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יו"ר הכנסת בוחן את האפשרויות 
לביטול הבחירות

הדרום בוער: 15 
שריפות פרצו 
בעוטף עזה 

כתוצאה מבלוני 
תבערה

ח"כ הרב גפני: 
ליהדות התורה 
אין בעיה עם 

בני גנץ

היועמ"ש: אין 
אפשרות חוקית 

לדחות את הבחירות

בימים אלו אנו מזינים למערכת את אלפי הטפסים שנאספו מכל 
 המוקדים הפרוסים ברחבי הארץ.

הגרלת המאה תערך אי"ה במשרדי הארגון בפיקוח רבני 
הארגון ובליווי העו"ד המפקח על ההגרלה, מיד לאחר הזנת 

 הטפסים בעוד כשבוע. 
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בחסות:

לפי התוכנית, פגרת הקיץ תבוטל ויחוקק חוק חדש שיאפשר זאת

עוצמה יהודית
פורשת מאיחוד 
מפלגות הימין

'ל סמוטרי הסיכוי 
"הבית  מפלגת  אנשי  של  התנהלותם 

על  השתלטו  פשוט  שהשתלטו,  היהודי", 

מפלגות איחוד הימין בעוד מצביעיהם נהו 

לא  החדש",  "הימין  למפלגת  בהמוניהם 

כמצב  הראשון  הרגע  למין  נראית  הייתה 

אידיאלי. הבחירה המוזרה לשים את פרץ 

בראש במקום את סמוטריץ', גרמה לרבים 

לתהות בינם לבין עצמם מה חושבים לע־

צמם אנשי "הבית היהודי".

(המשך בעמוד 2)

פרנו // ‡ברהם ויסמן
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פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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תחזית להיום:

שערים יציגים

 ויב חם   להיו יוסיף  היום: 
והביל   ה‡ר ובפנים  בהרים 

במיור החוף.

ע„   חל˜י מעונן  מחר: 
˜לה  ירי„ה  חול  נ‡ה. 
 ך יוסיף להיו‡ בטמפרטורו
בעי˜ר  מהר‚יל  מעט  חם 

.בהרים ובפנים ה‡ר

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.6020
4.5889
4.0991
2.5113

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י
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פרנו // „ו„ פרי„

'ל סמוטרי הסיכוי 
התנהלותם של אנשי מפלגת "הבית היהודי", שה־
שתלטו, פשוט השתלטו על מפלגות איחוד הימין בעוד 
מצביעיהם נהו בהמוניהם למפלגת "הימין החדש", לא 
הב־ אידיאלי.  כמצב  הראשון  הרגע  למין  נראית  הייתה 
חירה המוזרה לשים את פרץ בראש במקום את סמוט־
ריץ', גרמה לרבים לתהות בינם לבין עצמם מה חושבים 

לעצמם אנשי "הבית היהודי".
הנה לפניכם טור שפורסם באתר 'רוטר' וסוקר את 

המצב במפלגה הפחות יציבה בכנסת.
למח־ כמשתייך  עצמי  את  להגדיר  יכול  לא  "אני 
אני  מהצד,  העומד  כאדם  דווקא  אבל  לאומי  הדתי  נה 
חושב שקל לי יותר להתבונן ולבחון את התנהגות מפ־
במשולש  שיש  בבירור  לראות  ניתן  הימין.  איחוד  לגות 
הזה שהתאגד בבחירות האחרונות שלושה סוגי אנשים, 
מן  אחת  כל  הספינה  את  משכו  אליהם  כיוונים  שלושה 

מהמפלגות ובעיקר העומדים בראשן.
יהודית.  עוצמה  אנשי  החלשים,  האנשים  את  יש 
את  ויש  הלאומי.  האיחוד  והשלום,  האחדות  אנשי  את 
אנשי הפילוג, הבית היהודי" כך נפתח מאמרו של אדם 

המכנה את עצמו 'מייקל דה סנטה'.
סמוטריץ  הדרך  אורך  "לכל  כותב:  הוא  בהמשך 
ניסה להשכין שלום, הוא הסכים לוותר על מקום ראשון 
מנד־ יותר  קיבל  הוא  הסקרים שפורסמו  למרות שבכל 
פתוחים  בפריימריז  נבחר  הוא  עצמאית.  כמפלגה  טים 
והביס מתמודד ותיק וחזק ממנו. זה הגיע למצב שהוא 
ישן בלובי המלון בדרום בו השתכן הרב פרץ והכל בכדי 
את  יחד  ולהצעיד  העניינים  את  פרץ  הרב  מול  לסגור 
הטון  נימת  ואחווה.  שלום  של  למקום  הדתית  הציונות 
ברורות  לא  הדלפות  שמענו  לא  מכבדת,  הייתה  שלו 
המפלגות  בראשי  סרה  דיבר  לא  בלשכתו  איש  מצידו. 
הקרבה  כולל  לאחדות  סופי  אין  רצון  ראינו  האחרות. 

אישית (בלתי מוצדקת לדעתי).
"לכל אורך הדרך בן גביר וחבריו הסכימו לעשות 
וויתורים, למרות שהם מגיעים עם כח אלקטורלי מוכח 
טכני  בלוק  לתוך  זאת  וכל  האחרות,  למפלגות  בניגוד 
הם  היהודי.  בבית  אנשים  על  להקל  שאמור  מה  בלבד, 
וויתרו על מקום מספר 3 שהגיע להם מן הדין, הם נשא־
רו ללא מיכאל בן ארי ואבדו מקום ראלי לכניסה ישירה 
במשותף.  לרוץ  להמשיך  הסכימו  הכל  ולמרות  לכנסת 
בכדי  כבדה  הקרבה  לבצע  שיש  שמבין  במקום  היו  הם 

קולות  לאבד  ולא  שלום  להשכין 

פרנו // ‡ברהם ויסמן

"בלוה וערים בו"  
י  ִלישִׁ ַהשְּׁ חֶֹדׁש  בַּ ַהִהיא,  ֵעת  בָּ ֶלְך  ַהמֶּ סְֹפֵרי  ְראּו  קָּ "ַויִּ
ֲאשֶׁר  ָכל  כְּ ֵתב  כָּ ְוֶעְשִׂרים ּבוֹ, ַויִּ שְׁלוֹשָׁה  ִסיָון, בִּ חֶֹדׁש  הּוא 
הּוִדים  ַליְּ ֶלְך  ַהמֶּ ָנַתן  ֲאשֶׁר  הּוִדים, וכו'  ַהיְּ ֶאל  ַכי  ָמְרדֳּ ה  ִצוָּ
ִמיד  ֵהל ְוַלֲעמֹד ַעל ַנְפשָׁם, ְלַהשְׁ ָכל ִעיר ָוִעיר ְלִהקָּ ֲאשֶׁר בְּ
ִרים אָֹתם, ַטף  ל ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה ַהצָּ ד ֶאת כָּ ְוַלֲהרֹג ּוְלַאבֵּ

ָלָלם ָלבוֹז". (מגילת אסתר ח,ט) ְוָנשִׁים, ּושְׁ
האדמו"ר  כ"ק  אמר  תשמ"ג  סיון  כ"ג  בשב"ק 
מליובאוויטש זצוק"ל:" בכ"ג סיון מידי שנה בשנה נק־
ראים סופרי המלך – מלכו של עולם, והם כותבים ככל 
מישראל, "עם  ואחד  אחד  כל  שהוא  מרדכי,  צוה  אשר 
מרדכי" שהוא נעשה המצווה מה לכתוב, היינו שכאו"א 
מישראל נעשה בעל- הבית על כללות הנהגת העולם כך 

שכל העניינים נעשים בהתאם לרצונו".

// איראן מגיבה לסנקציות החדשות „בר המערכ
של ארה"ב: "וושינגטון נואשת"

ארה"ב הטילה סנקציות נוספות על איראן, כתגובה להפלת המל"ט האמריקני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
רוחא־ חסן  איראן,  נשיא 

הסנקציות  כי  אתמול,  אמר  ני, 
שהוטלו  החדשות  האמריקניות 
כך  על  מצביעות  טהרן  על 
לדבריו,  נושאת".  ש"וושינגטון 
הב־ ארצות  שהטילה  הסנקציות 

הנשיא  ייכשלו.  טהראן  על  רית 
האיראני אמר כי המדיניות האמ־
את  מציגה  טהראן  נגד  ריקנית 
הייאוש של ממשל טראמפ וכינה 
מנט־ "מפגרת  הלבן  הבית  את 

מדינתו  כי  הדגיש  הנשיא  לית". 
פועלת ב"בסבלנות אסטרטגית", 

אבל לא מפחדת.
כזכור, ארה"ב הטילה סנק־
בעקבות  איראן  על  נוספות  ציות 
הס־ האמריקני.  המל"ט  הפלת 
התמקדו  האמריקניות  נקציות 
כדוגמת  הממשל,  בבכירי  הפעם 

המנהיג העליון חמינאי.

12-

MI

02-5476999

לפרטים 
לחץ כאן!

המשך בעמ' 4
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יועצו של פוטין: "התקיפות הישראליות 
בסוריה לא רצויות"

את הדברים אמר היועץ רגע לפני פתיחתה של וועידת פסגה מיוחדת שתיערך בישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אמר  רוסיה  של  לאומי  לביטחון  היועץ 
התקיפות  כי  חדשות',  ל'כאן  שהעניק  בראיון 
ניקו־ היועץ,  של  לדבריו  רצויות.  אינן  בסוריה 
בסו־ היום  לפעול  הנכונה  הדרך  פטרושב,  לאי 
ריה היא דרך חיזוק הקשרים בין המדינות וקיום 

דיאלוג בין הצדדים. 
פתי־ לפני  רגע  היועץ  אמר  הדברים  את 
ישתתפו  בה  מיוחדת  פסגה  וועידת  של  חתה 
רוסיה  ארה"ב,  של  לאומי  לביטחון  היועצים 
וישראל. הפסגה תתקיים בישראל והיא צפויה 

לעסוק בנוכחות האיראנית בסוריה.

משרד החוץ האיראני מצהיר: הערוץ 
הדיפלומטי עם ארה"ב נסגר לתמיד

ארה"ב פעלה בעת האחרונה להביא את איראן אל שולחן המו"מ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מו־ עבאס  איראן,  של  החוץ  משרד  דובר 
סאווי, הגיב לסנקציות החדשות שהטיל ממשל 
הללו  הסנקציות  כי  ואמר  טהרן  על  טראמפ 
וושינגטון  בין  הדיפלומטי  הערוץ  את  סוגרות 

החד־ הסנקציות  לדבריו,  סופי.  באופן  לטהרן 
שות סוגרות את הערוץ הדיפלומטי עם ארה"ב 

לתמיד.
להביא  האחרונה  בתקופה  פעלה  ארה"ב 
לה־ להגיע  במטרה  המו"מ,  לשולחן  איראן  את 

גם  התגייס  זו  למשימה  יותר.  טוב  גרעין  סכם 
ראש ממשלת יפן שינזו הבה, אשר שוחח על כך 
עם המנהיג העליון של איראן. עד כה, איראן לא 
נענתה לאפשרות לשאת ולתת עם ארה"ב ולא 

אפשרה את פתיחתו של הסכם הגרעין מחדש.

