 
בכוח אדם

ברשות שדות התעופה טענו כי עובדים דיווחו על מחלה ולא הגיעו לעבודתם 
כאות הזדהות עם המאבק נגד סגירת שדה דב ◆ בוועד העובדים הכחישו את 

הטענה

מ‡ פ. יוחנן
שדות  רשות  עובדי  ועד 
מח־ בעקבות  כי  הודיע  התעופה 
סור בכוח אדם ייתכנות שיבושים 
תקופת  לקראת  הטיסות.  בלוח 
ובחגים  בקיץ  העמוסה  הטיסות 
הטיסות,  במספר  עלייה  קיימת 
מספיק  אין  התעופה  בנמלי  אך 

כוח אדם, לרבות פקחי טיסה.
התעופה  שדות  ברשות 
טענו כי עובדים דיווחו על מחלה 
הז־ כאות  לעבודתם  הגיעו  ולא 
דהות עם המאבק נגד סגירת נמל 
התעופה שדה דב בתל אביב. עם 
הכחישו  העובדים  בוועד  זאת, 
אין  התוהים  "לכל  הטענה.  את 
אם  אלא  דב.  שדה  לפינוי  קשר 
יצאו  טיסות  שעוד  היא  הכוונה 
מנתב"ג בעת מחסור בכוח אדם", 

מסרו בוועד.
הפגינו  שעבר  בשבוע 
מאות תושבי אילת מול בית ראש 
על  במחאה  בירושלים  הממשלה 
סגירת שדה דב. המפגינים אחזו 
בשלטים ועליהם נכתב: "לא סו־
החמצן  צינור  דב  שדה  את  גרים 

לא  זה  אילת  ו"תושב  אילת"  של 
שם הדבר הזה נושם". עוד נשמ־
המתוכנן  המהלך  נגד  קריאות  עו 
בנימין  הממשלה  ראש  ומובילו 
צעקו:  מהמוחים  כשחלק  נתניהו 

"ביבי הביתה".
עיריית  ראש  במקביל, 
הודיע  הלוי,  יצחק  מאיר  אילת, 
כי הוא עוזב את הליכוד בעקבות 
וע־ "עבורי  דב.  שדה  סגירת 

בשעת  מדובר  אילת  תושבי  בור 
קוראים  "אנחנו  אמר.  חירום", 
אחריות  לגלות  הממשלה  לראש 
לע־ הגזרה.  רוע  את  ולדחיות 
להנחית  שרוצים  הגרזן  את  צור 
מדובר  אילת,  העיר  את  שיחסל 
במהלך שמתעמר באזרחי אילת. 
הר־ בדרום  תשרתו  לכו  שאומר 

חוק ואז זונח אותם לאנחות".
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בר מצווה מרגשת לנערים יתומים בכותל
בפעם הכ"ח ברציפות, חגגו עשרה נערים יתומים בר מצווה בטקס מרגש שערכו 

עבורם ארגונים של חסידי חב"ד, הפועלים עם יתומים ואלמנות במעגל השנה

מ‡: יר‡ל לבי‡
חגגו  ברציפות,  ה-28  בפעם 
מצווה  בר  יתומים  נערים  עשרה 
חסידי  עבורם  שערכו  מרגש  בטקס 

חב"ד. 
הנערים קיבלו במתנה תפילין 
מהודרות, ביגוד יוקרתי וחת"ת עם 
שה־ הגדולה  השמחה  אישי.  כיתוב 
לתו־ ועלייה  שחרית  בתפילת  חלה 
המשיכה  מקדשנו,  בית  בשריד  רה 
התורה  אש  באולם  מושקע  באירוע 
עין  הותיר  שלא  הכותל,  ברחבת 

אחת יבשה
השמחה הגדולה החלה בטקס 
מרומם ברחבת הכותל המערבי, שם 
התפללו הנערים שחרית ועלו לתו־

רה. קודם לכן, הוענקו להם תפילין 
מהודרות.

הנערים  עלו  התפילה,  בסיום 
'אש  לישיבת  משפחותיהם  ובני 
קיבלו  שם  הכותל,  ברחבת  התורה', 
אישיות,  יוקרתיות  מתנות  שורת 
מהודר  חת"ת  ספר  ביגוד,  ובהם 

ועוד.
לאחר מכן נערכה החגיגה הג־
דולה לכבודם של חתני בר המצווה, 
כשצוות 'חיוכו של ילד', בניהולו של 
הרב מרדכי חממי, רקד במשך שעה 
ובני  הנרגשים  הנערים  עם  ארוכה 

משפחותיהם.

מכה לשופרסל: עקב הטעיה 
בכשרות תשלם פיצוי של כמליון ש'

בעקבות תובענה ייצוגית, לפיה נכתב על גבי עוגיות אותן מייבאת 
שופרסל כי הן בהשגחת OU ובאישור הרבנות הראשית לישראל, למרות 

שהדבר איננו נכון, תיאלץ שופרסל לשלם מיליון שקלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
תאלץ  שופרסל  חברת 
אלף  מ-740  יותר  לשלם 
ללקוחותיה,  כפיצוי  ש"ח 
ייבאה  אשר  שעוגיות  לאחר 
מאיטליה ועליהן נכתב כי הן 
 OU הכשרות ועד  בהשגחת 
הראשית  הרבנות  ובאישור 
לישראל, כלל לא עמדו תחת 
במשך  אלו  גופים  השגחת 
מפרסם  כך  ארוכה.  תקופה 

אבישי גרינצייג ב'מעריב'.
נמסר  שופרסל  מטעם 
"המוצר  כי  המשפט  בבית 
מטעם  השגחה  תחת  יוצר 
באיטליה,  מוסמכים  גורמים 
הכ־ דרישות  לכלל  ובהתאם 
כך  תורה,  דין  פי  על  שרות 
המו־ הלכתית  שמבחינה 
כשרותית  השגחה  בעל  צר 
מלאה, וזאת אף בהתאם לת־
צהיר מפורש מטעם הסמכות 
באתר  המשגיחה  הרבנית 

היצור באיטליה". 
מסר  אמרגי  אייל  עו"ד 
"אני  הדין:  לפסק  בתגובה 
לאור  יצא  שהצדק  שמח 
ילמדו  שהיצרנים  ומקווה 
איש  הלקוחות.  את  לכבד 
מודה  ואני  ואמונתו.  איש 
אביע־ חי  יוסף  לעו"ד  מאוד 
אליאס  אריה  בן  ממשרד  זיז 
ושות על העבודה המקצועית 

והמצויינת".

