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פרנו // „ו„ פרי„

 כלונה ל עס˜ המ‡ה
כותב ירדני בכיר: הסכסוך עם ישראל אינו פתיר. זו כותרת 
המאמר של שפרסם מכון ממר"י, המכון לחקר התקשורת הערבית, 
העוסק בטורו של עיתונאי ירדני המעריך כי עסקת המאה תיכשל.

הנה לפניכם חלק מהמאמר המרתק: "עסקת המאה תיכשל 
הבכיר,  הירדני  העיתונאי  הערבים:  העמים  של  תמיכה  בהיעדר 
פהד אל-ח'יטאן, המקורב לממסד, פרסם ב-15.4.19 בטורו ביומון 
אל-ר'ד מאמר שכותרתו "אשליות השלום עם ישראל", בו טען כי 
הסכסוך הערבי-ישראלי הוא סכסוך מסובך אשר אינו ניתן לפתרון 
הלחצים  למרות  כי  טען  אל-ח'יטאן  גלובלית.  עסקה  במסגרת  גם 
הרבים שמפעיל הממשל האמריקני לקידום עסקת המאה ולמרות 
הסכמי השלום שחתמה ישראל עם ירדן ומצרים והתקרבותה למ־
דינות ערביות אחרות, העמים הערבים עצמם שונאים את ישראל, 
רואים בה "ישות זרה" באזור ו"בלתי לגיטימית" וממשיכים להתנ־
גד לכל תכניות השלום עמה. להערכתו, "הדור הנוכחי לא יהיה עד 
בשום אופן לפתרון קבע של הסכסוך עם ישראל, שבמסגרתו תה־
פוך ישראל לישות טבעית ומקובלת באזור הערבי" וכל מי שחושב 

אחרת ובראשם נשיא ארה"ב טראמפ שוגה באשליות.
להלן תרגום קטעים מהמאמר:

תכנית  את  להציג  שירצה  מועד  בכל  יכול  טראמפ  "ממשל 
השלום או את עסקת המאה כפי שהוא מכנה אותה, שבה מתואר 
והשפעה  כוח  יש  טראמפ]  [לממשל  לסכסוך.  פתרון  בפרוטרוט 
שמאפשרים לו ללחוץ על הצדדים השונים, כדי להעביר את עסקה 
צדדי  על  שונים  לחצים  הפעילו  קודמים  אמריקנים  ממשלים  זו. 
את תכניותיהם, ומה שחשוב  לא הצליחו לממש  הסכסוך ומעולם 
בתכניות  העמים  תמיכת  את  להשיג  הצליחו  לא  שהם  הוא  מכך 

השלום שלהם.
עם  ובחשאי  בגלוי  נורמליזציה  קשרי  לטוות  יכולה  ישראל 
ומגיעה  בהתמדה  זאת  עושה  והיא  ואסלאמיות,  ערביות  מדינות 
להישגים, אך ניסיונות העבר מוכיחים, שנורמליזציה עם ממשלות 
לא מבטיחה שלום בין העמים, בהעדר תנאים היסטוריים אמיתיים 
היסטורי,  הסכם  עמה  ועשה  בישראל  הכיר  אש"ף  צודק.  לשלום 
לי־ הפלסטינים  בין  השלום  אך  בשטח,  פלסטיני  שלטון  שהצמיח 
עם  שלום  הסכם  על  חתמה  ישראל  רחוק.  חלום  עודנו  שראלים, 
הג־ השונאים  הם  האלה  הארצות  בשתי  העמים  אך  וירדן,  מצרים 
דולים ביותר של ישראל, כפי שעולה מסקרי דעת קהל מערביים".

פרנו // ‡ברהם ויסמן

ברוך ה‚בר ‡ר יבטח בה'  
רבי  הגאון  של  ה'  קידוש  על  להירצחו  שנה  מלאו 75  היום 
שמעון סופר הי"ד, רבה של העיר ערלוי, בעל ה'התעוררות תשו־

בה' (בנו של ה'כתב סופר').
קטן  דבר  נעשה  ולא  היהדות,  מנהיגי  מראשי  כאחד  הוכר 

וגדול מבלי להיוועץ בדעתו. 
רבי שמעון זכה לאריכות ימים מופלגת, וישב על כסא הר־
בנות בערלוי משך ששים וארבע שנים. למרות שהציעו לו משרות 

רבנות בקהילות גדולות, סירב לעזוב את מקום שבתו. 
בשנת תש“ד כשעלה הכורת על מדינת הונגריה, נלקח רבי 
בניו  ביניהם  משפחתו,  ובני  תלמידיו  קהילתו,  אנשי  עם  שמעון 
”יד  בעל  הי"ד  משה  רבי  והגאון  הי"ד,  חיים  שמואל  רבי  הגאון 
סופר“ (אביו של כ"ק האדמו"ר מערלוי זצ"ל), אל מחנה ההשמדה 
בשנתו  והוא  ה'  קידוש  על  נהרג  סיון  לחודש  כ“א  ביום  אושוויץ. 

התשעים וחמש.
בספרו "שיר מעון" כתב על הפסוק "ברוך הגבר אשר יבטח 
בד‘,  אף כי הדבר קשה  ד׳ מבטחו": כאשר אדם בוטח  בד׳ והיה 
בטחון  לידי  להגיע  שיוכל  השמים  מן  אותו  מסייעים  מאד,  עליו 
מלא ושלם. לפיכך יעשה אדם ראשית את שלו ויהיה בעל בטחון, 

ובסופו של דבר יזכה לכך שהשם יתברך יהיה באמת ״מבטחו".

// בליכוד ובכחול לבן בוחנים „בר המערכ
אפשרות לביטול הבחירות

ע''פ התוכנית, 80 ח''כים יחתמו על ביטול הבחירות, ותוקם ממשלת אחדות

מ‡: ח. פרנ˜ל
המפלגות  בשתי  גורמים 
בשבו־ בודקים  בכנסת  הגדולות 
לביטול  אופציה  האחרונים  עות 
בספטמבר,  הצפויות  הבחירות 
לפי  אחדות.  ממשלת  והקמת 
עמית  העיתונאי  של  חשיפתו 
היו  הכנסת  פיזור  לפני  עוד  סגל, 
לב־ בליכוד  בכירים  בין  שיחות 
לה־ אופציה  על  לבן  כחול  כירי 
קמת ממשלת אחדות. מי ששלל 
היה  הסף  על  הזו  האפשרות  את 
לבן,  בכחול  שתים  מספר  דווקא 
להקים  הסכים  שלא  לפיד,  יאיר 
חבריו  בעוד  נתניהו.  עם  ממשלה 
לנת־ לחבור  הסכימו  לבן  בכחול 

ניהו גם תחת כתב אישום.
נוספות  במפלגות  גורמים 
מספרים כי אכן פנו אליהם בכי־
רים מהליכוד ומכחול לבן ובדקו 
שיתמכו  האפשרות  את  איתם 
בביטול הבחירות. יצויין כי תמי־
כתן של שתי המפלגות הגדולות 
 80 ונדרשים  היות  תספיק,  לא 
כחול  הבחירות.  לביטול  ח''כים 
לבן והליכוד בתוספת כולנו הן 74 

ח''כים בלבד.
חלק  לוקחים  לא  כרגע, 

קרי,  המפלגות,  ראשי  במגעים 
יפסי־ שלא  ע''מ  ונתניהו  גנץ 
כמו  תיכשל  והיוזמה  במקרה  דו 
אבי  עם  המו''מ  ניהול  עם  שהיה 
גבאי, שאז נתניהו וגבאי נכוו פו־

ליטית מהמהלך שלא צלח.
שבימים  ברק,  אהוד  
חוזר  שהוא  הצהיר  האחרונים 
לפ־ הגיב  לפוליטיקה,  בוודאות 
עליה  "הקומבינה  ואמר  רסומים 
מוציאה  סגל  עמית  הערב  דיווח 
שם טוב 'לתרגיל המסריח'. לנת־

ניהו אין סמכות מוסרית למשול. 
או  לנשיא  לחזור  צריך  המנדט 
נת־ על  לגונן  הניסיון  לציבור. 
הבחירות  ביטול  באמצעות  ניהו 
לחמוק  למושחת  סיוע  מתן  הוא 

מאימת הדין והבוחר".
בתגובה  נמסר  לבן  מכחול 
לביטול  אחת  אפשרות  רק  "יש 
לטפל  יתפנה  נתניהו   - הבחירות 
לבן  וכחול  המשפטים  בענייניו 

תוביל ממשלה רחבה".
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לפיד: הניסיונות לפרק את 
כחול לבן, לא יצליחו

על האמירה ביום שישי: אני נגד מדינת כל אזרחיה, דבברי הוצאו מהקשרם ◆ 
על יעלון: הניסיונות לפרק אותנו לא יצליחו

מ‡: ח. פרנ˜ל
שתים  ומספר  הכנסת  חבר 
הגיב  לפיד,  יאיר  לבן,  בכחול 
הצבאית  לתחנה  בראיון  אמש 
ביום  שחולל  לסערה  והתייחס 
ביום  קרא  לפיד  כזכור  שישי. 
שישי למדינת כל אזרחיה, ודקות 
לאחמ''כ חזר בו. "בסוף זה טקסט 
על זה שלקבוצות מיעוט מגיעות 
ישראל",  במדינת  מלאות  זכויות 
אמר לפיד. "זאת השיטה שלהם, 
מהקשר  ולהוציא  דבר  כל  לכער 
ראש  יושב  של  לדבריו  ולשקר". 
הכי  שעושים  "אלה  עתיד,  יש 
שצו־ אלה  הם  ניוז  פייק  הרבה 
צריכים  אנחנו  ניוז,  פייק  עקים 
להחליט האם זו המדינה שאנחנו 

רוצים לחיות בה".
עתיד  יש  ראש  יושב 
כחול  בתוך  לחיכוכים  התייחס 
שקוראים  חבריו  את  ותקף  לבן 
לבין  בינו  הרוטציה  את  לבטל 
יושב ראש המפלגה ח"כ בני גנץ: 
של  בסופו   - מועילה  "הרוטציה 
דבר היא הביאה יותר ממה שנת־
ניהו הביא אי פעם בחייו, כל הני־
סיונות לפרק אותנו לא יצליחו". 

"אני ובוגי מדברים פעמיים ביום, 
יש לנו עבודה והעבודה שלנו היא 
לשנות את מדינת ישראל", אמר. 
"אנחנו יודעים לשבת בחדר הס־

גור ולצעוק עד השמיים וככה זה 
אנחנו  תמיד  בסוף  תמיד,  יישאר 
לעבוד  והולכים  החוצה  יוצאים 

ביחד".

שמולי לשפיר: תחברי אלי 
לשיתוף פעולה

איציק שמולי המתמודד לראשות העבודה קרא לסתיו שפיר לחבור אליו ◆ 
שפיר בתגובה: רצה עד הסוף

מ‡: ח. פרנ˜ל

שמולי,  איציק  הכנסת  חבר 

קרא  העבודה,  לראשות  המתמדד 

שפיר,  סתיו  לח"כ  (ראשון)  אמש 

את  להסיר  היא,  גם  שמתמודדת 

לריצה  אליו  ולחבור  מועמדותה 

בשל   - פרץ  עמיר  מול  משותפת 

מצדה  שפיר,  בסקרים.  הפער 

"דחית  וטענה:  להצעה  סירבה 

לפני  לשותפות  שלי  ההצעה  את 

חודש".

לפי סקרים פנימיים במפל־

המתמודד  פרץ,  אמיר  שמולי  גה, 

הם  המפלגה,  לראשות  הוא  גם 

בק־ לנצח.  המובילים  המועמדים 

ריאתו  לשפיר לחבור אליו,  מנסה 

שמולי למנוע סיבוב שני, במקרה 

בו אף אחד מן המועמדים לא יצ־

ליח לקבל 40% בסיבוב הראשון.

אמר  אמש  שנשא  בנאום 

שמולי: "אני פונה לחברתי הלוח־

מת, סתיו, וקורא לה - שנינו מבי־

מול  הוא  האמיתי  שהמאבק  נים 

הימין. שנינו מבינים שנדרש שינוי 

אותם  את  גם  רואים  שינו  דורי. 

שמו־ אמר  והנתונים",  המספרים 
את  יודעת  "את  הערב.  בנאום  לי 
המצב, בואי נלמד מטעויות העבר 

- תחברי אליי ונשתף פעולה".
כתבה  לדבריו  בבתגובה 
נאמר:  בה  נזעמת  הודעה  שפיר 
לזה  להתייחס,  איציק  "לאיזה 
מול  הערב  שותפות  שהציע 
סגור  שבחדר  לזה  או  המצלמות 

דחה את ההצעה שלי לשותפות 
חודש?",  לפני  המפלגה  להצלת 
שגילית  "שמחה  שפיר.  כתבה 
מול  הוא  האמיתי  שהמאבק 
אבל  הזמן,  הגיע  באמת  הימין. 
חו־ אני  כי  הסוף,  עד  רצה  אני 
יהיה  לא  אנצח,  לא  שאם  ששת 

מי שיילחם מולו באמת".

קרא: מסיר את מועמדתי 
לשגריר בקהיר

לאחר ההתנגדות הרבה, השר איוב קרא מוותר על התפקיד ◆ מאשים: פעם 
האמנתי לנתניהו, היום לא

מ‡: ח. פרנ˜ל
השר איוב קרא, אותו ייעד 
נתניהו לתפקיד השגריר במצרים  
את  מסיר  הוא  כי  אתמול  הודיע 
מצרים.  לשגרירות  מועמדותו 
עמי  בן  עודד  לעתונאי  בראיון  
אני  לא  אליי,  "פנו  כי  קרא  אמר 
ביקשתי. חשבו שאני הכי מתאים 
היחיד  אני  כי  הזאת  בתקופה 
שמכיר את הנשיא המצרי", אמר. 
"יש לי יתרון גם מהתרבות שאני 
שיש  ראשונה  פעם  ממנה.  בא 
במדינה  פוליטי  במינוי  דרוזי 
קונצזוס  שיהיה  במקום  ערבית. 
לשלום  גשר  שיהיה  כדי  כך  על 
מסביבת  וגם  מהליכוד  חטפתי   -

ראש הממשלה תקפו אותי".
מוכשר  הכי  האיש  "אני 
בח־ קרא. "על  הבהיר  לתפקיד", 
ריין אמרתי שצריך ללכת גם ללא 
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לצערי,  קדומות  דעות  נגדי  יש 
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בכיר  וקצין  נכה  כשאני  נאמנותי, 
קרא  אחיי".  שני  את  ואיבדתי 
ראש  לצד  התייצבותו  את  הזכיר 

הלאום  חוק  בנושא  הממשלה 
היה  בלעדיי  הלאום  "חוק  וטען: 
קורס. הייתי השכפ"ץ שלו כי אני 
לדרוזים  טוב.  חוק  שזה  מאמין 
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מרגיז אותי".
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כשאני בליכוד. אמשיך לשרת את 
מדינת ישראל ועם ישראל".

מנהיגים  על  כועס  "אני 
אנשים  על  להגן  יודעים  שלא 
התנהלות  את  תקף  שלהם", 
הלכתי  כי  כועס  "אני  נתניהו. 
אני  אחריו.  הלכתי  עיוור  כמו 
עד  בו  שהאמנתי  לומר  יכול  רק 
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על  אותי  לחבק  במקום  הלאום. 
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אמיר אוחנה נכנס 
למשרד המשפטים

בנאומו בטקס קבלת הפנים אמר: "אינני מגיע לכאן בדחפור או בטנק ◆ שי 
ניצן: תיווכח כי אין לך מה לחשוש מתפירת תיקים

מ‡: ח. פרנ˜ל
הנכנס,  המשפטים  שר 
(רא־ אתמול  נכנס  אוחנה,  אמיר 

שון) בטקס קבלת פנים למשרדו 
התייחס  הטקס  במהלך  החדש. 
במש־ שהובעו  לחששות  אוחנה 
"אני  מינויו.  כלפי  המשפטים  רד 
מגיע לכאן לא כזר למערכת המ־
הבוגרים  שחייו  כמי  אלא  שפט 
שזורים למערכת המשפט", אמר. 
בדחפור  לא  לכאן  מגיע  "אינני 
ולא בטנק. מגיע בידיים חשופות 
לקחת  חפצה  ונפש  פתוח  בלב 
למ־ מגיע  ולבנות.  חלק  איתכם 
ומאמין  מוקיר  מעריך  שאני  קום 

בחזון שלו".
על  אולי,  מחלוקות,  "יהיו 
מערכת  של  ומקומה  תפקידה 
האח־ לרשויות  ביחס  המשפט 
"ויכוחים  אוחנה.  המשיך  רות", 
המ־ בכנסת.  מקומם  פוליטיים 
של  הפוליטיזציה  ניצני  של  חיר 
ניכר  העליון  המשפט  בית  ניצי 
בכר־ מתבטא  והוא  היום,  כבר 
בית  של  בניטרליות  האמון  סום 

המשפט".
פר־ גם  דברים  נשא  בטקס 

קליט המדינה, שי ניצן, שהתייחס 
לוקח  הוא  כי  אוחנה  של  לדבריו 
"אין  תיק  לו  שיתפרו  בחשבון 
במהירות  תיווכח  כי  ספק  כל  לי 
'דברים  האמרה  בנכונות  רבה 
שרואים מכאן לא רואים משם'", 
אמר ניצן. "כפי שאמרה קודמתך 
לתפקיד זמן קצר לאחר שהחלה 

במי־ או  המשפטים.  כשרת  לכהן 
לים אחרות – יתחוור לך ללא צל 
צילו של ספק כי גם אם עלולות 
העשייה,  במירוץ  טעויות  לקרות 
בכל  קורות,  שטעויות  ספק  ואין 
נע־ לא  דברים  העשייה,  תחומי 
שים בזדון. לפניך חבורת אנשים 

מבקשי אמת, ושוחרי צדק".

נשיא ארה"ב מבהיר: אינני 
מחפש מלחמה 

טראמפ: רוצה לדבר עם איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא  של  החלטתו 
להשיב  טראמפ  דונלד  ארה"ב, 
בד־ שהיו  האף-15  מטוסי  את 
למרות  באיראן,  לתקוף  רכם 
אמ־ מל"ט  שהופל  העובדה 
כות־ לעורר  ממשיכה  ריקני, 
שלפי  לאחר  זאת  בעולם,  רות 
דיווחים בעולם, ארה"ב שיגרה 
הר־ את  המזהיר  לאיראן  מסר 
פובליקה האיסלאמית מתקיפה 

אמריקנית במדינה. 
הנשיא  זאת  מכחיש  כעת 
שלח־ "לא  ומבהיר:  האמריקני 
תי מסר לטהראן שמזהיר מפני 
מלח־ מחפש  לא  אני  תקיפה, 
מה", הצהיר טראמפ. עוד אמר, 
איראן  עם  לדבר  רוצה  "אני  כי 
הם  אבל  מקדימים,  תנאים  בלי 
על  לוותר  להתחייב  חייבים 
נשק גרעיני וטילים בליסטיים". 

הודו מכחישה את טענת ארה"ב 
על אי-סובלנות דתית בהודו

הודו מבהירה כי היא שומרת על עמדותיהם של כל הדתות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
את  דחתה  הודו  ממשלת 
האמריק־ המדינה  מחלקת  דו"ח 
נית אשר טוען כי בהודו מתפתח 
תחת  זאת  דתית,  סובלנות  חוסר 
אשר  הימנית  השלטון  מפלגת 
בדו"ח  ההינדו.  דת  עם  מזוהה 
נכתב  המדינה  מחלקת  שפרסמה 
השתמשו  הינדו  קבוצות  כי 
והטרדות  הפחדות  ב"אלימות, 
"נגד מוסלמים ונגד כתות אחרות 
מבו־ לאומית  זהות  לכפות  כדי 

ססת דת.
דחו  ההודי  החוץ  במשרד 
החוץ  משרד  לפי  הדברים.  את 
או  ישות  לאף  זכות  אין  ההודי, 
בנוגע  להתבטא  זרה  ממשלה 
האזרחים  של  זכויותיהם  למצב 

המוגנים בחוק.
"הודו גאה באורחה החילו־

הגדולה  כדמוקרטיה  במעמדה  ני 
עם  פלורליסטית  וחברה  ביותר 

לסובל־ שנים  ארוכת  מחויבות 
נות", נאמר עוד בהצהרה

הסוואה איראנית:

 חיזבאללה נותן פקודות לצבא 
סוריה ברמת הגולן

חמושים ברקטות עוצמתיות, מתמקמים חיילים מצבא אסד במוצבים של 
הארגון השיעי ◆ מעבר לגבול חיזבאללה ממשיך לאסוף מודיעין שישמש אותו 

ליום קרב

מ‡: מ. יו„ 
דיווח  ימים  כעשרה  לפני 
כי  אדם  לזכויות  הסורי  הארגון 
חיז־ עמדות  תקפו  צה"ל  מטוסי 
הות־ הדיווח  לפי  בגולן.  באללה 
קפו שני יעדי הארגון הממוקמים 
אל-חארה,  בתל   - הסורי  בשטח 
המ־ אסטרטגית  נקודה  הנחשב 
לפי  הגולן.  רמת  על  שקיפה 
באזור  ניצבת  ערביים,  דיווחים 
ומ־ סורית  אווירית  הגנה  עמדת 
עוד  חיזבאללה.  של  מודיעין  רכז 
לעבר  גם  נורו  שהטילים  דווח 

עמדה בקוניטרה.

חי־ עמדות  שבה  המציאות 
הסורי  בשטח  ממוקמות  זבאללה 
נשמעת  ישראל,  גבול  מול  אל 
המתר־ לפעילות  טבעי  כהמשך 
במזרח  השיעי  הארגון  של  חבת 
האזרחים  ולמלחמת  התיכון, 
כש־ במשך  בסוריה  שהשתוללה 
במציאות  מדובר  שנים.  מונה 
אינו  אסד,  בשאר  הנשיא  שבה 
בעל הבית היחיד במדינתו, ושלל 
וגם  איראן  חיזבאללה,  גורמים - 
רוסיה, למעשה קובעים את סדר 

היום בסוריה.
סו־ בדרום  בולט  השינוי 

חוראן.  המכונה  באזור  ריה, 

נגד  מחאה  שהוליד  השטח  בתא 
נוצר  בדרעא   2011 במרץ  אסד 
מקבלים  סורים  חיילים  בו  מצב 
פקו־ בגדר  שהן  "המלצות" 
המשמעות  מחיזבאללה.   - דות 
סוריה,  צבא  של   "1 ש"גיס  היא 
פועל  המדינה,  דרום  על  שחולש 
בצמוד ליועצים מהארגון השיעי 
שמפעילים אותו לאיסוף מודיעין 
למלחמה  אותו  מכינים  ובמקביל 
הבאה מול ישראל, וגם מסייעים 
אופוזיציה  עם  בהתמודדות 
להיות  הפכו  גייס 1  חיילי  מבית. 

כלי בידי חיזבאללה.
 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

חיה ‡סר ב יעל, ‡ברהם בן ‡יטה רחל, יע˜ב 
בן מחלה, ע„ינה ‡יי„ל ב בע ב מרים 

רי˜ה, ‡ברהם בן ‡סר
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

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

https://lp.vp4.me/j3o1
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שלח־ "לא  ומבהיר:  האמריקני 
תי מסר לטהראן שמזהיר מפני 
מלח־ מחפש  לא  אני  תקיפה, 
מה", הצהיר טראמפ. עוד אמר, 
איראן  עם  לדבר  רוצה  "אני  כי 
הם  אבל  מקדימים,  תנאים  בלי 
על  לוותר  להתחייב  חייבים 
נשק גרעיני וטילים בליסטיים". 

הודו מכחישה את טענת ארה"ב 
על אי-סובלנות דתית בהודו

הודו מבהירה כי היא שומרת על עמדותיהם של כל הדתות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
את  דחתה  הודו  ממשלת 
האמריק־ המדינה  מחלקת  דו"ח 
נית אשר טוען כי בהודו מתפתח 
תחת  זאת  דתית,  סובלנות  חוסר 
אשר  הימנית  השלטון  מפלגת 
בדו"ח  ההינדו.  דת  עם  מזוהה 
נכתב  המדינה  מחלקת  שפרסמה 
השתמשו  הינדו  קבוצות  כי 
והטרדות  הפחדות  ב"אלימות, 
"נגד מוסלמים ונגד כתות אחרות 
מבו־ לאומית  זהות  לכפות  כדי 

ססת דת.
דחו  ההודי  החוץ  במשרד 
החוץ  משרד  לפי  הדברים.  את 
או  ישות  לאף  זכות  אין  ההודי, 
בנוגע  להתבטא  זרה  ממשלה 
האזרחים  של  זכויותיהם  למצב 

המוגנים בחוק.
"הודו גאה באורחה החילו־

הגדולה  כדמוקרטיה  במעמדה  ני 
עם  פלורליסטית  וחברה  ביותר 

לסובל־ שנים  ארוכת  מחויבות 
נות", נאמר עוד בהצהרה

הסוואה איראנית:

 חיזבאללה נותן פקודות לצבא 
סוריה ברמת הגולן

חמושים ברקטות עוצמתיות, מתמקמים חיילים מצבא אסד במוצבים של 
הארגון השיעי ◆ מעבר לגבול חיזבאללה ממשיך לאסוף מודיעין שישמש אותו 

ליום קרב

מ‡: מ. יו„ 
דיווח  ימים  כעשרה  לפני 
כי  אדם  לזכויות  הסורי  הארגון 
חיז־ עמדות  תקפו  צה"ל  מטוסי 
הות־ הדיווח  לפי  בגולן.  באללה 
קפו שני יעדי הארגון הממוקמים 
אל-חארה,  בתל   - הסורי  בשטח 
המ־ אסטרטגית  נקודה  הנחשב 
לפי  הגולן.  רמת  על  שקיפה 
באזור  ניצבת  ערביים,  דיווחים 
ומ־ סורית  אווירית  הגנה  עמדת 
עוד  חיזבאללה.  של  מודיעין  רכז 
לעבר  גם  נורו  שהטילים  דווח 

עמדה בקוניטרה.