 למרות עמדת היועמ''ש

יו"ר הכנסת בוחן את 
האפשרויות לביטול הבחירות

לפי התוכנית, פגרת הקיץ תבוטל ויחוקק חוק חדש שיאפשר זאת

מ‡: ח. פרנ˜ל
לממשלה  המשפטי  היועץ 
אפשרות  אין  כי  הבהיר  אמנם 
(ראה  הבחירות  את  לבטל  חוקית 
הכנסת,  ראש  יושב  אך  ידיעה), 
חבר הכנסת יולי אדלשטיין,  בוחן 
את  לבטל  שתאפשר  אפשרות 
תתכנס  התוכנית,  לפי  הבחירות. 
חברים  שבה  הכנסת,  נשיאות 
על  ותחליט  וסגניו,  הכנסת  יו''ר 
הכנסת.  של  הקיץ  פגרת  ביטול 
זאת מכיוון שהכנסת אינה רשאית 
פגרה.  במהלך  חוקים  לחוקק 

על  יונח  תבוטל,  שהפגרה  לאחר 
חדשה  חוק  הצעת  הכנסת  שולחן 
הבחירות.  ביטול  את  שתאפשר 
בקריאה  יעבור  שהחוק  לאחר 
לספר  וייכנס  ושלישית  שנית 
בכך  החפצים  יצטרכו  החוקים. 
חברי  מבין  רחבה  תמיכה  להשיג 
הכנסת שיתמכו בביטול הבחירות.
מביטול  מאוד  שמודאג  מי 
ברק  אהוד  כמובן  הוא  הבחירות 
כוונתו  את  יטרפד  כזה  שמהלך 
לחזור לפוליטיקה. "מי שייתן  יד 
לביטול פיזור הכנסת יהפוך לשו־

הש־ למעשה  למעשה,  הלכה  תף, 
חיתות מבית המדרש של נתניהו: 
הממלכתיות  המדינה,  שיעבוד 
אישית  לתועלת  והשיטה 
שיתמוך  מי  אישית.  ולהישרדות 
בחרפה הזו להצלת נתניהו, יגורש 

מן העיר" איים ברק.
והבהירו  חזרו  לבן  בכחול 
הערב כי הם אינם תומכים במהלך 
בקלפי,  נתניהו  את  ינצחו  הם  וכי 
כי  נתניהו  הבהיר  זאת  לעומת 
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בתוספת מחיר

NLP בקיץ אינטנסיביקורס     

ברורה  לא  אש  ספגו  הם  מימין. 
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שהאחדות והאינטרס הציבורי עומדים מעל הכל.
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שאולי תביא לפתרון. סמוטריץ'. כאחד שנראה כאיש 
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לך חד צדדי. והשני, להגיד בצורה ברורה - מי שרוצה 
מריבות (הבית היהודי) מוזמן ללכת החוצה ומי שרוצה 
לעשות שלום (עוצמה יהודית) מוזמן להיכנס פנימה. 
מה שלא הולך במוח אולי ילך בכוח. בטוחני שהציבור 

ידע להעריך מהלך שכזה."
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יו''ר ההסתדרות הודיע על תמיכה בעמיר פרץ
לדבריו: מחובתנו לתמוך במנהיג אחראי ומנוסה למען עם ישראל ◆ איתן כבל הודיע גם הוא על תמיכה בפרץ

מ‡: ח. פרנ˜ל
יושב ראש ההסתדרות, ארנון בן דוד, 
לרא־ פרץ  בעמיר  יתמוך  כי  אתמול  הודיע 
משמעותי  בחיזוק  מדובר  העבודה.  שות 
לפרץ, שלפי הסקרים צפוי מאבק צמוד בינו 
המאתגרת  "בתקופה  שמולי.  איציק  לבין 
ביותר לישראל גם בתחום הביטחון וגם בת־
במ־ לתמוך  מחובתנו  הכלכלי-חברתי,  חום 

נהיג אחראי ומנוסה למען עם ישראל", מסר 
פרץ  בעמיר  לתמוך  החלטתי  "לכן  דוד.  בר 
מספר  הודיעו  כה  עד  העבודה".  לראשות 
במפל־ ובכירים  ובעבר  בהווה  כנסת  חברי 
שר  פרץ,  של  במועמדותו  תמיכתם  על  גה 
אלון  בר-לב,  עמר  בהם  לשעבר -  הביטחון 

פנקס, גברי ברגיל, אמלי מואטי ונחמן שי.
כבל,  איתן  לשעבר,  הכנסת  חבר  גם 
בהודעת  בפרץ.  שיתמוך  אתמול  הודיע 

תמיכה שפרסם כתב כבל כי "אצביע עמיר 
הסיכוי  הוא  הנוכחיים  בתנאים  כי  פרץ 
 ,11/1/19 בתאריך  לשרוד.  שנצליח  היחיד 
העבודה  מפלגת  ועידת  במת  מעל  עמדתי 
לי  הקשיבו  ולא  מעשה  לעשות  והפצרתי 
את  ונגרד  תתגשם  שנבואתי  האמינו  לא  כי 
אני  "הפעם  הוסיף:  כבל  החסימה".  אחוז 
מזהיר שאם לא נבחר בעמיר, אנחנו כבר לא 

נעבור את אחוז החסימה!".

עוצמה יהודית 
פורשת מאיחוד 
מפלגות הימין

איתמר בן גביר הודיע במכתב לפרץ 
כי עוצמה יהודית לא תהיה חלק 
מאיחוד מפלגות הימין בבחירות 

הקרובות

מ‡: ח. פרנ˜ל
אית־ בין  הקרע 
ועוצמה  גביר  בן  מר 
הבית  ליו"ר  יהודית, 
היהודי הרב רפי פרץ 
שלח  אתמול  מחריף. 
לרפי  מכתב  גביר  בן 
כי  לו  הודיע  ובו  פרץ 
מפ־ יהודית  עוצמה 
השותפות  את  סיקה 
שלה עם הבית היהודי 
הלאומי.  והאיחוד 
כל  במהלך  "לצערנו 
האחרונים  החודשים 
הוגן  ליחס  זכינו  לא 
שלך  וההתנהלות 
בבית  גורמים  ושל 
כמי  הייתה  היהודי 
שמשתמשים וזורקים 
יהודית".  עוצמה  את 
"כפי  גביר  בן  כתב 
היטב,  יודע  שאתה 
בעצ־ שהכרזת  וכפי 
החיבור  בשידור,  מך 
לניצחון  הביא  בינינו 
שאלמלא  בבחירות 
ליברמן  התנהלות 
הקמת  מאפשר  היה 
בן  ימין".   ממשלת 
העו־ כי  הבהיר  גביר 
בדה שפרץ וסמוטריץ 
לא התפטרו מהכנסת 
לשרים,  שמונו  לאחר 
מקו־ את  לפנות  כדי 
'עוצמה  לחברי  מם 

הפרת  הינה  יהודית', 
בין  שנחתם  ההסכם 
גביר  בן  המפלגות. 
הוסיף ותקף את פרץ 
כי  וכתב  במכתבו 
שיש  נקבע  "כאשר 
התחלתם  בחירות, 
עוצ־ נגד  בתדרוכים 
כנ־ זאת  יהודית,  מה 
ראה כדי 'להוריד את 
עוצמה.  של  המחיר' 
כל יום שמענו תדרוך 
אחר והשמצה אחרת, 
באלה,  די  לא  ואם 
סירבתם  אפילו 
ולבחון  ביחד  לשבת 
לקיים  איך  אפשרות 
את ההבטחות שלכם, 
אף לאחר שאתה כבר 
לא  כך   . לשר  נבחרת 
שות־ עם  מתנהגים 
אומרים  לא  כך  פים, 
חינוך  וכשר  תודה, 
שההגדרה  יודע  אתה 
להתנהלות  המדויקת 
טובה",  כפיות  היא  זו 
בתוקף  גביר  בן  טען 
בדב־ וסיים  במכתב 
רים: "לא נוכל לשמש 
עבור  כמקפצה  עוד 
ואנו  היהודי,  הבית 
חיבו־ למען  פועלים 
שיחזקו  אחרים  רים 
הימין  של  הכוח  את 

בבחירות הקרובות".
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סמוטריץ לבן גביר: חזור בך מפירוק השותפות עם איחוד מפלגות הימין
יו''ר האיחוד הלאומי פנה לבן גביר והפציר בו: מריבות לא יובילו אותנו לשום מקום

מ‡: ח. פרנ˜ל
הודיע  היום  שבמהלך  לאחר 
כי  יהודית'  מ'עוצמה  גביר  בן  איתמר 
לבין  בינו  השותפות  את  מפרק  הוא 
שר  פנה  ידיעה),  (ראה  הימין  איחוד 
גביר  לבן  סמוטריץ  בצלאל  התחבורה 
במכ־ החלטתו.  את  לשנות  בו  והפציר 
סמוטריץ: "לו  כתב  שפרסם  ארוך  תב 
הייתי יכול הייתי עושה הכל כדי להכ־
ניס את איתמר לכנסת, אבל זה פשוט 
האיחוד  "מרכז  כרגע".  אפשרי  לא 
את  לבקשתי  אתמול  אישר  הלאומי 
רפי  לרב  גם  מכאן  קורא  ואני  ההסכם 
בלי  היום,  עוד  להיפגש  לאיתמר  וגם 
צוותי משא ומתן מיותרים ובלי כיפופי 

הסכם  אותו  על  לחתום  ופשוט  ידיים, 
לא  אחד  "אף  סמוטריץ'.  קרא  שוב", 
תאוותו  מלוא  עם  הזה  בהסכם  יצא 
שמגיע  לחשוב  מותר  אחד  לכל  בידו, 
כולם  כשמתחברים.  זה  ככה  יותר.  לו 
האלה  המריבות  אבל  קצת.  מוותרים 
סמוט־ מקום".  לשום  אותנו  יביאו  לא 
על  גביר  בן  של  לטענות  התייחס  ריץ 
אי מימוש ההסכם לפיו היה עליו ועל 
התמנותם  עם  מהכנסת  להתפטר  פרץ 
קמה  היתה  בו  "במצב  וכתב:  לשרים, 
מחוקק  היה  הנורווגי  החוק  ממשלה, 
בתוך שבוע, והרב רפי ואני היינו מת־
ומכניסים  בכנסת  מחברותנו  פטרים 
את ידידנו איתמר בן גביר לכנסת וגם 

את אורית סטרוק, כפי שהתחייבנו".

היא  הזו  "הממשלה 
ניתן  ולא  מעבר  ממשלת 
הנו־ החוק  את  לחוקק  בה 
זאת  "למרות  טען.  רווגי", 
את  בדקתי  איתמר  לבקשת 
מהכ־ להתפטר  האפשרות 
כדי  רגילה  בהתפטרות  נסת 
שהדבר  אלא  אותו.  להכניס 
על  משפטית.  אפשרי  בלתי 
בת־ הממשלה,  יסוד  חוק  פי 
ראש  מעבר  ממשלת  קופת 
לשר  למנות  יכול  הממשלה 

רק מי שהוא חבר כנסת".
היהודי  הבית  ממפלגת 

טרם נמסרה תגובה.