הצלם והמחנך:

הרב ברוך אוביץ ז"ל
נפטר לאחר שנים של סבל במחלה הנוראה ◆ רבים 
התפללו ועוררו רחמים עליו אך בצער נגזרה הגזירה

מ‡: יר‡ל 
לבי‡

בקרעט־ אבל 
שנות  לאחר  שניף, 
הלך  ויסורים  סבל 
לעולמו צלם הרבנים 
המ־ והאדמורי"ם 
אהוב  שהיה  פורסם 
ברוך  הרב  כולם,  על 

אוביץ ז"ל.
ז“ל  המנוח 
בירושלים  נולד 
לאביו  תשט“ו  בשנת 
הרה“ח  שיבלחט“א 
רבי זאב אוביץ ולאמו 
שתחיה.  מרים  מרת 
בתל־ למד  בילדותו 
חיים‘  ’עץ  תורה  מוד 
סניף סיני ובגיל עשר 
בתלמוד  ללמוד  עבר 
מאוחר  גור.  תורה 
ברק,  לבני  עבר  יותר 
ל‘אמרי  נקשר  שם 
ולבנו  מויז‘ניץ  חיים‘ 

בעל ’הישועות משה‘ 
זצ“ל. 

ו  ת ו ר ח ב ב
לאדמו“ר  התקשר 
הרה"ק רבי דוד משה 
זצ“ל  מקרעטשניף 
לאחר  לחסידו.  והפך 
התגורר  נישואיו 
ובירושלים  בטבריה 
עבר  יותר  ומאוחר 

לביתר עילית.
ר'  ז"ל  המנוח 
כאחד  נודע  ברוך 
היחידים  הצלמים 
נשים  מצלם  שאינו 
דו־ לתעד  וזכה  כלל, 

אדמו"רים  של  רות 
למשל  כך  ורבנים. 
בחוגי העדה החרדית 
היחיד  הצלם  הוא 
נפתחה  דלת  שכל 

למענו.
מכריו מספרים 
עליו כי היה אדם יקר 

עוד  ומעלה,  משכמו 
שהוא  לפני  הרבה 
היה צלם הוא היה גר 
ומל־ מחנך  בטבריה 
מד במסירות ואהבה, 
בכל  משקיע  היה 
אדם  מהלב,  תלמיד 
הצי־ כלל  על  אהוב 
חם,  לב  לו  היה  בור, 
שייסדו  מהמלמדים 
תורה  תלמוד  את 

תפארת טבריה.  
ימי  במהלך 
זכה  הוא  אשפוזו 
גדולי  של  לביקורם 
ישראל אצלו. בשישי 
השיב  הוא  ערש"ק 
בן  כשהוא  נשמתו 
הלווייתו  בלבד.   63
 14:00 בשעה  נערכה 
מביהמ“ד קרעטשניף 
ברחובות, והוא נטמן 
קרעשטניף  בחלקת 
בבית העלמין .בעיר.
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אוָֹתם. ר חוִֹלים ּוְלַרפְּ ית - ְלַבקֵּ ִלישִׁ שְׁ
ִדְכִתיב (שיר השירים  חּוד כְּ ִכיָנה ִהיא חוַֹלת ַאֲהָבה ֵמַהיִּ ַהשְּׁ ְך ָידּוַע שֶׁ כָּ

כּוִני  ִדְכִתיב (שָׁם) "ַסמְּ ִנים ָיִפים כְּ ַיד ָהָאָדם ְלָהִביא ָלּה ַסמָּ ב, ה) ּוְרפּוָאָתּה בְּ

יׁשוֹת  ּסוֹד ֲאשִׁ ף לט:) שֶׁ ּקּוִנים (דַּ תִּ ּפּוִחים" ּוֵפְרׁשּו בַּ תַּ דּוִני בַּ יׁשוֹת ַרפְּ ֲאשִׁ בָּ

ֵני  שְׁ בּוָרה, בִּ ֵאׁש י' ֶחֶסד, ּוְבֵאׁש ה' גְּ ַמְלכּות, בְּ ִרים בְּ ְקשָׁ ָבִרים ַהנִּ ל ַהדְּ ַהְינּו כָּ

ָחְליוֹ. ְזרוֹעוֹת ְושָׁם ִהיא ִנְסֶמֶכת ֲעֵליֶהם ּוִמי שֶׁעוֶֹשׂה ֶזה סוֵֹמְך ַהחוֶֹלה בְּ

ִהיא  שֶׁשָּׂם  ְוהוֹד  ֶנַצח  ין  בֵּ ְלָקשְָׁרה  רּוׁש  פֵּ ּפּוִחים"  תַּ בַּ דּוִני  "ַרפְּ ִני,  ַהשֵּׁ

ד  ִמצַּ ְמזּוִגים  ֵניֶהם  וָּ גַּ שֶׁ לּו  ַהלָּ ּפּוִחים  תַּ כַּ ק  ְוסּומָּ ר  ִחוָּ ְהיוָֹתּה  בִּ ְרִפיָדָתּה 

ּוַמשְֵׁקה  ַמֲאָכל  ל  ַקבֵּ תְּ שֶּׁ ֶניָה  פָּ ּוְלַחּלוֹת  אָֹתּה  ר  ְוִלְזכֹּ ָרּה  ְלַבקְּ ְוָצִריְך  ַהֶחֶסד. 

ֲעַמל ִיְשָׂרֵאל.  ּה בַּ ְקַצר ַנְפשָׁ ּנּו, ַותִּ ִהיא מוַֹנַעת ַעְצָמּה ִממֶּ ַפע ָהֶעְליוֹן שֶׁ ֵמַהשֶּׁ

ִהיא חוָֹלה  חוִֹלים ָהֶעְליוִֹנים שֶׁ ְך ָצִריְך בְּ ים, כָּ ִמיִּ שְׁ חוִֹלים ַהגַּ ֶדֶרְך שֶׁהּוא בְּ כְּ

ְתָרּה  ַאבַּ ְוָנד  יָנה,  בִּ ָאֵתי  דְּ ָעְלָמא   - ֵמַאְתֵריּה  ָנע  דְּ חוֶֹלה  ְוהּוא  ְדָאְמָרן.  כִּ

ִכיָנה  ִהיא ַהשְּׁ ּה" שֶׁ ִצּפוֹר נוֶֹדֶדת ִמן ִקנָּ ֵלי כז, ח): "כְּ ִדְכִתיב (ִמשְׁ ָעְלָמא ֵדין כְּ בְּ

ַיֲחִזיר  ָלא ְיֵתיב ְלַאְתֵריּה ַעד דְּ קוֹמוֹ" , ּוְנִטיר ָלּה ְואוֵֹמי דְּ ן ִאיׁש נוֵֹדד ִממְּ "כֵּ

א ִלְרצוֹנוֹ ֵמֲעוֹנֵֹתינּו ּוְרפּוַאת  ֵענּו ְמֻדכָּ שָׁ ם הּוא ְמחָֹלל ִמפְּ ה גַּ ָלּה ְלַאְתָרּה, ִהנֵּ

תוָֹרה ּוְבִמְצוֹת. ָרם ּוְלַהְזִמין ָצְרֵכיֶהם בְּ ָיֵדינּו. ְוָראּוי ְלַבקְּ ֵניֶהם בְּ שְׁ