חי־ עמדות  שבה  המציאות 
הסורי  בשטח  ממוקמות  זבאללה 
נשמעת  ישראל,  גבול  מול  אל 
המתר־ לפעילות  טבעי  כהמשך 
במזרח  השיעי  הארגון  של  חבת 
האזרחים  ולמלחמת  התיכון, 
כש־ במשך  בסוריה  שהשתוללה 
במציאות  מדובר  שנים.  מונה 
אינו  אסד,  בשאר  הנשיא  שבה 
בעל הבית היחיד במדינתו, ושלל 
וגם  איראן  חיזבאללה,  גורמים - 
רוסיה, למעשה קובעים את סדר 

היום בסוריה.
סו־ בדרום  בולט  השינוי 
חוראן.  המכונה  באזור  ריה, 

נגד  מחאה  שהוליד  השטח  בתא 
נוצר  בדרעא   2011 במרץ  אסד 
מקבלים  סורים  חיילים  בו  מצב 
פקו־ בגדר  שהן  "המלצות" 
המשמעות  מחיזבאללה.   - דות 
סוריה,  צבא  של   "1 ש"גיס  היא 
פועל  המדינה,  דרום  על  שחולש 
בצמוד ליועצים מהארגון השיעי 
שמפעילים אותו לאיסוף מודיעין 
למלחמה  אותו  מכינים  ובמקביל 
הבאה מול ישראל, וגם מסייעים 
אופוזיציה  עם  בהתמודדות 
להיות  הפכו  גייס 1  חיילי  מבית. 

כלי בידי חיזבאללה.
 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

חיה ‡סר ב יעל, ‡ברהם בן ‡יטה רחל, יע˜ב 
בן מחלה, ע„ינה ‡יי„ל ב בע ב מרים 

רי˜ה, ‡ברהם בן ‡סר
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו
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הרוג ופצוע בהתהפכות מלגזה בנתב"ג
עובד נהרג לאחר שרכב כבד התהפך עליו ◆ העובד השני פונה במצב קשה לבית החולים

מ‡: מ. יו„
הת־ בנמל  אתמול  התרחש  חריג  אירוע 
עופה בן גוריון. שני עובדים נפגעו בהתהפכות 
של  מותו  נתב"ג.  של  המטענים  בשטח  מלגזה 
אחד מהם נקבע במקום. מצבו של השני קשה 
המקרה  מפרטי  ומונשם.  מורדם  והוא  מאוד 
עולה כי מלגזה נפלה על שני העובדים במהלך 
עבודתם במחסן של חברת שילוח בין-לאומית.

ממד"א נמסר כי צוותים של הארגון טי־
פלו ופינו לבית החולים שני גברים במצב קשה 
במוסך  בהם  ופגע  שנפל  כבד  מחפץ  שנפגעו 
מער־ רב  מחבלה  סבלו  הנפגעים  ללוד.  סמוך 
למרות  במקום  מת  כאמור,  מהם,  אחד  כתית. 

מאמצי הצוותים הרפואיים.
וחו־ גלבשטיין  משה  מד"א  פראמדיק 
סיפרו:  גבאי,  משה  במד"א  חירום  רפואת  בש 
 60 כבני  גברים  שני  ראינו  למקום  "כשהגענו 

טיפול  בהענקת  התחלנו  מיד  הכרה.  מחוסרי 
רפואי מציל חיים. אחד הפצועים נלכד מתחת 
לחפץ הכבד, ותוך כדי חילוצו הענקנו לו טי־
פול רפואי שכלל פעולות החייאה. מצבו היה 
קריטי ונאלצנו לקבוע את מותו. הפצוע השני 
טיפול  ולאחר  מערכתית,  רב  מפגיעה  סבל 
רפואי במקום, פינינו אותו לבית החולים 

כשמצבו קשה והוא מורדם ומונשם".

רוכב 
אופנוע נהרג 

בהתנגשות עם 
משאית סמוך 

לרמלה
האופנוען נלכד מתחת למשאית 

וללא סימני חיים ◆ כביש 431 לכיוון 
מערב נחסם לתנועה

מ‡: מ. יו„ 
אופנוע  רוכב 
אתמול  נהרג   40 כבן 
עם  דרכים  בתאונת 
 ,431 בכביש  משאית 
רמלה  למחלף  סמוך 
הר־ נתוני  לפי  דרום. 
לבטי־ הלאומית  שות 
חות בדרכים, זהו רוכב 
שנהרג  ה-26  האופנוע 
מתחילת  בכבישים 

השנה.
למד"א  הדיווח 
 .12:04 בשעה  התקבל 
ופרמדיקים  חובשים 
שהוזעקו למקום מצאו 
האופנוע  רוכב  את 
סימני  ללא  כשהוא 

חיים וקבעו את מותו.

רפואת  חובש 
והפ־ בן  אורן  חירום 
ראוכברג  ישי  רמדיק 
"כשהגענו  כי  סיפרו 
למקום ראינו את רוכב 
מתחת  לכוד  האופנוע 
ומחוסר  למשאית 
בדיקות  ביצענו  הכרה. 
היה  מצבו  רפואיות. 
קצר  זמן  ותוך  קריטי, 
את  לקבוע  נאלצנו 

מותו".
בעקבות התאונה 
את  חסמה  המשטרה 
כביש 431 לכיוון מערב 
את  מכוונים  ושוטרים 
במ־ הרכב  כלי  תנועת 
קום. מהמשטרה נמסר 
בדר־ לנסוע  מומלץ  כי 

כים חלופיות.
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דודו של החשוד בהקמת רשת ריגול איראנית: "כל מי שנלחם למען פלסטין, אנחנו אתו"
קרוב משפחתו של הירדני שנעצר בחשד שניסה לרגל למען הרפובליקה האסלאמית, תמך במעשה ◆ אמר: "הוא לוחם חירות, אנחנו בני מולדת עשוקה" 

מ‡: מ. יו„
תאאר  של  מעצרו  למרות 
קשרים  בקיום  החשוד  שעפוט, 
רשת  להקים  במטרה  איראן  עם 
שבמ־ נראה  ישראל,  נגד  ריגול 
שפחתו של העצור לא מכחישים 
את החשדות, ואף מתגאים בהם. 
תמיכה  הביע  שעפוט  של  דודו 
והגדיר  משפחתו  קרוב  במעשי 
נגד  התנגדות  כפעולת  אותם 
אמר  השיחה  במהלך  הכיבוש. 
דודו כי "אם איראן רוצה לסייע 
לפלסטינים, אנחנו איתה, אנחנו 
הפ־ למען  שנלחם  גורם  כל  עם 
שעפוט  כי  והוסיף  לסטינים", 

למען  לוחם  אלא  מרגל,  "אינו 
אנ־ שתגידו,  מה  תגידו  החופש. 

חנו בני מולדת עשוקה".
הותר  יותר  מוקדם  כזכור, 
הביטחון  שירות  כי  לפרסום 
משטרת  עם  בשיתוף  הכללי, 
אפריל  בחודש  עצרו  ישראל, 
 32 בן  ירדני  אזרח  שעפוט,  את 
על  נשלח  בחברון,  שהתיישב 
ישראל  לשטחי  האיראנים  ידי 
שנועדו  משימות  לבצע  במטרה 
ריגול  תשתיות  הקמת  לקידום 
את  שישמשו  וביו"ש,  בישראל 
האיראניים.  המודיעין  גורמי 
לבין  שעפוט  בין  הקשר  תחילת 
בלבנון  החל  האיראני  המודיעין 

דו־ מפעילים  שני  שם  פגש  עת 
האיראני  מהמודיעין  ערבית  ברי 
"אבו  בכינויים  עצמם  שהציגו 
בהמשך  געפר".  ו"אבו  צאדק" 
שהתקיימה  הראשונה  לפגישה 
במהלך  התקיימו  בלבנון,  כאמור 
מספר  עוד   2018-2019 השנים 
למפעיליו  שעפוט  בין  פגישות 
בלבנון  נערכו  אשר  האיראניים, 

ובסוריה.
הונחה  הפגישות  במהלך 
עסקית  תשתית  להקים  שעפוט 
כיסוי  תשמש  אשר  בישראל 
לפעילות איראנית עתידית, ככל 
הנראה לטובת השגת נגישות לי־
שראל ולשטחי יו"ש, וגיוס מרג־

מודיעין  באיסוף  שיסייעו  לים 
בהתאם לאינטרסים האיראניים 
שע־ הונחה  כך  לצורך  בשטח. 
עסקיות  אפשרויות  לבחון  פוט 
ביש־ עסקיים  קשרים  וליצור 

ראל ובשטחי יהודה ושומרון.
החל  פעילותו  במסגרת 
שטח.  מחקר  בביצוע  שעפוט 
ביולי- לישראל  כניסותיו  בעת 
 2019 ובאפריל   2018 אוגוסט 
גור־ עם  קשרים  ביצירת  החל 
מים בשטח במטרה שאלו יסייעו 
הקשר  במסגרת  במשימותיו.  לו 
שע־ האיראניים,  מפעיליו  עם 
קיבל  ואף  להם,  והציע  יזם  פוט 
מפעל  להקמת  אישורם,  את 

שיעים  עובדים  שיעסיק  בירדן 
אשר יהווה עוגן לטובת פעילות 
ישראל  מול  עתידית  איראנית 

ואיו"ש.
של  האיראניים  מפעיליו 
להשקיע  נכונות  הביעו  שעפוט 
מיליון  כחצי  גבוהים,  סכומים 
ובהמ־ התחלתי,  כסכום  דולר 
ככל  נוספים  רבים  כספים  שך 
שיידרשו, לצורך ביסוס פעילו־

הקשר  במסגרת  עוד  בשטח.  תו 
האיראניים  המפעילים  העבירו 
מו־ לתקשורת  אמצעי  לשעפוט 
בי־ לתקשורת  ששימש  צפנת 
מידע  הועבר  ובאמצעותו  ניהם 

ותואמו פגישות.

החקי־ במהלך  עלה  עוד 
האיראני  המודיעין  כוונת  רה 
לטובת  בשעפוט  להסתייע 
טרור  לפעילי  כספים  העברת 
בי־ בסיום  ובישראל.  באיו"ש 
נשלח  לשמם  הפעולות  צוע 
שעפוט  היה  צפוי  לישראל,  
השלמת  לצורך  לאיראן  לצאת 
הכש־ וביצוע  כסוכן  הכשרתו 
רות מתקדמות בתחומי הריגול 
והמודיעין. איתורו ומעצרו של 
סיכל  שב"כ  ידי  על  שעפוט 
לסיכול  הביא  וכן  אלה  תוכניות 
גורמי  ע"י  שתוכננה  הפעילות 
המודיעין האיראני, באמצעותו.

סוכלה פריצת דרך 
בשמורת טבע בשטח 

B במדבר יהודה
השמורה נמצאת באחריות הרש"פ, אך זו אינה אוכפת 
בה את החוק ◆ יחידת הפיקוח יחד עם כוחות צבאיים 

הגיעו למקום ותפסו טרקטור ומשאית

מ‡: מ. יו„
הפי־ יחידת 
האזרחי  במנהל  קוח 
סוף  במהלך  סיכלה 
השבוע פעילות בלתי 
והכ־ לפריצת  חוקית 
בשמורה  דרך  שרת 
במד־ ההסכמית 
הנמצאת  יהודה  בר 

.B בשטח
שאורכה  הדרך 
כחמישה ק"מ נמצאת 
ההסכמית  בשמורה 
המ־ שטח   ,B בשטח 
אחריות  תחת  צוי 
הפלסטינית,  הרשות 
הסכמי  במסגרת  זאת 

אוסלו.
בשל  זאת,  עם 
כלפי  אכיפה  היעדר 
חו־ בלתי  פעילויות 

אישרו  באזור,  קיות 
מתאם  חריג  באופן 
הממשלה  פעולות 
וראש  בשטחים 
את  האזרחי  המנהל 
האכיפה.  פעילות 
מניעת  לצורך  זאת, 
סבי־ מפגעי  וצמצום 
בה המשפיעים על כל 

האיזור.
קודם  יומיים 
דיווח  התקבל  לכן 
בלתי  עבודות  על 
בעקבותיו  חוקיות, 
למ־ צבאי  כוח  הגיע 
מבצעי  שני  אך  קום 
הצליחו  הפעילות 

להימלט מהמקום.
סוף  במהלך 
השבוע התקבל דיווח 
כי  והתגלה  נוסף, 
ממשיכות.  העבודות 

יחד  הפיקוח  יחידת 
צבאיים  כוחות  עם 
ותפסו  למקום  הגיעו 
ומשאית  טרקטור 
הכ־ העבודה.  בעת 
למגרש  הועברו  לים 

ההחרמות בעציון.
מנהל  לדברי 
יחידת הפיקוח, מרקו 
"פריצות  שבת:  בן 
חוקיות  בלתי  דרך 
לעבור  יכולות  אינן 
בשתיקה, בטח כאשר 
שעליו  באזור  מדובר 
לש־ הסכמים  נחתמו 
מירה ואכיפה. יחידת 
משקיעה  הפיקוח 
להשקיע  ותמשיך 
כדי  גדולים  מאמצים 
ולש־ פגיעה  למנוע 
לדו־ האזור  על  מור 

רות הבאים".
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דודו של החשוד בהקמת רשת ריגול איראנית: "כל מי שנלחם למען פלסטין, אנחנו אתו"
קרוב משפחתו של הירדני שנעצר בחשד שניסה לרגל למען הרפובליקה האסלאמית, תמך במעשה ◆ אמר: "הוא לוחם חירות, אנחנו בני מולדת עשוקה" 

מ‡: מ. יו„
תאאר  של  מעצרו  למרות 
קשרים  בקיום  החשוד  שעפוט, 
רשת  להקים  במטרה  איראן  עם 
שבמ־ נראה  ישראל,  נגד  ריגול 
שפחתו של העצור לא מכחישים 
את החשדות, ואף מתגאים בהם. 
תמיכה  הביע  שעפוט  של  דודו 
והגדיר  משפחתו  קרוב  במעשי 
נגד  התנגדות  כפעולת  אותם 
אמר  השיחה  במהלך  הכיבוש. 
דודו כי "אם איראן רוצה לסייע 
לפלסטינים, אנחנו איתה, אנחנו 
הפ־ למען  שנלחם  גורם  כל  עם 
שעפוט  כי  והוסיף  לסטינים", 

למען  לוחם  אלא  מרגל,  "אינו 
אנ־ שתגידו,  מה  תגידו  החופש. 

חנו בני מולדת עשוקה".
הותר  יותר  מוקדם  כזכור, 
הביטחון  שירות  כי  לפרסום 
משטרת  עם  בשיתוף  הכללי, 
אפריל  בחודש  עצרו  ישראל, 
 32 בן  ירדני  אזרח  שעפוט,  את 
על  נשלח  בחברון,  שהתיישב 
ישראל  לשטחי  האיראנים  ידי 
שנועדו  משימות  לבצע  במטרה 
ריגול  תשתיות  הקמת  לקידום 
את  שישמשו  וביו"ש,  בישראל 
האיראניים.  המודיעין  גורמי 
לבין  שעפוט  בין  הקשר  תחילת 
בלבנון  החל  האיראני  המודיעין 

דו־ מפעילים  שני  שם  פגש  עת 
האיראני  מהמודיעין  ערבית  ברי 
"אבו  בכינויים  עצמם  שהציגו 
בהמשך  געפר".  ו"אבו  צאדק" 
שהתקיימה  הראשונה  לפגישה 
במהלך  התקיימו  בלבנון,  כאמור 
מספר  עוד   2018-2019 השנים 
למפעיליו  שעפוט  בין  פגישות 
בלבנון  נערכו  אשר  האיראניים, 

ובסוריה.
הונחה  הפגישות  במהלך 
עסקית  תשתית  להקים  שעפוט 
כיסוי  תשמש  אשר  בישראל 
לפעילות איראנית עתידית, ככל 
הנראה לטובת השגת נגישות לי־
שראל ולשטחי יו"ש, וגיוס מרג־

מודיעין  באיסוף  שיסייעו  לים 
בהתאם לאינטרסים האיראניים 
שע־ הונחה  כך  לצורך  בשטח. 
עסקיות  אפשרויות  לבחון  פוט 
ביש־ עסקיים  קשרים  וליצור 

ראל ובשטחי יהודה ושומרון.
החל  פעילותו  במסגרת 
שטח.  מחקר  בביצוע  שעפוט 
ביולי- לישראל  כניסותיו  בעת 
 2019 ובאפריל   2018 אוגוסט 
גור־ עם  קשרים  ביצירת  החל 
מים בשטח במטרה שאלו יסייעו 
הקשר  במסגרת  במשימותיו.  לו 
שע־ האיראניים,  מפעיליו  עם 
קיבל  ואף  להם,  והציע  יזם  פוט 
מפעל  להקמת  אישורם,  את 

שיעים  עובדים  שיעסיק  בירדן 
אשר יהווה עוגן לטובת פעילות 
ישראל  מול  עתידית  איראנית 

ואיו"ש.
של  האיראניים  מפעיליו 
להשקיע  נכונות  הביעו  שעפוט 
מיליון  כחצי  גבוהים,  סכומים 
ובהמ־ התחלתי,  כסכום  דולר 
ככל  נוספים  רבים  כספים  שך 
שיידרשו, לצורך ביסוס פעילו־

הקשר  במסגרת  עוד  בשטח.  תו 
האיראניים  המפעילים  העבירו 
מו־ לתקשורת  אמצעי  לשעפוט 
בי־ לתקשורת  ששימש  צפנת 
מידע  הועבר  ובאמצעותו  ניהם 

ותואמו פגישות.

החקי־ במהלך  עלה  עוד 
האיראני  המודיעין  כוונת  רה 
לטובת  בשעפוט  להסתייע 
טרור  לפעילי  כספים  העברת 
בי־ בסיום  ובישראל.  באיו"ש 
נשלח  לשמם  הפעולות  צוע 
שעפוט  היה  צפוי  לישראל,  
השלמת  לצורך  לאיראן  לצאת 
הכש־ וביצוע  כסוכן  הכשרתו 
רות מתקדמות בתחומי הריגול 
והמודיעין. איתורו ומעצרו של 
סיכל  שב"כ  ידי  על  שעפוט 
לסיכול  הביא  וכן  אלה  תוכניות 
גורמי  ע"י  שתוכננה  הפעילות 
המודיעין האיראני, באמצעותו.

סוכלה פריצת דרך 
בשמורת טבע בשטח 

B במדבר יהודה
השמורה נמצאת באחריות הרש"פ, אך זו אינה אוכפת 
בה את החוק ◆ יחידת הפיקוח יחד עם כוחות צבאיים 

הגיעו למקום ותפסו טרקטור ומשאית

מ‡: מ. יו„
הפי־ יחידת 

האזרחי  במנהל  קוח 
סוף  במהלך  סיכלה 
השבוע פעילות בלתי 
והכ־ לפריצת  חוקית 
בשמורה  דרך  שרת 
במד־ ההסכמית 
הנמצאת  יהודה  בר 

.B בשטח
שאורכה  הדרך 
כחמישה ק"מ נמצאת 
ההסכמית  בשמורה 
המ־ שטח   ,B בשטח 
אחריות  תחת  צוי 
הפלסטינית,  הרשות 
הסכמי  במסגרת  זאת 

אוסלו.
בשל  זאת,  עם 
כלפי  אכיפה  היעדר 
חו־ בלתי  פעילויות 

אישרו  באזור,  קיות 
מתאם  חריג  באופן 
הממשלה  פעולות 
וראש  בשטחים 
את  האזרחי  המנהל 
האכיפה.  פעילות 
מניעת  לצורך  זאת, 
סבי־ מפגעי  וצמצום 
בה המשפיעים על כל 

האיזור.
קודם  יומיים 
דיווח  התקבל  לכן 
בלתי  עבודות  על 
בעקבותיו  חוקיות, 
למ־ צבאי  כוח  הגיע 
מבצעי  שני  אך  קום 
הצליחו  הפעילות 

להימלט מהמקום.
סוף  במהלך 
השבוע התקבל דיווח 
כי  והתגלה  נוסף, 
ממשיכות.  העבודות 

יחד  הפיקוח  יחידת 
צבאיים  כוחות  עם 
ותפסו  למקום  הגיעו 
ומשאית  טרקטור 
הכ־ העבודה.  בעת 
למגרש  הועברו  לים 

ההחרמות בעציון.
מנהל  לדברי 
יחידת הפיקוח, מרקו 
"פריצות  שבת:  בן 
חוקיות  בלתי  דרך 
לעבור  יכולות  אינן 
בשתיקה, בטח כאשר 
שעליו  באזור  מדובר 
לש־ הסכמים  נחתמו 
מירה ואכיפה. יחידת 
משקיעה  הפיקוח 
להשקיע  ותמשיך 
כדי  גדולים  מאמצים 
ולש־ פגיעה  למנוע 
לדו־ האזור  על  מור 

רות הבאים".

http://bit.ly/2Vy9S9Y-pauzaitaliano
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הקומנדו נערך למלחמה
עשרות רחפנים להטלת חימושים, מאות לוחמים שיחדרו לשטח האויב 
בחשאיות ומפקדי צוותים שיכוונו מטוסי קרב - מול חשש הדרג המדיני 

מהפעלת כוחות היבשה ◆ כתב ""ynet תיעד את חטיבת הקומנדו בתרגיל 
מלחמה

מ‡: מ. יו„
מהבי־ צהריים  שעת 
אורן  בעצי  מיוערת  פסגה  לה, 
ובש־ במהירות  ביניהם,  גבוהים. 

קט, פורסים לוחמי הקומנדו את 
מפקדת החטיבה הניידת. אנטנות 
נפתחות, אוהל מוסווה מוקם תוך 
קשי־ לפטופים  ובתוכו  דקות, 
נתונים  מסך  על  שמקרינים  חים 
של  גדול  מוצב  בתווך,  ראשונים. 
יעד  לא  עדיין   - המקומי  הצבא 

לתקיפה.
את  שתיע   ynet"" כתב 
הקומנדו בתרגיל מתאר: אין בת־
הקו־ לוחמי  קשר,  פלוגת  רגיל 
הציוד  את  שמתפעלים  הם  מנדו 
במהלך  שלהם:  הגב"  "על  והכול 
קילומט־  17 גמאו  הם  הלילה 
תמרון  מבצעית,  צעידה  של  רים 
משוריינים,  רכב  כלי  ללא  חד 
ל-70%  והגיע  שסחבו  ציוד  עם 
ממשקל גופם. היה זה חלק מהת־
רגיל הנרחב שקיים צה"ל בשבוע 
בכמה  מלחמה  דימה  ובו  שעבר, 

גזרות.
הר־ בחטיבות  כמו  שלא 
"חפ"ש",  לוחם  אין  כאן  גילות, 
ולכל אחד יש לפחות שני תפקי־

דים או אמצעי לחימה שהוא אח־
ראי עליהם. כל אחד מהם נדרש 
ניווט  יכולות  להפגין  רק  לא  כאן 
ברמה של קצין חי"ר, כושר גופ־
משובחת  ורובאות  מאוד  גבוה  ני 
מהמעלה  אויב  ולהרוג  להסתער 
כישו־ להציג  גם  אלא  הראשונה, 

רים טכנולוגיים.
מהפסגה  קילומטרים  כמה 
הזו ארבו כבר צוותים של יחידת 
קומנדו, עם עשרות רחפנים קט־
שיותקף.  האויב  מתחם  נגד  נים 
יש־ הם  התוכניות,  אישור  לאחר 
שתטיל  הרחפנים  להקת  את  גרו 
המתחם  על  קטנים  חימושים 

הקריטי.
הרח־ של  האדירה  הכמות 
פתיחת  גם  מאפשרת  כאן  פנים 
שטח  על  הסתכלות  תוך  שטח 
ואף  במקביל,  האויב  של  רחב 
מטייסי  אחד  מטרות.  של  סימון 
אגוז  ללוחמי  סיפר  אף  הקרב 
כיצד ניתן להשתמש ברחפן כחי־
כמתאבד  שיצלול  בעצמו,  מוש 
על האויב שמסתתר בחדר גבוה, 
דרך החלון, בדומה לטיל שמטוס 

הקרב משגר.
לבנון  למלחמת  בניגוד 
מהמו־ גדול  חלק  שבה  השנייה, 

הלוחמים  לכוחות  עבר  לא  דיעין 
הלוחמה  תפיסת  הפעם  בשטח, 
ות־ כמעט  מודיעין  מבוססת 
בשבוע  התרגיל  עצמה:  כפיל 
חטיבות  בהשתתפות  שעבר, 
והצנחנים)  (הקומנדו  סדירות 
לידי  הביא  מילואים,  וחטיבות 
מהקומות  נתונים  הזרמת  ביטוי 
המודיעין,  באגף  ביותר  הגבוהות 
תרתי משמע, ובהן יחידות 8200 
הצ־ למפקדים  ישירות  ו-9900, 
עירים בשטח, בתקשורת הדדית 

מתעדכנת ומתפתחת.
מעבדת  הוא  הזה  "התרגיל 
שעולים  לרעיונות  לחימה  ניסוי 
(תר"ש)  שנתית  הרב  בתוכנית 
החדשה של הרמטכ"ל אביב כוכ־
בי, שהיה מעורב אישית באישורי 
התוכניות לאורך האימון", הסביר 
להמ־ "מבלי  בצה"ל,  בכיר  קצין 
תין לאישור התר"ש החדש, כבר 
הוסטו בתוך צה"ל מאות מיליוני 
שקלים ליחידות החוד בקצה, הם 
קיבלו יותר יכולות נ"ט. הלמידה 
לתהליכי  בסיס  היא  מהתרגיל 
העיק־ מדגשיו  שאחד  התר"ש, 
הקט־ של  ניכר  חיזוק  יהיה  ריים 

לניות".