ח"כ הרב גפני: ליהדות 
התורה אין בעיה עם בני גנץ
תוקף: ליברמן ולפיד מתאימים לאופוזיציה ◆ על ליברמן: 
מאמין שתושבי ישראל יענישו את מי שגרר אותם לבחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל
גפני  משה  הרב  הכנסת  חבר 
יו''ר  את  (שלישי)  אתמול  תקף 
ליברמן.  אביגדור  ביתנו,  ישראל 
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אין  התורה  ליהדות  נתניהו.  עם 
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גפני אף האשים במרומז את 

ליברמן בסגירת שדה דוב: דיברתי 
וביקש־ הממשלה  ראש  עם  אמש 
סגירת  את  שוב  שישקול  ממנו  תי 
מעבר  הקרוב,  שני  ביום  דב  שדה 
למשמעות של הנזק הכלכלי לעיר 
פיקוח  של  בעניין  מדובר  אילת, 
נפש ממש, זה הכל כתוצאה ישירה 
של האיש שהוביל אותנו לבחירות 
מיותרות ומבוזבזות וטוב שהציבור 
ידע זאת, הכנסת לא מתפקדת ולכן 
מי  פתרון,  למצוא  צריכים  אנחנו 
לבחירות  ישראל  עם  את  שהוביל 
ולא רוצה להזכיר את שמו כנראה 
המדינה  מתושבי  אותו  מעניין  לא 

בכלל ומתושבי אילת בפרט".

יוזמה: "פסילת חוקי יסוד 
– על ידי משאל עם"

ד"ר חגי ויניצקי מציג מודל שיאפשר פסילת חוקי יסוד, רק באמצעות 
משאל עם, במקרים בהם בית המשפט העליון יצהיר כי החוק סותר 

את "הפסקאות הנצחיות" המגדירות את אופיה של המדינה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ד"ר חגי ויניצקי, מהמרכז האקדמי 
למ־ בגין  מכון  וראש  ומשפט  מדע  שערי 
שפט וציונות הציג מודל לתיקון חוק יסוד 
השפיטה, לפיו פסילות חוקי יסוד תיעשה 

באמצעות מודל משאל העם.
את הדברים אמר ד"ר ויניצקי במו־
שב המשפטי שנערך במסגרת כנס מחקרי 
אריאל.  באוניברסיטת  ושומרון  יהודה 
המושב הופק ע"י מכון המחקר "מרכז אדם 

ואדמה" מבית תנועת רגבים.
אפשרויות  מספר  העלה  ויניצקי 
העליון  המשפט  בית  של  סמכותו  להגדרת 

לפסול חוקי יסוד.
של  מוחלטת  שלילה  להגדיר  "ניתן 
או  יסוד  חוקי  לפסול  המשפט  בית  סמכות 

תיקונים לחוקי יסוד. היתרון בכך יהיה מתן 
אך  המחוקקת,  לרשות  מוחלטת  עליונות 
יוכל  המשפט  שבית  הוא  הברור  החסרון 
לפסול גם את זה ואין שום בלימה לרשות 

המחוקקת.
להעביר  היא  האחרת,  האפשרות 
ויניצקי.  אמר  עם",  למשאל  השאלה  את 
לבטל  הסמכות  תהיה  לא  המשפט  "לבית 
חוקים, אך הוא יוכל להצהיר שהחוק סותר 
המנציחות  אלו  הנצחיות",  ה"פסקאות  את 
המשטר.  אופי  ואת  המדינה  מאפייני  את 
חקיקת  כי  יצהיר  המשפט  ובית  במידה 
המדינה,  של  היהודי  באופי  פוגעת  היסוד 
או באופי הדמוקרטי שלה, ההצהרה תוביל 
ובית  המחוקקת  הרשות  אם  עם.  למשאל 

המשפט ישארו חלוקות, העם יכריע".

7 יום רביעי כ"ג סיון תשע"ט 26/06/2019

שר הפנים: יש להתקין מצלמה בכל קלפי
וועדת הבחירות התכנסה לישיבתה הראשונה בנוכחות שר הפנים ויו''ר ועדת הבחירות ◆ דרעי: הצבת מצלמות תמנע תלונות על טוהר המידות

מ‡: ח. פרנ˜ל
 וועדת הבחירות לכנסת ה-22 הת־
כנסה אתמול (שלישי) כחלק מהיערכותה 
משלושה  פחות  בעוד  שייערכו  לבחירות 
חודשים. שר הפנים הרב אריה דרעי אמר 
בפתח הישיבה כי "אלו בחירות מיותרות 
לי־ יש  הרב.  לצערי  ציבור,  כספי  ובזבוז 
שראל אתגרים רבים ובמקום לפתור את 

אנחנו  האזרחים,  למען  ולפעול  הבעיות 
נכנסים לעוד תקופת בחירות. ואותו אדם 
גובה  על  מתריע  עוד  לבחירות  שהביא 
הגירעון", כשהוא מאשים את יו''ר ישראל 
שישראל  בכך  ליברמן,  אביגדור  ביתנו, 
הולכת לבחירות נוספות. במהלך הישיבה 
הזמן  "הגיע  מפתיעה  הצעה  דרעי  העלה 
עצמה  הקלפי  בתוך  לא   - קלפי  שבכל 

יותקנו  הבחירות -  ועדת  חברי  מול  אלא 
מלאה.  לשקיפות  לתרום  כדי  מצלמות, 
תחושת  שייתן  יחסית  קטן  בכסף  מדובר 
ביטחון טובה לכולם וימנע את שורת הת־
לונות הקבועות על טוהר הליכי ההצבעה 

והספירה".
המרכזית,  הבחירות  ועדת  יו''ר 
ב32%  יעלה  כי  הודיע  מלצר  חנן  השופט 

הבחירות,  וועדת  עובדי  של  שכרם  את 
ואנו  "מאחר  עובדים.  לגייס  הקושי  בשל 

עכשיו במועד ב', אין לי אלא לקוות שלא 
יהיה גם מועד ג'." אמר מלצר.

מבקר המדינה 
צפוי לאשר 

לנתניהו 
לקבל הלוואה 

ממקורבו
לאחר שוועדת ההיתרים דחתה את 

בקשתו של נתניהו, צפוי המבקר 
לאשר לנתניהו לקבל הלוואה לצורך 

מימון ההליך המשפטי

מ‡: ח. פרנ˜ל
המדי־ מבקר 
צפוי  שפירא  יוסף  נה 
לאשר את בקשת ראש 
נת־ בנימין  הממשלה, 

הלוואה  לקבל  ניהו, 
העסקים  איש  מחברו, 
פרטרידג'.  ספנסר 
שוועדת  לאחר  זאת 
את־ דחתה  ההיתרים 
נתניהו  בקשת  את  מול 
במימון  סיוע  לקבל 
לפי  המשפטית.  הגנתו 
העיתונאי  של  הדיווח 
שנת־ לאחר  פלג,  גיא 
נו־ בקשה  הגיש  ניהו 
הלוואה,  לקבלת  ספת 
ליועץ  המבקר  פנה 
לממשלה,  המשפטי 
מנדלבליט,  אביחי 
הוא  האם  אותו  ושאל 
בעצמו  לקבל  רשאי 
בנושא,  ההחלטה  את 

להעביר  שעליו  או 
לוועדת  ההחלטה  את 
והיועמ''ש  ההיתרים, 
השיב לו כי הוא רשאי 
ההחלטה  את  לקבל 

לבדו.  
את־ כאמור,   

ועדת  הודיעה  מול 
במשרד  ההיתרים 
לראש  המדינה  מבקר 
הממשלה כי היא דוחה 
מי־ לקבל  בקשתו  את 
ספנסר  ממקורבו  מון 
שנת־ לאחר  פרדרידג' 

בפני  לפרט  סירב  ניהו 
פירוט  את  הוועדה 
הצהרת ההון שלו, כפי 
לע־ ידה  על  שהתבקש 
בי־ שגרר  צעד   . שות 

מנתניהו  חריפה  קורת 
חרגה  שהוועדה  ע''כ 

מסמכותה.

להצטרפות 
לחץ כאן!

http://bit.ly/2ZKQIex-kupathir


7 יום רביעי כ"ג סיון תשע"ט 26/06/2019

שר הפנים: יש להתקין מצלמה בכל קלפי
וועדת הבחירות התכנסה לישיבתה הראשונה בנוכחות שר הפנים ויו''ר ועדת הבחירות ◆ דרעי: הצבת מצלמות תמנע תלונות על טוהר המידות

מ‡: ח. פרנ˜ל
 וועדת הבחירות לכנסת ה-22 הת־
כנסה אתמול (שלישי) כחלק מהיערכותה 
משלושה  פחות  בעוד  שייערכו  לבחירות 
חודשים. שר הפנים הרב אריה דרעי אמר 
בפתח הישיבה כי "אלו בחירות מיותרות 
לי־ יש  הרב.  לצערי  ציבור,  כספי  ובזבוז 
שראל אתגרים רבים ובמקום לפתור את 

אנחנו  האזרחים,  למען  ולפעול  הבעיות 
נכנסים לעוד תקופת בחירות. ואותו אדם 
גובה  על  מתריע  עוד  לבחירות  שהביא 
הגירעון", כשהוא מאשים את יו''ר ישראל 
שישראל  בכך  ליברמן,  אביגדור  ביתנו, 
הולכת לבחירות נוספות. במהלך הישיבה 
הזמן  "הגיע  מפתיעה  הצעה  דרעי  העלה 
עצמה  הקלפי  בתוך  לא   - קלפי  שבכל 

יותקנו  הבחירות -  ועדת  חברי  מול  אלא 
מלאה.  לשקיפות  לתרום  כדי  מצלמות, 
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לחץ כאן!

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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כתב אישום נגד נהג שנסע נגד 
כיוון התנועה וחצה מחסום רכבת

לפני שבועיים נמלט תושב בענה מהמשטרה תוך שהוא נוגח ניידת ונוהג 
בפראות - בין השאר באזור מפגש רכבות בכרמיאל ◆ הוא נעצר בתום מרדף 
ואתמול הוגש נגדו אישום בגין סיכון חיי אדם, הפרעה לשוטר וסעיפים נוספים

מ‡: מ. יו„
את  שחצה  אחרי  שבועיים 
שניות  מכרמיאל  הרכבת  פסי 
הצליחה  פגיעה,  לפני  ספורות 
אזרח  לדין  להביא  המשטרה 
לכרמיאל.  הסמוך  בענה  תושב 
הגישה  חיפה  מחוז  פרקליטות 
לבית  אישום  כתב  נגדו  אתמול 
וביקשה  בעיר,  המחוזי  המשפט 
תום  עד  מעצרו  את  להאריך 
כי  עולה  מהבקשה  ההליכים. 
טען  במשטרה,  חקירתו  במהלך 
את  גנב  אחר  אדם  כי  חסארמה 

רכבו ונהג בו.
ב-10  החלה  הפרשה 
בא־ השוטרים  עסקו  אז  ביוני, 
באזור  תנועה  עבירות  כיפת 
ולפתע  בכרמיאל  הדקל  כיכר 
זיהוי.  לוחית  ללא  ברכב  הבחינו 
הנאשם,  לעצור.  לו  סימנו  הם 
את  בתגובה  הגביר  ברכב,  שנהג 
לד־ ניסה  ואף  הנסיעה,  מהירות 

רוס את אחד השוטרים.