ים. ְרִביִעית - ָלֵתת ְצָדָקה ָלֲעִניִּ
ּקּוִנים  תִּ בַּ ְרׁשּו  פֵּ ֲאֵליֶהם  ָהְראּוָיה  ָדָקה  ְוַהצְּ ּוַמְלכּות.  ְיסוֹד  ְוֻדְגָמָתם 

י תוָֹרה,  שֵׁ ָרכוֹת ה' ֻחמְּ וֹת ק' בְּ ם צ' ָאֵמִנים ד' ְקֻדשּׁ ף ל"ג.) ְלַקיֵּ ּקּון י"ח, דַּ (תִּ

ים  ְפֶאֶרת ָלֲעִניִּ יְך ְצָדָקה ִמתִּ ַיְמשִׁ חוֹ  ִפי כֹּ ל ֶאָחד כְּ ֶרְך ֶזה כָּ ָכל יוֹם. ְוַעל דֶּ בְּ

ְכָחה" ִמּסוֹד ָהעֶֹמר ָהֶעְליוֹן  ם, "שִׁ לָּ ִפירוֹת כֻּ לּו ְוַיְזִמין ֲאֵליֶהם "ֶלֶקט" ֵמַהסְּ ַהלָּ

ּדוֹת,  ָאה ִלשְָׁאר ַהמִּ ִהיא פֵּ ְלכּות ַעְצָמּה שֶׁ ִחיַנת ַהמַּ יָנה "ּוֵפָאה" ִמבְּ ִהיא בִּ שֶׁ

ה  ר ְלַמטָּ ְפֶאֶרת גֵּ ֲאִפילּו ַהתִּ ֲעזֹב אָֹתם" שֶׁ ר תַּ ְקָרא יט, י): "ֶלָעִני ְוַלגֵּ ּוְכִתיב (ַויִּ

ְלכּות  ּקּוִנים, ְוֵכן ַמֲעֵשׂר ָעִני ְלַהֲעלוֹת ַהמַּ ְלכּות, ְוָצִריְך ָלֵתת לוֹ ֵמֵאּלּו ַהתִּ מַּ בַּ

ֲעֵשׂר  ן ִמן ַהמַּ ְפֶאֶרת ִיתֵּ תִּ ֶרָנּה בַּ ְקָרא ָעִני ְוִאם ְיַקשְּׁ ִהיא ַמֲעֵשׂר ֶאל ַהְיסוֹד ַהנִּ שֶׁ

ֶזה.  ּקּוִנים ִנְכָלִלים בָּ ה תִּ ר. ְוַכמָּ ֶאל ַהגֵּ

כ' לחודש

אונר''א: מדינות העולם העבירו תרומות 
משמעותיות לארגון בשנה האחרונה

העלייה בתמיכה בארגון נעשית ברקע הקפאת התרומות האמריקניות לאונר"א

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אונר"א,  הפליטים  ארגון 
הפלסטי־ לפליטים  מסייע  אשר 
נים ומואשם בהטיית ההיסטוריה 
ובסיוע עקיף לטרור, דווח אתמול 

כי מדינות העולם התגייסו לסייע 
לארגון באופן משמעותי במיוחד 
במהלך השנה האחרונה, זאת על 
האמרי־ התמיכה  הפסקת  רקע 
כשלוש  של  בסך  השנתית  קנית 

מאות מיליון דולרים לשנה.

מב־ קראנבול,  פייר  לדברי 
כירי הארגון, 42 מדינות ומוסדות 
בארגון  תמיכתם  את  הגדילו 
היה  זה  כי  ואמר  שעברה,  בשנה 

"חסר תקדים".

מאות התפללו בקבר יהושע בן 
נון – תחת אבטחה כבדה

ראש מועצת שומרון יוסי דגן: "מי שהנהיג את כניסת עם ישראל לארץ ישראל, 
ולא חשש מההתמודדות, הוא האדם הנכון ביותר ללמוד ממנו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
נכנסו  מתפללים  מאות 
בן  יהושע  בקבר  לתפילה  הלילה 
כיפל  בכפר  יפונה,  בן  וכלב  נון 

חארס בשומרון.
בוצ־ הערבי  לכפר  הכניסה 
עה תחת אבטחה כבדה של צה״ל 

והמשטרה.
האזורית  המועצה  ראש 
"באנו  אמר:  דגן  יוסי  שומרון 
ומ־ מדמותו  להתחזק  כדי  לכאן 
מנהיג  נון,  בן  יהושע  של  כוחו 
נעלה  ׳עלה  ואמר  חשש  שלא 
נוכל  יכול  כי  הארץ,  את  וירשנו 
עם  כניסת  את  שהנהיג  מי  לה׳. 
ישראל לארץ ישראל, ולא חשש 
הנכון  האדם  הוא  מההתמודדות, 

ביותר ללמוד ממנו".
של  המרחבית  ההגנה  קצין 
סקו־ דימה  סרן  אפרים,  חטיבת 

בשנה  פעמים  "מספר  רניאקוב: 
כניסה  מאבטחים  צה"ל  לוחמי 
אל הקברים, במטרה לאפשר את 
ות־ בהערכות  במקום,  התפילות 

כנון מקדים.
"הכניסות אל הכפר נעשות 

ובתיאום  ומסודר,  מרוכז  באופן 
כלל  המארגנים.  הגורמים  של 
מנת  על  פועלים  הביטחון  גורמי 
ולשמור  בטוחה  כניסה  לאפשר 
הוסיף  המתפללים",  בטחון  על 

סקורניאקוב.

שליח הממשל: ”לשים שומר חמוש 
בכל בית כנסת ומוסד יהודי בארה“ב“
הוא הסביר את המדיניות של ארה“ב: ”יהודים חייבים להרגיש בטוחים. מי 

שיוצא נגד יהודים אנחנו נצא נגדו בכל הכוח" 

מ‡: יר‡ל לבי‡
האמריקני  הממשל  שליח 
קאר,  אלן  באנטישמיות,  למאבק 
למאבק  הבינלאומי  בכנס  אמר 
ב-BDS, בשיחה עם עורך הג‘רוזלם 
היא  ציונות  ”אנטי  כץ:  יעקב  פוסט 
 BDS-שנאה טהורה של יהודים. ה

הוא אנטישמי“.
בעיקר  דאגה  הביע  הוא 
ברחבי  בקמפוסים  מהאנטישמיות 
לע־ ”סכנה  כינה  אותה  ארה“ב, 
באמריקה.  היהודית  הקהילה  תיד 
מוגנים  אנטישמים  נאומים  בארה“ב 
הדי־ חופש  במסגרת  החוקה  תחת 
אלא  צנזורה  לא  היא  התשובה  בור. 