נתניהו: "תוקפנות איראן גברה 
לאחר הסכם הגרעין"

"מי שאומר שרק לאחרונה החלה התוקפנות האיראנית - חי בממד אחר" ◆ 
בולטון: "הסנקציות מכאיבות לאיראן ויתווספו אליהן עוד. אסור שלאיראן 

יהיה נשק גרעיני" 

מ‡: מ. יו„
איראן  נגד  "כשהסנקציות 
וכסף  הגרעין  הסכם  בגלל  הוסרו 
גברה.  איראן  של  התוקפנות  זרם, 
החלה  לאחרונה  שרק  שאומר  מי 
אחר",  בממד  חי   - התוקפנות 
הממשלה  ראש  אתמול  אמר  כך 
עם  פגישתו  בפתח  נתניהו  בנימין 
היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב 

ג'ון בולטון.
בולטון הגיב בפתח פגישתו 
עם נתניהו: "איראן שואפת להשיג 
נשק גרעיני, ובונה את כוחות מש־
מראים  הסימנים  המהפכה.  מרות 
אף  שלום.  מחפשת  לא  איראן  כי 
אחד לא העניק לאיראן רשיון ציד, 
הסנק־ לפעול.  מוכן  שלנו  והצבא 
יתווספו  ואליהן  מכאיבות  ציות 

נשק  יהיה  שלאיראן  אסור  עוד. 
גרעיני".

לפ־ לישראל  הגיע  בולטון 
היועצים  בין  המשולשת  סגה 
לביטחון לאומי של ארה"ב, רוסיה 
ניקו־ ייצג  רוסיה  את  וישראל, 

מאיר  ישראל  ואת  פטרושב  לאי 
הפסגה  ההודעה,  פי  על  שבת.  בן 
תעסוק ב"סוגיות אזוריות שונות".

עדויות על עינויים ברש"פ 
יוצגו בהאג 

העדויות האכזריות שנחשפו בתביעת עשרות הפלסטינים נגד הרשות 
הפלסטינית יוגשו לבית הדין בהאג ◆ בהן הסיפור הנורא של נקמת האינקובטור 

מ‡: מ. יו„ 

פלסטינים,  של  עדויותיהם 
ברשות  אכזרית  התעללות  שחוו 
הפלסטינית, יוגשו היום, יום שני, 
הבינלאומי  הפלילי  הדין  לבית 
מגיעה  העדויות  הגשת  בהאג. 
המ־ בית  של  דינו  לפסק  בהמשך 
אשר  בירושלים,  המחוזי  שפט 
קיבל את תביעתם של פלסטינים 
שחוו מעשי רצח ועינויים מידיה 

של הרשות הפלסטינית.
אח־ הפלסטינית  "הרשות 
הכו־ קשה,  להתעללות  ראית 
ללת: רצח, חטיפה, כליאה, עינוי 
ישראל  אזרחי   52 של  ואינוס 
ושומ־ יהודה  תושבי  ופלסטינים, 
רון", נקבע בפסק הדין התקדימי 
עמודים),   1,800 (בן  והמפורט 
על  כשנתיים  לפני  פורסם  אשר 
ידי שופט ביהמ"ש המחוזי, משה 

דרורי.
עי־ תוארו  הדין  בפסק 
מכות  היתר:  בין  מחרידים.  נויים 
כשה־ ממושכת  תלייה  חשמל, 
פלסטיק  שפיכת  למטה,  ראש 
רותח על הגוף, עקירת ציפורניים 
שינה,  מניעת  עיקור,  ושיניים, 
משפחה,  בני  רצח  מזון,  מניעת 

הוצאת פגה מהאינקובטור ועוד.

בעקבות פסק הדין, הקובע 

אחראית  הפלסטינית,  הרשות  כי 
חייב  והעינויים,  הרצח  למעשי 
לשלם  הרשות  את  המשפט  בית 
בסך  חלקיים  פיצויים  לתובעים 
שלילת  בשל  ש"ח,  מיליון   14
חירותם, וכן הוצאות משפט בסך 

1.5 מיליון ש"ח נוספים.
המ־ בית  ממשיך  במקביל, 
הפיצויים,  בשיעור  לדון  שפט 
העי־ בשל  לתובעים,  שייפסקו 
הנ־ הרב,  סבלם  שעברו,  נויים 

להם,  שנגרמו  הקשות,  כויות 
ההערכה  ועוד.  שהוחרם  רכושם 
היא, כי הפיצויים הסופיים יעמדו 

על מאות מיליוני ש"ח.
'מכון ירושלים לצדק' ועו"ד 
ברק קדם, ממשרד ארבוס-קדם־
בבית  התובעים  את  המייצג  צור, 
המשפט המחוזי בירושלים, חברו 
אכז־ את  לעולם  לשקף  כדי  יחד 
כלפי  הפלסטינית  הרשות  ריות 
הכלא  בבתי  הכלואים  האסירים 
שלה, וכאמור, מחר הם יגישו את 
העדויות הנוראיות של התובעים 

לביה"ד הפלילי הבינ"ל בהאג.
עו"ד אורי מורד, מנהל המ־
במכון  הבינ"ל  המשפטית  חלקה 
"בפברואר  ציין  לצדק,  ירושלים 

בדרישה  בהאג  הדין  לבית  פנינו 

נגד  פלילית  בחקירה  לפתוח 
(אבו  עבאס  מחמוד  הרשות,  יו"ר 
נגד  שביצע  פשעים,  בגין  מאזן), 
שיטתי  מסע  הכוללים  עמו,  בני 
ונרחב של רצח, עינויים ומאסרים 
האוכלוסייה  נגד  חוקיים  בלתי 
הפלסטינית. העדויות, שתוגשנה 
מחר, מצביעות על מנגנון שיטתי 
אלימים  בכלים  המדכא  ומשומן, 

את האוכלוסייה האזרחית".
הוסיף:  קדם  ברק  עו"ד 
שחוו  אדם,  בני  יש  כי  "העובדה 
לזעזע  צריכה  הזו,  התופת  את 
כל בן אנוש. לא משנה לאיזה עם 
הפו־ דעותיך  ומהן  שייך,  אתה 
מנגד  לעמוד  ניתן  לא  ליטיות. 
הפל־ ברשות  הזוועות  למשמע 
שבעקבות  מקווה,  אני  סטינית. 
בעו־ ולמנהיגים  להאג  הפנייה 
עצמן:  את  מדינות  תשאלנה  לם, 
ולהיות  להמשיך  רוצות  הן  אם 
כספים  שמעביר  מהמנגנון,  חלק 
ביה"ד  וכי  הפלסטינית,  לרשות 
מחוללי  עם  חשבון  יבוא  בהאג 

הזוועות ברשות".
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הקומנדו נערך למלחמה
עשרות רחפנים להטלת חימושים, מאות לוחמים שיחדרו לשטח האויב 
בחשאיות ומפקדי צוותים שיכוונו מטוסי קרב - מול חשש הדרג המדיני 

מהפעלת כוחות היבשה ◆ כתב ""ynet תיעד את חטיבת הקומנדו בתרגיל 
מלחמה

מ‡: מ. יו„
מהבי־ צהריים  שעת 
אורן  בעצי  מיוערת  פסגה  לה, 
ובש־ במהירות  ביניהם,  גבוהים. 

קט, פורסים לוחמי הקומנדו את 
מפקדת החטיבה הניידת. אנטנות 
נפתחות, אוהל מוסווה מוקם תוך 
קשי־ לפטופים  ובתוכו  דקות, 
נתונים  מסך  על  שמקרינים  חים 
של  גדול  מוצב  בתווך,  ראשונים. 
יעד  לא  עדיין   - המקומי  הצבא 

לתקיפה.
את  שתיע   ynet"" כתב 
הקומנדו בתרגיל מתאר: אין בת־
הקו־ לוחמי  קשר,  פלוגת  רגיל 
הציוד  את  שמתפעלים  הם  מנדו 
במהלך  שלהם:  הגב"  "על  והכול 
קילומט־  17 גמאו  הם  הלילה 
תמרון  מבצעית,  צעידה  של  רים 
משוריינים,  רכב  כלי  ללא  חד 
ל-70%  והגיע  שסחבו  ציוד  עם 
ממשקל גופם. היה זה חלק מהת־
רגיל הנרחב שקיים צה"ל בשבוע 
בכמה  מלחמה  דימה  ובו  שעבר, 

גזרות.
הר־ בחטיבות  כמו  שלא 
"חפ"ש",  לוחם  אין  כאן  גילות, 
ולכל אחד יש לפחות שני תפקי־

דים או אמצעי לחימה שהוא אח־
ראי עליהם. כל אחד מהם נדרש 
ניווט  יכולות  להפגין  רק  לא  כאן 
ברמה של קצין חי"ר, כושר גופ־
משובחת  ורובאות  מאוד  גבוה  ני 
מהמעלה  אויב  ולהרוג  להסתער 
כישו־ להציג  גם  אלא  הראשונה, 

רים טכנולוגיים.
מהפסגה  קילומטרים  כמה 
הזו ארבו כבר צוותים של יחידת 
קומנדו, עם עשרות רחפנים קט־
שיותקף.  האויב  מתחם  נגד  נים 
יש־ הם  התוכניות,  אישור  לאחר 
שתטיל  הרחפנים  להקת  את  גרו 
המתחם  על  קטנים  חימושים 

הקריטי.
הרח־ של  האדירה  הכמות 
פתיחת  גם  מאפשרת  כאן  פנים 
שטח  על  הסתכלות  תוך  שטח 
ואף  במקביל,  האויב  של  רחב 
מטייסי  אחד  מטרות.  של  סימון 
אגוז  ללוחמי  סיפר  אף  הקרב 
כיצד ניתן להשתמש ברחפן כחי־
כמתאבד  שיצלול  בעצמו,  מוש 
על האויב שמסתתר בחדר גבוה, 
דרך החלון, בדומה לטיל שמטוס 

הקרב משגר.
לבנון  למלחמת  בניגוד 
מהמו־ גדול  חלק  שבה  השנייה, 

הלוחמים  לכוחות  עבר  לא  דיעין 
הלוחמה  תפיסת  הפעם  בשטח, 
ות־ כמעט  מודיעין  מבוססת 
בשבוע  התרגיל  עצמה:  כפיל 
חטיבות  בהשתתפות  שעבר, 
והצנחנים)  (הקומנדו  סדירות 
לידי  הביא  מילואים,  וחטיבות 
מהקומות  נתונים  הזרמת  ביטוי 
המודיעין,  באגף  ביותר  הגבוהות 
תרתי משמע, ובהן יחידות 8200 
הצ־ למפקדים  ישירות  ו-9900, 
עירים בשטח, בתקשורת הדדית 

מתעדכנת ומתפתחת.
מעבדת  הוא  הזה  "התרגיל 
שעולים  לרעיונות  לחימה  ניסוי 
(תר"ש)  שנתית  הרב  בתוכנית 
החדשה של הרמטכ"ל אביב כוכ־
בי, שהיה מעורב אישית באישורי 
התוכניות לאורך האימון", הסביר 
להמ־ "מבלי  בצה"ל,  בכיר  קצין 
תין לאישור התר"ש החדש, כבר 
הוסטו בתוך צה"ל מאות מיליוני 
שקלים ליחידות החוד בקצה, הם 
קיבלו יותר יכולות נ"ט. הלמידה 
לתהליכי  בסיס  היא  מהתרגיל 
העיק־ מדגשיו  שאחד  התר"ש, 
הקט־ של  ניכר  חיזוק  יהיה  ריים 

לניות".

נתניהו: "תוקפנות איראן גברה 
לאחר הסכם הגרעין"

"מי שאומר שרק לאחרונה החלה התוקפנות האיראנית - חי בממד אחר" ◆ 
בולטון: "הסנקציות מכאיבות לאיראן ויתווספו אליהן עוד. אסור שלאיראן 

יהיה נשק גרעיני" 

מ‡: מ. יו„
איראן  נגד  "כשהסנקציות 
וכסף  הגרעין  הסכם  בגלל  הוסרו 
גברה.  איראן  של  התוקפנות  זרם, 
החלה  לאחרונה  שרק  שאומר  מי 
אחר",  בממד  חי   - התוקפנות 
הממשלה  ראש  אתמול  אמר  כך 
עם  פגישתו  בפתח  נתניהו  בנימין 
היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב 

ג'ון בולטון.
בולטון הגיב בפתח פגישתו 
עם נתניהו: "איראן שואפת להשיג 
נשק גרעיני, ובונה את כוחות מש־
מראים  הסימנים  המהפכה.  מרות 
אף  שלום.  מחפשת  לא  איראן  כי 
אחד לא העניק לאיראן רשיון ציד, 
הסנק־ לפעול.  מוכן  שלנו  והצבא 
יתווספו  ואליהן  מכאיבות  ציות 

נשק  יהיה  שלאיראן  אסור  עוד. 
גרעיני".

לפ־ לישראל  הגיע  בולטון 
היועצים  בין  המשולשת  סגה 
לביטחון לאומי של ארה"ב, רוסיה 
ניקו־ ייצג  רוסיה  את  וישראל, 

מאיר  ישראל  ואת  פטרושב  לאי 
הפסגה  ההודעה,  פי  על  שבת.  בן 
תעסוק ב"סוגיות אזוריות שונות".

עדויות על עינויים ברש"פ 
יוצגו בהאג 

העדויות האכזריות שנחשפו בתביעת עשרות הפלסטינים נגד הרשות 
הפלסטינית יוגשו לבית הדין בהאג ◆ בהן הסיפור הנורא של נקמת האינקובטור 

מ‡: מ. יו„ 

פלסטינים,  של  עדויותיהם 
ברשות  אכזרית  התעללות  שחוו 
הפלסטינית, יוגשו היום, יום שני, 
הבינלאומי  הפלילי  הדין  לבית 
מגיעה  העדויות  הגשת  בהאג. 
המ־ בית  של  דינו  לפסק  בהמשך 
אשר  בירושלים,  המחוזי  שפט 
קיבל את תביעתם של פלסטינים 
שחוו מעשי רצח ועינויים מידיה 

של הרשות הפלסטינית.
אח־ הפלסטינית  "הרשות 
הכו־ קשה,  להתעללות  ראית 
ללת: רצח, חטיפה, כליאה, עינוי 
ישראל  אזרחי   52 של  ואינוס 
ושומ־ יהודה  תושבי  ופלסטינים, 
רון", נקבע בפסק הדין התקדימי 
עמודים),   1,800 (בן  והמפורט 
על  כשנתיים  לפני  פורסם  אשר 
ידי שופט ביהמ"ש המחוזי, משה 

דרורי.
עי־ תוארו  הדין  בפסק 
מכות  היתר:  בין  מחרידים.  נויים 
כשה־ ממושכת  תלייה  חשמל, 
פלסטיק  שפיכת  למטה,  ראש 
רותח על הגוף, עקירת ציפורניים 
שינה,  מניעת  עיקור,  ושיניים, 
משפחה,  בני  רצח  מזון,  מניעת 

הוצאת פגה מהאינקובטור ועוד.

בעקבות פסק הדין, הקובע 

אחראית  הפלסטינית,  הרשות  כי 
חייב  והעינויים,  הרצח  למעשי 
לשלם  הרשות  את  המשפט  בית 
בסך  חלקיים  פיצויים  לתובעים 
שלילת  בשל  ש"ח,  מיליון   14
חירותם, וכן הוצאות משפט בסך 

1.5 מיליון ש"ח נוספים.
המ־ בית  ממשיך  במקביל, 
הפיצויים,  בשיעור  לדון  שפט 
העי־ בשל  לתובעים,  שייפסקו 
הנ־ הרב,  סבלם  שעברו,  נויים 
להם,  שנגרמו  הקשות,  כויות 
ההערכה  ועוד.  שהוחרם  רכושם 
היא, כי הפיצויים הסופיים יעמדו 

על מאות מיליוני ש"ח.
'מכון ירושלים לצדק' ועו"ד 
ברק קדם, ממשרד ארבוס-קדם־
בבית  התובעים  את  המייצג  צור, 
המשפט המחוזי בירושלים, חברו 
אכז־ את  לעולם  לשקף  כדי  יחד 
כלפי  הפלסטינית  הרשות  ריות 
הכלא  בבתי  הכלואים  האסירים 
שלה, וכאמור, מחר הם יגישו את 
העדויות הנוראיות של התובעים 

לביה"ד הפלילי הבינ"ל בהאג.
עו"ד אורי מורד, מנהל המ־
במכון  הבינ"ל  המשפטית  חלקה 
"בפברואר  ציין  לצדק,  ירושלים 

בדרישה  בהאג  הדין  לבית  פנינו 

נגד  פלילית  בחקירה  לפתוח 
(אבו  עבאס  מחמוד  הרשות,  יו"ר 
נגד  שביצע  פשעים,  בגין  מאזן), 
שיטתי  מסע  הכוללים  עמו,  בני 
ונרחב של רצח, עינויים ומאסרים 
האוכלוסייה  נגד  חוקיים  בלתי 
הפלסטינית. העדויות, שתוגשנה 
מחר, מצביעות על מנגנון שיטתי 
אלימים  בכלים  המדכא  ומשומן, 

את האוכלוסייה האזרחית".
הוסיף:  קדם  ברק  עו"ד 
שחוו  אדם,  בני  יש  כי  "העובדה 
לזעזע  צריכה  הזו,  התופת  את 
כל בן אנוש. לא משנה לאיזה עם 
הפו־ דעותיך  ומהן  שייך,  אתה 
מנגד  לעמוד  ניתן  לא  ליטיות. 
הפל־ ברשות  הזוועות  למשמע 
שבעקבות  מקווה,  אני  סטינית. 
בעו־ ולמנהיגים  להאג  הפנייה 
עצמן:  את  מדינות  תשאלנה  לם, 
ולהיות  להמשיך  רוצות  הן  אם 
כספים  שמעביר  מהמנגנון,  חלק 
ביה"ד  וכי  הפלסטינית,  לרשות 
מחוללי  עם  חשבון  יבוא  בהאג 

הזוועות ברשות".
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שלושה מסתננים חצו את גבול 
ישראל מירדן; חשד כי מדובר 

בפועלים זרים
כוחות צה"ל הוקפצו לסריקות אולם החשודים לא נמצאו ◆ גורמי צבא טענו כי 

לא מדובר באירוע בודד אלא בתופעה שהתחדשה בשנה האחרונה

מ‡: מ. יו„
מירדן  מסתננים  שלושה 
ישראל,  לכיוון  הגבול  את  חצו 
ככל  שם  הערבה  לכביש  הגיעו 
הנראה המתין להם רכב ונעלמו. 
במהלך פתיחת ציר בבוקר בח־
אדום  שבעוצבת  הערבה  טיבת 
לג־ סמוך  עקבות  כמה  התגלו 
צבא  וכוחות  ישראל-ירדן,  בול 
בסרי־ ופתחו  למקום  הוקפצו 
קות במשך שעות ארוכות אולם 
מדובר  השלושה.  את  מצאו  לא 
צה"ל נמסר כי האירוע בבדיקה.
חדירת השלושה מצטרפת 
בגבול  השבוע  נוספת  לתקרית 

כשביום  הערבה,  בצפון  הירדני 
לג־ ירדני  חדר  השבוע  שלישי 
בול כשהוא חמוש בסכין, נתפס 
על ידי לוחמים לאחר שעבר את 

הגדר והועבר לחקירה.
גורמי  טוענים  כך,  בתוך 
צבא כי לא מדובר באירוע בודד 
האח־ השנה  של  בתופעה  אלא 
לשיתוף  הודות  שמוגרה  רונה, 
ליש־ ירדן  בין  ההדוק  הפעולה 
האח־ בחודשים  חזרה  אך  ראל, 
רונים. הגורמים ציינו כי מדובר 
סינים,  פועלים  של  בהברחה 
שמחפשים  וגיאורגים  טורקים 
ולא  בישראל  עבודה  מקומות 
הגבול  באזור  ירדנים.  באזרחים 

גבוהה  מערכת  גדר  אין  הזה 
ההסת־ את  לעצור  שביכולתה 

ננויות כמו בגבול מצרים.
הערי־ הביטחון  במערכת 
הגבול  כי  האחרונות  בשנים  כו 
פורייה  לקרקע  יהפוך  ירדן  עם 
שהסתיימה  לאחר  לחדירות, 
עם  הגבול  לאורך  הגדר  בניית 
חדירת  למנוע  שנועדה  מצרים, 
אף  על  מסיני.  מסתננים  אלפי 
המספרים הנמוכים באופן יחסי, 
אר־ של  טרור  מפיגועי  החשש 
הממלכה  משטח  שונים  גונים 
מעל  לרחף  המשיך  ההאשמית 

האזור.

חולץ עוף דורס שנלכד על גג מלון ביריחו
החיוויאי חולץ בתיאום מפקדת התיאום והקישור ביריחו ונשלח לווטרינר

מ‡: יר‡ל לבי‡
אנשי המנהל האזרחי חילצו עוף דורס גדול 
מסוג חיוויאי אשר הוחזק על גג מלון ביריחו. זאת 
הטבע  שמורות  ליחידת  שהגיע  מידע  בעקבות 
במנהל האזרחי על אחזקתו של העוף, אשר נחשב 

לציפור בר מוגנת ואסורה להחזקה או סחר.
של  רחפן  הועלה  החילוץ  פעולת  במסגרת 
על  החיוויאי  את  שאיתר  הסביבה  איכות  קמ"ט 
גג המלון, כשהוא קשור ברגלו בחוט ברזל ומצוי 
בתנאים קשים תוך שהוא מסתתר תחת נקודת צל 

קטנה וללא מים.
התיאום  מפקדת  בתיאום  חולץ  החיוויאי 
במנהל  הטבע  שמורות  ויחידת  ביריחו  והקישור 
האזרחי ונשלח לווטרינר מומחה ביריחו להמשך 

טיפול ושיקום.
האזרחי,  במנהל  טבע  שמורות  מטה  קצין 
בטבע  הבר  חיות  של  "מקומן  מסר:  כהן,  נפתלי 
למנוע  בכדי  שניתן  כל  עושה  האזרחי  והמנהל 
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פעוטה נחתכה 
מסכין חד 

במטבח ביתה - 
מצבה בינוני עד 

קשה
"הילדה שמעדה על מתקן שטיפת כלים 
שהונח על רצפת המטבח ובעקבות כך 

נחתכה מסכין חד", סיפר החובש

מ‡: יר‡ל לבי‡
פעוטה בת שנה וחצי 
קשה  עד  בינוני  נפצעה 
חד  מסכין  שנחתכה  לאחר 

בביתה בקרית גת.
באיחוד  חובשים 
גת  קרית  סניף  הצלה 
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חובש  אזרד  יוסי 
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רצפת  על  שהונח  כלים 
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נמרץ  טיפול  ניידת  קום 
לאחר  נוספים.  וחובשים 
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מהיום: תעריפי הנסיעה 
במוניות מתייקרים

בשיעור ממוצע של 3.2% ◆ התשלום עבור נוסע שלישי ומעלה במונית יהיה 5 
שקלים בכל הארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
במונית  הנסיעה  תעריפי 
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.2019
מו־ הזמנת  עבור  התעריף 
נית בטלפון או באפליקציה יהיה 
(למעט  הארץ  בכל  שקלים   5.20
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שלי־ נוסע  עבור  התשלום 
שי ומעלה במונית יהיה 5 שקלים 
בכל הארץ (למעט אילת), במקום 
התשלום  כיום.  שקלים   4.80

 4.40 יהיה  מזוודה  תוספת  עבור 
שקלים בכל הארץ (למעט אילת), 

במקום 4.30 שקלים.