חסא־ כי  מתואר  באישום 
ברחובות  פרוע  באופן  נסע  רמה 
התנועה,  כיוון  נגד  כרמיאל, 
ואף  רגל  הולכי  מבריח  כשהוא 
המרדף  בדרכו.  במיניבוס  פוגע 
לכביש  לעיר,  מחוץ  אל  נמשך 
חסא־ למשגב.  כרמיאל  בין   784
ביצע  משגב,  לכיוון  נסע  רמה 
שו־ היישוב  באזור  פרסה  פניית 

רשים וניגח ניידת משטרה.
דרכו  את  חסמו  השוטרים 
אך  ודוקרנים,  ניידת  באמצעות 
את המחסום המשטר־ פרץ  הוא 
תי, עקף שיירה של עשרות כלי 
הרכבת,  במחסום  שהמתינו  רכב 
נסע נגד כיוון התנועה ופרץ את 
הקטר  כאשר  הרכבת,  מחסום 
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יפע־ כי  אמרו  במשטרה 
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כל המציל נפש אחת:

 תושב קדומים קיבל תעודת 
הערכה על עוז רוחו כשהציל 

אדם מדירה בוערת
מ‡: מ. יו„

דוד שבו המתגורר ביישוב 
תעודת  קיבל  בשומרון,  קדומים 
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המ־ לתוך  נכנס  היד,  עם  החלון 
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.23
שנים  עשר  מתנדב  שבו 
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מ‡: מ. יו„
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חייב  התבערה  בלוני  טרור  ראל. 

להיפסק", דברי עידאן.
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אך  כואבת  שאמנם  שלהן,  חושה 
כבר מחשבת את הצעדים הבאים 
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חמאס מאיים: "ביטול העברת 
הדלקים יוביל להשלכות הרות אסון"

מ‡: מ. יו„
לעצור  ההחלטה  בעקבות 
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ישראל  את  סינואר  יחייא  בעזה 
לדבריו,  חמורות".  מ"השלכות 
במרחב  הכיבוש  של  "המשחק 

הדלקים  העברת  והפסקת  הדיג 
את  מציב  ברצועה  הכוח  לתחנת 
ההבנות הקיימות בסכנה חמורה. 
מדובר במהלך שיוביל להשלכות 

הרות אסון״.
״יש־ חייה:  אל  הוסיף  עוד 
בהידרדרות  האשמה  היא  ראל 
שלה  ההתמהמהות  בשל  המצב: 
התקשו־ בכלי  ההבנות".  ביישום 

רת הפלשתינים דווח כי לרצועה 
שליח  של  מטעמו  צוות  הגיע 
מלד־ ניקולאי  לאזור,  האו"ם 
נוב, על מנת למנוע הסלמה. לפי 
דיפלומטיים  גורמים  הדיווחים 
חמאס  את  הזהיר  שהאו"ם  טענו 
הבלונים  הפרחת  עצירת  אי  כי 
חמור  באופן  מסכנת  מהרצועה 

את ההבנות שהושגו.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

מרים חוה ב רה רעכיל, רו ב ונה 
בריינ„ל, בנימין בן „בורה, נילי ב חנה, 

̂יפורה פיי‚‡ ה‡„מו"ר רבי יר‡ל מה בן 
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

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

אחרי הפסקת אספקת הדלק:

 14 שריפות פרצו אתמול 
בעוטף כתוצאה מבלוני תבערה

טרור בלוני התבערה ממשיך להכות ◆ במקביל, יחידת הפרחת בלוני 
התבערה בעזה הודיעה על חידוש פעילותה כתגובה למה שהם מכנים 

"אי מחויבותה של ישראל להבנות הרגיעה"

מ‡: מ. יו„
ממשיך  הבלונים   טרור 
עזה.  עוטף  בתושבי  להכות 
לזמן  נכון  פרצו  שריפות   14
במועצות  השורות  כתיבת 
הנגב  שער  אשכול,  האזוריות 
מבלוני  כתוצאה  נגב  ושדות 
מרצועת  שהופרחו  תבערה 
עזה. על כל השריפות הושגה 
שליטה. מוקדם יותר, שלושה 
אש  מירי  נפצעו  פלסטינים 
רצועת  בצפון  צה"ל  של  חיה 
עזה, סמוך לגדר המערכת עם 

ישראל.
הפ־ יחידת  במקביל, 
בעזה  התבערה  בלוני  רחת 
פעילותה  חידוש  על  הודיעה 
מכנים  שהם  למה  כתגובה 
ישראל  של  מחויבותה  "אי 

לדבריהם,  הרגיעה".  להבנות 
לגהינום  יהפוך  עזה  עוטף 
ישראל  את  לחייב  במטרה 
ההסדרה.  בהבנות  לעמוד 
עזה  לרצועת  הגיעה  הבוקר 
ונועדה  האו"ם  של  משלחת 
בניסיון  חמאס  הנהגת  עם 
להנמיך את גובה הלהבות מול 

ישראל.
יחי־ שפרסמה  בסרטון 
דת הפרחת הבלונים נאמר כי 
בלוני  בשיגור  ממשיכים  "אנו 
התבערה לעבר השטחים הכ־
עד להסרת המצור או  בושים 
אם  שנית,  ההבנות.  ליישום 
ההתנכלויות  את  תפסיקו  לא 
מכם  נעשה  בגדה,  אחינו  נגד 
נשרוף  העולם.  בכל  צחוק 
תראו  אתם   - שדותיכם  את 

תשמעו  רק  ולא  עיניכם  במו 
מאיתנו".

אתמול  השריפות  אחת 
מוקד  עם.  ניר  באזור  פרצה 
כפר  באזור  היה  נוסף  אש 
מוק־ שבעה  ולפחות  עזה 
מועצה  באזור  פרצו  אש  די 
נוס־ שריפה  אשכול.  אזורית 
גם  כיסופים.  ביער  פרצה  פת 
שלשום פרצו למעלה מעשרה 
פי  על  עזה,  בעוטף  שריפות 
החשד כתוצאה מבלוני תבע־
רה - שקודם לכן נצפו בשמי 
האזור על ידי תצפיתנים. בלון 
תבערה אחד נחת אתמול בגן 
שבמו־ סעד  בקיבוץ  ילדים 
ריק  שהיה   - נגב  שדות  עצת 
שרי־ הצית  לא  הבלון  מאדם. 

פה. לא היו נפגעים או נזק.

היועץ לביטחון לאומי של רוסיה מצהיר: 

רוסיה משתפת פעולה עם איראן 
במלחמה נגד הטרור

לדבריו, רוסיה מודעת לדאגותיה של ישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
רו־ של  לאומי  לביטחון  היועץ 
הנע־ פסגה  בפגישת  המשתתף  סיה, 
רכת בישראל בה שוהים גם היועצים 

יש־ ושל  ארה"ב  של  לאומי  לביטחון 
ראל, אמר אתמול כי ארצו פועלת יד 
בטרור.  להילחם  כדי  איראן  עם  ביד 
איראן  עם  יחד  "פועלים  אנו  לדבריו, 

ניקו־ היועץ,  בטרור".  למאבק  בנוגע 
מוד־ "אנו  עוד:  אמר  פטרושב,  לאי 
ומקווים  ישראל  שלי  לדאגותיה  עים 

שהאיומים יוסרו".
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שהאיומים יוסרו".

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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מרוקו תשלח נציגות לוועידה 
האמריקנית בבחריין

גם מצרים, סעודיה וירדן שלחו נציגויות לוועידה בבחריין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לשלוח  צפויה  מרוקו  גם 
האמריקנית  לוועידה  נציגות 
שתיערך בבחריין ותעסוק בחלק 
הכלכלי של "עסקת המאה" אשר 
להביא  במטרה  ארה"ב  מובילה 

לפלסטינים.  ישראל  בין  לשלום 
מרוקו  של  האוצר  במשרד  בכיר 
צפוי להשתתף בוועידה. עם זאת, 

פרטיו של הנציג לא נמסרו. 
מרוקו  בממשלת  גורם 
מחויבת  נותרה  מרוקו  כי  הבהיר 

לפתרון שתי המדינות.

בכך ממשיכים מדינות ערב 
האמריקנית  לקריאה  להיענות 
זאת  בוועידה,  ולהשתתף  לבוא 
למרות החרם הפלסטיני. בין המ־
דינות הערביות אשר משתתפות 
בכינוס הוועידה בבחריין נמצאות 

מצרים, סעודיה, ירדן ועוד.

חקירת התנגשות המטוסים בנתב"ג אשתקד: 

הפקח נמצא אשם בתאונה
בדו"ח חמור שפרסם החוקר הראשי במשרד התחבורה הוטלה האחריות על פקח הקרקע שנתן הוראות לא נכונות 

לפני וגם אחרי ההתנגשות 

מ‡: מ. יו„ 
במ־ הראשי  התאונות  חוקר 
רז,  (רזצ'יק)  יצחק  התחבורה,  שרד 
חמור  חקירה  דו"ח  אתמול  פרסם 
בואינג  מטוסי  שני  התנגשות  על 
בשנה  ובדלק  בנוסעים  עמוסים 
שעברה בעמדת החנייה של טרמינל 

3 בנמל התעופה בן גוריון.
בזנבו־ התנגשו   2018 במרץ 
מטוס  נוסעים:  מטוסי  שני  תיהם 
שלאחר   ,767 בואינג  מסוג  על  אל 
של  ומטוס  משירות  יצא  התאונה, 
הגרמנית "גרמניה"  התעופה  חברת 
עצומה  בעלות  שתוקן   737, מסוג 
לפ־ מכן  שלאחר  בחודשים  והוחזר 

עילות.
בנתב"ג  שרר  התאונה  בבוקר 
מזג אוויר גשום ורחבות החנייה היו 
הצפה.  בתאורות  והוארו  רטובות 
"גרמניה"  מטוס  כי  עולה  מהדו"ח 
אחד,  על  אל  למטוס  סמוך  חנה 
נכנס  השנייה  הסמוכה  כשלעמדה 
נחת.  שבדיוק  נוסף  על  אל  מטוס 
פקח עמדת הקרקע במגדל הפיקוח 
"גרמניה"  מטוס  יציאת  את  אישר 
והמ־ הנעה  לטובת  לאחור  בגרירה 
בזמן  הנחייתו  את  שינה  אך  ראה, 
מה   – בתנועה  כבר  היה  שהמטוס 

שככל הנראה הוביל לתאונה.
אל-על  של  המטוסים,  שני 
לאחור  במקביל  נגררו  ו"גרמניה", 
של  האחד  בזנבות  שהתנגשו  עד 
הנז־ למרות  כי  ציין  החוקר  השני. 
למ־ אש  פרצה  לא  למטוסים,  קים 
רות שהיו מלאים בדלק, ולא הייתה 

בהלה בתוך המטוסים.
הח־ רחבת  עובדי  התנהלות 
נייה בנתב"ג, לאחר התאונה, מעלה 
תפקודם.  על  רבים  שאלה  סימני 

ההתנ־ לאחר  שניות   45 כי  מתברר 
גשות, רכב שהגיע למקום לא זיהה 
את התאונה. רק כעבור שלוש דקות 
על  אל  טייס  הודיע  מההתנגשות 
לו  הודיעו  הקרקע  צוותי  כי  לפקח 
בתחילה  אחר.  במטוס  פגעו  שהם 
שה־ התזוזה  כי  על  אל  טייס  חשב 
החלקה  בגלל  נגרמה  במטוס  רגיש 

מהגשם.