היא חייבת להיות גינוי“.
אנ־ בין  ”ההבחנה  לדבריו, 
מאוד  היא  לישנה  חדשה  טישמיות 
שומר  להציב  ”יש  וכי  מסוכנת, 
יהודי  ומוסד  כנסת  בית  בכל  חמוש 

בארה“ב“.
אמרי־ לחקיקה  בהתייחסות 
הבונדס־ שהעביר  ולהחלטה  קנית 
את  שהשווה  לאחרונה  הגרמני  טאג 
ה-BDS לאנטישמיות – אמר קאר: 
 BDS-ה נגד  הפדרלית  ”החקיקה 
וזה  בקונגרס  להצבעה  תעלה 
בגרמ־ שעבר  החוק  חשוב.  מאוד 
בגלל  קרה  זה  במקרה.  עבר  לא  ניה 
וארגונים  ישראל  מדינת  שארה“ב, 
גר־ חשובה.  עבודה  עושים  יהודיים 
הוא  היום   BDS-שה אומרת  מניה 
גרסה ממוחזרת וממותגת של אנטי־
משמעו־ היא  הזו  האבחנה  שמיות. 
תית וזה כתוצאה מעבודת של רבים 
משתתפי   – מולי“  בקהל  מהיושבים 
למען  הבינלאומית  הקואליציה 
לנושאים  המשרד  שהקים  ישראל 

אסטרטגיים.
לכך  בדבריו  התייחס  קאר 

באנטיש־ רואה  טראמפ  שהנשיא 
המ־ את  והסביר  אלים“  ”רעל  מיות 
דיניות של ארה“ב: ”יהודים חייבים 
נגד  שיוצא  מי  בטוחים.  להרגיש 
שמח־ מי  נגדו.  נצא  אנחנו  יהודים 
פש להרוס את מדינת ישראל אנחנו 
כולו  והממשל  הנשיא  אותו.  נהרוס 

מתכוונים לזה“.
שנערך  לסקר  התייחס  קאר 
מהיהודים  לפיו 80-90%  באירופה, 
חמורה  בעיה  באנטישמיות  רואים 
ושליש מהם שוקלים לעזוב את המ־
אירופאיים  מנהיגים  לטענתו,  דינה. 
מתייחסים לזה ברצינות ומאוד נבו־
השואה  לאחר  שנה  ש-75  מכך  כים 
לצאת  פוחדים  יהודים  באירופה 
פו־ ילדיהם,  לחיי  פוחדים  מביתם, 

בושה.  ”זוהי  כיפות.  לחבוש  חדים 
באירופה  הדרגים  מכל  מנהיגים 
אומרים שחייבים לעצור את זה“.
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אוָֹתם. ר חוִֹלים ּוְלַרפְּ ית - ְלַבקֵּ ִלישִׁ שְׁ
ִדְכִתיב (שיר השירים  חּוד כְּ ִכיָנה ִהיא חוַֹלת ַאֲהָבה ֵמַהיִּ ַהשְּׁ ְך ָידּוַע שֶׁ כָּ

כּוִני  ִדְכִתיב (שָׁם) "ַסמְּ ִנים ָיִפים כְּ ַיד ָהָאָדם ְלָהִביא ָלּה ַסמָּ ב, ה) ּוְרפּוָאָתּה בְּ

יׁשוֹת  ּסוֹד ֲאשִׁ ף לט:) שֶׁ ּקּוִנים (דַּ תִּ ּפּוִחים" ּוֵפְרׁשּו בַּ תַּ דּוִני בַּ יׁשוֹת ַרפְּ ֲאשִׁ בָּ

ֵני  שְׁ בּוָרה, בִּ ֵאׁש י' ֶחֶסד, ּוְבֵאׁש ה' גְּ ַמְלכּות, בְּ ִרים בְּ ְקשָׁ ָבִרים ַהנִּ ל ַהדְּ ַהְינּו כָּ

ָחְליוֹ. ְזרוֹעוֹת ְושָׁם ִהיא ִנְסֶמֶכת ֲעֵליֶהם ּוִמי שֶׁעוֶֹשׂה ֶזה סוֵֹמְך ַהחוֶֹלה בְּ

ִהיא  שֶׁשָּׂם  ְוהוֹד  ֶנַצח  ין  בֵּ ְלָקשְָׁרה  רּוׁש  פֵּ ּפּוִחים"  תַּ בַּ דּוִני  "ַרפְּ ִני,  ַהשֵּׁ

ד  ִמצַּ ְמזּוִגים  ֵניֶהם  וָּ גַּ שֶׁ לּו  ַהלָּ ּפּוִחים  תַּ כַּ ק  ְוסּומָּ ר  ִחוָּ ְהיוָֹתּה  בִּ ְרִפיָדָתּה 

ּוַמשְֵׁקה  ַמֲאָכל  ל  ַקבֵּ תְּ שֶּׁ ֶניָה  פָּ ּוְלַחּלוֹת  אָֹתּה  ר  ְוִלְזכֹּ ָרּה  ְלַבקְּ ְוָצִריְך  ַהֶחֶסד. 

ֲעַמל ִיְשָׂרֵאל.  ּה בַּ ְקַצר ַנְפשָׁ ּנּו, ַותִּ ִהיא מוַֹנַעת ַעְצָמּה ִממֶּ ַפע ָהֶעְליוֹן שֶׁ ֵמַהשֶּׁ

ִהיא חוָֹלה  חוִֹלים ָהֶעְליוִֹנים שֶׁ ְך ָצִריְך בְּ ים, כָּ ִמיִּ שְׁ חוִֹלים ַהגַּ ֶדֶרְך שֶׁהּוא בְּ כְּ

ְתָרּה  ַאבַּ ְוָנד  יָנה,  בִּ ָאֵתי  דְּ ָעְלָמא   - ֵמַאְתֵריּה  ָנע  דְּ חוֶֹלה  ְוהּוא  ְדָאְמָרן.  כִּ

ִכיָנה  ִהיא ַהשְּׁ ּה" שֶׁ ִצּפוֹר נוֶֹדֶדת ִמן ִקנָּ ֵלי כז, ח): "כְּ ִדְכִתיב (ִמשְׁ ָעְלָמא ֵדין כְּ בְּ

ַיֲחִזיר  ָלא ְיֵתיב ְלַאְתֵריּה ַעד דְּ קוֹמוֹ" , ּוְנִטיר ָלּה ְואוֵֹמי דְּ ן ִאיׁש נוֵֹדד ִממְּ "כֵּ

א ִלְרצוֹנוֹ ֵמֲעוֹנֵֹתינּו ּוְרפּוַאת  ֵענּו ְמֻדכָּ שָׁ ם הּוא ְמחָֹלל ִמפְּ ה גַּ ָלּה ְלַאְתָרּה, ִהנֵּ

תוָֹרה ּוְבִמְצוֹת. ָרם ּוְלַהְזִמין ָצְרֵכיֶהם בְּ ָיֵדינּו. ְוָראּוי ְלַבקְּ ֵניֶהם בְּ שְׁ

ים. ְרִביִעית - ָלֵתת ְצָדָקה ָלֲעִניִּ
ּקּוִנים  תִּ בַּ ְרׁשּו  פֵּ ֲאֵליֶהם  ָהְראּוָיה  ָדָקה  ְוַהצְּ ּוַמְלכּות.  ְיסוֹד  ְוֻדְגָמָתם 