*5935 
ca.1221.org.il

3 50

להצטרפות 
11לחץ כאן! יום שני כ"א סיון תשע"ט 24/06/2019

נדחה המועד לקיצוץ קצבאות 
קרנות הפנסיה הוותיקות
בעקבות כך בוטל סכסוך העבודה שעליו הכריזה ההסתדרות

מ‡: יר‡ל לבי‡
ההון  שוק  רשות  על  הממונה 
ההסת־ ליו"ר  הודיע  ברקת,  משה 
על  חתם  כי  בר-דוד,  ארנון  דרות 
המסמך שדוחה את המועד לקיצוץ 
הוותיקות  הפנסיה  קרנות  קצבאות 

מה-1.7.19 ל-1.4.20.
בר-דוד,  ההסתדרות  יו"ר 
סכסוך  כי  והודיע  לברקת  הודה 
העבודה במשק עליו הכריזה ההס־
מבוטל,  ימים,  מספר  לפני  תדרות 

ולא יינקטו צעדים.
גמלאים  מיליון  רבע  כזכור, 
האחרונה  בשנה  התבשרו  בישראל 
בשי־ קיצוץ  יבוצע   2019 ביולי  כי 
הפנסיה  בקרנות   1.3% של  עור 

שלהם.
ח״כ  לבן,  כחול  סיעת  יו״ר 
אבי ניסנקורן, לשעבר יו"ר ההסת־
דרות, שיבח את ח"כ הרב גפני על 

בכ־ שלנו  הראשונה  ״הפעולה  כך: 
קיצוץ  לביטול  לפעול  הייתה  נסת 
הפנסיה  בקרנות  הגמלאים  פנסיית 
הוותיקות. אני שמח שבזכות מאבק 
עם  פעולה  ושיתוף  מתפשר  בלתי 

יו״ר ועדת הכספים הרב משה גפני, 
על  הקיצוץ  את  לדחות  הצלחנו 
מנת לאפשר למדינה למצוא פתרון 
הגמ־ בציבור  פוגע  שאינו  הולם 

לאים שחסך כל חייו לפנסיה״.

ראשל"צ: בשורה לנהגים 
שקיבלו דו"חות באמצעות 

הניידת המצלמת
נהגים רבים שקיבלו דוחות מהניידת המצלמת ,שהופסקה לפני כשנה, צברו 
ריביות והצמדות על סכום הקנס ◆ ראש העירייה הנחה את החברה לבטחון 

וסדר ציבורי לאפשר הגשת ערעורים אודות הריביות, הגם שחלף מועד הגשת 
הערעור המקורי

מ‡: יר‡ל לבי‡
ראש עיריית ראשל"צ הנחה 
ציבורי  וסדר  לבטחון  החברה  את 
לאפשר לנהגים להגיש ערעור על 
הניידת  ידי  על  שנרשמו  דו"חות 
ולה־ לריבית  בהקשר  המצלמת, 

תוך  הדו"ח  על  שנצברו  צמדה 
אסמכ־ ובצרוף  הנסיבות  פירוט 
תאות. התובעים העירוניים יבחנו 

כל מקרה לגופו.
הנחיה זו ניתנת לאחר פניות 
על  שהתלוננו  נהגים  של  רבות 
יש  וכעת  באיחור  הדו"ח  קבלת 

לשלמו עם ריבית והצמדה. 
נכנסה  המצלמת  הניידת 
ול־ להסדיר  מנת  על  לפעילות 
ראשיים  בצירים  תנועה  שחרר 
שה־ ולאחר  כשנה,  לפני  בעיר. 
שיתוף  של  הליך  קיימה  עירייה 
ציבור,הוחלט על הפסקת פעילות 

הניידת המצלמת.
קינסט־ רז  העירייה,  ראש 
ליך, אמר: "אין לנו שום כוונה לה־
שקיבלנו  וברגע  הנהגים  על  כביד 
על  המלינים  מנהגים  רבות  פניות 

שהגיעו  מכיוון  שהוגדלו  קנסות 
אליהם באיחור, הבנו שיתכן שיש 
מבקש  אני  נשימה  באותה  בעיה. 
וחוקי  כללי  על  לשמור  מהנהגים 
למען  בדרכים  והבטיחות  הנהיגה 

שמירת החיים ואיכות החיים".
כי  מציינים  לבטחון  בחברה 
ליום  עד  שנרשמו  הדו"חות  כל 
הפסקת פעילות ניידת המצלמות, 
הפ־ וכי  לשלמם,  ויש  בתוקף  הם 

על  מעידה  אינה  פעילותה  סקת 
חוקיות הדוחות.

קרית הרצוג: בעקבות גיזום עץ 
פרטי נגרמה הפסקת חשמל

מ‡: יר‡ל לבי‡
ארע  שעבר  שישי  ביום 
נרחבים  באזורים  חשמל  הפסקת 

כץ  ופרדס  הרצוג  קרית  בשכונת 
את  שקרע  עץ  שחתכו  לאחר 

כבלי החשמל.
מדובר בגיזום פרטי שעשה 

אחד התושבים באופן פרטי ופגע 
בכבל חשמל וחתך אותו.

החשמל חזר לפני שבת.

בשל עובש: 

קריאה להחזרת 'משקה תה 
בטעם אפרסק'

במקביל, מבצעת החברה בעצמה איסוף של המוצרים מהמדפים

מ‡: יר‡ל לבי‡
משקאות  טמפו  חברת 
הצרכנים,  לציבור  מודיעה  בע"מ 
תה  משקה  ממוצרי  בחלק  כי 
פלס־ בבקבוקי  אפרסק)  בטעם 
(המיובאים  מ"ל  בנפח 500  טיק  
 NESTEA על ידה תחת המותג
סימני  התגלו   Nestle מתוצרת 

עובש.
להשתמש  עדיף  סימון: 
לפני סוף 2019/10( כשר לפסח( 

בלבד.)
ספומדור  מפעל  יצרן: 
( CO( קסלינו אל פיאנו, A.p.S

ויה אלה פונטה 13 ,איטליה.
לצ־ שלא  מתבקש  הציבור 
רוך את המוצרים האמורים. יוד־
הנושאים  מוצרים  למעט  כי  גש, 
במוצרי  פגם  כל  אין  זה,  סימון 
'נסטי'. החברה בודקת את מקור 

התקלה.
הנושא  בקבוק  הרוכש  כל 
סימון זה, מוזמן להתקשר לשרות 

צרכנים ולקבל פיצוי.
החברה  מבצעת  במקביל, 

איסוף של המוצרים מהמדפים.

?  600 -
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ליום  עד  שנרשמו  הדו"חות  כל 
הפסקת פעילות ניידת המצלמות, 
הפ־ וכי  לשלמם,  ויש  בתוקף  הם 

על  מעידה  אינה  פעילותה  סקת 
חוקיות הדוחות.

קרית הרצוג: בעקבות גיזום עץ 
פרטי נגרמה הפסקת חשמל

מ‡: יר‡ל לבי‡
ארע  שעבר  שישי  ביום 
נרחבים  באזורים  חשמל  הפסקת 

כץ  ופרדס  הרצוג  קרית  בשכונת 
את  שקרע  עץ  שחתכו  לאחר 

כבלי החשמל.
מדובר בגיזום פרטי שעשה 

אחד התושבים באופן פרטי ופגע 
בכבל חשמל וחתך אותו.

החשמל חזר לפני שבת.

בשל עובש: 

קריאה להחזרת 'משקה תה 
בטעם אפרסק'

במקביל, מבצעת החברה בעצמה איסוף של המוצרים מהמדפים

מ‡: יר‡ל לבי‡
משקאות  טמפו  חברת 
הצרכנים,  לציבור  מודיעה  בע"מ 
תה  משקה  ממוצרי  בחלק  כי 
פלס־ בבקבוקי  אפרסק)  בטעם 
(המיובאים  מ"ל  בנפח 500  טיק  
 NESTEA על ידה תחת המותג
סימני  התגלו   Nestle מתוצרת 

עובש.
להשתמש  עדיף  סימון: 
לפני סוף 2019/10( כשר לפסח( 

בלבד.)
ספומדור  מפעל  יצרן: 
( CO( קסלינו אל פיאנו, A.p.S

ויה אלה פונטה 13 ,איטליה.
לצ־ שלא  מתבקש  הציבור 
רוך את המוצרים האמורים. יוד־
הנושאים  מוצרים  למעט  כי  גש, 
במוצרי  פגם  כל  אין  זה,  סימון 
'נסטי'. החברה בודקת את מקור 

התקלה.
הנושא  בקבוק  הרוכש  כל 
סימון זה, מוזמן להתקשר לשרות 

צרכנים ולקבל פיצוי.
החברה  מבצעת  במקביל, 

איסוף של המוצרים מהמדפים.

?  600 -

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

בחסות:

9401401@gmail.com

להצטרפות 
לחץ כאן!
פות
אן!

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
21

החופשה המושלמת: תכניות ופעילויות מרתקות מדי יום ולילה

בריכה ענקיתמרחצאות חמיםפנסיון מלא

משקאות חמים, מיצים, 
בירות ומשקאות מוגזים, 

שלגונים מרעננים

הכל 
כלול

 שפע של הפעלות ויצירות לילדים 
לאורך כל היום במתחם ממוזג 

בליווי צוות חינוכי, מנוסה ואחראי

מופע מרכזי 
לילדים מדי יום 
בשעות אחה"צ

24

7 לילות - יום חינם

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

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

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

רק ₪3790לפני שבת ונפתחים בצאת השבת

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

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

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

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

הזמנות:

mailto:s@shaharit.com
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מטוס הדרמיליינר ה-10 נחת בנתב"ג
המטוס החדש יצטרף לצי המתחדש של אל על ויבצע טיסות ליעדים ארוכי 

הטווח של החברה בצפון אמריקה, אירופה וליעדים במזרח הרחוק.

מ‡: יר‡ל לבי‡
דרי־  787 הבואינג  מטוס 

 ,4X-EDK שסימונו  מליינר 
"אילת",  העיר  שם  על  שנקרא 
ישירה  בטיסה  בישראל  נחת 

מסיאטל, ארה"ב
מצטרף  שנחת  המטוס 
החד־ הדרימליינר  מטוסי  לצי 
על  אל  של  והמתקדמים  שים 
מטוסים  עשרה  כה  עד  המונה 
מטו־ ימנה 16  לשנת 2020  ועד 
בעולם  הטובים  דרימליינר  סי 

מסוגם.
המטוס החדש יצטרף לצי 
המתחדש של אל על ויבצע טי־
של  הטווח  ארוכי  ליעדים  סות 
החברה בצפון אמריקה, אירופה 

וליעדים במזרח הרחוק.
דרי־  787 הבואינג  מטוס 
לה־ עתיד   4X-EDK מליינר 

שסימונו   747-400 מטוס  חליף 
לצאת  עתיד  אשר   4X-ELB
יולי  חודש  בתחילת  משירות 
של  אסטרטגי  ממהלך  כחלק 
המטו־ ציי  החלפת  של  החברה 
ותיקים  מטוסים  הוצאת   – סים 
במטוסים  והחלפתם  משירות 

חדשים ומתקדמים.

המ־ סמנכ"ל  דורון,  נעם 
את  קיבל  על  אל  של  בצעים 
של  הצוות  אנשי  של  פניהם 
הד־ מטוס  את  שהביאו  החברה 
עם  לישראל  החדש  רימליינר 
ביצוע  על  להם  והודה  נחיתתם 
וההיסטורית  החשובה  המשימה 

בתולדות אל על.

חברי הכנסת החרדים זועמים על 
הוראת היועמ"ש: "כפיה חילונית"

בעקבות פסילת קורסי נהיגה מונעת בהפרדה ע"י היועמ"ש לממשלה

מ‡: יר‡ל לבי‡
גפני  משה  הרב  ח"כ 
נהיגה  קורסי  לפסילת  התייחס 
היועמ"ש  ע"י  בהפרדה  מונעת 
כפיה  "זו  כי:  ואמר  לממשלה 
בהבנת  מוחלט  חסר  חילונית, 
לחיות  לאדם  לאפשר  המושג 
מסכימים  כולם  חייו,  באורח 
וכולם מבקשים זאת, הן הגברים 
להיכנע  פשוט  זה  הנשים,  והן 
זילבר,  דינה  של  זרה'  ל'עבודה 
שהכל צריך להיות יחד. היא לא 
והוא  אלה  בדברים  כלל  מבינה 

הולך אחריה".
גפני,  הרב  ח"כ  אמר  עוד 
לשר  קורא  אני  יהיה.  לא  "זה 
לאפשר  לא  החדש  התחבורה 
היינו  ואני  סמוטריץ'  ח"כ  זאת. 
המשפטים  שרת  אצל  בישיבה 
והאנשים  זילבר  גב'  עם  יחד 

ואמ־ הזה  בעניין  שעוסקים 
לא  כי  משמעי  חד  באופן  רנו 
לאנשים  יאפשרו  שלא  יתכן 
לחיות על-פי דרכם. אני מקווה 

שהיועמ"ש יחזור בו מכך".
ח"כ  לסיעה  עמיתו  גם 
בתגובה  אמר  אשר  יעקב  הרב 
"אותם  היועמ"ש  החלטת  על 
הדמוקרטיה  שרוממות  אלה 
בגרונם וחרב ההסתה בידם מנ־
לכפות  אפשרית  דרך  בכל  סים 
את  המצוות  שומרי  צבור  על 
בשם  וזאת  שלהם  חייהם  אורח 
פרשנות מעוותת של החוק ע"פ 
התח־ כל  ללא  עולמם  השקפת 
שבות באמונתם של האחרים".

אשר:  הרב  אמר  עוד 
שלהם  המלאכותית  "הדאגה 
וכפיה  נשים  הדרת  תהיה  שלא 
מתכתבת  ואינה  צביעות  היא 
על  מדובר  שכן  המציאות  עם 

נשים וגברים שזה רצונם ללמוד 
היא  היועמ"ש  הוראת  בנפרד. 
הדרה ופגיעה חמורה  של ציבור 
גדול שכל חטאו הוא שמירה על 
הדו־ בכל  לנו  המסורה  ההלכה 
רות. נפעל לשנות את הפרשנות 
בכל  הזו  המדירה  המשפטית 

האמצעים כולל חקיקה".
הח־ בציבור  זעם  כזכור, 

לממשלה  המשפטי  היועץ  רדי: 
הכי־ חובש  מנדלבליט  אביחי 
להתערב  החליט  השחורה  פה 
משרד  שאישר  מיוחד  בנוהל 
של  קורסים  לקיים  התחבורה, 
נהיגה מונעת גם בהפרדה, מתוך 
המב־ רבים  בנהגים  התחשבות 
ההלכה,  רוח  על  לשמור  קשים 
וקבע בגסות כי הקורסים הללו 
הם בניגוד לחוק האפלייה ברוח 
עמיתתו המשנה ליועמ"ש דינה 

זילבר.

"בית המשפט שינה את כללי החקיקה  – 
ולא מוכן לעמוד בכללים שיצר"

ד"ר אביעד בקשי ממכון קהלת: "מכינים את הקרקע לזה שלבית המשפט תהיה 
הסמכות הטוטלית לבטל חוקים. אין להסתפק בפסקת התגברות, אלא גם 

בחקיקת קריטריונים לפסילת חוקים על ידי בית המשפט"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הברור  החוק  שלטון  "עקרון 
הוא, שבית המשפט מכריע את הפ־
הרשות  כלפי  גם  החוק,  של  רשנות 
על  שיפוטית  ביקורת  המבצעת. 
שבש־ דבר  היא  הממשלה  פעולות 
גרה. האמירות והספינים שמדברים 
על הביטול של הביקורת המשפטית 
על  מעלה  לא  אחד  שאף  דבר  הוא 
דעתו. הביקורת על מעשה המנהלי, 

היא דבר יסודי שצריך להישאר".
בקשי  ד"ר  אמר  הדברים  את 
במס־ שנערך  המשפטי  במושב 
ושומרון  יהודה  מחקרי  כנס  גרת 
באוניברסיטת אריאל. המושב הופק 
ואד־ אדם  המחקר "מרכז  מכון  ע"י 

מה" מבית תנועת רגבים.
"חוק יסוד הלאום הוא בעצם 
לבית  אמרה  הכנסת  שבו  מהלך 
מקבלת  אני  בעיה,  "אין  המשפט: 
חוקי  שעשית.  המשחק  כללי  את 
המדי־ של  החוקה  בגדר  הם  היסוד 
נה, אך מולם יש לחוקק את הסמכות 
לחוקק חוקי יסוד חדשים כמו חוק 
יסוד הלאום. אנחנו מייצרים סטנד־
רט חוקתי בתחום הלאומי. קם בית 
המשפט ומקיים דיון לביטול החוק, 
למרות שלאורך כל הדרך של המה־
טען  המשפט  בית  החוקתית  פכה 

שהוא רק בודק את הסטנדרטים".
את  שמכינים  רואים  "אנחנו 
תהיה  המשפט  שלבית  לזה  הקרקע 

הסמכות הטוטלית לבטל חוקים.
בעשרים  פסל  המשפט  בית 
חוקים",  עשרים  האחרונות  השנים 
אמר בקשי. "במצב בו בית המשפט 
הכ־ חוקים,  לפסול  ביכולת  מחזיק 
כאלה.  חוקים  מלחוקק  נמנעת  נסת 
יסוד,  חוקי  מבטל  המשפט  בית  אם 
הכנסת לא מחוקקת חוקי יסוד חד־

שים".
של  ביותר  החשוב  "הדבר 
ההגבלה, להגדיר בצורה ברורה את 
העילות לביטול.  מה שאנחנו רואים 
יעי־ על  דיון  נפתח  שבו  עולם  הוא 
לות החוקים גם כשאין עילה ברורה, 
אין קורפוס מכוון של עילות שבגי־

נם אפשר לפסול חקיקה".
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לקראת בניית קריית החינוך החדשה: 
ראש עיריית עפולה מר' אבי אלקבץ  
והצוות המקצועי סיירו במוסדות לימוד

ראש עיריית עפולה, מהנדס העיר ומנהלת אגף החינוך, סיירו במוסדות החינוך 
הזמניים של ויז'ניץ בעיר • בקרוב תחל עבודת הבניה על קריית החינוך הענק

עבודות  תחילת  לקראת 
החי־ קריית  על  והבניה  התכנון 
נוך החרדית בעיר עפולה, הגיעו 
ראש העיר מר אבי אלקבץ ומה־
קנטור,  ישראל  מר  הערייה  נדס 
יחד עם מנהלת אגף החינוך בעיר 
גב' טינה ולדמן, לסיור התרשמות 
של  החינוך  במוסדות  ולמידה 

קהילת ויז'ניץ בעיר.
את  החלו  המשתתפים 
תורה  התלמוד  במתחם  הסיור 
ניידים,  במבנים  הנמצא  הנוכחי 
לבנות  הספר  בית  במתחם  וכן 
שנמצא גם הוא בקראוונים, והת־
רשמו מהצרכים של מההתרחבות 
החינוך  מוסדות  של  המבורכת 
קבועים  למבנים  במעבר  והצורך 

וגדולים יותר.
בין  סייר  המקצועי  הצוות 
מהרמה  והתרשם  הלימוד  כיתות 
אנשי  של  והמקצועית  הגבוהה 
השאר  כשבין  החרדיים,  החינוך 
על  התלמידים  עם  שוחחו  אף 
החומר הנלמד ועל חווית החינוך 
את  משבחים  כשהם  והלימוד, 

ההשקעה הפדגוגית והחינוכית.
ראש  כינס  הסיור  בתום 
העיר ישיבת עבודה בהשתתפות 
עפולה  ויז'ניץ  חסידות  מנכ"ל 

הרב יעקב זורגר ומנהלי מוסדות 
מהנדס  עם  יחד  דן  בו  החינוך, 
על  המקצועי  והצוות  העירייה 
הצורך בהאצת הבנייה של קריית 
שיתוף  והמשך  החרדי,  החינוך 
מחלקת  בין  המותאם  הפעולה 
הח־ החינוך  בעיר לאנשי  החינוך 

רדיים.
התכנון  וועדת  בישיבת 
לאחרונה  אושרה  העירייה,  של 
הסופיות  הבינוי  תכניות  האצת 
חר־ חינוך  קריית  של  להקמתה 
בית  ילדים,  גני  הכוללת  דית 
ספר, תלמוד תורה, ועוד, שתוקם 

בשכונה החדשה בעפולה עילית, 
בצמידות לקרית ויז'ניץ על מאות 

תושביה.
על פי התוכניות יוקם מבנה 
בית ספר לבנות הכולל 16 כיתות 
ספח  חדרי  ענקית,  וחצר  לימוד 
ייבנה  סמוך  במתחם  וספריה, 
 16 הכולל  מפואר  תורה  תלמוד 
עם  הקהילה  לבני  נוספות  כיתות 
חצר משחקים רחבת ידיים בקו־
מפלקס מושלם. בנוסף מתוכננת 
ו-4  לבנים   4 גן,  כיתות   8 בניית 
לבנות, כשבסמוך לכל כיתה חצר 

מיוחדת.

הכנסת ספר תורה לביהמ"ד 
בעלזא בבורו פארק

תהלוכת הס"ת יצאה מבית הדיין של הקהילה לבית המדרש המרכזי דחסידי 
בעלזא

מ‡: יר‡ל לבי‡
ע"י  נכתב  התורה  ספר 
מתפללי ביהמ"ד דחסידי בעל־
זא ברח' 43 בבורו פארק ויצאה 
בתופים ובמחולות מבית דומ"ץ 
הע־ יהושע  רבי  הגאון  ביהמ"ד 

שיל קאצבורג שליט"א.
ובתה־ הכתיבה  בסיום 
חסידי  מאות  השתתפו  לוכה 
וב־ פארק  בורו  תושבי  בעלזא 
מרכזם דייני ורבני קהל מחזיקי 

הדת שליט"א.
שהשתתפו  הרבנים  בין   
כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א 
מלייקווד - ירושלים והאדמו"ר 
מלאנצוט שליט"א מזקני ופארי 
מתפללי ביהמ"ד רבות בשנים.

רבה של ארגנטינה הציג נתוני 
התבוללות מדאיגים

חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף מבקר בקהילות היהודיות בארגנטינה 
◆ רבה של ארגנטינה הרב יצחק סאקה הציג בפניו נתונים חדשים על מגפת 

ההתבוללות במדינה

מ‡: יר‡ל לבי‡
יוסף  הגר"ד  ביקור  במהלך 
של  רבה  בפניו  הציג  בארגנטינה, 
הבעיה  את  סאקה  הרב  ארגנטינה 
היהודית  הקהילה  של  החמורה 
נתוני  את  בפניו  ושטח  במדינה 
במדינות  החמורים  ההתבוללות 

דוברי השפה הלטינית.
הר־ מועצת  נתוני  פי  על 
שנה   40 לפני  בארגנטינה,  בנות 
יהודים  מיליון  כחצי  במדינה  היו 
 %  50  - בכ  צנח  מספרם  וכיום 

ועומד על 250 אלף יהודים וזאת 
אמור  שהיה  הטבעי  הגידול  לפני 
לשלש את מספר היהודים מלפני 

40 שנה.
הירידה  סאקה,  הרב  לדברי 
במספרים נובעת מהתבוללות ולא 
כחלק  לישראל.   יהודים  מעליית 
בקהילה  מעוניינים  מהפתרון 
של  גג  ארגון  להקים  היהודית 
במדינות  היהודיות  הקהילות  כל 
מקסיקו,  פנמה,  הלטינית  דוברי 
בר־ קולומביה,  אורגוואי,  צ'ילה, 

יפעלו  בהם  ופורטוגל  ספרד  זיל, 

ליהודים,  חינוך  מסגרות  להקמת 
הזהות  את  לשמר  מנת  על  זאת 

היהודית.
הוביל  האחרונות  בשנים 
ובעל  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
תכ־ יוסף  הגר"ד  ברורה  ההלכה 
ניות שונות להתמודדות עם מגפת 
בקהילה  היתר  בין  ההתבוללות, 
ויצא  הברית  בארצות  החלבית 
ענק לבתי הספר  לקמפיין רישום 
בניו  החלבית  בקהילה  היהודים 
יורק, יחד עם ארגון 'חזק' שחרט 

על דגלו את המאבק בתופעה.

בחסות:

ca.1221.org.il

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

להצטרפות 
לחץ כאן!

מרן רה"י הגרי“ג אדלשטיין חיזק 
את התלמידים בעשיית חסד

לאחר מסע ההדרכה לקראת קבלת התורה שהתקיים בהיכלי התורה הישיבות 
והכוללים, הגיע מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין למסור שיחה בפני מאות 

מתלמידי ישיבת בית מדרש עליון, ובוגריה

מ‡: יר‡ל לבי‡
לפני  שמסר  חיזוק  בדברי 
בית  ישיבת  מתלמידי  מאות 
ראש  מרן  עורר  עליון,  מדרש 
אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה 
להתחזק  הצורך  על  שליט"א 
נחוץ  שזה  בפרט  חסד  בעשיית 

בזמנינו.
הגר"ג אמר "הרמב"ם כותב 
על  באבות  המשניות  בפירוש 

המעשה,  רוב  לפי  הכל  המשנה 
עושה  שאדם  טוב  מעשה  שכל 
עליו  משפיע  חסד  אהבת  מתוך 
וכשנותן  חסד,  באהבת  חיזוק 
זה  אחת  בבת  זוז  אלף  לצדקה 
אבל  חסד,  אהבת  עליו  משפיע 
אם ייתן אלף זוז באלף פעמים זה 
המעשים  כי  יותר,  הרבה  ישפיע 
מעשה  וכל  משפיעים,  הטובים 
כשנמ־ יותר.  משפיע  נוסף  טוב 

הזמן  כל  יש  ציבור  בתוך  צאים 
אפשר  חסד,  לעשות  אפשרויות 
שלומך,  מה  לשאול  חיוך,  לתת 
יפות לכל  פנים  בסבר  ולהתייחס 
אחד ואחד, וזה מוסיף הרבה בד־

רגת אהבת חסד".
הישיבה  ראש  מרן  פני  את 
מדרש  בית  ישיבת  ראש  קיבל 
ורבני  אונגרישר  הגר"י  עליון 

הישיבה.