התאונה  שהתבררה  לאחר 
הת־ נמל  מנהלי  החליטו  החמורה, 
על  להכריז  שלא  גוריון  בן  עופה 
מה־ הורדו  והנוסעים  חירום,  מצב 
אותם  שפינו  לאוטובוסים  מטוס 
בחזרה לטרמינל. במטוס אל על היו 
ואנשי  נוסעים   240 התאונה  בזמן 
צוות ובמטוס "גרמניה" 127 נוסעים 

ואנשי צוות.

במ־ הראשי  התאונות  חוקר 
התאונה  כי  קבע  התחבורה  שרד 
של  תפקודו  בגלל  בעיקר  נגרמה 
הפקח שאישר את הגרירה שגרמה 
להתנגשות. "קיבעון מחשבתי אצל 
האישור  ממתן  החל  ההסעה,  פקח 
ואפי־ התהליך  לסוף  ועד  לדחיפה 
שההתנגשות  דקות  כמה  לאחר  לו 

אירעה", כתב החוקר הראשי.

ראש סוכנות הביון של משרד 
ההגנה האמריקני: איננו 
מאמינים שצפון קוריאה 
תתפרק מנשקה הגרעיני

כזכור, הפסגה האחרונה שנערכה בין נשיא 
ארה"ב למנהיג קוריאה הצפונית הסתיימה 

בפיצוץ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמ־ הממשל  בעוד 
כדי  מאמץ  כל  עושה  ריקני 
להשיב את צפון קוריאה אל 
במודיעין  הדיונים,  שולחן 
ומע־ פסימיים  האמריקני 
ג'ונג' און לא  קים  כי  ריכים 

יוותר על נשקו הגרעיני. 
הביון  סוכנות  ראש 
האמ־ ההגנה  משרד  של 
רוברט   ,(DIA) ריקני 
לפירוזה  התייחס  אשלי, 
מנשק  קוריאה  צפון  של 

שה־ ראיון  במהלך  גרעיני 
ניוז".  "פוקס  לרשת  עניק 
המודיעין  קהילת  לדבריו, 
מאמינה  אינה  האמריקאית 
הצפונית,  קוריאה  מנהיג  כי 
לפרק  מוכן  ג'ונג-און,  קים 

את ארצו מנשק גרעיני. 
האח־ הפסגה  כזכור, 
לקים  טראמפ  בין  רונה 
ג'ונג' און הסתיימה בפיצוץ, 
לאחר שהשניים לא הצליחו 

להגיע להסכמות ביניהם.

טראמפ ייפגש עם שורה של מנהיגי 
20G-מדינות במהלך פסגת ה

הנשיא האמריקני יפגוש את מנהיגי רוסיה וסין בשולי הפסגה הכלכלית 
הנחשבת

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
מפ, מתכונן לפגוש שמונה מנהיגי 
ג'י-20  ה-  פסגת  בשולי  מדינות 
עמם  המנהיגים  ביפן.  שתיערך 
כוללים  טראמפ  להיפגש  צפוי 
בין היתר, את מנהיגי רוסיה וסין, 

ג'ינפינג,  ושי  פוטין  וולדימיר 
אשר עמם ארה"ב מנהלת יחסים 
והצ־ הכלכלי  בפן  מאוד  מתוחים 
באי. כמו כן צפוי הנשיא להיפגש 
מוחמד  הסעודי  העצר  יורש  עם 
טורקיה  נשיא  עם  סלמאן,  בן 
קנצל־ ועם  ארדואן  טאיפ  רג'יפ 

רית גרמניה אנגלה מרקל. 
טראמפ  צפוי  בנוסף 
הודו  ממשלת  ראש  עם  להיפגש 
ממשלת  ראש  עם  מודי;  נרנדרה 
ועם  מוריסון  סקוט  אוסטרליה 

ראש ממשלת יפן, שינזו אבה.
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מטעמי השבת

מרחצאות חמים

 סעודות שבת  
 עשירות כיד המלך 

ברמה קולינרית
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 ילד הפלא
דודי לינקר
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להזמנות ולקבלת פרוספקט מפורט חייגו:

חמישי - ראשון | ח'-י"א תמוז 11-14.7
מתקני המלון פתוחים עד שעה לפני שבת ויפתחו בצאת השבת

 חבילת סופ"ש 
פרשת בלק

במחיר עונג שבת 
מדהים

רה"מ נתניהו: "ה-BDS מתחזים ומתנגדים לקיומה של ישראל"
השר ארדן: "הניסיון של ה-BDS להתמקד בחרם על יו״ש הוא חלק משיטת הפעולה להתחפש לארגוני זכויות אדם ולהסוות את כוונתם לחסל את מדינת ישראל אבל אנחנו קורעים את המסכה מעל פניהם

מ‡: יר‡ל לבי‡
נשא  ארדן,  גלעד  אסטרטגיים,  לנושאים  השר 
בעו־ הגדול  הבינלאומי  הכנס  בפתיחת  אמש  דברים 
מאות  של  קהל  מול   (BDS (GC4I-ב למאבק  לם 
שו־ מדינות  מ-30  ישראליים  פרו  ופעילים  מנהיגים 

נות.
והישגים   השראה  מלא  ערב  "זהו  ארדן:  השר 
ואני חייב לציין בהומור שאפילו הבחירות הנוספות 

יותר  אצלנו  יהיו   - כן  גם  השראה  מעוררות  אצלנו 
הפלסטי־ ברשות  שנים  ב-15  מאשר  בשנה  בחירות 

נית. אכן, ישראל דמוקרטיה מאד תוססת".
והפעי־ המנהיגים  ל-350  הודה  ארדן  השר 
ישראל,  מדינת  נגד  החרם  בארגוני  במאבק  לים 
והניצחונות  ההישגים  את  למנות  "התכוונתי  ואמר: 
'מפקדת  של  בכיר  מנהיג  המזל,  למרבה  אבל  שלנו 
ה-BDS', סלאח חוואג'ה, כבר עשה את זה עבורנו. 
הוא הצהיר כי חשיפת הקשר בין ה-BDS וטרור הוא 

האיום הגדול ביותר עבורם. תודה לך סלאח".
ההתיישבות  על  "חרם  כי  ואמר  הוסיף  השר 
היהודית ביהודה ושומרון, הוא חרם על ישראל כולה. 
בהחרמת  מתמקדים  שהם  טוענים   BDS ה  פעילי 
הם  באמצעותו  שווא  ומצג  שקר  זה  מיו"ש.  מוצרים 
מנסים להסוות את כוונותיהם האמיתיות – לבודד את 
ישראל, לחתור תחת כלכלתה וביטחונה, ולחסל את 

קיומה כמדינה יהודית."
מוקלט,  במסר  נתניהו,  בנימין  הממשלה,  ראש 

בירך את הנוכחים על חלקם במאבק ב-BDS, ואמר: 
"ה-BDS  הם מתחזים. הם טוענים שאינם אנטיש־
למדיניות  'מתנגדים  רק  אלא  יהודים,  אנטי  או  מיים 
של  הם מתנגדים לקיומה  בעצם  המדינה היהודית'.  
קדומה.  לדעה  חדשה  תחפושת  זוהי  ישראל.  מדינת 
ברח־ עושים  שאתם  העבודה  כל  על  לכם  מודה  אני 
בו  לקחת  ששווה  קרב  זהו  ישראל.  למען  העולם  בי 

חלק".

משרד 
התקשורת על 

דמי מעבר: 
חברות הסלולר 
מטעות צרכנים
משרד התקשורת נחשף לאחרונה 
לנוהג פסול בקרב חלק מחברות 

הסלולר בנושא העברת מידע שגוי 
בענין דמי מעבר בין סלי שירותים

מ‡: יר‡ל לבי‡
שערך  מבדיקה 
התקשורת,  משרד 
חב־ נציגי  כי  התברר 
הטעו  הסלולר  רות 
ציינו  כאשר  מנויים 
כי  עימם  בשיחות 
התקשורת  משרד 
לגבות  לחברות  הורה 
ממנויים  מעבר  דמי 
סל  בין  מעבר  בעת 
היה  שהמנוי  שירותים 
להח־ מהחברה  מקבל 
סל  לקבל  לעבור  לטה 
מהח־ אחר  שירותים 

ברה.

חב־ חוק,  פי  על 
רשאיות  הסלולר  רות 
לגבות דמי מעבר בגין 
בוודאי  אך  כזה  מעבר 

שאין חובה. 
משרד  מנכ"ל 
הפיץ  התקשורת 
לבעלי  הבהרה  מכתב 
המדגיש  הרישיונות,  
רואה  בה  החומרה  את 
של  תופעה  המשרד 
הטעייה צרכנית באופן 
ודורש  ומכוון,  מגמתי 
זו  מפרקטיקה  לחדול 

לאלתר.
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היהודית ביהודה ושומרון, הוא חרם על ישראל כולה. 
בהחרמת  מתמקדים  שהם  טוענים   BDS ה  פעילי 
הם  באמצעותו  שווא  ומצג  שקר  זה  מיו"ש.  מוצרים 
מנסים להסוות את כוונותיהם האמיתיות – לבודד את 
ישראל, לחתור תחת כלכלתה וביטחונה, ולחסל את 

קיומה כמדינה יהודית."
מוקלט,  במסר  נתניהו,  בנימין  הממשלה,  ראש 

בירך את הנוכחים על חלקם במאבק ב-BDS, ואמר: 
"ה-BDS  הם מתחזים. הם טוענים שאינם אנטיש־
למדיניות  'מתנגדים  רק  אלא  יהודים,  אנטי  או  מיים 
של  הם מתנגדים לקיומה  בעצם  המדינה היהודית'.  
קדומה.  לדעה  חדשה  תחפושת  זוהי  ישראל.  מדינת 
ברח־ עושים  שאתם  העבודה  כל  על  לכם  מודה  אני 
בו  לקחת  ששווה  קרב  זהו  ישראל.  למען  העולם  בי 

חלק".