י תוָֹרה,  שֵׁ ָרכוֹת ה' ֻחמְּ וֹת ק' בְּ ם צ' ָאֵמִנים ד' ְקֻדשּׁ ף ל"ג.) ְלַקיֵּ ּקּון י"ח, דַּ (תִּ

ים  ְפֶאֶרת ָלֲעִניִּ יְך ְצָדָקה ִמתִּ ַיְמשִׁ חוֹ  ִפי כֹּ ל ֶאָחד כְּ ֶרְך ֶזה כָּ ָכל יוֹם. ְוַעל דֶּ בְּ

ְכָחה" ִמּסוֹד ָהעֶֹמר ָהֶעְליוֹן  ם, "שִׁ לָּ ִפירוֹת כֻּ לּו ְוַיְזִמין ֲאֵליֶהם "ֶלֶקט" ֵמַהסְּ ַהלָּ

ּדוֹת,  ָאה ִלשְָׁאר ַהמִּ ִהיא פֵּ ְלכּות ַעְצָמּה שֶׁ ִחיַנת ַהמַּ יָנה "ּוֵפָאה" ִמבְּ ִהיא בִּ שֶׁ

ה  ר ְלַמטָּ ְפֶאֶרת גֵּ ֲאִפילּו ַהתִּ ֲעזֹב אָֹתם" שֶׁ ר תַּ ְקָרא יט, י): "ֶלָעִני ְוַלגֵּ ּוְכִתיב (ַויִּ

ְלכּות  ּקּוִנים, ְוֵכן ַמֲעֵשׂר ָעִני ְלַהֲעלוֹת ַהמַּ ְלכּות, ְוָצִריְך ָלֵתת לוֹ ֵמֵאּלּו ַהתִּ מַּ בַּ

ֲעֵשׂר  ן ִמן ַהמַּ ְפֶאֶרת ִיתֵּ תִּ ֶרָנּה בַּ ְקָרא ָעִני ְוִאם ְיַקשְּׁ ִהיא ַמֲעֵשׂר ֶאל ַהְיסוֹד ַהנִּ שֶׁ

ֶזה.  ּקּוִנים ִנְכָלִלים בָּ ה תִּ ר. ְוַכמָּ ֶאל ַהגֵּ

כ' לחודש

אונר''א: מדינות העולם העבירו תרומות 
משמעותיות לארגון בשנה האחרונה

העלייה בתמיכה בארגון נעשית ברקע הקפאת התרומות האמריקניות לאונר"א

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אונר"א,  הפליטים  ארגון 
הפלסטי־ לפליטים  מסייע  אשר 
נים ומואשם בהטיית ההיסטוריה 
ובסיוע עקיף לטרור, דווח אתמול 

כי מדינות העולם התגייסו לסייע 
לארגון באופן משמעותי במיוחד 
במהלך השנה האחרונה, זאת על 
האמרי־ התמיכה  הפסקת  רקע 
כשלוש  של  בסך  השנתית  קנית 

מאות מיליון דולרים לשנה.

מב־ קראנבול,  פייר  לדברי 
כירי הארגון, 42 מדינות ומוסדות 
בארגון  תמיכתם  את  הגדילו 
היה  זה  כי  ואמר  שעברה,  בשנה 

"חסר תקדים".

מאות התפללו בקבר יהושע בן 
נון – תחת אבטחה כבדה

ראש מועצת שומרון יוסי דגן: "מי שהנהיג את כניסת עם ישראל לארץ ישראל, 
ולא חשש מההתמודדות, הוא האדם הנכון ביותר ללמוד ממנו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
נכנסו  מתפללים  מאות 
בן  יהושע  בקבר  לתפילה  הלילה 
כיפל  בכפר  יפונה,  בן  וכלב  נון 

חארס בשומרון.
בוצ־ הערבי  לכפר  הכניסה 
עה תחת אבטחה כבדה של צה״ל 

והמשטרה.
האזורית  המועצה  ראש 
"באנו  אמר:  דגן  יוסי  שומרון 
ומ־ מדמותו  להתחזק  כדי  לכאן 
מנהיג  נון,  בן  יהושע  של  כוחו 
נעלה  ׳עלה  ואמר  חשש  שלא 
נוכל  יכול  כי  הארץ,  את  וירשנו 
עם  כניסת  את  שהנהיג  מי  לה׳. 
ישראל לארץ ישראל, ולא חשש 
הנכון  האדם  הוא  מההתמודדות, 

ביותר ללמוד ממנו".
של  המרחבית  ההגנה  קצין 
סקו־ דימה  סרן  אפרים,  חטיבת 

בשנה  פעמים  "מספר  רניאקוב: 
כניסה  מאבטחים  צה"ל  לוחמי 
אל הקברים, במטרה לאפשר את 
ות־ בהערכות  במקום,  התפילות 

כנון מקדים.
"הכניסות אל הכפר נעשות 

ובתיאום  ומסודר,  מרוכז  באופן 
כלל  המארגנים.  הגורמים  של 
מנת  על  פועלים  הביטחון  גורמי 
ולשמור  בטוחה  כניסה  לאפשר 
הוסיף  המתפללים",  בטחון  על 

סקורניאקוב.

שליח הממשל: ”לשים שומר חמוש 
בכל בית כנסת ומוסד יהודי בארה“ב“
הוא הסביר את המדיניות של ארה“ב: ”יהודים חייבים להרגיש בטוחים. מי 

שיוצא נגד יהודים אנחנו נצא נגדו בכל הכוח" 

מ‡: יר‡ל לבי‡
האמריקני  הממשל  שליח 
קאר,  אלן  באנטישמיות,  למאבק 
למאבק  הבינלאומי  בכנס  אמר 
ב-BDS, בשיחה עם עורך הג‘רוזלם 
היא  ציונות  ”אנטי  כץ:  יעקב  פוסט 
 BDS-שנאה טהורה של יהודים. ה

הוא אנטישמי“.
בעיקר  דאגה  הביע  הוא 
ברחבי  בקמפוסים  מהאנטישמיות 
לע־ ”סכנה  כינה  אותה  ארה“ב, 
באמריקה.  היהודית  הקהילה  תיד 
מוגנים  אנטישמים  נאומים  בארה“ב 
הדי־ חופש  במסגרת  החוקה  תחת 
אלא  צנזורה  לא  היא  התשובה  בור. 