כאן!

https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=119586-109172929464-25356
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לקראת בניית קריית החינוך החדשה: 
ראש עיריית עפולה מר' אבי אלקבץ  
והצוות המקצועי סיירו במוסדות לימוד

ראש עיריית עפולה, מהנדס העיר ומנהלת אגף החינוך, סיירו במוסדות החינוך 
הזמניים של ויז'ניץ בעיר • בקרוב תחל עבודת הבניה על קריית החינוך הענק

עבודות  תחילת  לקראת 
החי־ קריית  על  והבניה  התכנון 
נוך החרדית בעיר עפולה, הגיעו 
ראש העיר מר אבי אלקבץ ומה־
קנטור,  ישראל  מר  הערייה  נדס 
יחד עם מנהלת אגף החינוך בעיר 
גב' טינה ולדמן, לסיור התרשמות 
של  החינוך  במוסדות  ולמידה 

קהילת ויז'ניץ בעיר.
את  החלו  המשתתפים 
תורה  התלמוד  במתחם  הסיור 
ניידים,  במבנים  הנמצא  הנוכחי 
לבנות  הספר  בית  במתחם  וכן 
שנמצא גם הוא בקראוונים, והת־
רשמו מהצרכים של מההתרחבות 
החינוך  מוסדות  של  המבורכת 
קבועים  למבנים  במעבר  והצורך 

וגדולים יותר.
בין  סייר  המקצועי  הצוות 
מהרמה  והתרשם  הלימוד  כיתות 
אנשי  של  והמקצועית  הגבוהה 
השאר  כשבין  החרדיים,  החינוך 
על  התלמידים  עם  שוחחו  אף 
החומר הנלמד ועל חווית החינוך 
את  משבחים  כשהם  והלימוד, 

ההשקעה הפדגוגית והחינוכית.
ראש  כינס  הסיור  בתום 
העיר ישיבת עבודה בהשתתפות 
עפולה  ויז'ניץ  חסידות  מנכ"ל 

הרב יעקב זורגר ומנהלי מוסדות 
מהנדס  עם  יחד  דן  בו  החינוך, 
על  המקצועי  והצוות  העירייה 
הצורך בהאצת הבנייה של קריית 
שיתוף  והמשך  החרדי,  החינוך 
מחלקת  בין  המותאם  הפעולה 
הח־ החינוך  לאנשי  בעיר  החינוך 

רדיים.
התכנון  וועדת  בישיבת 
לאחרונה  אושרה  העירייה,  של 
הסופיות  הבינוי  תכניות  האצת 
חר־ חינוך  קריית  של  להקמתה 
בית  ילדים,  גני  הכוללת  דית 
ספר, תלמוד תורה, ועוד, שתוקם 

בשכונה החדשה בעפולה עילית, 
בצמידות לקרית ויז'ניץ על מאות 

תושביה.
על פי התוכניות יוקם מבנה 
בית ספר לבנות הכולל 16 כיתות 
ספח  חדרי  ענקית,  וחצר  לימוד 
ייבנה  סמוך  במתחם  וספריה, 
 16 הכולל  מפואר  תורה  תלמוד 
עם  הקהילה  לבני  נוספות  כיתות 
חצר משחקים רחבת ידיים בקו־
מפלקס מושלם. בנוסף מתוכננת 
ו-4  לבנים   4 גן,  כיתות   8 בניית 
לבנות, כשבסמוך לכל כיתה חצר 

מיוחדת.

הכנסת ספר תורה לביהמ"ד 
בעלזא בבורו פארק

תהלוכת הס"ת יצאה מבית הדיין של הקהילה לבית המדרש המרכזי דחסידי 
בעלזא

מ‡: יר‡ל לבי‡
ע"י  נכתב  התורה  ספר 
מתפללי ביהמ"ד דחסידי בעל־
זא ברח' 43 בבורו פארק ויצאה 
בתופים ובמחולות מבית דומ"ץ 
הע־ יהושע  רבי  הגאון  ביהמ"ד 

שיל קאצבורג שליט"א.
ובתה־ הכתיבה  בסיום 
חסידי  מאות  השתתפו  לוכה 
וב־ פארק  בורו  תושבי  בעלזא 
מרכזם דייני ורבני קהל מחזיקי 

הדת שליט"א.
שהשתתפו  הרבנים  בין   
כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א 
מלייקווד - ירושלים והאדמו"ר 
מלאנצוט שליט"א מזקני ופארי 
מתפללי ביהמ"ד רבות בשנים.

רבה של ארגנטינה הציג נתוני 
התבוללות מדאיגים

חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף מבקר בקהילות היהודיות בארגנטינה 
◆ רבה של ארגנטינה הרב יצחק סאקה הציג בפניו נתונים חדשים על מגפת 

ההתבוללות במדינה

מ‡: יר‡ל לבי‡
יוסף  הגר"ד  ביקור  במהלך 
של  רבה  בפניו  הציג  בארגנטינה, 
הבעיה  את  סאקה  הרב  ארגנטינה 
היהודית  הקהילה  של  החמורה 
נתוני  את  בפניו  ושטח  במדינה 
במדינות  החמורים  ההתבוללות 

דוברי השפה הלטינית.
הר־ מועצת  נתוני  פי  על 
שנה   40 לפני  בארגנטינה,  בנות 
יהודים  מיליון  כחצי  במדינה  היו 
 %  50  - בכ  צנח  מספרם  וכיום 

ועומד על 250 אלף יהודים וזאת 
אמור  שהיה  הטבעי  הגידול  לפני 
לשלש את מספר היהודים מלפני 

40 שנה.
הירידה  סאקה,  הרב  לדברי 
במספרים נובעת מהתבוללות ולא 
כחלק  לישראל.   יהודים  מעליית 
בקהילה  מעוניינים  מהפתרון 
של  גג  ארגון  להקים  היהודית 
במדינות  היהודיות  הקהילות  כל 
מקסיקו,  פנמה,  הלטינית  דוברי 
בר־ קולומביה,  אורגוואי,  צ'ילה, 

יפעלו  בהם  ופורטוגל  ספרד  זיל, 

ליהודים,  חינוך  מסגרות  להקמת 
הזהות  את  לשמר  מנת  על  זאת 

היהודית.
הוביל  האחרונות  בשנים 
ובעל  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
תכ־ יוסף  הגר"ד  ברורה  ההלכה 
ניות שונות להתמודדות עם מגפת 
בקהילה  היתר  בין  ההתבוללות, 
ויצא  הברית  בארצות  החלבית 
ענק לבתי הספר  לקמפיין רישום 
בניו  החלבית  בקהילה  היהודים 
יורק, יחד עם ארגון 'חזק' שחרט 

על דגלו את המאבק בתופעה.

בחסות:

ca.1221.org.il

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

להצטרפות 
לחץ כאן!

מרן רה"י הגרי“ג אדלשטיין חיזק 
את התלמידים בעשיית חסד

לאחר מסע ההדרכה לקראת קבלת התורה שהתקיים בהיכלי התורה הישיבות 
והכוללים, הגיע מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין למסור שיחה בפני מאות 

מתלמידי ישיבת בית מדרש עליון, ובוגריה

מ‡: יר‡ל לבי‡
לפני  שמסר  חיזוק  בדברי 
בית  ישיבת  מתלמידי  מאות 
ראש  מרן  עורר  עליון,  מדרש 
אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה 
להתחזק  הצורך  על  שליט"א 
נחוץ  שזה  בפרט  חסד  בעשיית 

בזמנינו.
הגר"ג אמר "הרמב"ם כותב 
על  באבות  המשניות  בפירוש 

המעשה,  רוב  לפי  הכל  המשנה 
עושה  שאדם  טוב  מעשה  שכל 
עליו  משפיע  חסד  אהבת  מתוך 
וכשנותן  חסד,  באהבת  חיזוק 
זה  אחת  בבת  זוז  אלף  לצדקה 
אבל  חסד,  אהבת  עליו  משפיע 
אם ייתן אלף זוז באלף פעמים זה 
המעשים  כי  יותר,  הרבה  ישפיע 
מעשה  וכל  משפיעים,  הטובים 
כשנמ־ יותר.  משפיע  נוסף  טוב 

הזמן  כל  יש  ציבור  בתוך  צאים 
אפשר  חסד,  לעשות  אפשרויות 
שלומך,  מה  לשאול  חיוך,  לתת 
יפות לכל  פנים  בסבר  ולהתייחס 
אחד ואחד, וזה מוסיף הרבה בד־

רגת אהבת חסד".
הישיבה  ראש  מרן  פני  את 
מדרש  בית  ישיבת  ראש  קיבל 
ורבני  אונגרישר  הגר"י  עליון 

הישיבה.

כאן!
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חוללו קברי יהודים בבית 
קברות בדרום אפריקה

בעבר אירע ונדליזם נוסף בבית הקברות היהודי בעיר וולינגטון, כאשר 39 קברי 
יהודים בבית העלמין הקטן חוללו על ידי אלמונים

מ‡: יר‡ל לבי‡
והפעם  קורה  זה  שוב 
סטרנד:  בעיר  אפריקה  בדרום 
קברים  ארבעה  חיללו  אלמונים 
בעיר,  היהודי  העלמין  בבית 
דרומית־ ק"מ  כ-50  שנמצאת 
הקהילה  לקייפטאון.  מזרחית 
במ־ תלונה  הגישה  היהודית 
בשבוע  רק  המקומית.  שטרה 
שעבר נגרם נזק לשני בתי עלמין 

יהודיים באותו מחוז.
נוסף  ונדליזם  אירע  בעבר 
בעיר  היהודי  הקברות  בבית 
קברי   39 כאשר  וולינגטון. 
חו־ הקטן  העלמין  בבית  יהודים 
ולמצבות  אלמונים,  ידי  על  ללו 

נגרם נזק.
האנטי־ האירוע  בעקבות 
שמי, סגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות 
חגואל  יעקב  העולמית,  הציונית 
מת־ לצערי  אלו  "מקרים  אמר: 
קוצים  בשדה  אש  כמו  פשטים 
אירו־ אלו  עולמי.  לטרנד  והפכו 
לעצור  ויש  ביותר  חמורים  עים 
אותם במיידי לפני שיגיעו לרצח 
אפריקה  דרום  משטרת  יהודים. 
חייבת לעצור את אותם פורעים 
אפרי־ דרום  ממשלת  ואחריות 
אירועים  נגד  פעולה  לשתף  קה 
בפעולות  מדובר  אכן  אם  כאלו. 
של תא ניאו נאצי, חייבים לשים 

לו סוף ויפה שעה אחת קודם".

היהודית,  הסוכנות  יו"ר 
לאירועים  הגיב  הרצוג,  יצחק 
קנדה  בטורונטו  האנטישמיים 
השבוע:  בסוף  אפריקה  ובדרום 
"האירועים האנטישמיים בעולם 
לא פוסקים לרגע. כתובות נאצה 
בבית ספר בטורונטו וחילול בית 
בסוף  אפריקה  בדרום  קברות 
לממשלות  פונה  אני  השבוע. 
החוק  אכיפת  ולרשויות  בעולם 
קשה  יד  ולנקוט  ראש  להקל  לא 
אנטישמיות.  של  גילוי  כל  כנגד 
את  מחזקת  היהודית  הסוכנות 
תבל  ברחבי  היהודיות  הקהילות 

המתמודדות עם האיום."

בפעם הרביעית בתוך שבוע: 

תקיפה אנטישמית בגרמניה
התוקף נעצר ושוחרר

מ‡: יר‡ל לבי‡
ביס־ שלמה  הרב   – המבורג 
היהודית  הקהילה  ונציג  טריצקי 
בעיר המבורג שבגרמניה, אליעזר 
נוח, הותקפו מילולית מחוץ לבית 

העירייה בעיר.
(חמישי)  אירעה  התקרית 
מפגישה  יצאו  שהשניים  בעת 

שכללה את ראש העירייה.
ערבית  שדיבר   45 בן  גבר 

עם  ראשית  אליהם  פנה  וגרמנית 
החל  בהמשך  ”שלום“.  המילה 
ולירוק  לקלל  לאיים,  החשוד 
עליהם. המשטרה עצרה אותו, אך 

הוא שוחרר זמן קצר לאחר מכן.

אתיופיה: הרמטכ"ל נרצח בידי מאבטחו
רה"מ הודיע שמספר בני אדם נהרגו בניסיון הפיכה באחד ממחוזות המדינה ◆ 

ראש הכוחות המיוחדים": "עצרנו את רוב המעורבים"

מ‡ פ. יוחנן
אתיופיה,  ממשלת  ראש 
אבי אחמד, הודיע כי נערך ניסיון 
שבצפון  אלמהרה  במחוז  הפיכה 
ראש  שנהדף.  ניסיון  המדינה, 
ני־ במהלך  כי  הוסיף  הממשלה 
סיון ההפיכה, נורה רמטכ"ל צבא 
על  מקונן,  סרה  הגנרל  אתיופיה, 

ידי שומר ראשו, ונהרג.
תושבי בירת המחוז, באהיר 
ואמרו  האירוע  על  סיפרו  דאר 
העיר  ברחובות  יריות  נשמעו  כי 
לתנועה.  נסגרו  מהרחובות  וחלק 
הת־ עדכנה  האירועים  לאחר 

מחוז  ראש  כי  במדינה  קשורת 
נה־ נוסף,  בכיר  ופקיד  אלמהרה 
ראש  וכי  ההפיכה,  בניסיון  רגו 
שירותי הביטחון במדינה, הגנרל 
אסמניו טציגה, עומד מאחורי ני־
סיון ההפיכה, אך לא דיווחו האם 
של  הודעתו  פי  על  גורלו.  על 
התרחש  ההפיכה  ניסיון  אחמד, 
מקומית  ממשלה  ישיבת  במהלך 
באלמהרה, כאשר נפתחה לעברם 
הישיבה  ממשתתפי  "כמה  אש. 
אמר  נפצעו",  ואחרים  נהרגו, 
ראש הממשלה אך לא פירט. גם 
ראש הכוחות המיוחדים במדינה, 
תת הגנרל טפרה מאמו, התייחס 

רוב  כי  ואמר  ההפיכה  לניסיון 
נע־ ההפיכה  בניסיון  המעורבים 
עדיין  "חלקם  כי  הוסיף  אך  צרו, 

חופשיים".
במ־ לשלטון  עלה  אחמד 
ומאז  האחרון,  באפריל  דינה 
ליברליות  רפורמות  לקדם  ניסה 
לעולם.  אותה  ולפתוח  במדינה 
פולי־ אסירים  שחררה  ממשלתו 
ממשלות  הקמת  אפשרה  טיים, 
בכירים  נגד  ופעלה  פוליטיות 
אדם.  זכויות  בהפרת  שהואשמו 
אלה,  מהלכים  עם  בבד  בד  אך 
התפרצה מחדש האלימות האת־

נית במדינה. 
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ראשי מרכז 'עזר לחיים' קיבלו 
את הכוונתו של מרן שר התורה 

הגר"ח קנייבסקי שליט"א
ראשי מרכז 'עזר לחיים' בראשות הרב נתן צישינסקי  עלו ובאו למעונו של מרן 
שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א בכדי להיוועץ ולהתברך. 
מרן הדריך את ראשי 'עזר לחיים' בהלכות הקשורות להצלת חיים ובירך אותם 

שיזכו להרבות כבוד שמים

מ‡: מ. מון
הבעל"ט  הקיץ  ימי  לקראת 
לחיים  עזר  ויו"ר  מייסד  נכנסו 
המ־ וראשי  צישינסקי   נתן  הרב 
שר  מרן  של  קודשו  למעון  רכז 
התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי 
ולהת־ להיוועץ  בכדי  שליט"א 

ברך.
בפני  הציג  צישינסקי  הרב 
פעילותם  את  התורה  שר  מרן 
מת־ מאלף  יותר  של  יומית  היום 
החולים  למען  לחיים'  עזר  נדבי 
הכוונה,  הכולל  ומשפחותיהם 
את  להציל  בכדי  ותמיכה  ליווי 

חייהם של החולים.
את  לרב  הזכיר  היתר  בין 
מתנדבים  אגפי  הקמת  פרויקט 
בי־ החולים  בבתי  מיון  בחדרי 
שר  מרן  בפני  הציג  וכן   שראל, 
העו־ הלכתיות  שאלות  התורה 
הפעילות  במהלך  העת  כל  לות 
עם החולים שפונים אליהם בכדי 
כאלה  גם  וביניהם  מענה,  לקבל 
וע־ ומצוות  תורה  שומרי  שאינם 
כבח־ קלה  על  מקפידים  לא  דיין 
מורה אלא מסורתיים. מרן הדריך  

הקיץ  לימי  הקשורות  בהלכות 
להרבות  בדרכים  וכן  הקרובים 

כבוד שמים בפעילות.
עם  שוחח  צישינסקי  הרב   
הצרכים  על  גם  התורה  שר  מרן 
עלינו  לא  להם  הרבים  הרפואיים 
עם ישראל זקוק לו וביקש ממרן 
להתפלל על כל החולים הזקוקים 
לישועה. מרן בירך את צישינסקי 
צורך  יהיה  לא  כבר  ה'  שבעזרת 

בו יותר ובירך אותו בזכות מעשי 
החסד הרבים שהוא עושה.

גם  ביקש  צישינסקי  הרב 
הר־ המתנדבים  את  לברך  ממרן 
המקדישים  לחיים'  'עזר  של  בים 
מזמנם יום ולילה לצורכי החולים 
כי  הבטיח  מרן  לסיוע.  הנזקקים 
בזכות מעשי החסד יזכו להצלחה 

בגשמיות ורוחניות

ממשיכים בהסתה פרועה: 

ח"כ מלינובסקי השוותה בין 
הרבנות לדאע"ש

בכך היא מצטרפת להסתה הפרועה של יו"ר מפלגתה ליברמן שלא מפסיק 
להשתלח נגד החרדים גם בשבת

מ‡: יר‡ל לבי‡
ממשיכים  ביתנו  בישראל 
החרדי  הציבור  נגד  במתקפה 
ח"כ ממפלגת ישראל ביתנו יוליה 
מקו־ השוואה  עשתה  מלינובסקי 
הטרור  ארגון  בין  ומכוערת  ממת 
הרבנות  לבין  דאע"ש  הרצחני 
הדברים  את  לישראל.  הראשית 
פאנל  במהלך  אמרה  החמורים 

ביום השבת.
הרא־ הרבנות  מלינובסקי: 
שית דרשה לשלוט בכל הגיורים 
אני  העולם,  ברחבי  יהודים  של 
אחד שדורש  גוף  עוד  רק  מכירה 
לדת  הנודע  בכל  דומים  דברים 
והוא – ארגון המדינה האסלאמית 

דאע"ש.
בכך היא מצטרפת להסתה 

ליב־ מפלגתה  יו"ר  של  הפרועה 
חילולה  תוך  בשבת  שכתב  רמן 
האחרון,  "בשבוע  החרדים:  נגד 
נתניהו  מצד  הניסיונות  רקע  על 
מי  בשאלה  הקמפיין  את  למקד 

נדהמתי  הממשלה,  ראש  יהיה 
הפרועה  התחרות  את  לראות 
והמבישה שהתפתחה בין גנץ לנ־
תניהו בשאלה מי יכנע ומי יוותר 

יותר לחרדים".

ביום שישי: הילולת הגר"מ 
אליהו זצ"ל

ביום שישי כ"ה סיון, יחול יום ההילולא ה-9 של הגר"מ אליהו זצ"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡
יחול  הקרוב,  שישי  ביום 
מרד־ רבי  הגאון  הילולת  יום 
צפויים  רבים  זצ"ל.  אליהו  כי 
המנוחות,  שבהר  לציונו  לעלות 

החל מיום חמישי.
ארגנו  ההילולא,  מארגני 
רחבי  מכל  ענק  הסעות  מערך 

הארץ, להר המנוחות.
מקום מסודר הוכן לנשים, 
ענק  אורחים  הכנסת  אוהל  וכי 
מזון  יחולקו  בו  במקום,  יוצב 

ושתיה להמוני המתפללים.
בכ"א  נולד  אליהו  הגר"מ 
העתי־ בעיר  תרפ"ט,  א'  אדר 
אחת  בן  בהיותו  בירושלים.  קה 
בצעירותו  אביו.  נפטר  עשרה 
למד אצל הרב עזרא עטיה והרב 

צדקה חוצין.
בשנת תש"ך סייע בהלאת 
לקבורה  החיד"א  של  עצמותיו 

בארץ ישראל.
הצ־ בתש"ך התמנה לדיין 
הדין  בבית  בארץ,  ביותר  עיר 
הרבני בבאר שבע. לאחר ארבע 
הרבני  הדין  לבית  עבר  שנים 

האזורי בירושלים ובשנת תש"ל 
הרבני  הדין  בית  כחבר  התמנה 

הגדול.
בד' בניסן ה'תשמ"ג נבחר 
והרב  לציון  הראשון  לתפקיד 
אליהו  הרב  לישראל.   הראשי 
כיהן כרב הראשי, יחד עם הרב 
שפירא  כהנא  אלקנה  אברהם 
האשכ־ הראשי  הרב  שהיה 
בשנת  כהונתם  סיום  עד  נזי, 
התקיימה  הכתרתו  ה'תשנ"ג. 
בבית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי 

שבעיר העתיקה בירושלים.
לבקר  הרבה  ראשי  כרב 
שאינם  ספר  ובבתי  ביישובים 
יהודיות  בקהילות  וכן  דתיים, 

בעולם.
כרב  כהונתו  סיום  לאחר 
ראשי, נודע הרב אליהו כמנהיג 
הרב  הדתי.  הציבור  של  רוחני 
אליהו היה ידוע כמקובל ונחשב 
קהל  קיבל  הוא  נסים'.  ל'עושה 

וחילק ברכות ועצות.
השפעתו הרבה של הגר"מ 
אליהו התגברה עוד ועוד בזכות 
של  רבות  עשרות  של  הקמתם 

רחבי  בכל  תורניים  גרעינים 
ישראל – מערי פיתוח ועד לערי 
המרכז. הרב שימש כנשיא "קרן 
התו־ הגרעינים  רשת  מורשת", 
בזמנה.  ביותר  הגדולה  רניים 
מורשת  קרן  של  ב"גרעינים" 
("כוללים"  מדרש  בתי  הוקמו 
וישיבות  גבוהות  ישיבות  או 
בפעילות  גם  ועסקו  הסדר), 
התורניים,  הגרעינים  ציבורית. 
בתוך  "להתנחל  הסיסמה  תחת 
בעלת  לתנועה  הפכו  הלבבות", 

השפעה רבה.
שיעור  העביר  אליהו  הרב 
יום  בכל  ואגדה  בהלכה  שבועי 
שלו  הכנסת  בבית  בערב  שני 
בירוש־ משה  קריית  בשכונת 
לים. שיעורים אלו היו מועברים 
אנשים  לאלפי  לווין  באמצעות 
מהארץ ומהעולם הצופים בהם.

של  רבו  היה  אליהו  הרב 
האמריקני־ישראלי  המרגל 
במא־ השתתף  פולארד,  יונתן 
אותו  ביקר  ואף  לשחרורו,  בק 
תשע  הברית  שבארצות  בכלאו 

פעמים.
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ראשי מרכז 'עזר לחיים' קיבלו 
את הכוונתו של מרן שר התורה 

הגר"ח קנייבסקי שליט"א
ראשי מרכז 'עזר לחיים' בראשות הרב נתן צישינסקי  עלו ובאו למעונו של מרן 
שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א בכדי להיוועץ ולהתברך. 
מרן הדריך את ראשי 'עזר לחיים' בהלכות הקשורות להצלת חיים ובירך אותם 

שיזכו להרבות כבוד שמים

מ‡: מ. מון
הבעל"ט  הקיץ  ימי  לקראת 
לחיים  עזר  ויו"ר  מייסד  נכנסו 
המ־ וראשי  צישינסקי   נתן  הרב 
שר  מרן  של  קודשו  למעון  רכז 
התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי 
ולהת־ להיוועץ  בכדי  שליט"א 

ברך.
בפני  הציג  צישינסקי  הרב 
פעילותם  את  התורה  שר  מרן 
מת־ מאלף  יותר  של  יומית  היום 
החולים  למען  לחיים'  עזר  נדבי 
הכוונה,  הכולל  ומשפחותיהם 
את  להציל  בכדי  ותמיכה  ליווי 

חייהם של החולים.
את  לרב  הזכיר  היתר  בין 
מתנדבים  אגפי  הקמת  פרויקט 
בי־ החולים  בבתי  מיון  בחדרי 
שר  מרן  בפני  הציג  וכן   שראל, 
העו־ הלכתיות  שאלות  התורה 
הפעילות  במהלך  העת  כל  לות 
עם החולים שפונים אליהם בכדי 
כאלה  גם  וביניהם  מענה,  לקבל 
וע־ ומצוות  תורה  שומרי  שאינם 
כבח־ קלה  על  מקפידים  לא  דיין 
מורה אלא מסורתיים. מרן הדריך  

הקיץ  לימי  הקשורות  בהלכות 
להרבות  בדרכים  וכן  הקרובים 

כבוד שמים בפעילות.
עם  שוחח  צישינסקי  הרב   
הצרכים  על  גם  התורה  שר  מרן 
עלינו  לא  להם  הרבים  הרפואיים 
עם ישראל זקוק לו וביקש ממרן 
להתפלל על כל החולים הזקוקים 
לישועה. מרן בירך את צישינסקי 
צורך  יהיה  לא  כבר  ה'  שבעזרת 

בו יותר ובירך אותו בזכות מעשי 
החסד הרבים שהוא עושה.