משרד 
התקשורת על 

דמי מעבר: 
חברות הסלולר 
מטעות צרכנים
משרד התקשורת נחשף לאחרונה 
לנוהג פסול בקרב חלק מחברות 

הסלולר בנושא העברת מידע שגוי 
בענין דמי מעבר בין סלי שירותים

מ‡: יר‡ל לבי‡
שערך  מבדיקה 
התקשורת,  משרד 
חב־ נציגי  כי  התברר 
הטעו  הסלולר  רות 
ציינו  כאשר  מנויים 
כי  עימם  בשיחות 
התקשורת  משרד 
לגבות  לחברות  הורה 
ממנויים  מעבר  דמי 
סל  בין  מעבר  בעת 
היה  שהמנוי  שירותים 
להח־ מהחברה  מקבל 
סל  לקבל  לעבור  לטה 
מהח־ אחר  שירותים 

ברה.

חב־ חוק,  פי  על 
רשאיות  הסלולר  רות 
לגבות דמי מעבר בגין 
בוודאי  אך  כזה  מעבר 

שאין חובה. 
משרד  מנכ"ל 
הפיץ  התקשורת 
לבעלי  הבהרה  מכתב 
המדגיש  הרישיונות,  
רואה  בה  החומרה  את 
של  תופעה  המשרד 
הטעייה צרכנית באופן 
ודורש  ומכוון,  מגמתי 
זו  מפרקטיקה  לחדול 

לאלתר.
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היועמ"ש: אין אפשרות חוקית 
לדחות את הבחירות

בניגוד למשפטנים אחרים הבהיר היועמ''ש בשיחות סגורות: לא ניתן לבטל את הבחירות  

מ‡: ח. פרנ˜ל
האפ־ על  ב'החדשות'  הפרסום  לאחר 
שרות הנבחנת אצל גורמים בכירים בליכוד 
על  יחתמו  ח''כים   80 לפיה  לבן,  ובכחול 
לממשלת  ילכו  והמפלגות  הבחירות,  ביטול 
המשפטי  היועץ  אתמול  הבהיר  אחדות. 
אפש־ אין  כי  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה, 
כי  יצוין  הבחירות.  את  לדחות  חוקית  רות 
תפ־ על  שהתמודדה  רוזנבוים,  מיכל  עו''ד 
קיד מבקר המדינה, אמרה בתחילת השבוע 
כי עיקרון יסוד במשפט הוא שכל חוק ניתן 
כי  רוזנבוים  אמרה  ב'  לרשת  בראיון  לבטל. 
מתווה  שיש  הייתה  המשפטית  "עמדתי 

ולהשתמש  פיו  לפעול  אפשר  שבהחלט 
הקיים  בחוק  הקיימים,  המשפטיים  בכלים 
ולבטל  לנסות  כדי  הקיימים  ובהסדרים 
בעצם את החוק לפיזור הכנסת. אנחנו שלו־
שה חודשים אחרי שהמדינה יצאה לבחירות 
ועושים מאמצים לנסות ולבדוק איך אפשר 
רוזנבוים  הכנסת".  לפיזור  החוק  את  לבטל 
הוסיפה כי "עיקרון יסוד במשפט הוא שכל 
חוק ניתן לביטול, לעיתים הביטול של החוק 
דורש רוב מיוחד אבל בוודאי שכל חוק ניתן 
לביטול". היא ציינה שבחוק לא נקבע שלא 

ניתן לבטל את הפיזור.

אסון גדול נמנע 
בתרגיל צה"ל בצפון 
במהלך התרגיל הוקפץ כוח לפעילות מבצעית באזור 
סמוך, אך המתרגלים לא ידעו עליו וירו לעברו. לא 

היו נפגעים ◆ דובר צה"ל: האירוע תוחקר

מ‡: מ. יו„
תרגיל  במהלך  חמור  מחדל 
צה"ל בשבוע שעבר: בזמן התרגיל 
אשר  מבצעי  אירוע  גם  התרחש 
בעקבותיו הוקפץ כוח יחידת מגלן 
לפעילות.  לגבול  סמוכה  לנקודה 
מיודעים  היה  לא  התרגיל  צוותי 
מגלן  העילית  יחידת  שכוח  לכך 

פועל לא הרחק מהם.
במ־ כי  נחשף   12 בחדשות 
מרגמות  ירי  בוצע  התרגיל  סגרת 
לוחמי  פעלו  שבו  המקום  לעבר 
לכוח  סמוך  נפלו  הפגזים  מגלן. 
שתפס מחסה בשטח ודיווח ברשת 
תחת  נמצאים  שהם  כך  על  הקשר 

את  שיחדלו  ומבקשים  הפגזה 
האש. למרבה המזל לא נרשמו נפ־

געים בנפש.
כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
בשבוע  שהתרחש  אימון  "במהלך 
תק־ אירעה  הארץ  בצפון  שעבר 
צה"ל  כוח  במהלכה  בטיחות  רית 
ירי  תרגול  בזמן  אש  בשטח  שהה 
מרגמות של כוח אחר במרחב. אין 

נפגעים ולא נגרם נזק".
"מדובר באירוע חמור שתו־
מתחקור  המפקדים.  ידי  על  חקר 
ראשוני של האירוע עולה כי הפער 
נבע מחוסר תיאום אג״מי. האירוע 
יופקו",  ולקחיו  לעומק  תוחקר 

לשון התגובה.

כחלק מההסכם עם ממשל טראמפ: 

מקסיקו שיגרה חיילים 
לגבול עם ארה"ב 

ההתגייסות של מקסיקו למהלך נעשתה לאחר 
שארה"ב איימה להטיל סנקציות על מקסיקו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מקסיקו מתחילה לקיים את 
העסקה שעליה חתמה עם ארה"ב, 
שתי  של  משותף  מאבק  הכוללת 
בשלב  לארה"ב.  בהגירה  המדינות 
לוחמים  אלף   15 נשלחו  הנוכחי 
מק־ בין  הגבול  באזור  מקסיקנים 
או  למנוע  במטרה  לארה"ב,  סיקו 
המה־ כמות  את  להקטין  לפחות 
ממקסיקו  מגיעים  אשר  גרים 

לארה"ב. 

שר ההגנה המקסיקני לואיס 
בעקבות  אמר  סנדובאל  קרסנסיו 
המבצע: 'פרסנו כ-15 אלף חיילים 
ואנשי משמר לאומי לאורך הגבול 
כל  את  עוצרים  אשר  ארה"ב,  עם 

מי שמנסה לחצות את הגבול.'
לה־ אולצה  מקסיקו  כזכור, 
תגייס לעצירת המהגרים המגיעים 
ארה"ב  שנשיא  לאחר  לארה"ב, 
הכלכ־ על  סנקציות  בהטלת  איים 

לה המקסיקנית.
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במהלך דיון על אנטישמיות:

לונדון: חברת פרלמנט האשימה 
את ישראל באנטישמיות

”אני לא אנטישמית, מעולם לא הייתי אנטישמית, ולעולם לא אהיה אנטישמית. 
יש לי חברים יהודים ושאינם יהודים שיעידו על כך“. הוסיפה הברונית

מ‡: יר‡ל לבי‡
ג‘ני טונג, לשעבר חבר פר־
האנטיש־ על  בדיון  אמרה  למנט, 
הלו־ בבית  שהתקיים  כיום  מיות 
רדים, כי מעשיה של ישראל הם 

האשמים בגידול באנטישמיות.
הנתונים  כיצד  תיארה  היא 
”הת־ על  מראים  הסטטיסטיים 
אנטישמית  בפעילות  פרצות 
איתן  צוק  מבצע  במהלך  אלימה 
מתא־ שהיא  כפי   ,“2014 בשנת 

רת כ- ”מבצע אכזרי וקטלני של 
הכוחות המזוינים של ישראל“.

בהז־ שהציגה  בהאשמות 
הוסיפה:  היא  קודמות  דמנויות 
נשכחים  לא  הללו  ”האירועים 
שאנשים  מציעה  ואני  במהרה, 
שמבצ־ רבים  לא  אם  מסוימים, 
אינם  אנטישמיות,  פעולות  עים 
רגילים…  יהודים  בין  מבחינים 
הציונית  ישראל  ממשלת  לבין 
ישראל  מדינת  היום  שמכונה  מה 
מדי  שקשה  אבחנה  זה  היהודית. 

עבור רבים לעשות.“
כי  לעמיתיה  סיפרה  היא 
שאני  מהתנכלויות  לי  ”נמאס 
של  מהאשמות  לי  ונמאס  חווה, 
נגדי,  המכוונות  האנטישמיות 
ואני מזועזעת שאף פעם לא מת־

נצלים בפניי.
מעו־ אנטישמית,  לא  ”אני 
ולעו־ אנטישמית,  הייתי  לא  לם 
לי  יש  אנטישמית.  אהיה  לא  לם 
יהודים  ושאינם  יהודים  חברים 

שיעידו על כך“.

יו"ר ההסתדרות לראש הממשלה:

"הפסקת שדה דב תכרסם 
בחברות התעופה הישראליות 
ותפגע פגיעה אנושה בתיירות"
הוא הוסיף כי "שעת האפס שקרבה מעמתת אותנו עם ההשלכות ההרסניות 

שעשויות להיות למהלך"

מ‡: יר‡ל לבי‡
יו"ר ההסתדרות ארנון בר-
לראש  דחוף  מכתב  שלח  דוד, 
שבו  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
שדה  בסוגיית  להתערב  לו  קרא 
בתל  דב)  (שדה  הוז  דב  התעופה 
הצ־ סגירתו  את  ולדחות  אביב, 
פויה. השניים נפגשו לפני כשבו־
ההסת־ יו"ר  העלה  אז  גם  עיים, 
בפני  הסוגיה,  את  בר-דוד,  דרות 
נתניהו. "בהמשך  הממשלה  ראש 
רגע  אליך  פונה  אני  לפגישתנו, 
היס־ השלכות  בעל  מהלך  לפני 
אלפי  לעשרות  הנוגע  טוריות 
חברים ואזרחים במדינת ישראל, 
הדחופה  להתערבותך  וקורא 
כתב  דב",  שדה  סגירתו  במניעת 

בר-דוד.
בר-דוד,  ההסתדרות  יו"ר 
"הפסקת  כי,  במכתבו  הדגיש 
דב,  שדה  של  המידית  הפעילות 
חברות  של  במעמדן  תכרסם 
ותנחית  הישראליות  התעופה 
המ־ התיירות  על  אנושה  מכה 
בתושבים  יפגע  המהלך  קומית. 
רפואיות  לבדיקות  שמתניידים 
ויעמיק את הפערים בין פריפריה 

למרכז".
"שעת  כי:  הוסיף  הוא 
האפס שקרבה מעמתת אותנו עם 

שעשויות  ההרסניות  ההשלכות 
להיות למהלך. אין צורך להכביר 
שת־ הגבוה  המחיר  על  במילים 
אלא  אילת,  העיר  רק  לא  שלם 

במי־ כולה,  הישראלית  החברה 
דה ולא תידחה סגירתו של שדה 

רגע לפני תחילת הקיץ:התעופה".