היא חייבת להיות גינוי“.
אנ־ בין  ”ההבחנה  לדבריו, 
מאוד  היא  לישנה  חדשה  טישמיות 
שומר  להציב  ”יש  וכי  מסוכנת, 
יהודי  ומוסד  כנסת  בית  בכל  חמוש 

בארה“ב“.
אמרי־ לחקיקה  בהתייחסות 
הבונדס־ שהעביר  ולהחלטה  קנית 
את  שהשווה  לאחרונה  הגרמני  טאג 
ה-BDS לאנטישמיות – אמר קאר: 
 BDS-ה נגד  הפדרלית  ”החקיקה 
וזה  בקונגרס  להצבעה  תעלה 
בגרמ־ שעבר  החוק  חשוב.  מאוד 
בגלל  קרה  זה  במקרה.  עבר  לא  ניה 
וארגונים  ישראל  מדינת  שארה“ב, 
גר־ חשובה.  עבודה  עושים  יהודיים 
הוא  היום   BDS-שה אומרת  מניה 
גרסה ממוחזרת וממותגת של אנטי־
משמעו־ היא  הזו  האבחנה  שמיות. 
תית וזה כתוצאה מעבודת של רבים 
משתתפי   – מולי“  בקהל  מהיושבים 
למען  הבינלאומית  הקואליציה 
לנושאים  המשרד  שהקים  ישראל 

אסטרטגיים.
לכך  בדבריו  התייחס  קאר 

באנטיש־ רואה  טראמפ  שהנשיא 
המ־ את  והסביר  אלים“  ”רעל  מיות 
דיניות של ארה“ב: ”יהודים חייבים 
נגד  שיוצא  מי  בטוחים.  להרגיש 
שמח־ מי  נגדו.  נצא  אנחנו  יהודים 

פש להרוס את מדינת ישראל אנחנו 
כולו  והממשל  הנשיא  אותו.  נהרוס 

מתכוונים לזה“.
שנערך  לסקר  התייחס  קאר 
מהיהודים  לפיו 80-90%  באירופה, 
חמורה  בעיה  באנטישמיות  רואים 
ושליש מהם שוקלים לעזוב את המ־
אירופאיים  מנהיגים  לטענתו,  דינה. 
מתייחסים לזה ברצינות ומאוד נבו־
השואה  לאחר  שנה  ש-75  מכך  כים 
לצאת  פוחדים  יהודים  באירופה 
פו־ ילדיהם,  לחיי  פוחדים  מביתם, 

בושה.  ”זוהי  כיפות.  לחבוש  חדים 
באירופה  הדרגים  מכל  מנהיגים 
אומרים שחייבים לעצור את זה“.

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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בהשתתפותם ובברכתם של כ"ק מרנן האדמורי"ם מבויאן שליט"א ומדושנסקיא שליט"א

התכנסות חסידית מרוממת ורבת השראה של 50 ראשי כוללים 
ללימוד תורת החסידות שע"י "מעייני ישראל"

בהתוועדות הובעה הוקרה עמוקה לפטרון רשת הכוללים "תפארת שמשון" הגה"ח ר' דוד פישר שליט"א

מ‡: מ. מון
וחסי־ תורה  מרביצי  כוללים  ראשי  כחמישים 
דות ללימוד ההוראה והחסידות, המפוזרים בכל רחבי 
הארץ במסגרת "מעייני ישראל" להפצת לימוד פנימיות 
התורה על שם "תפארת – שמשון", התכנסו בהיכל בית 
ישראל  מעייני  מרכז  של  יצחק  אברהם  היכל  המדרש 
הש־ ורבת  מרוממת  חסידית  להתוועדות  בירושלים 
ראה, אותה פיארו בנוכחותם ובדברי ברכתם מרנן כ"ק 
האדמו"ר מבויאן שליט"א וכ"ק האדמו"ר מדושנסקיא 

שליט"א.
יצוין כי סדרי הלימוד המיוחדים בכוללים המרכ־
זיים של מעייני ישראל הם מזיגה מופלאה של השקעה 
עם  יחד  הדינים,  ביסודי  בטעמא  הלכתא  בלימוד  רבה 
הח־ בספרי  מעמיק  בלימוד  ושבועיים  יומיים  סדרים 
סידות של האדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, בסגנון 
הלימוד הישיבתי עם שיעורים מפי גדולי המשפיעים, 
כאשר למעלה מעשור שנות קיומם זכו להעמיד דורות 
של רבנים חסידיים המפארים כיום את שולחן המזרח 

של עולם התורה והחסידות.
כחמישים  כאמור  השתתפו  השנתית  בהתכנסות 
בתוכם  המאגדים  הארץ,  רחבי  מכל  הכוללים  ראשי 
המ־ ה'  מבקשי  דרבנן  צורבא  אברכים  של  רבות  מאות 
קהילות  של  המדרשות  ובתי  התורה  בהיכלי  סתופפים 
יחד  גם  אחים  בשבת  התוועדו  אשר  ישראל",  "מעייני 
ר'  הגה"ח  הכוללים  רשת  ופטרון  מייסד  בהשתתפות 
שמואל חיים דוד פישר שליט"א, מגדולי מפיצי תורה 
וחסידות בעולם ועמוד התווך של מרכז מעייני ישראל, 
המהווה כידוע מגדלור רב עוצמה ללימוד תורת הנגלה 

ותורת החסידות.
ההתפתחות  במיוחד  צויינה  המרומם  במעמד 
המבורכת בהוספת עשרות אברכים מכל החוגים החסי־
דיים שהצטרפו לאחרונה לתכנית המיוחדת של לימוד 
חסידי  של  האברכים  כולל  ובהם  קדישא,  התניא  ספר 
בויאן בביתר וקודם לכן בכולל האברכים הוותיק שע"י 

מוסדות בית יוסף צבי – דושינסקיא.
וניהל  פתח  החסידית  ההשראה  רווי  הכנס  את 
פויגל  מענדל  מנחם  ר'  הגה"ח  המשפיע  טעם  בטוב 
שליט"א, שנשא בראשיתו דברים רבי תוכן אודות גודל 
תרומתו  את  נס  על  בהעלותו  החסידות,  לימוד  ושגב 
פישר  דוד  רבי  הכבוד  אורח  של  הכבירה  לבו  ונדיבות 
הק־ המפעל  ניהול  בראש  העומדים  את  וכן  שליט"א, 
לוסטיג,  מרדכי  הרב  המנכ"ל  ישראל,  מעייני  של  דוש 
הרב אהרן גרוס והרב מרדכי יואל שוורץ, וציטט מדברי 
תורתו של כ"ק מרן האדמו"ר מלובאביטש זי"ע, לפיד 

האש בהפצת תורת החסידות ואור התורה.
נפ־ לדברים  הנאספים  האזינו  המעמד  בראשית 
שהשמיעו  חסידות  במאמרי  משולבים  שהיו  לאים 
גופין  זלמן  שניאור  ר'  הגה"ח  החסידיים  המשפיעים 
שליט"א והגה"ח ר' מענדל ווכטר  שליט"א, בהם הדגי־
שו בין השאר את האחריות ואת גודל הזכות והחובה של 
כל אחד מראשי הכוללים לכל אחד ואחד מבני החבורה 

היונקים מתורתם.
דברי ברכה חמים נשא ידידו של פטרון הכוללים 
הרב החסיד ר' אברהם יוסף לייזרזון שליט"א יו"ר החי־