גם  ביקש  צישינסקי  הרב 
הר־ המתנדבים  את  לברך  ממרן 
המקדישים  לחיים'  'עזר  של  בים 
מזמנם יום ולילה לצורכי החולים 
כי  הבטיח  מרן  לסיוע.  הנזקקים 
בזכות מעשי החסד יזכו להצלחה 

בגשמיות ורוחניות

ממשיכים בהסתה פרועה: 

ח"כ מלינובסקי השוותה בין 
הרבנות לדאע"ש

בכך היא מצטרפת להסתה הפרועה של יו"ר מפלגתה ליברמן שלא מפסיק 
להשתלח נגד החרדים גם בשבת

מ‡: יר‡ל לבי‡
ממשיכים  ביתנו  בישראל 
החרדי  הציבור  נגד  במתקפה 
ח"כ ממפלגת ישראל ביתנו יוליה 
מקו־ השוואה  עשתה  מלינובסקי 
הטרור  ארגון  בין  ומכוערת  ממת 
הרבנות  לבין  דאע"ש  הרצחני 
הדברים  את  לישראל.  הראשית 
פאנל  במהלך  אמרה  החמורים 

ביום השבת.
הרא־ הרבנות  מלינובסקי: 
שית דרשה לשלוט בכל הגיורים 
אני  העולם,  ברחבי  יהודים  של 
אחד שדורש  גוף  עוד  רק  מכירה 
לדת  הנודע  בכל  דומים  דברים 
והוא – ארגון המדינה האסלאמית 

דאע"ש.
בכך היא מצטרפת להסתה 

ליב־ מפלגתה  יו"ר  של  הפרועה 
חילולה  תוך  בשבת  שכתב  רמן 
האחרון,  "בשבוע  החרדים:  נגד 
נתניהו  מצד  הניסיונות  רקע  על 
מי  בשאלה  הקמפיין  את  למקד 

נדהמתי  הממשלה,  ראש  יהיה 
הפרועה  התחרות  את  לראות 
והמבישה שהתפתחה בין גנץ לנ־
תניהו בשאלה מי יכנע ומי יוותר 

יותר לחרדים".

ביום שישי: הילולת הגר"מ 
אליהו זצ"ל

ביום שישי כ"ה סיון, יחול יום ההילולא ה-9 של הגר"מ אליהו זצ"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡
יחול  הקרוב,  שישי  ביום 
מרד־ רבי  הגאון  הילולת  יום 
צפויים  רבים  זצ"ל.  אליהו  כי 
המנוחות,  שבהר  לציונו  לעלות 

החל מיום חמישי.
ארגנו  ההילולא,  מארגני 
רחבי  מכל  ענק  הסעות  מערך 

הארץ, להר המנוחות.
מקום מסודר הוכן לנשים, 
ענק  אורחים  הכנסת  אוהל  וכי 
מזון  יחולקו  בו  במקום,  יוצב 

ושתיה להמוני המתפללים.
בכ"א  נולד  אליהו  הגר"מ 
העתי־ בעיר  תרפ"ט,  א'  אדר 
אחת  בן  בהיותו  בירושלים.  קה 
בצעירותו  אביו.  נפטר  עשרה 
למד אצל הרב עזרא עטיה והרב 

צדקה חוצין.
בשנת תש"ך סייע בהלאת 
לקבורה  החיד"א  של  עצמותיו 

בארץ ישראל.
הצ־ בתש"ך התמנה לדיין 
הדין  בבית  בארץ,  ביותר  עיר 
הרבני בבאר שבע. לאחר ארבע 
הרבני  הדין  לבית  עבר  שנים 

האזורי בירושלים ובשנת תש"ל 
הרבני  הדין  בית  כחבר  התמנה 

הגדול.
בד' בניסן ה'תשמ"ג נבחר 
והרב  לציון  הראשון  לתפקיד 
אליהו  הרב  לישראל.   הראשי 
כיהן כרב הראשי, יחד עם הרב 
שפירא  כהנא  אלקנה  אברהם 
האשכ־ הראשי  הרב  שהיה 
בשנת  כהונתם  סיום  עד  נזי, 
התקיימה  הכתרתו  ה'תשנ"ג. 
בבית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי 

שבעיר העתיקה בירושלים.
לבקר  הרבה  ראשי  כרב 
שאינם  ספר  ובבתי  ביישובים 
יהודיות  בקהילות  וכן  דתיים, 

בעולם.
כרב  כהונתו  סיום  לאחר 
ראשי, נודע הרב אליהו כמנהיג 
הרב  הדתי.  הציבור  של  רוחני 
אליהו היה ידוע כמקובל ונחשב 
קהל  קיבל  הוא  נסים'.  ל'עושה 

וחילק ברכות ועצות.
השפעתו הרבה של הגר"מ 
אליהו התגברה עוד ועוד בזכות 
של  רבות  עשרות  של  הקמתם 

רחבי  בכל  תורניים  גרעינים 
ישראל – מערי פיתוח ועד לערי 
המרכז. הרב שימש כנשיא "קרן 
התו־ הגרעינים  רשת  מורשת", 
בזמנה.  ביותר  הגדולה  רניים 
מורשת  קרן  של  ב"גרעינים" 
("כוללים"  מדרש  בתי  הוקמו 
וישיבות  גבוהות  ישיבות  או 
בפעילות  גם  ועסקו  הסדר), 
התורניים,  הגרעינים  ציבורית. 
בתוך  "להתנחל  הסיסמה  תחת 
בעלת  לתנועה  הפכו  הלבבות", 

השפעה רבה.
שיעור  העביר  אליהו  הרב 
יום  בכל  ואגדה  בהלכה  שבועי 
שלו  הכנסת  בבית  בערב  שני 
בירוש־ משה  קריית  בשכונת 
לים. שיעורים אלו היו מועברים 
אנשים  לאלפי  לווין  באמצעות 
מהארץ ומהעולם הצופים בהם.

של  רבו  היה  אליהו  הרב 
האמריקני־ישראלי  המרגל 
במא־ השתתף  פולארד,  יונתן 
אותו  ביקר  ואף  לשחרורו,  בק 
תשע  הברית  שבארצות  בכלאו 

פעמים.
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 :QS דירוג

האוניברסיטה העברית בין 200 
המוסדות האקדמיים הטובים בעולם
המוסד הירושלמי דורג במקום ה-162 ◆ אוניברסיטת ת"א עלתה מהמקום 

ה-230 ל-219 ברשימה

מ‡ פ. יוחנן
העברית  האוניברסיטה 
מוסדות   200 בין  בירושלים 
לשנת  בעולם  הטובים  האקדמיה 
2020, כך לפי הדירוג השנתי של 
 QS - Quacquarelli חברת 
בדירוג  מדובר   .Symonds
1,000 מוסדות ההשכלה הגבוהה 
זו  המתפרסם  בעולם  הטובים 
יש  לישראל  ולפיו  ה-16,  השנה 
שש נציגות ישראליות, כששתיים 
מהן אף שיפרו את מקומן בדירוג 

במהלך השנה החולפת.
לפי  מתבצע   QS דירוג 
המוניטין  בהם  מדדים,  כמה 
האקדמי של המוסד, ציטוטי חו־
ויחס  אקדמיים  עת  בכתבי  קריו 
הסטודנטים.  בין  הסגל  אנשי 

כאמור,  העברית,  האוניברסיטה 
דורגה במקום הראשון מהנציגות 
הישראליות ובמקום ה-162 בדי־
רוג הכללי, אך רשמה התדרדרות 
שעברה,  מהשנה  מקומות   8 של 

אז דורגה במקום ה-154. 
אביב  תל  אוניברסיטת 
מקומות   11 של  שיפור  הציגה 
שעברה  בשנה  ה-230  מהמקום 
שהטכניון  בעוד  ה-219,  למקום 
 10 של  ירידה   - ה-257  במקום 
כשגם  שעברה,  משנה  נקודות 
מציגה  גוריון  בן  אוניברסיטת 
ה-407  מהמקום  השנה  ירידה 
השנה.  ל-419  שעברה  בשנה 
אוניברסיטת בר אילן שיפרה את 
 551 במקומות  ודורגה  מקומה 
דור־ חיפה  ואוניברסיטת  ל-560 

גה בין המקומות 651 ל-700 כמו 
בשנה שעברה.

המקומות  שלושת  את 
בשנה  כמו  מאיישים  הראשונים 
של  הטכנולוגי  המכון  שעברה 
על  השומר   ,(MIT) מסצ'וסטס 
 8 מזה  הטבלה  בראש  מקומו 
האמ־ המוסדות  ואחריו  שנים, 
סטנפורד  אוניברסיטת  ריקנים 
המוסד  הרווארד.  ואוניברסיטת 
המ־ הוא  ביותר  הטוב  האירופי 
 (ETH) כון הטכנולוגי של ציריך
הממוקם במקום ה-6, תוך שהוא 
אחד,  מקום  של  עלייה  רושם 
והמוסדות הטובים ביותר באסיה 
מאיישים יחד את המקום ה-11: 
האוניברסיטה הטכנולוגית נניאנג 
והאוניברסי־  (NTU) בסינגפור 

לאחר הפלת המל"ט: 

ארה"ב ביצעה מתקפת סייבר 
נגד איראן

בארה"ב דווח כי בוצע מתקפה נגד מערכות טילים של משמרות המהפכה ◆ 
הנשיא האמריקני ציין כי בניגוד לדיווחים, הוא עדיין לא נסוג מתקיפה צבאית

מ‡ פ. יוחנן
האמריקני  הסייבר  פיקוד 
מת־ שעבר  חמישי  ביום  ביצע 
בתגובה  איראן  נגד  תגובה  קפת 
לפיגועים בשבוע שעבר נגד שתי 
דווח  כך  במפרץ,  נפט  מכליות 
דיווח  לפי  בארה"ב.  בתקשורת 
ב"וושינגטון פוסט", נשיא ארה"ב 
דונלד טראמפ הורה על מתקפת 
סייבר נגד מערכות מחשב אירא־
ניות המשמשות לשליטה במשג־

רי טילים ורקטות. 
תו־ המתקפה  הדיווח,  לפי 
שאף  ויתכן  שבועות  במשך  כננה 
הפנט־ ידי  על  והוצעה  חודשים, 
גון לאחר המתקפה על המכליות 
מו־ מקורות  שני  שעבר.  בשבוע 
לאתר  אמרו  לשעבר  דיעיניים 

גם  כוונה  המתקפה  כי  "יאהו" 
למשמרות  הקשורה  קבוצה  נגד 
שעקבה  איראן,  של  המהפכה 
שיט  כלי  אחר  דיגיטלי  באופן 
במצר  שעברו  ואזרחיים  צבאיים 
האחרו־ השנים  במהלך  הורמוז 
לאחרונה  לה  שאיפשר  מה  נות, 
בא־ ספינות  על  התקפות  לבצע 

זור.
בשנים האחרונות מתקפות 
נפוץ  תקיפה  כלי  הפכו  סייבר 
עו־ רבות  מדינות  כאשר  מאוד, 
שות בו שימוש. ב-2010 מערכות 
הגרעין של איראן נפגעו כתוצאה 
ממתקפה בשם סטקסנט שבוצעה 
משיתוף  כחלק  הדיווחים  פי  על 
פעולה ישראלי אמריקני בתחום. 
נשיא איראן באותה תקופה הודה 

נפגעו  אכן  במדינה  המערכות  כי 
שנחשבת  מהתקיפה,  כתוצאה 
לאחת המתוחכמות בשנים האח־
רונות וכוונה לכור בנתנז. גורמים 
לנאט"ו  פנו  אחרונות  במדינות 
בדרישה לחקירה בטענה כי הת־
קיפה עלולה היתה לגרום לאסון 

דומה לצ'רנוביל.

פרנו // „ו„ פרי„

תחבורה לאולמות שמחה באזור אשדוד
כבר זמן רב שפועלים אולמות חתונה באזור התעשיה 'עד הלום' ובסמוך לו, ולעת עתה 

אין תחבורה סדירה מירושלים או בני ברק וביתר עילית וכו' לאולם.

לכל הפחות שקווי התח"צ או חלק מהקווים יתחילו ויסיימו את מסלולם בשעות הערב 

בתקופות של השמחות בסמוך לאולם.

בקצירת האומר אתאר את חווית החתונה שלנו, אני הקטן גר בביתר עילית והתרגשתי 

יחד עם בני משפחתי לקראת חתונת בן משפחתי באולם ארמונות פרידמן באשדוד.

מספר ימים לפני החתונה ניסתי לברר אצל חברים איך בדיוק מגיעים לאולם שם בתח"צ 

ואף אחד לא ידע לתת תשובה ברורה.

משפחתי ב"ה גדולה ולא נכנסת למונית קטנה או לרכב פרטי.

ביום החתונה יצאנו המשפחה הורים ו-5 ילדים קטנים בלעה"ר בנסיעה באוטובוס קו 

לאשדוד 455  מביתר  הישיר  [האוטובוס  לאשדוד  אוטובוס  לתפוס  מנת  על  לירושלים   293

יוצא בשעה 14:15 מוקדם מידי או 18:30 מאוחר מידי] בירושלים עלינו בשמחה לקו 451 

לכיון אשדוד שם המליצו לנו לרדת בתחנה בצומת גן יבנה ולעלות על אוטובוס נוסף שהביא 

אותנו לתחנת הרכבת 'עד הלום' ומשם צעדנו כל המשפחה בלחות הגבוהה אל האולם, ואיך 

ידענו את הדרך פשוט עקבנו לאורך הצעידה במוניות הרבות שחלפו על פנינו שבתוכם נוס־

עים חרדים שנוסעים לחתונות באולם הנ"ל. סה"כ קצת פחות מ-3 שעות מאז היציאה מהבית 

עד להגעה לאולם.

בחזור כבר החכמנו קצת ממוזמנים נוספים שכל אחד הגיע בצורה אחרת ומיוחדת, והת־

ברר לנו שבכביש הראשי מרחק של כ-10 דק' מהאולם יש תחנה לאוטובוס קו 490 שיוצא 

הרבה  לקחת  בלי  כמובן  בלילה   12:10 בשעה  בערך  שם  לעבור  שאמור  ברק  לבני  מתפרח 

סיכונים יצאנו מהאולם בשעה 23:50 המתנו בתחנה יחד עם עשרות נוסעים ואז הגיע ב"ה 

שם  השאיר  ולצערי  הנוסעים  כל  את  לעלות  תוקף  בכל  מסרב  כשהנהג  המיוחל  האוטובוס 

ואז  בלילה  בשעה 1:00  ברק  לבני  הגענו  לגואל,  שם  ממתינים  עוד  שאולי  ותינוקות  ילדים 

ב"ה הצלחנו לתפוס את קו 199 מבני ברק לביתר עילית וב"ה בשעה 2:15 בערך לאחר חצות 

הלילה הגענו אל מחוז חפצינו לחיים ולשלום.  

וכאן הבן שואל מדוע אי אפשר לדאוג שהקווים מבני ברק וירושלים ביתר עילית וכו' 

בימי השמחות יתחילו ויסיימו את מסלולם בשעות הערב באזור התעשיה הנ"ל הרי שם לבד 

יש 3 אולמי חתונות ואולם נוסף ליד. 

שבעים  כאותם  הם  וממוזגים  פרטיים  רכבים  יש  לרובם  הנראה  שככל  העסקנים  האם 

שלא מרגישים את צערו ומצוקתו של הרעב.

או אולי בכלל מדובר במזימה של נהגי המוניות באשדוד שמצאו קופה להתעשר ממנה.

בכבוד רב

ב.פ. 

ביתר עילית

מדוע בקווים חרדים משלמים יותר?
אפליה קשה רעה לציבור מסוציו-אקונומי 1 שמתגורר מחוץ לקו הירוק לעומת ציבור בעל 

אמצעים שמתגורר בתוך הקו הירוק. 

כבר למעלה משנה מחודש 04/2018 שחברת 'קווים' החלה להפעיל את האשכול התחבורה 

של ירושלים-צור הדסה עמק האלה והישובים.

אך מה שמקומם לראות שהקווים 284-192-194-184 ואולי עוד קווים של חברת 'קווים' מי־

רושלים לצור הדסה, מטע והסביבה, זולים בהרבה ממחירי הנסיעה שגובה חברת 'קווים' מתושבי 

ביתר עילית הסמוכה, המחיר לנסיעה בודדת הוא 6.80 ש"ח והמחיר מירושלים לביתר עילית הוא 

9.40 ש"ח.

כך למרות שצור הדסה רחוקה יותר מביתר עילית והאוטובוסים של צור הדסה מירושלים 

עוברים דרך הכניסה של ביתר עילית, [ומשרד התחבורה מסרב לעשות להם תחנה של עליה והור־

דה בכניסה לביתר עילית] המחיר שם זול יותר בכ-30%.

בדקתי גם בקווי התחבורה מירושלים לאפרת שבגוש עציון [ע"י חברת אגד תעבורה] והמ־

חיר שם 6.5 ש"ח לנוסע למרות שאפרת רחוקה יותר מביתר עילית לירושלים.

אז מדוע המחיר הנסיעה מירושלים לביתר עילית הוא 9.40 ש"ח האם בגלל שאנחנו לצערנו 

מדורגים בסוציו-אקונומי 1 אנו נצרכים לשלם יקר יותר.

מתייחסים אלינו לתושבי ביתר עילית כאל ישוב שמחוץ לקו הירוק [כשאני מזמין מקרר או 

תנור אפיה גובים ממני עוד כ-100 ש"ח על הובלה כי אנחנו מחוץ לקו הירוק] וגובים מאיתנו על 

נסיעה ציבורית מחיר יקר יותר מבקו הירוק.

וגם  למבוגר  גם  ש"ח  הוא 3  המחיר  שם  בנימין  שבמטה  ציון]  [תל  יעקב  לכוכב  מירושלים 

לנוער למרות שזמן הנסיעה מירושלים לכוכב יעקב ארוך יותר מזמן הנסיעה לביתר עילית.

צריכים לזכור שחלק גדול מהאוטובוסים לצור הדסה והישובים שבתוך הקו הירוק, ריקים 

למחצה ולשליש ולרביע מה שאין כן באוטובוסים של ביתר עילית שמלאים לפעמים גם בעמידה.

י.ע.

ביתר עילית

בים למערכמכ

21 יום שני כ"א סיון תשע"ט 24/06/2019

ית - ַהְכָנַסת אוְֹרִחים. ֲחִמישִׁ
יָון  ְלכּות, כֵּ ַהְינּו ַהמַּ נּוחּו ָבּה דְּ יָּ ית ְמנּוָחה שֶּׁ ְפֶאֶרת ְוַהְיסוֹד ָלֵתת ָלֶהם בֵּ ֵהם ַהתִּ

ּוְלִפי  שָׁם.  ְלַהְכִניָסם  ָצִריְך  ֲאֵבָדָתם  ַעל  ר  ְלַחזֵּ ַהְגלוֹת  סוֹד  בְּ ָרִכים  דְּ הוְֹלֵכי  שֵֶׁהם 

ֶרְך ִשׂיחוֹ, שֵֶׁהם  הוְֹלֵכי ַעל דֶּ ֶמת בְּ ְצָוה ִמְתַקיֶּ ה ַהמִּ זֶּ ָרא, ח"א קטו:) שֶׁ ַהר (ַויֵּ זֹּ ֵאר בַּ ְתבָּ ַהמִּ

ָצְרֵכי  בְּ עוְֹסִקים  ָהאוְֹרִחים  ְהיּו  יִּ שֶׁ ּגוְֹרִמים  שֶׁ ּתוָֹרה  בַּ ַלֲעסֹק  יֵתיֶהם  ִמבֵּ ְרשִׁים  ְתגָּ ַהמִּ

ִחיָנה ַאֶחֶרת ְוקוֵֹבַע ָמקוֹם  ְלכּות ִמבְּ מַּ ְפֶאֶרת בַּ ל ָהעוֶֹשׂה ִיחּוד ֶאל ַהתִּ ְלכּות. ְוֵכן כָּ ַהמַּ

ָמה)  ַהְקדָּ ּקּוִנים (בַּ תִּ בַּ ְרׁשּו  פֵּ ְוֵכן  ְלכּות.  מַּ בַּ ְמלוֹנוֹ  ַיֲעֶשׂה  ְפֶאֶרת  ַהתִּ שֶׁ ּגוֵֹרם  ְלתוָֹרתוֹ, 

ְפֶאֶרת  ַהתִּ ְלַהְכִניס  ִריְך  צָּ שֶׁ ַהְינּו  דְּ ְלָוָיה,  ה  ִתיָּ שְׁ ֲאִכיָלה  ְלָהִכין  ָצִריְך  ָהאוְֹרִחים  ְוֶאל 

י ַיְעִרי ִעם  י ָאַכְלתִּ אִתי ְלַגנִּ ְלכּות ְוָלֵתת ָלֶהם שָׁם "ֲאִכיָלה" ֵמֵעין "בָּ ְוַהְיסוֹד ֶאל ַהמַּ

ד  ֶטת ִמצַּ שֶּׁ ְתפַּ ְחּתוָֹנה ַהמִּ י" (שיר השירים ה, א) שֶׁהּוא שֶַׁפע ָראּוי ַלַהְנָהָגה ַהתַּ ְבשִׁ דִּ

ִין  ִניִמי ִמן ַהיַּ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי" שֶׁהּוא שֶַׁפע פְּ ה" ֵמֵעין "שָׁ ִתיָּ תּוָקה. ּו"שְׁ בּוָרה ַהמְּ ַהגְּ

בּוָרה  ְלכּות -ַיֲעקֹב ְוָרֵחל, ְוַהגְּ ְפֶאֶרת ְוַהמַּ ר ַהתִּ ק ְלַקשֵּׁ ְתַמתֵּ ר ּוִמּסוֹד ֶהָחָלב ַהמִּ שֻׁמָּ ַהמְּ

ָוָיה" ְלָהִביא ַעְצמוֹ  ף ד.). ְוַה"לְּ ְקָרא, דַּ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא (ַויִּ ְרׁשּו בְּ י ֵכן פֵּ הוֹד כִּ ֶנַצח אוֹ בְּ בְּ

שָׁם  ִפירוֹת  ַהסְּ שְָׁאר  ְלָהִביא  עוֹד  שָׁם.  ְלַלּווָֹתם  ֶעְליוֹן  ְדיוַֹקן  בִּ ֶהם  ִעמָּ שָׁם  ָמתוֹ  ְוִנשְׁ

ִתּקּון ֶזה. ָבִרים ִנְכָלִלים בְּ ה דְּ ֶהם ַלֲעשׂוֹת ָלֶהם ְלָוָיה טוָֹבה. ְוַכמָּ ִעמָּ

ֲעֶשׂה  יַּ שֶׁ הּוא  ּוֻמְבָטח  ְרִמיָזתוֹ  בִּ ן  ִויַכוֵּ ֶהְדיוֹט  צֶֹרְך  בְּ ל  דֵּ ִישְׁתַּ ָבר,  דָּ שֶׁל  ָללוֹ  כְּ

ָנתוֹ  וָּ ִפיו ְרִמיַזת כַּ יר בְּ ּסוֹדוֹת. ּוַמה טוֹב ְלַהְזכִּ ִקי בַּ ְהֶיה בָּ יִּ ַאַחר שֶׁ ּיוֵֹצא ּבוֹ  ְלַמְעָלה כַּ

ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעשׂוֹתוֹ" (דברים ל, יד). ם "בְּ שְַׁעת ַמֲעֶשׂה ְלַקיֵּ כוָֹנה בִּ ַהנְּ

ת. ית - ֵעֶסק ַהַחי ִעם ַהמֵּ שִּׁ שִׁ
שֵֶׁהם  ִפירוֹת  ַהסְּ סוֹד  הּוא  י  כִּ ְמאֹד,  ָקשֶׁה  ְלַמְעָלה  ִיְתַיֵחס  ֵהיַאְך  ֶזה  ְוָדָבר 

ל ֶחְלַאת  ָנן ְלַהְרִחיָצן ִמכָּ ה ָצִריְך ְלַתקְּ מָּ יָקן ְלַמְעָלה כַּ קוֹת ֶאל ַנְרתִּ לְּ ֲעֻלמוֹת ּוִמְסתַּ ִמתַּ

סוֹד ֶאָחד  ֲעֶשׂה ַהּטוֹב, ְלִהְתַעּלוֹת בְּ אוֹר ַהמַּ ִפירוֹת בְּ ן ְלָבִנים ִלּבּוֵני ַהסְּ ישָׁ ָעוֹן ּוְלַהְלבִּ

ַעד  ֶאָחת  ֶאל  ַאַחת  ִפירוֹת  ַהסְּ ִעּלּוי  סוֹד  ֵתף  ַהכָּ ַעל  אָֹתם  ְוָלשֵׂאת  ְלַמְעָלה  ְלָקשְָׁרם 

ה הּוא סוֹד  ּגּוף, ּוְלַמְעָלה ִמזֶּ רוַֹע בַּ ת ִחּבּור ַהזְּ ִחלַּ ֵתף שֶׁהּוא תְּ ְתַעּלּו ְלַמְעָלה ֵמַהכָּ יִּ שֶׁ

ר אֹתוֹ  ְקבֹּ ָבִרים לד, ו): "ַויִּ בּוָרה ְלָפסּוק (דְּ סוֹד ַהקְּ ן בְּ ָׂגה בוֹ. ִויַכוֵּ ֵאין ַהשָּ ַהֶהְעֵלם שֶׁ

נוֹת  ַהפֹּ ְבִחינוָֹתיו  בִּ ֶתר  כֶּ בַּ נוְֹבעוֹת  ֵהן  שֶׁ ַרֲחֵמי,  דְּ ְמִכיִלין  ְתֵליַסר  בִּ ִמיַנן  ְרגְּ ְמתַּ דִּ י"  ַבגַּ

ֶתר,  כֶּ בַּ שֶׁ ָחְכָמה  ָהֶעְליוֹן  ָהֵעֶדן  ֶאל  ר  ְקבָּ ַהנִּ ַיֲעֶלה  ּוִמשָּׁם  ְחּתוִֹנים,  תַּ בַּ ְלַרֵחם  ה  ְלַמטָּ

ֶזה ְמאֹד. ַעת בָּ בּות ַהדַּ ְוָצִריְך ִהְתַישְּׁ

כ"א לחודש

רפורמת המוניות בפריפריה 
ובירושלים נדחית בשנה

הארגון-מחדש בענף אמור היה להסתיים בסוף השנה, אך בשל עיכובים מבקש 
משרד התחבורה דחייה עד סוף 2020 

מ‡ פ. יוחנן
השירות,  במוניות  הרפורמה 
שאמורה היתה לצאת לפועל עד סוף 
בשנה  להידחות  צפויה   ,2019 שנת 
 - מהארץ  נרחבים  בחלקים  נוספת 
ביהודה  הארץ,  בצפון  בירושלים, 
והשומרון, בבקעת הירדן וביתר הע־

מקים, וכן באזור אילת. 
לפ־  120 תיקון  שחוקק  מאז 
 ,2018 בפברואר  התעבורה  קודת 
פורסמו הליך תחרותי למיון מוקדם 
הפעלת  על  להתמודד  הכשירים  של 
תח־ הליכים  וכן  הקווים  אשכולות 
קווים,  אשכולות  לעשרה  רותיים 
הארץ  במרכז  שירות  אשכולות  בהם 
בצפון  ואשכולות  ובשרון  בשפלה   -

מאשכולות  כ-40%  כלומר,  הנגב. 
הפעלה. 