67.69% מהחופים שנמדדו 
דורגו נקיים, לעומת 75% 

במדד הקודם
הרשויות החופיות הנקיות ביותר הן: אשדוד, תל אביב-יפו, ג'סר א-זרקא, גן 
רווה, הרצליה, בת ים, נתניה, חוף השרון ומטה אשר. מתחילת השנה 66.66% 

מהחופים נקיים לפחות 70% מהזמן

מ‡: יר‡ל לבי‡
ממדד "חוף נקי" של המש־
רד להגנת הסביבה לתאריכים 28 
במאי עד 18 ביוני 2019 עולה, כי 
דור־ שנמדדו  מהחופים   67.69%
מאוד",  "נקיים  עד  כ"נקיים"  גו  
בת־ הקודם.  במדד  לעומת 75% 
שעברה  בשנה  המקבילה  קופה 
נקיים  מהחופים   66.66% נמצאו 
השנה  מתחילת  מאד.  נקיים  עד 
66.66% מהחופים נקיים לפחות 

70% מהזמן.
הנקיות  החופיות  הרשויות 
ביותר הן: אשדוד, תל אביב- יפו, 
הרצליה,  רווה,  גן  א-זרקא,  ג'סר 
ומטה  השרון  חוף  נתניה,  ים,  בת 

אשר.
יש לציין, כי האחריות לני־
קיון החופים הנבדקים היא בידי 

הרשויות המקומיות החופיות.
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הוא הוסיף כי "שעת האפס שקרבה מעמתת אותנו עם ההשלכות ההרסניות 

שעשויות להיות למהלך"

מ‡: יר‡ל לבי‡
יו"ר ההסתדרות ארנון בר-
לראש  דחוף  מכתב  שלח  דוד, 
שבו  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
שדה  בסוגיית  להתערב  לו  קרא 
בתל  דב)  (שדה  הוז  דב  התעופה 
הצ־ סגירתו  את  ולדחות  אביב, 
פויה. השניים נפגשו לפני כשבו־
ההסת־ יו"ר  העלה  אז  גם  עיים, 
בפני  הסוגיה,  את  בר-דוד,  דרות 
נתניהו. "בהמשך  הממשלה  ראש 
רגע  אליך  פונה  אני  לפגישתנו, 
היס־ השלכות  בעל  מהלך  לפני 
אלפי  לעשרות  הנוגע  טוריות 
חברים ואזרחים במדינת ישראל, 
הדחופה  להתערבותך  וקורא 
כתב  דב",  שדה  סגירתו  במניעת 

בר-דוד.
בר-דוד,  ההסתדרות  יו"ר 
"הפסקת  כי,  במכתבו  הדגיש 
דב,  שדה  של  המידית  הפעילות 
חברות  של  במעמדן  תכרסם 
ותנחית  הישראליות  התעופה 
המ־ התיירות  על  אנושה  מכה 
בתושבים  יפגע  המהלך  קומית. 
רפואיות  לבדיקות  שמתניידים 
ויעמיק את הפערים בין פריפריה 

למרכז".
"שעת  כי:  הוסיף  הוא 
האפס שקרבה מעמתת אותנו עם 

שעשויות  ההרסניות  ההשלכות 
להיות למהלך. אין צורך להכביר 
שת־ הגבוה  המחיר  על  במילים 
אלא  אילת,  העיר  רק  לא  שלם 

במי־ כולה,  הישראלית  החברה 
דה ולא תידחה סגירתו של שדה 

רגע לפני תחילת הקיץ:התעופה".

67.69% מהחופים שנמדדו 
דורגו נקיים, לעומת 75% 

במדד הקודם
הרשויות החופיות הנקיות ביותר הן: אשדוד, תל אביב-יפו, ג'סר א-זרקא, גן 
רווה, הרצליה, בת ים, נתניה, חוף השרון ומטה אשר. מתחילת השנה 66.66% 

מהחופים נקיים לפחות 70% מהזמן

מ‡: יר‡ל לבי‡
ממדד "חוף נקי" של המש־
רד להגנת הסביבה לתאריכים 28 
במאי עד 18 ביוני 2019 עולה, כי 
דור־ שנמדדו  מהחופים   67.69%
מאוד",  "נקיים  עד  כ"נקיים"  גו  
בת־ הקודם.  במדד  לעומת 75% 
שעברה  בשנה  המקבילה  קופה 
נקיים  מהחופים   66.66% נמצאו 
השנה  מתחילת  מאד.  נקיים  עד 
66.66% מהחופים נקיים לפחות 

70% מהזמן.
הנקיות  החופיות  הרשויות 
ביותר הן: אשדוד, תל אביב- יפו, 
הרצליה,  רווה,  גן  א-זרקא,  ג'סר 
ומטה  השרון  חוף  נתניה,  ים,  בת 

אשר.
יש לציין, כי האחריות לני־
קיון החופים הנבדקים היא בידי 

הרשויות המקומיות החופיות.

?  600 -

*5935 
1,600,000 3

ca.1221.org.il

1 600 000
בחסות:

להצטרפות 
לחץ כאן!
פות
אן!

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala


יום רביעי כ"ג סיון תשע"ט 1426/06/2019

היום כ"ג בסיון: יום זה מסוגל לניסים
היום נכתבו האיגרות השניות בידי מרדכי הצדיק ואסתר המלכה

מ‡: יר‡ל לבי‡
בסיון  כ"ג  רביעי,  יום 
לנסים  מסוגל  יום  הוא  תשע"ו, 
כמובא בספה"ק. הסיבה לכך היא 
האיגרות השניות  נכתבו  היום  כי 
המ־ ואסתר  הצדיק  מרדכי  בידי 

אסתר,  במגילת  כמסופר  לכה, 
והתבטלה גזירתו של המן הרשע 
ומחשבתו אשר חשב על היהודים 

לאבדם.
שיום  אומרים,  היו  צדיקים 
כמו  ונפלאות  לנסים  מסוגל  זה 
על  מספרים  וכן  ההם,  הימים 

שבאחד  מצאנז  חיים'  ה'דברי 
בריתות  בחמש  נכח  הוא  הימים 
הבנים  לכל  וקרא  זה,  ביום  מילה 
בשם מרדכי, על-שם מרדכי הצ־
ביום  שבאה  הישועה  ולזכר  דיק 

זה לעם ישראל בזכותו.

ביתר עילית: ירידה של 34% 
ברמת הסיכון לתאונות דרכים

גם במספר התאונות לפי נפש – מדורגת ביתר עילית במספר הנמוך ביותר ◆ 
רה"ע רובינשטיין: "בס"ד הנתונים הם תעודת כבוד לעיר שמצווה על ונשמרתם 

מאוד לנפשותיכם"

מ‡: יר‡ל לבי‡
לבטי־ הלאומית  הרשות 
דו"ח  את  פרסמה  בדרכים  חות 
מצב  אודות  בדרכים,  הבטיחות 
הסיכון לתאונות דרכים ברשויות 
השונות ברחבי הארץ, ממנו עולה 
העיר ביתר עילית רושמת ירידה 
הסיכון  ברמת  של 34%  דרמטית 

האישי מתאונות דרכים.
כי  מהדו"ח,  עולה  עוד 
מספר  של  הנוסף  בפרמטר  גם 
מדורגת  נפשות,  לאלף  התאונות 
ביתר עילית במקום הנמוך ביותר 
עם תאונה אחת בלבד לאלף נפש, 
נרשמו  בהן  אחרות  ערים  לעומת 
למעלה מ-13 תאונות לאלף נפש.
ישנם  כי  אומרים,  ברשות 
על  המשפיעים  גורמים  מספר 

העיר,  בשטח  הבטיחות  מדד 
שונים מהגורמים המשפיעים על 
מדד הבטיחות לתושבי העיר, וכי 
יש לקחת בחשבון גם את שיעור 
את  וגם  הוותיקים,  האזרחים 
בכל  המתגוררים  הילדים  מספר 

יישוב.
הנתונים הללו בולטים שב־
כי  העובדה  נוכח  לטובה,  עתיים 
כאשר  הילדים,  עיר  הינה  ביתר 
יל־ הינם  העיר  מתושבי  כ-66% 
היקף  זאת,  למרות  ונוער.  דים 
בירידה,  נמצא  והסיכון  התאונות 
טובה  עבודה  על  המעיד  דבר 

בשטח.
ראוי לציין, כי ברחבי ביתר 
כאשר  כלל,  רמזורים  אין  עילית 
בכיכ־ העיר  משופעת  מנגד 
בתקופה  מושקעות.  תנועה  רות 

האחרונה החלה העירייה בביצוע 
התאמת  של  ידיים  רחב  פרויקט 
בתח־ הבא  לעידן  העיר  כבישי 
העדכ־ ובתקנים  הציבורית  בורה 
מחדש  נסללים  זו  במסגרת  ניים, 
מדרכות  צמתים,  נבנים  כבישים, 
שיתאימו  באופן  תנועה,  ואיי 
ברחבי  הגובר  התנועה  להיקף 

העיר.
"הנתונים  רה"ע,  לדברי 
תוצאה  הינם  הללו  המעודדים 
בתשתיות  עיקשת  השקעה  של 
כבוד  תעודת  ומהווים  ובהסבר 
על  שמצווים  ולתושביה  לעיר 
לנפשותיכם.  מאוד  ונשמרתם 
כי  מוכיחים,  אנו  שמיים  בחסדי 
הציבור  על  השלילית  הסטיגמה 
בדרכים,  לבטיחות  בנוגע  החרדי 

איננה נכונה".

ראש מועצת בנימין: לעצור את 
ההרס ביהודה ושומרון

ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, בכנס מחקרי יו"ש: "הגיעה העת לפעול 
במעשים ולא בסיסמאות ודיבורים כדי להחיל ריבונות ביהודה ושומרון"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ושו־ יהודה  מחקרי  בכנס 
אזורי  מו"פ  של  ה-29  מרון 
נאם  אריאל  באוניברסיטת  מזרח 
גנץ  ישראל  בנימין  מועצת  ראש 
תוכנית  להתקדמות  והתייחס 
והתרחבות  הפלסטינית  פיאד 
הבניה הפלסטינית הבלתי חוקית 

בשטחי Cבעשור האחרון:
יהודה  של  המיוחד  "האזור 

ושומרון בורח לנו מתחת לידיים. 
בורח לנו עם בנייה מטורפת וח־
ההיסטו־ הרס  עם  אחריות,  סרת 
הארכיאולוגיים  והאתרים  ריה 
הרס   - היהודי  העם  של  הרבים 
וערים.  נחלים  בין  מבדיל  שלא 
בחציבה אין סופית שלא מבחינה 
בין חי, צומם, דומם, הרס שפוגע 
באיכות הסביבה, עם שוד קברים 

שיטתי ופרוע ."