נוך העצמאי, שעמד בנאום מרתק על ענין הכרת הטוב 
והד־ בחז"ל,  כמובא  והאמונה  היהדות  מיסודות  שהיא 
גיש את חובת לומדי התורה להביע ולבטא את הערכתם 
ותודתם לפטרונם הנאמן הרב פישר שליט"א ומשפח־
עושי  לפרסם  "מצווה  הרשב"א  דברי  את  בצטטו  תו, 
מצווה כי ממנו יראו וכן יעשו", בשלב זה הופיעו בבית 
ומדושנס־ שליט"א  מבויאן  האדמורי"ם  מרנן  המדרש 

קיא שליט"א שנתקבלו בהתרגשות ובהדרת הכבוד.
במעמד מרנן האדמורי"ם שליט"א נשא הגה"ח ר' 
דוד פישר שליט"א את המשא המרכזי, בראשיתו הודה 
ברגש רב למרנן האדמורי"ם שליט"א על שהגיעו לפאר 
את המעמד ולחזק את ציבור הלומדים, לאחר מכן הר־
חיב את הדיבור על סמיכות ההתכנסות לחג מתן תורה 
שהוא גם יום ההילולא של הבעש"ט זי"ע, והתעכב על 

לימוד  של  המעיינות  את  להפיץ  בימינו  כיום  עבודתנו 
פנימיות התורה במובן של "ותורתך בתוך מעיי" מתוך 
מלובאביטש  רבוה"ק  שמרנן  כפי  לבב,  וטוב  שמחה 
זי"ע מבעל התניא ועד מרן האדמו"ר זכותם תגן עלינו 
ושביעות  שמחתו  את  ציין  הוא  הדורות,  בכל  לנו  הורו 
המעיינות  הפצת  של  הקדושה  גבולות  מהרחבת  רצונו 
ובעולם  הקודש  בארץ  רבתית  בתנופה  כיום  הנמצאות 
הפצת  בזכות  כי  ואמונתו  תקוותו  את  בהביעו  היהודי, 
לבעש"ט  שניתנה  ההבטחה  במהרה  יקויים  המעיינות 
חוצה",  מעיינותיך  לכשיפוצו  מר  קאתי  "אימתי  זי"ע 

ונזכה בקרוב לביאת משיח צדקנו.
הנאספים  הקשיבו  הכבוד  ויראת  קודש  בדממת 

לברכות הקודש של מרנן האדמורי"ם שליט"א.
בפתח  התייחס  שליט"א  מבויאן  האדמו"ר  כ"ק 
מלובאביטש  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  לדבריו  ברכתו 
בת־ הכוונה  כי  אותו,  ציטט  הכבוד  שאורח  כפי  זי"ע 
את  ילמד  אחד  שכל  גם  היא  וללמד"  "ללמוד  פילה 
עצמו, לאחר מכן סיפר כי בביקורו של זקינו כ"ק מרן 
וראה  המדרש  בבית  כשסייר  בארץ,  מבויאן  האדמו"ר 
"כשלומדים  ואמר  התבטא  הגדול,  הספרים  ארון  את 
את הספרים יש לזכור כי הספרים צריכים גם ללמד את 
לומדיהם", בדבריו שיבח את נדיב הלב רבי דוד המש־
מש משענת נאמנה ללימוד, בהביעו את ברכת הקודש 
כי בזכות הפצת מעיינות החסידות ההולכים ומתגברים 
ולביאת  טובות  ולברכות  להשפעות  יזכו  חיל  אל  מחיל 

משיח צדקנו.
ברא־ הביע  שליט"א  מדושנסקיא  האדמו"ר  כ"ק 
שית דברי ברכתו את רגשות ההערכה לרבי דוד פישר, 
רבי  אביו  שם  על  הכוללים  רשת  את  ומחזיק  שהקים 
שמשון ז"ל שנמנה על תלמידיו של זקינו מרן המהרי"צ 
במו־ ומכבדו  בחייו  ה"מכבדו  את  בפועל  ומקיים  זי"ע, 
הפ־ על  רש"י  דברי  בביאור  דברים  שנשא  לאחר  תו", 
סוק "ויעש כן אהרן" - מלמד שלא שינה, העלה על נס 
את פעליו המבורכים שאינו מסתפק בקיים אלא הולך 

בזכות  בוודאי  כי  וסיים  וכהנה,  כהנה  כוללים  ומוסיף 
הרבצת תורת החסידות יזכה הוא ובני ביתו וכל עמלי 

התורה בכוללים לברכות שמים וקירוב הגאולה.
מניגוני  הנאספים  השמיעו  הקודש  ברכת  בתום 
דב־ ולאחר  זי"ע,  מלובאביטש  רבוה"ק  של  הדבקות 
ריהם של כמה מראשי הכוללים ננעל המעמד בהחלטות 
מעשיות שיהוו את אמת הבנין לשנה הקרובה להגדיל 

תורה ולהאדירה.       

שגרירות ארה"ב בישראל 
לאזרחים אמריקנים: אל 

תתקרבו לשטחי יו"ש
האזהרה מגיעה ברקע וועידת הפסגה שצפויה בבחריין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שגרירות ארה"ב בישראל 
פרסמה אזהרה לאזרחי ארה"ב 
הדורשת  לישראל,  המגיעים 
לשטחי  להתקרב  שלא  מהם 
הק־ בתקופה  ושומרון  יהודה 
האמרי־ לאזהרה  הרקע  רובה. 
הרשות  כי  העובדה  היא  קנית 
לתוכנית  מתנגדת  הפלשתינית 
המ־ הממשל  שמוביל  השלום 

כונה "עסקת המאה". 
כי  מעריכים  בשגרירות 
שתי־ הפסגה  וועידת  בעקבות 
לה־ עלולות  בבחריין,  ערך 
סדר  והפרות  הפגנות  תרחש 
ממליצה  ולכן  יו"ש,  ברחבי 
שלא  האמריקנים  לאזרחים 

להגיע לאזור. 

כמה אפשר להצטמצם כדי לסגור את 
המינוס? מחר עושים ריסטרט להצלחה!

ניהול התקציב המשפחתי היא לא משימה קלה. לא פעם קורה שאתם מתלבטים עד כמה אפשר להצטמצם 
בהוצאות? איך אפשר לסגור את המינוס ולהקטין חובות? האם יש דרך אחרת? אז יש! "ריסטרט 

להצלחה", בשיתוף עיריית בני ברק, תערוך בקרוב סדנה ייחודית שבה תקבל ידע מעשי ותוכן מסקרן 
וחדשני שייתן לך את צרור המפתחות לרוגע הכלכלי שתמיד חשבת עליו.