יש  אלה  מהליכים  בתשעה 
לפעול  להתחיל  העתידים  זוכים 
במועדים שונים בחודשים הקרובים. 
הליכים  בעריכת  צורך  יש  זאת,  עם 
 8 אשכולות,   14 לעוד  תחרותיים 
מהם באזורים בהם פועלים קווי שי־
רות למוניות לפי החוק הקודם. אלה 
תחילת  לשלב  להגיע  עתידים  אינם 
המועד  עד  הזוכים,  על-ידי  הפעלה 
שנקבע בהוראת מעבר - סוף 2019. 

לתחבורה  הארצית  הרשות 
אינה  התחבורה  במשרד  ציבורית 
בהליכי  העיכוב  פשר  את  מסבירה 
שהיא  חוק  בתזכיר  אך  המכרזים, 

את  לדחות  מבקשת  היא  מפרסמת, 
ליום  עד  אחת  בשנה  האמור  המועד 
שיתאפשר  כך   ,2020 בדצמבר   31
במו־ שירות  קווי  של  שירות  המשך 
ניות במקומות בהם לא תתחיל עדיין 
הפעלת קווים על-ידי הזוכים בהלי־

כים התחרותיים. 
לאש־ המכרז  בוטל  לאחרונה 
של  הדרומיות  בשכונות  קווים  כול 
תל אביב, רמת גן וגבעתיים, כולל קו 
זאת  לים.  הטייסים  מדרך  החדש   16
משום שהזוכה בו, מוניות הדר-לוד, 
שהיא  למרות  מהצעתה  בה  חזרה 
חשופה לקנס אפשרי בסך 235 אלף 
רווחיות  חוסר  משיקולי  זאת  שקל. 

בכניסה למהלך. 

ההנחה הכי גבוהה שיש

ורשנר נותנים לכם 
שבת במתנה!

בעיירת הנופש 'ואל טורנס' הקסומה שבהרי האלפים במשולש הגבולות שוויץ 
צרפת איטליה, 'ורשנר' אמני הנופש, מתכננים עבורכם חווית נופש מושלמת 
ובלתי נשכחת • הנחה הכי גבוה שיש- שבת עלינו בהזמנת מינימום 6 לילות • 

תגביהו ציפיות, תכוונו גבוה ותתחילו לארוז

בעיירת 'ואל טורנס' הקסומה 
השוכנת בלב הרי האלפים, על משו־
לש הגבולות האלפיני שוויץ, צרפת 
מ-2,000  יותר  של  בגובה  ואיטליה, 
שבו  במקום  טאראנטז,  בעמק  מטר 
מתמזגים  וטבע  צבע  של  הרמוניה 
תמצאו  מרהיב,  נופים  לפסיפס  יחד 
את התשובה לנופש מושלם וחלומי 

במיוחד בשבילכם.
כעת  יוצאים  תיירות  ורשנר 
בהנחה הכי גבוהה שיש- שבת עלינו 
בחודש  לילות   6 מינימום  בהזמנת 

תמוז.
חברת  תיירות',  'ורשנר 
התיירות בעלת וותק וניסון רב בש־
נים, אמונה על חווית נופש מושלמת 
ביותר  הגבוה  בסטנדרט  ומפנקת 
הפרטים  כל  של  מירבי  ובתכנון 
תמהיל  שיוצרים  והגדולים  הקטנים 

מדויק של חופשה חלומית. 
המיקום האטרקטיבי של בית 
הקסומים,  ההרים  במעלה  המלון, 
אויר  מרהיב,  בראשיתי  נוף  מקנה 
חוד־ כל  לאורך  ומשכר  צלול  הרים 

צבע  של  מרהיבה  וחוויה  הקיץ,  שי 
וטבע המתמזגים לכדי גלויה ציורית 

ומדהימה.
אירוח  רמת  מציע  המלון  בית 
מפנקים  ותנאים  ומוקפדת  גבוהה 
ספא,   , ג'קוזי  סאונה,  שכוללים 
חמאם יבש ורטוב ומרפסת פנורמית 

אל נוף עוצר נשימה.
העשירה  הקולינרית  הרמה 
של  בניצוחו  ב'ורשנר'  שמציעים 
ובכשרות  פרץ  אבי  הנודע  השף 
הרה"ג  של  והמוקפדת  המהודרת 
 – שליט"א  רוטנברג  מרדכי  רבי 

חדש  סטנדרט  הינה  פאריז,  גאב"ד 
המטבח  צוות  הקולינריה.  בעולם 
קונדי־ שם,  בעלי  משפים  המורכב 
תחת  הראשונה,  מהשורה  טורים 
לתת  כדי  עמל  מוקפדת,  השגחה 
מפ־ קולינרית  חוויה  המלון  לאורחי 
נקת ועשירה ברמה הגבוהה ביותר.

ב'ורשנר' נערכים לחופשה גם 
בתכנון טיולים ומסלולים חווייתיים 
שישי  ליל  קומזיץ  נשכחים,  ובלתי 
ומושקע  אטרקטיבי  תוכן  מיוחד, 
סיורים  היממה,  שעות  כל  לאורך 
מקצועיים  מדריכים  עם  מרתקים 
ובעלי וותק וטיולי לילה ואטרקציות 
ולכל  המשתתפים  לכל  שמותאמים 

הגילאים. 
ומעל הכל, נופשי 'ורשנר' נה־
באווירה  הן  דופן,  יוצא  מאירוח  נים 
והל־ האישי  וביחס  והביתית  החמה 

בבי לכל אחד מהאורחים. לאורך כל 
השהות הנופשים יודעים ומרגישים 
נתון  רגע  בכל  דואגים  שב'ורשנר' 
את  יקבל  מהאורחים  אחד  שכל 
והאישי  הטוב  המקצועי,  השירות 
ביותר תוך הקפדה על כל פרט ופרט 
שלא  נופש  חווית  להם  ותובטח 

תשכח.
כשאתם מתכננים את חופשת 
את  לעצמכם  תפרגנו  שלכם,  הקיץ 
צי־ תגביהו  ביותר.  הגבוהה  הרמה 
אלינו  ותצטרפו  גבוה.  תכוונו  פיות, 

לחופשת קיץ בלתי נשכחת.
חבילת  בהזמנת  המבצע 
למז־ בלבד,  תמוז  לחודש  נופש, 

מינים מינימום 6 לילות
02- חייגו:  להזמנות 

 5704444
office@wreschner .net
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ית - ַהְכָנַסת אוְֹרִחים. ֲחִמישִׁ
יָון  ְלכּות, כֵּ ַהְינּו ַהמַּ נּוחּו ָבּה דְּ יָּ ית ְמנּוָחה שֶּׁ ְפֶאֶרת ְוַהְיסוֹד ָלֵתת ָלֶהם בֵּ ֵהם ַהתִּ

ּוְלִפי  שָׁם.  ְלַהְכִניָסם  ָצִריְך  ֲאֵבָדָתם  ַעל  ר  ְלַחזֵּ ַהְגלוֹת  סוֹד  בְּ ָרִכים  דְּ הוְֹלֵכי  שֵֶׁהם 

ֶרְך ִשׂיחוֹ, שֵֶׁהם  הוְֹלֵכי ַעל דֶּ ֶמת בְּ ְצָוה ִמְתַקיֶּ ה ַהמִּ זֶּ ָרא, ח"א קטו:) שֶׁ ַהר (ַויֵּ זֹּ ֵאר בַּ ְתבָּ ַהמִּ

ָצְרֵכי  בְּ עוְֹסִקים  ָהאוְֹרִחים  ְהיּו  יִּ שֶׁ ּגוְֹרִמים  שֶׁ ּתוָֹרה  בַּ ַלֲעסֹק  יֵתיֶהם  ִמבֵּ ְרשִׁים  ְתגָּ ַהמִּ

ִחיָנה ַאֶחֶרת ְוקוֵֹבַע ָמקוֹם  ְלכּות ִמבְּ מַּ ְפֶאֶרת בַּ ל ָהעוֶֹשׂה ִיחּוד ֶאל ַהתִּ ְלכּות. ְוֵכן כָּ ַהמַּ

ָמה)  ַהְקדָּ ּקּוִנים (בַּ תִּ בַּ ְרׁשּו  פֵּ ְוֵכן  ְלכּות.  מַּ בַּ ְמלוֹנוֹ  ַיֲעֶשׂה  ְפֶאֶרת  ַהתִּ שֶׁ ּגוֵֹרם  ְלתוָֹרתוֹ, 

ְפֶאֶרת  ַהתִּ ְלַהְכִניס  ִריְך  צָּ שֶׁ ַהְינּו  דְּ ְלָוָיה,  ה  ִתיָּ שְׁ ֲאִכיָלה  ְלָהִכין  ָצִריְך  ָהאוְֹרִחים  ְוֶאל 

י ַיְעִרי ִעם  י ָאַכְלתִּ אִתי ְלַגנִּ ְלכּות ְוָלֵתת ָלֶהם שָׁם "ֲאִכיָלה" ֵמֵעין "בָּ ְוַהְיסוֹד ֶאל ַהמַּ

ד  ֶטת ִמצַּ שֶּׁ ְתפַּ ְחּתוָֹנה ַהמִּ י" (שיר השירים ה, א) שֶׁהּוא שֶַׁפע ָראּוי ַלַהְנָהָגה ַהתַּ ְבשִׁ דִּ

ִין  ִניִמי ִמן ַהיַּ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי" שֶׁהּוא שֶַׁפע פְּ ה" ֵמֵעין "שָׁ ִתיָּ תּוָקה. ּו"שְׁ בּוָרה ַהמְּ ַהגְּ

בּוָרה  ְלכּות -ַיֲעקֹב ְוָרֵחל, ְוַהגְּ ְפֶאֶרת ְוַהמַּ ר ַהתִּ ק ְלַקשֵּׁ ְתַמתֵּ ר ּוִמּסוֹד ֶהָחָלב ַהמִּ שֻׁמָּ ַהמְּ

ָוָיה" ְלָהִביא ַעְצמוֹ  ף ד.). ְוַה"לְּ ְקָרא, דַּ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא (ַויִּ ְרׁשּו בְּ י ֵכן פֵּ הוֹד כִּ ֶנַצח אוֹ בְּ בְּ

שָׁם  ִפירוֹת  ַהסְּ שְָׁאר  ְלָהִביא  עוֹד  שָׁם.  ְלַלּווָֹתם  ֶעְליוֹן  ְדיוַֹקן  בִּ ֶהם  ִעמָּ שָׁם  ָמתוֹ  ְוִנשְׁ

ִתּקּון ֶזה. ָבִרים ִנְכָלִלים בְּ ה דְּ ֶהם ַלֲעשׂוֹת ָלֶהם ְלָוָיה טוָֹבה. ְוַכמָּ ִעמָּ

ֲעֶשׂה  יַּ שֶׁ הּוא  ּוֻמְבָטח  ְרִמיָזתוֹ  בִּ ן  ִויַכוֵּ ֶהְדיוֹט  צֶֹרְך  בְּ ל  דֵּ ִישְׁתַּ ָבר,  דָּ שֶׁל  ָללוֹ  כְּ

ָנתוֹ  וָּ ִפיו ְרִמיַזת כַּ יר בְּ ּסוֹדוֹת. ּוַמה טוֹב ְלַהְזכִּ ִקי בַּ ְהֶיה בָּ יִּ ַאַחר שֶׁ ּיוֵֹצא ּבוֹ  ְלַמְעָלה כַּ

ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעשׂוֹתוֹ" (דברים ל, יד). ם "בְּ שְַׁעת ַמֲעֶשׂה ְלַקיֵּ כוָֹנה בִּ ַהנְּ

ת. ית - ֵעֶסק ַהַחי ִעם ַהמֵּ שִּׁ שִׁ
שֵֶׁהם  ִפירוֹת  ַהסְּ סוֹד  הּוא  י  כִּ ְמאֹד,  ָקשֶׁה  ְלַמְעָלה  ִיְתַיֵחס  ֵהיַאְך  ֶזה  ְוָדָבר 

ל ֶחְלַאת  ָנן ְלַהְרִחיָצן ִמכָּ ה ָצִריְך ְלַתקְּ מָּ יָקן ְלַמְעָלה כַּ קוֹת ֶאל ַנְרתִּ לְּ ֲעֻלמוֹת ּוִמְסתַּ ִמתַּ

סוֹד ֶאָחד  ֲעֶשׂה ַהּטוֹב, ְלִהְתַעּלוֹת בְּ אוֹר ַהמַּ ִפירוֹת בְּ ן ְלָבִנים ִלּבּוֵני ַהסְּ ישָׁ ָעוֹן ּוְלַהְלבִּ

ַעד  ֶאָחת  ֶאל  ַאַחת  ִפירוֹת  ַהסְּ ִעּלּוי  סוֹד  ֵתף  ַהכָּ ַעל  אָֹתם  ְוָלשֵׂאת  ְלַמְעָלה  ְלָקשְָׁרם 

ה הּוא סוֹד  ּגּוף, ּוְלַמְעָלה ִמזֶּ רוַֹע בַּ ת ִחּבּור ַהזְּ ִחלַּ ֵתף שֶׁהּוא תְּ ְתַעּלּו ְלַמְעָלה ֵמַהכָּ יִּ שֶׁ

ר אֹתוֹ  ְקבֹּ ָבִרים לד, ו): "ַויִּ בּוָרה ְלָפסּוק (דְּ סוֹד ַהקְּ ן בְּ ָׂגה בוֹ. ִויַכוֵּ ֵאין ַהשָּ ַהֶהְעֵלם שֶׁ

נוֹת  ַהפֹּ ְבִחינוָֹתיו  בִּ ֶתר  כֶּ בַּ נוְֹבעוֹת  ֵהן  שֶׁ ַרֲחֵמי,  דְּ ְמִכיִלין  ְתֵליַסר  בִּ ִמיַנן  ְרגְּ ְמתַּ דִּ י"  ַבגַּ

ֶתר,  כֶּ בַּ שֶׁ ָחְכָמה  ָהֶעְליוֹן  ָהֵעֶדן  ֶאל  ר  ְקבָּ ַהנִּ ַיֲעֶלה  ּוִמשָּׁם  ְחּתוִֹנים,  תַּ בַּ ְלַרֵחם  ה  ְלַמטָּ

ֶזה ְמאֹד. ַעת בָּ בּות ַהדַּ ְוָצִריְך ִהְתַישְּׁ

כ"א לחודש

רפורמת המוניות בפריפריה 
ובירושלים נדחית בשנה

הארגון-מחדש בענף אמור היה להסתיים בסוף השנה, אך בשל עיכובים מבקש 
משרד התחבורה דחייה עד סוף 2020 

מ‡ פ. יוחנן
השירות,  במוניות  הרפורמה 
שאמורה היתה לצאת לפועל עד סוף 
בשנה  להידחות  צפויה   ,2019 שנת 
 - מהארץ  נרחבים  בחלקים  נוספת 
ביהודה  הארץ,  בצפון  בירושלים, 
והשומרון, בבקעת הירדן וביתר הע־

מקים, וכן באזור אילת. 
לפ־  120 תיקון  שחוקק  מאז 
 ,2018 בפברואר  התעבורה  קודת 
פורסמו הליך תחרותי למיון מוקדם 
הפעלת  על  להתמודד  הכשירים  של 
תח־ הליכים  וכן  הקווים  אשכולות 
קווים,  אשכולות  לעשרה  רותיים 
הארץ  במרכז  שירות  אשכולות  בהם 
בצפון  ואשכולות  ובשרון  בשפלה   -

מאשכולות  כ-40%  כלומר,  הנגב. 
הפעלה. 

יש  אלה  מהליכים  בתשעה 
לפעול  להתחיל  העתידים  זוכים 
במועדים שונים בחודשים הקרובים. 
הליכים  בעריכת  צורך  יש  זאת,  עם 
 8 אשכולות,   14 לעוד  תחרותיים 
מהם באזורים בהם פועלים קווי שי־
רות למוניות לפי החוק הקודם. אלה 
תחילת  לשלב  להגיע  עתידים  אינם 
המועד  עד  הזוכים,  על-ידי  הפעלה 
שנקבע בהוראת מעבר - סוף 2019. 

לתחבורה  הארצית  הרשות 
אינה  התחבורה  במשרד  ציבורית 
בהליכי  העיכוב  פשר  את  מסבירה 
שהיא  חוק  בתזכיר  אך  המכרזים, 

את  לדחות  מבקשת  היא  מפרסמת, 
ליום  עד  אחת  בשנה  האמור  המועד 
שיתאפשר  כך   ,2020 בדצמבר   31
במו־ שירות  קווי  של  שירות  המשך 
ניות במקומות בהם לא תתחיל עדיין 
הפעלת קווים על-ידי הזוכים בהלי־

כים התחרותיים. 
לאש־ המכרז  בוטל  לאחרונה 
של  הדרומיות  בשכונות  קווים  כול 
תל אביב, רמת גן וגבעתיים, כולל קו 
זאת  לים.  הטייסים  מדרך  החדש   16
משום שהזוכה בו, מוניות הדר-לוד, 
שהיא  למרות  מהצעתה  בה  חזרה 
חשופה לקנס אפשרי בסך 235 אלף 
רווחיות  חוסר  משיקולי  זאת  שקל. 

בכניסה למהלך. 

ההנחה הכי גבוהה שיש

ורשנר נותנים לכם 
שבת במתנה!

בעיירת הנופש 'ואל טורנס' הקסומה שבהרי האלפים במשולש הגבולות שוויץ 
צרפת איטליה, 'ורשנר' אמני הנופש, מתכננים עבורכם חווית נופש מושלמת 
ובלתי נשכחת • הנחה הכי גבוה שיש- שבת עלינו בהזמנת מינימום 6 לילות • 

תגביהו ציפיות, תכוונו גבוה ותתחילו לארוז

בעיירת 'ואל טורנס' הקסומה 
השוכנת בלב הרי האלפים, על משו־
לש הגבולות האלפיני שוויץ, צרפת 
מ-2,000  יותר  של  בגובה  ואיטליה, 
שבו  במקום  טאראנטז,  בעמק  מטר 
מתמזגים  וטבע  צבע  של  הרמוניה 
תמצאו  מרהיב,  נופים  לפסיפס  יחד 
את התשובה לנופש מושלם וחלומי 

במיוחד בשבילכם.
כעת  יוצאים  תיירות  ורשנר 
בהנחה הכי גבוהה שיש- שבת עלינו 
בחודש  לילות   6 מינימום  בהזמנת 

תמוז.
חברת  תיירות',  'ורשנר 
התיירות בעלת וותק וניסון רב בש־
נים, אמונה על חווית נופש מושלמת 
ביותר  הגבוה  בסטנדרט  ומפנקת 
הפרטים  כל  של  מירבי  ובתכנון 
תמהיל  שיוצרים  והגדולים  הקטנים 

מדויק של חופשה חלומית. 
המיקום האטרקטיבי של בית 
הקסומים,  ההרים  במעלה  המלון, 
אויר  מרהיב,  בראשיתי  נוף  מקנה 
חוד־ כל  לאורך  ומשכר  צלול  הרים 
צבע  של  מרהיבה  וחוויה  הקיץ,  שי 
וטבע המתמזגים לכדי גלויה ציורית 

ומדהימה.
אירוח  רמת  מציע  המלון  בית 
מפנקים  ותנאים  ומוקפדת  גבוהה 
ספא,   , ג'קוזי  סאונה,  שכוללים 
חמאם יבש ורטוב ומרפסת פנורמית 

אל נוף עוצר נשימה.
העשירה  הקולינרית  הרמה 
של  בניצוחו  ב'ורשנר'  שמציעים 
ובכשרות  פרץ  אבי  הנודע  השף 
הרה"ג  של  והמוקפדת  המהודרת 
 – שליט"א  רוטנברג  מרדכי  רבי 

חדש  סטנדרט  הינה  פאריז,  גאב"ד 
המטבח  צוות  הקולינריה.  בעולם 
קונדי־ שם,  בעלי  משפים  המורכב 
תחת  הראשונה,  מהשורה  טורים 
לתת  כדי  עמל  מוקפדת,  השגחה 
מפ־ קולינרית  חוויה  המלון  לאורחי 
נקת ועשירה ברמה הגבוהה ביותר.

ב'ורשנר' נערכים לחופשה גם 
בתכנון טיולים ומסלולים חווייתיים 
שישי  ליל  קומזיץ  נשכחים,  ובלתי 
ומושקע  אטרקטיבי  תוכן  מיוחד, 
סיורים  היממה,  שעות  כל  לאורך 
מקצועיים  מדריכים  עם  מרתקים 
ובעלי וותק וטיולי לילה ואטרקציות 
ולכל  המשתתפים  לכל  שמותאמים 

הגילאים. 
ומעל הכל, נופשי 'ורשנר' נה־
באווירה  הן  דופן,  יוצא  מאירוח  נים 
והל־ האישי  וביחס  והביתית  החמה 

בבי לכל אחד מהאורחים. לאורך כל 
השהות הנופשים יודעים ומרגישים 
נתון  רגע  בכל  דואגים  שב'ורשנר' 
את  יקבל  מהאורחים  אחד  שכל 
והאישי  הטוב  המקצועי,  השירות 
ביותר תוך הקפדה על כל פרט ופרט 
שלא  נופש  חווית  להם  ותובטח 

תשכח.
כשאתם מתכננים את חופשת 
את  לעצמכם  תפרגנו  שלכם,  הקיץ 
צי־ תגביהו  ביותר.  הגבוהה  הרמה 
אלינו  ותצטרפו  גבוה.  תכוונו  פיות, 

לחופשת קיץ בלתי נשכחת.
חבילת  בהזמנת  המבצע 
למז־ בלבד,  תמוז  לחודש  נופש, 

מינים מינימום 6 לילות
02- חייגו:  להזמנות 

 5704444
office@wreschner .net
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עוגיות שיבולת שועל עם 
שוקולד לבן וחמוציות 
עוגיות שיבולת שועל במרקם רך וצ'ואי עם תוספת שוקולד פרה לבן 

וחמוציות. שילוב מושלם של צבעים, מרקמים וטעמים שפשוט לא תוכלו 
לעמוד בפניהן!