לתושבי  המיועדת  הסדנא, 
בני ברק ושתימסר על ידי דוד חזן, 
ובעל  להצלחה"  "ריסטרט  מנכ"ל 
ניסיון של 16 שנים  ויותר בתחום 
הגדלת ההכנסות, תעניק לך הבנה 
ההכנסה,  להגדלת  בעקרונות 
ופרקטיים  מעשיים  כלים  קבלת 
ונבונה,  נכונה  כלכלית  להתנהלות 
לתשלומי  להיערך  הדרך  תכנון 
החגים והשמחות, התמודדות עם 

חובות מעיקים ועוד.
הצטרף עכשיו למעל 5,791 
להצל־ "ריסטרט  סדנאות  בוגרי 
חה" שהקשיבו, יישמו, ובסייעתא 
דשמיא גם חוו את השפע הכלכלי 

שהפך לאורח של קבע בביתם.
יתקיים  החשיפה  כנס 
סיוון  כ"א  שני  יום  מחר,  אי"ה 
במרכז   20:00 בשעה   (24.06.19)

 31 הירדן  רח'  תעסוקתי,  הכוון 
מספר  חינם.  הכניסה  ברק.  בני 

עכשיו  הירשם  מוגבל.  המקומות 
בטלפון 03-7707300/1. 
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גרמניה: קריאה להפגין נגד הימין 
הקיצוני בעקבות חיסול פוליטי

פעיל ימין קיצוני רצח פוליטיקאי גרמני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
גרמניה,  של  החוץ  שר 
הייקו מאס, קרא לאזרחי גרמניה 
הימין  אנשי  כנגד  ולהפגין  לצאת 
הקיצוני בעקבות מותו של פולי־
פעיל  ידי  על  נרצח  אשר  טיקאי 

ימין קיצוני. 
הוא  שנרצח  הפוליטיקאי 
לאחר  נהרג  אשר  לובקה,  וולטר 
בו  התנקש  קיצוני  ימין  שפעיל 
לפני כחודש. האירוע עורר סערה 
בגרמניה, והוביל כאמור לקריאה 
לצאת  הגרמני  החוץ  שר  מצד 
ולהפגין כנגד הימין הקיצוני. לד־
ברי מאס, "80 שנה אחרי תחילת 
מלחמת העולם השנייה, פוליטי־
קאים שוב הופכים לקורבנות של 

הטרור הימני קיצוני".

03-742-742-7

הגוי התנפל בגידופים על 
החבדניקים: "יהודים עכברושים"
אחד מהמותקפים ניסה להרגיע את האיש כדי שיוכל להבין מה הבעיה שלו, 

אבל אז הוא התחיל להשמיע כלפיהם הערות אנטישמיות 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בברוקלין  הייטס  בקראון 
הערות  אדם  השמיע  יורק  שבניו 
יהודים  שני  לעבר  אנטישמיות 
בדר־ שהיה  חב"ד  חסידי  חרדים 
מלובביץ‘  הרבי  בקבר  לביקור  כו 
לקראת יום השנה ה 25- לפטירתו 
מספיק  הרג  לא  "היטלר  לו:  ואמר 
את  להרוג  הזכות  לו  הייתה  מכם. 

עכברו־ ש(יהודים)  משום  כולכם 
שים. יהודי עכברוש“.

ניגש  האיש  מנחם,  לדברי 
אליו באקראי, וחברו משה ר‘ כשי־
צאו ממספרה בברוקלין והחלו לצ־
עוק עליהם: ”אתם שדדתם אותי“.
מנחם אמר שהוא ניסה להר־
גיע את האיש כדי שיוכל להבין מה 
האיש  אז  אבל  האיש,  של  הבעיה 

הערות  כלפיהם  להשמיע  התחיל 
אנטישמיות.

הרג  לא  היטלר  לא,  ”היטלר 
לראות  אפשר  ממכם“,  מספיק 
אחד.  בסרטון  צועק  האיש  את 
לו  היתה  מספיק.  הרג  לא  ”היטלר 
ש  משום  כולכם  את  להרוג  הזכות 
עכב־ יהודי  עכברושים.  [יהודים] 

רוש“.
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בגרמניה, והוביל כאמור לקריאה 
לצאת  הגרמני  החוץ  שר  מצד 
ולהפגין כנגד הימין הקיצוני. לד־
ברי מאס, "80 שנה אחרי תחילת 
מלחמת העולם השנייה, פוליטי־
קאים שוב הופכים לקורבנות של 

הטרור הימני קיצוני".

03-742-742-7

הגוי התנפל בגידופים על 
החבדניקים: "יהודים עכברושים"
אחד מהמותקפים ניסה להרגיע את האיש כדי שיוכל להבין מה הבעיה שלו, 

אבל אז הוא התחיל להשמיע כלפיהם הערות אנטישמיות 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בברוקלין  הייטס  בקראון 
הערות  אדם  השמיע  יורק  שבניו 
יהודים  שני  לעבר  אנטישמיות 
בדר־ שהיה  חב"ד  חסידי  חרדים 
מלובביץ‘  הרבי  בקבר  לביקור  כו 
לקראת יום השנה ה 25- לפטירתו 
מספיק  הרג  לא  "היטלר  לו:  ואמר 
את  להרוג  הזכות  לו  הייתה  מכם. 

עכברו־ ש(יהודים)  משום  כולכם 
שים. יהודי עכברוש“.

ניגש  האיש  מנחם,  לדברי 
אליו באקראי, וחברו משה ר‘ כשי־
צאו ממספרה בברוקלין והחלו לצ־
עוק עליהם: ”אתם שדדתם אותי“.
מנחם אמר שהוא ניסה להר־
גיע את האיש כדי שיוכל להבין מה 
האיש  אז  אבל  האיש,  של  הבעיה 

הערות  כלפיהם  להשמיע  התחיל 
אנטישמיות.

הרג  לא  היטלר  לא,  ”היטלר 
לראות  אפשר  ממכם“,  מספיק 
אחד.  בסרטון  צועק  האיש  את 
לו  היתה  מספיק.  הרג  לא  ”היטלר 
ש  משום  כולכם  את  להרוג  הזכות 
עכב־ יהודי  עכברושים.  [יהודים] 

רוש“.

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


יום ראשון כ' סיון תשע"ט 2223/06/2019

hillel@lehmaaseh.com

23 יום ראשון כ' סיון תשע"ט 23/06/2019

רובח

מרןרייבריטייןבמסיריעור

חומסעובמוורבבובבמונסי

יוםוירר

mailto:hillel@lehmaaseh.com


23 יום ראשון כ' סיון תשע"ט 23/06/2019

רובח

מרןרייבריטייןבמסיריעור

חומסעובמוורבבובבמונסי

יוםוירר



יום ראשון כ' סיון תשע"ט 2423/06/2019

רובח

מחחונבחרוזניבסטן
יוםוירר

25 יום ראשון כ' סיון תשע"ט 23/06/2019

רובח

ברחובוזוביברוךרבווימסע
יוםומיטריכטר



25 יום ראשון כ' סיון תשע"ט 23/06/2019

רובח

ברחובוזוביברוךרבווימסע
יוםומיטריכטר



יום ראשון כ' סיון תשע"ט 2623/06/2019

רובח

ברחובוזוביברוךרבווימסע
יוםומיטריכטר