וסטיילינג:  צילום  מתכון, 
נטלי לוין עבור שוקולד פרה

זמן הכנה: שעה
רמת קושי: קל

כמות: 20-25 עוגיות
מצרכים

לעוגיות:
100 גרם חמאה רכה

סוכר  כוס)  (חצי  גרם   100
חום כהה

קורט מלח
כפית תמצית וניל

ביצה
140 גרם (כוס) קמח

חצי כפית סודה לשתייה
שי־ ו-3/4)  (כוס  גרם   175

בולת שועל שלמה
100 גרם שוקולד פרה לבן 

קצוץ גס
100 גרם חמוציות

אופן ההכנה
תנור  מחממים   •
נייר  ומסדרים  מעלות  ל-170 

אפייה על תבניות.
עם  מיקסר  בקערת   •

סוכר,  חמאה,  שמים  גיטרה  וו 
במהירות  ומערבלים  ווניל  מלח 
תערובת  שמתקבלת  עד  גבוהה 

קרמית אחידה.
ומ־ ביצה  מוסיפים   •
אחידה,  שהתערובת  עד  ערבלים 

תפוחה ואוורירית.
מוסיפים קמח, סודה   •
לשתייה, שיבולת שועל, שוקולד 
עד  ומערבלים  וחמוציות  קצוץ 

שמתקבל בצק אחיד.
עיגולים  מגלגלים   •
במר־ ומסדרים  מלך  אגוז  בגודל 

ווחים על גבי התבניות.
את  מעט  משטחים   •

העוגיות בידיים.
אופים במשך 10-15   •

דקות או עד הזהבה.
ומ־ לחלוטין  מצננים   •

גישים.

טיפ מהפרה!
שומרים את העוגיות   •

בצנצנת אטומה עד שבוע.
במקום שוקולד פרה   •
בשוקולד  להשתמש  אפשר  לבן 
פרה חלב או מריר באותה כמות.

חמוציות  במקום   •
אפשר להשתמש בצימוקים.

בתיאבון!

בריטניה: בוריס ג'ונסון יתמודד מול ג'רמי האנט
ג'ונסון, לשעבר ראש עיריית לונדון ושר החוץ, מוביל בסקרים לקראת ההצבעה בין 160,000 חברי המפלגה השמרנית 

מ‡ פ. יוחנן
ית־ האנט  וג'רמי  ג'ונסון  בוריס 
מודדו על הנהגת המפלגה ועל ראשות 
מיי.  תרזה  של  במקומה  הממשלה, 
חברי   160,000 בין  תהיה  ההתמודדות 
המפלגה, וראש הממשלה החדש צפוי 

להיכנס לתפקידו ב-22.7.19. 
על  שעבר  בחודש  הודיעה  מיי 
לחלוטין  שנכשלה  לאחר  פרישתה, 
עשרה  הברקזיט.  הסכם  בהעברת 
מועמדותם  את  הציגו  פרלמנט  חברי 
בין  הצבעות  של  בשורה  להחלפתה, 

313 חברי הסיעה השמרנית בפרלמנט. 
בהצבעה הראשונה נפלו שלושת המו־
עמדים שלא השיגו לפחות 16 תומכים, 
ולאחר מכן נמחק מן הרשימה מי שה־

גיע אחרון. 
הדרך,  אורך  לכל  הוביל  ג'ונסון 

בהצ־ ברור  ניצחון  לו  צופים  והסקרים 
בעה בין חברי המפלגה. בתחילת דרכו 
היה ג'ונסון עיתונאי וסופר. הוא נבחר 
לפרלמנט בשנת 2001, ובשנים -2016

2008 היה ראש עיריית לונדון.
שוב  ג'ונסון  נבחר   2015 בשנת 

היה  מכן  שלאחר  ובשנה  לפרלמנט, 
מנהיג המחנה בעד הפרישה מן האיחוד 
ביוני  העם  במשאל  שניצח  האירופי 
מוביל  כמועמד  שנחשב  למרות   .2016
התפטרותו  לאחר  הממשלה  לראשות 
תוצאות  בעקבות  קמרון  דייוויד  של 

 - מועמדותו  את  הסיר  הוא  המשאל, 
ובסופו של דבר נבחרה מיי. היא מינתה 
תפקיד  החוץ,  לשר   2016 ביולי  אותו 
ממנו התפטר שנתיים לאחר מכן בשל 
חילוקי דעות עם מיי בנושא הברקזיט. 

ג'ונסון נחשב לתומך ישראל. 

מכבי: הוזלה של 100 מיליון שקל 
בתשלומי הבטוח המשלים לחברי הקופה

כל חברי מכבי בעלי 'מגן זהב' יהנו החל מתחילת יולי מהפחתה במחיר. ירידת המחיר תורגש בכל הגילאים בדגש על בני 61 ומעלה ועל משפחות עם ילדים. 

במכבי מדגישים כי גם חברי 'מכבי שלי' נהנים 
מההפחתה, שכן כולם חברים גם ב'מכבי זהב'. ירידת 
לבחירת  הזכות  להעברת  הודות  התאפשרה  המחיר 
ההפחתה  מהלך  הממלכתי.  הבריאות  סל  אל  מנתח 

הוא התאמת ההוצאות בפועל לגביה מן החברים. 
משפחה עם ארבעה ילדים וזוג הורים בני -30
45 ישלמו 16 ש"ח פחות בכל חודש, מדובר בהוזלה 
מהפ־ יהנו  גמלאים  זוג  למשפחה.  לשנה   ₪ של 192 
על  מדובר  שנתי  ובחישוב   ₪  18 של  חודשית  חתה 

 .₪ 216
המהלך אושר על ידי משרד הבריאות כנדרש. 
לדברי מנכ"ל מכבי, רן סער: "יש לנו את הזכויות הח־
אז  פוחתות  ההוצאות  כעת  ביותר.  והרחבות  שובות 
אנחנו מפחיתים את העלות לחברים.. נמשיך להוביל 

את מערכת הבריאות גם בבטוח המשלים."

הב־ לסל  המשלים  מהבטוח  הניתוחים  העברת 

ריאות תוקצבה בחלקה על ידי המדינה ולכן יש הפ־
חתה בעלות הבטוח המשלים.  בחירת המנתח והאפ־
שרות לבצע את הניתוח באסותא תימשך ותחול על 
כל חברי מכבי. כך נהנים חברי מכבי משני היתרונות 
– הן הפחתה בדמי החבר החודשיים והן ביטול ההש־

תתפות העצמית בניתוחים. 

ב'מכבי זהב' חברים 2 מליון איש, המהווים 86 
אחוזים מכלל חברי מכבי. זהו השיעור הגבוה ביותר 
של חברי שב"ן מבין כל הקופות. סכום ההפחתה במ־
כבי גבוה משמעותית מן ההפחתות בקופות האחרות. 

 

ועידת רפואה והלכה 2 ביוזמת 
מכבי שירותי בריאות

במקביל לכנס הרבנים אשר נערך באשדוד בשבוע החולף בהשתתפות מאות 
רבנים ובברכתם של גדולי הדור שליט"א, נערך מפגש נשים ורבניות בהובלת 

מנהלת המחוז הגב' קרן שכטר, מנהלת התפעול הגב' ליאת שי, המנהלת 
הרפואית הגב' אריאלה רוטלוי ומנהלת השיווק הגב' לימור אליעד.

מ‡: ˆבי ˜ופמן
עשרות  השתתפו  באירוע 
ואחיות  רבניות  קהילה,  נשות 
פנינת  ארגון  חברות  מוסמכות, 
יעקו־ חני  הרבנית  של  הטוהר 

בוביץ.
משה  הרב  פתח  הכנס  את 
וח־ ידע  תחום  מנהל  גרינבוים, 
שקידם  הדרום  במחוז  ברות 
בברכה את הנהלת המחוז והודה 
על  והמארגנות  המארגנים  לכל 
הדגיש  בדבריו  החשוב.  הכינוס 
של  המבורך  הקשר  חשיבות  את 
הרב־ עם  בריאות  שירותי  מכבי 
באש־ הטוהר  פנינת  וארגון  נים 

דוד. 
דברים  נשאה  מכן  לאחר 
המחוז  מנהלת  שכטר,  קרן  הגב' 
שנשאה הרצאה מרתקת וחשובה 
לקו־ המבוטח  בין  הקשר  אודות 
לתחלואה  הסיבות  החולים,  פת 
המניעה.  ודרכי  המודרני  בעולם 
הגב'  וחיזקה  העצימה  בדבריה, 
החשוב  התפקיד  את  שכטר  קרן 
משפחתה  בבריאות  האישה  של 
מוק־ סממנים  בזיהוי  והחשיבות 

דמים וטיפול מונע. 
ד"ר  הרצאה  מסרו  בהמשך 
וד"ר  מחוזי  נשים  רופא  גוהר, 
אריאלה רוטלוי, הרופאה המחו־
והביאו  מוקדם  גילוי  בנושא  זית 
ההר־ בסיום  ומקצועי.  חדש  פן 
ותשו־ שאלות  פאנל  נערך  צאה 
בות בהובלת הרבנית יעקובוביץ 
ועל  היוזמה  על  למכבי  שהודתה 
לתועלת  הפורה  הפעולה  שיתוף 

כלל התושבים.
מפי  נשמעו  סיום  דברי 
ארגון  יו"ר  שלזינגר,  משה  הרב 
פרי חיים שהגיע במיוחד בשביל 
לשאת דברים ולתת נופך הלכתי 

ומקצועי לכנס.
להנהלת  הודו  המשתתפות 
על  המבורכת,  היוזמה  על  מכבי 
היותה קשובה לצרכי המבוטחים 
ועל שיתוף הפעולה המבורך עם 

ראשי הקהילות בעיר.
בנוסף, השתתפו בכנס הגב' 
מרחב  מנהלת  לביא,  דרור  נועה 
דניאלה  הגב'  וסגניתה  אשדוד 
הרב  ההלכתית,  האחות  חכמי- 
חרדי  מגזר  מנהל  קליין,  אריה 

במחוז, הגב' כוכבה בלמס, אחות 
קשרי  מתאמות  לצד  הלכתית 
והגב'  גינת  רבקה  הגב'  הקהילה 

חנה שילר.
מקדם  דרום  מחוז  מכבי 
פעילויות  הדרך  כל  לאורך 
המבוטחים  לתועלת  ואירועים 
לאורח  הנוגעים  הנושאים  בכלל 
רפואה  בין  הקשר  בריא,  חיים 
והלכה וטיפול מקצועי ומתקדם. 
בריאות  שירותי  מכבי  מבוטחי 
מפריסת  נהנים  הדרום  במחוז 
מק־ שירותים  רחבה,  שירותים 
אישי  ויחס  ומתקדמים  צועיים 
המרכזים  בכל  המבוטחים  לכלל 
בהתאם  שבדרום.  הרפואיים 
שדו־ מכבי  של  העולם  לתפיסת 
ועם  מקצועי  שירות  במתן  גלת 
הח־ לכל  ואישי  אדיב  יחס  זאת, 

ברים.
אירוע זה מהווה את יריית 
הפתיחה בפיתוח הקשר המיוחד 
הטוהר  פנינת  לארגון  מכבי  בין 
חשובים  לכנסים  איתן  ובסיס 
בא־ מכבי  חברי  ציבור  לתועלת 

שדוד בהמשך הדרך.

23 יום שני כ"א סיון תשע"ט 24/06/2019

רוחאני: "ארה"ב הציבה רף 
מתיחות חדש"

נשיא איראן התייחס לתקרית הפלת המל"ט האמריקני והזהיר: "המפרץ הוא 
אזור רגיש שחשוב להרבה מדינות"

מ‡ פ. יוחנן
המל"ט  הפלת  תקרית 
האמריקני ממשיכה לעורר הדים 
הטלת  כשברקע  התיכון,  במזרח 
ות־ איראן  על  נוספות  סנקציות 
ע"י  שבוטלה  אמריקנית  קיפה 
טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
איראן,  נשיא  האחרון.  ברגע 
לאירועים  התייחס  רוחאני,  חסן 
מהווים  הם  כי  וטען  האחרונים, 

תפנית משמעותית.

המל"ט  "כניסת  לדבריו, 
המר־ של  הפרה  היא  האמריקני 
חב האווירי האיראני ומציבה רף 
מדו־ במפרץ.  מתיחות  של  חדש 
וחשוב  במיוחד  רגיש  באזור  בר 
מצפים  אנו  ולכן  מדינות,  להרבה 
לכך  יגיבו  בינלאומיים  שגופים 

בהתאם". 
גו־ אנטוניו  האו"ם,  מזכ"ל 
טרש, הזהיר היום כי "יש להימנע 
במפרץ,  הסלמה  של  סוג  מכל 

לעצמו  להרשות  יכול  לא  העולם 
צד  כל  הזה.  באזור  גדול  עימות 
פלדה".  עצבי  על  לשמור  חייב 
ביטול  בעקבות  נאמרים  הדברים 
שכמעט  האמריקנית  התקיפה 
ממשית  להתדרדרות  הובילה 
אילולא  טראמפ,  לטענת  באזור. 
היה מבטל את התקיפה, היו נהר־
גים כ-150 בני אדם, מה שמהווה 
לדבריו "תגובה לא מידתית" לה־

פלת המל"ט. 

מחקר: 

מדי שבוע אדם בולע פלסטיק 
במשקל של כרטיס אשראי

מדי שבוע האדם הממוצע בולע כחמישה גרם פלסטיק, כך עולה ממחקר 
אוסטרלי ◆ חלקיקים זעירים עושים את דרכם למזון, למשקאות ואפילו לאוויר 

שאנו נושמים

מ‡ פ. יוחנן
הממוצע  האדם  שבוע  מדי 
פלסטיק,  גרם  כחמישה  בולע 
כמשקלו של כרטיס אשראי - כך 
חדש.  אוסטרלי  ממחקר  עולה 
צו־ שאנו  הפלסטיק  של  מקורו 
זעירים,  מחלקיקים  מגיע  רכים 
מילימטרים  חמישה  של  בגודל 
דרכם  את  עושים  אשר  ופחות, 
למשקאות  אוכלים,  שאנו  למזון 
לאוויר  ואפילו  שותים  שאנו 

שאנו נושמים. 
שנערך  המחקר,   
ופורסם  ניוקאסל  באוניברסיטת 
העולם,  ברחבי  תקשורת  בכלי 
מצא כי במדינות שונות, בולעים 
כ־2,000  של  ממוצע  אדם  בני 
בכל  מיקרו־פלסטיק  חלקיקי 
שבוע. החלקיקים הזעירים הללו 
מגיעים ממגוון מקורות כגון סיבי 
המ־ חומרים  מלאכותיים,  בד 
השיניים,  ממשחות  בחלק  צויים 
יותר,  גדולים  פלסטיק  חלקי  או 
הזמן  עם  התכלו  נזרקו,  אשר 

והפכו לאבק שאנו בולעים. 
 אך על פי המחקר, שהוזמן 
לחיות  העולמית  הקרן  ידי  על 
למי־ ביותר  הגדול  המקור  הבר, 
שתייה,  מי  הוא  קרו־פלסטיק 
עד  ברז.  מי  והן  מבוקבקים  הן 
כ־1,769 חלקיקים כאלה מגיעים 
של  קיבתו  אל  שבוע  מדי  משם 
מצאו  החוקרים  הממוצע.  האדם 

מיקרו־פלסטיקים כאלה במזונות 
בירה  כגון  נפוצים  ובמשקאות 

ומלח.
  המחקר מצא גם שקיימים 
מיק־ בצריכת  מהותיים  הבדלים 
שונות.  מדינות  בין  רו־פלסטיק 
וההודי  האמריקני  למשל,  כך, 
ברז,  מי  שותה  אשר  הממוצע, 
פלסטיק  יותר  שניים  פי  צורך 
כי  נמצא  עוד  האירופי.  מחברו 
מינר־ מים  צורך  אשר  אמריקני 
שלו  השנתית  למנה  מוסיף  ליים 

כ־90 אלף חלקיקי פלסטיק. 
מוצאים  הללו  החלקיקים   
נאכ־ הם  שם  לים,  גם  דרכם  את 
אח־ ים  וחיות  דגים  ידי  על  לים 
חלק  להיות  שהפכו  אחרי  רות, 

אם  פלא,  אין  המזון.  משרשרת 
למי־ בגודלו  השני  שהמקור  כך, 
קרו־פלסטיק אחרי מים הוא מא־
כלי ים. לטענת החוקרים, הסיבה 
נאכלים  ים  שפירות  היא  לכך 
בשלמותם, כולל מערכת העיכול 
שלהם, אחרי שחיו חיים שלמים 

במי ים המזוהמים מפלסטיק. 
  "הסוגיה של מיקרו־פלס־
טיק היא גלובלית", אמרה קאלה 
החוק־ צוות  ראש  סנאתיראג'ה, 
אם  "אפילו   .CNN לרשת  רים, 
ניקיון  יערכו  מסוימות  מדינות 
הן  שלהן,  האחורית  בחצר  יסודי 
לא יוכלו למנוע ממיקרו־פלסטיק 

להגיע ממקורות חיצוניים". 

03-742-742-7

ותמ־ מסמכים  להקלדת  מהבית,  לעבודה  פקיד/ה  דרוש/ה  יוקרתי  לארגון 
לשנה"ל   * ש"ח.   3,500 שכר  ניסיון,  נדרש  לא  וגמישות,  נוחות  שעות  לולם, 
תש"פ דרושות מורות ומחנכות וגננות לשנה"ל בירושלים ובבני ברק והסביבה. 

קריירה 072-22-222-62 

לחברה חרדית בגבעת שאול דרוש/ה פקיד/ה לעבודה משרדית, שעות נוחות, 
שעות  מזכיר/ה.  דרוש/ה  ברק  בבני  שקט  נדל"ן  למשרד   * ש"ח.  שכר 6,000 
נוחות. שכר 8,000 ₪. *  לארגון גדול סמוך לבני ברק דרוש/ה קלדן/ית. תנאי 

עובד/ת מדינה + חופש חודש בשנה. קריירה 072-22-222-62
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רוחאני: "ארה"ב הציבה רף 
מתיחות חדש"

נשיא איראן התייחס לתקרית הפלת המל"ט האמריקני והזהיר: "המפרץ הוא 
אזור רגיש שחשוב להרבה מדינות"

מ‡ פ. יוחנן
המל"ט  הפלת  תקרית 
האמריקני ממשיכה לעורר הדים 
הטלת  כשברקע  התיכון,  במזרח 
ות־ איראן  על  נוספות  סנקציות 
ע"י  שבוטלה  אמריקנית  קיפה 
טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
איראן,  נשיא  האחרון.  ברגע 
לאירועים  התייחס  רוחאני,  חסן 
מהווים  הם  כי  וטען  האחרונים, 

תפנית משמעותית.

המל"ט  "כניסת  לדבריו, 
המר־ של  הפרה  היא  האמריקני 
חב האווירי האיראני ומציבה רף 
מדו־ במפרץ.  מתיחות  של  חדש 
וחשוב  במיוחד  רגיש  באזור  בר 
מצפים  אנו  ולכן  מדינות,  להרבה 
לכך  יגיבו  בינלאומיים  שגופים 

בהתאם". 
גו־ אנטוניו  האו"ם,  מזכ"ל 
טרש, הזהיר היום כי "יש להימנע 
במפרץ,  הסלמה  של  סוג  מכל 

לעצמו  להרשות  יכול  לא  העולם 
צד  כל  הזה.  באזור  גדול  עימות 
פלדה".  עצבי  על  לשמור  חייב 
ביטול  בעקבות  נאמרים  הדברים 
שכמעט  האמריקנית  התקיפה 
ממשית  להתדרדרות  הובילה 
אילולא  טראמפ,  לטענת  באזור. 
היה מבטל את התקיפה, היו נהר־
גים כ-150 בני אדם, מה שמהווה 
לדבריו "תגובה לא מידתית" לה־

פלת המל"ט. 

מחקר: 

מדי שבוע אדם בולע פלסטיק 
במשקל של כרטיס אשראי

מדי שבוע האדם הממוצע בולע כחמישה גרם פלסטיק, כך עולה ממחקר 
אוסטרלי ◆ חלקיקים זעירים עושים את דרכם למזון, למשקאות ואפילו לאוויר 

שאנו נושמים

מ‡ פ. יוחנן
הממוצע  האדם  שבוע  מדי 
פלסטיק,  גרם  כחמישה  בולע 
כמשקלו של כרטיס אשראי - כך 
חדש.  אוסטרלי  ממחקר  עולה 
צו־ שאנו  הפלסטיק  של  מקורו 
זעירים,  מחלקיקים  מגיע  רכים 
מילימטרים  חמישה  של  בגודל 
דרכם  את  עושים  אשר  ופחות, 
למשקאות  אוכלים,  שאנו  למזון 
לאוויר  ואפילו  שותים  שאנו 

שאנו נושמים. 
שנערך  המחקר,   
ופורסם  ניוקאסל  באוניברסיטת 
העולם,  ברחבי  תקשורת  בכלי 
מצא כי במדינות שונות, בולעים 
כ־2,000  של  ממוצע  אדם  בני 
בכל  מיקרו־פלסטיק  חלקיקי 
שבוע. החלקיקים הזעירים הללו 
מגיעים ממגוון מקורות כגון סיבי 
המ־ חומרים  מלאכותיים,  בד 
השיניים,  ממשחות  בחלק  צויים 
יותר,  גדולים  פלסטיק  חלקי  או 
הזמן  עם  התכלו  נזרקו,  אשר 

והפכו לאבק שאנו בולעים. 
 אך על פי המחקר, שהוזמן 
לחיות  העולמית  הקרן  ידי  על 
למי־ ביותר  הגדול  המקור  הבר, 
שתייה,  מי  הוא  קרו־פלסטיק 
עד  ברז.  מי  והן  מבוקבקים  הן 
כ־1,769 חלקיקים כאלה מגיעים 
של  קיבתו  אל  שבוע  מדי  משם 
מצאו  החוקרים  הממוצע.  האדם 

מיקרו־פלסטיקים כאלה במזונות 
בירה  כגון  נפוצים  ובמשקאות 

ומלח.
  המחקר מצא גם שקיימים 
מיק־ בצריכת  מהותיים  הבדלים 
שונות.  מדינות  בין  רו־פלסטיק 
וההודי  האמריקני  למשל,  כך, 
ברז,  מי  שותה  אשר  הממוצע, 
פלסטיק  יותר  שניים  פי  צורך 
כי  נמצא  עוד  האירופי.  מחברו 
מינר־ מים  צורך  אשר  אמריקני 
שלו  השנתית  למנה  מוסיף  ליים 

כ־90 אלף חלקיקי פלסטיק. 
מוצאים  הללו  החלקיקים   
נאכ־ הם  שם  לים,  גם  דרכם  את 
אח־ ים  וחיות  דגים  ידי  על  לים 
חלק  להיות  שהפכו  אחרי  רות, 

אם  פלא,  אין  המזון.  משרשרת 
למי־ בגודלו  השני  שהמקור  כך, 
קרו־פלסטיק אחרי מים הוא מא־
כלי ים. לטענת החוקרים, הסיבה 
נאכלים  ים  שפירות  היא  לכך 
בשלמותם, כולל מערכת העיכול 
שלהם, אחרי שחיו חיים שלמים 

במי ים המזוהמים מפלסטיק. 
  "הסוגיה של מיקרו־פלס־
טיק היא גלובלית", אמרה קאלה 
החוק־ צוות  ראש  סנאתיראג'ה, 
אם  "אפילו   .CNN לרשת  רים, 
ניקיון  יערכו  מסוימות  מדינות 
הן  שלהן,  האחורית  בחצר  יסודי 
לא יוכלו למנוע ממיקרו־פלסטיק 

להגיע ממקורות חיצוניים". 

03-742-742-7

ותמ־ מסמכים  להקלדת  מהבית,  לעבודה  פקיד/ה  דרוש/ה  יוקרתי  לארגון 
לשנה"ל   * ש"ח.   3,500 שכר  ניסיון,  נדרש  לא  וגמישות,  נוחות  שעות  לולם, 
תש"פ דרושות מורות ומחנכות וגננות לשנה"ל בירושלים ובבני ברק והסביבה. 

קריירה 072-22-222-62 

לחברה חרדית בגבעת שאול דרוש/ה פקיד/ה לעבודה משרדית, שעות נוחות, 
שעות  מזכיר/ה.  דרוש/ה  ברק  בבני  שקט  נדל"ן  למשרד   * ש"ח.  שכר 6,000 
נוחות. שכר 8,000 ₪. *  לארגון גדול סמוך לבני ברק דרוש/ה קלדן/ית. תנאי 

עובד/ת מדינה + חופש חודש בשנה. קריירה 072-22-222-62

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

25 יום שני כ"א סיון תשע"ט 24/06/2019

רובח

רפבבורוזבעמביורספרכנס

mailto:hillel@lehmaaseh.com
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רובח

רפבבורוזבעמביורספרכנס
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רובח

ובעמבניבזיממורמונכסעוחוממסיב

נכעםמרנמרמוןחיפמררמובנובןזינובמטרןפסחרבינכברכובעמח
ינובמרבנייעבבבנערךוזרובמרמוןחרבינוביויפנחסרבןיסחפמבירמו

יוםוירר

27 יום שני כ"א סיון תשע"ט 24/06/2019

רובח

יוםמוטיין מחבינזמחחוננכמורמנז
חןמורינוויטבןרבעיררינזמורינורבייחזרברוךברטם

עםברבימיופריןרביבימובוסריןבונון
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רובח

יוםמוטיין מחבינזמחחוננכמורמנז
חןמורינוויטבןרבעיררינזמורינורבייחזרברוךברטם

עםברבימיופריןרביבימובוסריןבונון
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רובח

מחבינז
יוםמוטיין
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רובח

יוםמוטיין מחנזבימח
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רובח

יוםמוטיין מחנזבימח
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רובח

מחבינז
יוםמוטיין