במ־ לפעול  העת  "הגיעה 
ודיבורים  בסיסמאות  ולא  עשים 
כדי להחיל ריבונות ביהודה ושו־
מרון. המשימה שלנו היא לעצור 
את ההרס הזה והאחריות מוטלת 

על כתפינו.
כדי לשמור על חבל הארץ 
פת־ יש  עליו  ולהגן  הזה  המיוחד 
על  הריבונות  החלת   - אחד  רון 

שטחי יהודה ושומרון".
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נתניהו: "קידום ביטחון   
ויציבות באזור, בייחוד בסוריה"
לקראת הפגישה המשולשת ישראלית - רוסית - אמריקנית בישראל, נתניהו 

שלח מסר לפוטין - מסונכרנים אתך לגבי עתידו של אסד

מ‡ פ. יוחנן
אחרי שבמהלך שנים אמרו 
גורמים עלומים בצמרת השלטון 
יעוף  שאסד  שעדיף  הישראלי 
בדמשק  בארון  המלכות  מכסא 
נראה  הרוסים,  לרצון  בניגוד 
עם  מתיישר  בירושלים  הקו  כי 
הבית  של  הקו  גם  כך  הקרמלין. 
המשול־ הפגישה  לקראת  הלבן. 
שת בין ארה"ב - ישראל - רוסיה, 

אומר נתניהו: "אני מקווה ומצפה 
אני  פורה.  יהיה  הזה  שהדיאלוג 
מכנה  למצוא  שאפשר  משוכנע 
קדימה  נתיב  ולסלול  משותף 
ויציבות  ביטחון  בקידום  שיסייע 

באזור, בייחוד בסוריה."
נתניהו  לסוריה,  בנוסף 
לא  איראן.  לגבי  דברים  גם  אמר 
ההיבטים  אחד  אבל  חדשים, 
שנתניהו  הזהות  הוא  המעניינים 

האיסלאמי  הג'יאהד  בין  קובע 
בישראל  "אנחנו  לאיראן.  בעזה 
האיראנית  התוקפנות  את  ראינו 
איראן  של  הגוברים  במאמציה 
בסוריה,  צבאיים  בסיסים  להקים 
נשק  לספק  הגוברים  במאמציה 
ובתמיכתה  לחיזבאללה  מתוחכם 
הכספית הגוברת בשלוחות טרור 
כמו חיזבאללה, חמאס והג'יהאד 

האסלאמי הפלסטיני."

כאן!
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עיריית בני ברק נערכת לתרגיל 
נרחב לשעת חירום

במהלך ביקורת למוכנות לשעת חירום נמצא כי עיריית בני ברק שיפרה באופן 
משמעותי את המוכנות לשעת חירום, ועדכנה את האמצעים והמכלולים 

הדרושים לשעת חירום ומלחמה. בקרוב צפוי תרגיל נרחב על מנת לוודא את 
מוכנות הדרגים המקצועיים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרבות  ההתרעות  בעקבות 
ועל רקע המצב הביטחוני הרגיש 
מיוחדת  ישיבה  השבוע  נערכה 
של חברי הוועדה למוכנות לשעת 
אב־ העיר  ראש  ובראשה  חירום 
לעקוב  מנת  על  רובינשטיין  רהם 
לתרגיל  כנדרש  מקרוב ולהתכונן 
המערכות  ההערכות  של  הרחב 
העירוניות השונות לשעת חירום 

ומלחמה חלילה.
העי־ מל"ח  ועדת  בישיבת 
אב־ העיר  ראש  השתתפו  רונית 
רהם רובינשטיין, מנכ"ל העירייה 
שמואל ליטוב, חברי ועדת מל"ח, 
אג־ ומנהלי  העורף  פיקוד  נציגי 

פים ומחלקות.
מומ־ השתתפו  בביקורת 
שונים  מקצועיים  בנושאים  חים 
שב־ ארצית  מל"ח  ועדת  מטעם 
דקו את רמת הכוונות וההערכות 
כמו:  נושאים  של  ארוכה  בשורה 
כוח-אדם,  חשמל,  מים,  חינוך, 
הנדסה  הסביבה,  הגנת  בריאות, 
תח־ מזון,  דלק,  אספקת  ובנייה, 

בורה ומידע לציבור.
מל"ח  מטה  תפקידי  בין 
קליטה  מתקני  הכנת   – עירוני 
חי־ בשעת  אוכלוסייה  של  ופינוי 
בתחומי  מתנדבים  הפעלת  רום, 
מאגרי  הכנת  ורווחה,  בריאות 
מפעלי  ריתוק  דלק,  ומלאי  מים 
מזון ושיבוץ קבלני בניין לתיקוני 

מבנים.
למוכנות  הביקורת  במהלך 
עיריית  כי  נמצא  חירום  לשעת 
בני ברק שיפרה באופן משמעותי 
וע־ חירום,  לשעת  המוכנות  את 

והמכלולים  האמצעים  את  דכנה 
הדרושים לשעת חירום ומלחמה.
למש־ הורה  רובינשטיין 
כשירות  לוודא  יש  כי  תתפים 
מלאה של מרכז ההפעלה לשעת 
חסר  אדם  כוח  איוש  וכן  חירום 
מידע  של  מכלולים  על  בדגש 
״שומר  ולוגיסטיקה,  לציבור 
יתברך  מאיתו  והכל  ה׳  פתאים 
אולם עלינו כעירייה לפעול למו־
כנות מלאה בשעת חירום ולהיות 
ערוכים ומוכנים לכל תרחיש של 
ראש  התריע  חלילה״,  מלחמה 

העיר.
ראש העיר אף הודה למנהל 
אגף שירותי חירום בעירייה חיים 
העורף  פיקוד  ולנציגי  נוגלבלט, 
ורח"ל (רשות חירום לאומית) על 

ההיערכות המעולה.
מנכ"ל העירייה שמואל לי־
בק־ להתקיים  צפוי  כי  ציין  טוב 
לוודא  מנת  על  נרחב  תרגיל  רוב 
המקצו־ הדרגים  כל  מוכנות  את 
העורף  ובפיקוד  בעירייה  עיים 
התרגיל  "אחרי  חירום.  לשעת 
להפיק  ונדע  יותר  חכמים  נהיה 
ולהטמיע  הראויים  הלקחים  את 
לטובת  עירונית  במערכת  אותם 
התושבים"  כלל  של  ביטחונם 

הדגיש המנכ״ל.
ומ־ העירוני  הביטחון  קצין 
נהל אגף הביטחון חיים נוגלבלט 
את  בהרחבה  למשתתפים  תיאר 
לקראת  וההערכות  ההתארגנות 
כי  תקווה  מביע  כשהוא  התרגיל 
כל המערכות הארגוניות השונות 
ובסנכרון  מוחלט  בתיאום  יעבדו 
שה־ וכדי  המטרה  למען  מושלם 

תרגיל יוגדר בהצלחה מלאה.

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 
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בחסות:

 1,600,000

9401401@gmail.com
ca.1221.org.il

להצטרפות 
לחץ כאן!

או חייגו ל: 053-3194968
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03-742-742-7
מרן הגאון רבי שלום כהן: 
"מותר לעקוף בשידוכים"

מרן הוסיף "למה  להמתין שח"ו תגיע לגיל מבוגר, ודאי שתתחיל, רק תבקש 
זאת ותסביר לבת הגדולה יותר בנועם"

מ‡: יר‡ל לבי‡
קבלת  בשעת  שנכנס  אברך 
קהל למעונו של מרן ראש הישי־
בה חכם שלום כהן שליט"א נשיא 
את  תינה  התורה,  חכמי  מועצת 
השידו־ בשאלת  מרן  בפני  צערו 
הצעירה  בתו  כאשר  בביתו  כים 
ואחותה  לפירקה  הגיעה  כבר 
זיווגה  את  מצאה  טרם  הגדולה 

בשאלה כיצד לנהוג.
לדברי האברך, בתו הבגירה 
בת 24 וכבר מס׳ שנים בשידוכים 
וכעת  זיווגה.  את  מצאה  וטרם 
 22 לגיל  הגיעה  הצעירה  אחותה 
האם  בעבורה,  הצעות  ומגיעות 
לשמוע בשבילה ובעצם ״לעקוף״ 

את האחות הגדולה או להמתין?
"ודאי  השיב:  שליט"א  מרן 
לח־ אסור  לשידוכים,  שתכנס 
להמתין  הוסיף "למה   מרן  כות". 
ודאי  מבוגר,  לגיל  תגיע  שח"ו 
שתתחיל רק תבקש זאת ותסביר 

לבת הגדולה יותר בנועם".
סיים  הנחרצים  דבריו  את 
שהאחות  זה  "בזכות  בברכה  מרן 
היא  אף  בצעירה  תתמוך  הגדולה 
תזכה  השידוכים,  לעולם  להיכנס 

גם הגדולה להינשא בקרוב".

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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עיריית בני ברק נערכת לתרגיל 
נרחב לשעת חירום

במהלך ביקורת למוכנות לשעת חירום נמצא כי עיריית בני ברק שיפרה באופן 
משמעותי את המוכנות לשעת חירום, ועדכנה את האמצעים והמכלולים 

הדרושים לשעת חירום ומלחמה. בקרוב צפוי תרגיל נרחב על מנת לוודא את 
מוכנות הדרגים המקצועיים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרבות  ההתרעות  בעקבות 
ועל רקע המצב הביטחוני הרגיש 
מיוחדת  ישיבה  השבוע  נערכה 
של חברי הוועדה למוכנות לשעת 
אב־ העיר  ראש  ובראשה  חירום 
לעקוב  מנת  על  רובינשטיין  רהם 
לתרגיל  כנדרש  מקרוב ולהתכונן 
המערכות  ההערכות  של  הרחב 
העירוניות השונות לשעת חירום 

ומלחמה חלילה.
העי־ מל"ח  ועדת  בישיבת 
אב־ העיר  ראש  השתתפו  רונית 
רהם רובינשטיין, מנכ"ל העירייה 
שמואל ליטוב, חברי ועדת מל"ח, 
אג־ ומנהלי  העורף  פיקוד  נציגי 

פים ומחלקות.
מומ־ השתתפו  בביקורת 
שונים  מקצועיים  בנושאים  חים 
שב־ ארצית  מל"ח  ועדת  מטעם 
דקו את רמת הכוונות וההערכות 
כמו:  נושאים  של  ארוכה  בשורה 
כוח-אדם,  חשמל,  מים,  חינוך, 
הנדסה  הסביבה,  הגנת  בריאות, 
תח־ מזון,  דלק,  אספקת  ובנייה, 

בורה ומידע לציבור.
מל"ח  מטה  תפקידי  בין 
קליטה  מתקני  הכנת   – עירוני 
חי־ בשעת  אוכלוסייה  של  ופינוי 
בתחומי  מתנדבים  הפעלת  רום, 
מאגרי  הכנת  ורווחה,  בריאות 
מפעלי  ריתוק  דלק,  ומלאי  מים 
מזון ושיבוץ קבלני בניין לתיקוני 

מבנים.
למוכנות  הביקורת  במהלך 
עיריית  כי  נמצא  חירום  לשעת 
בני ברק שיפרה באופן משמעותי 
וע־ חירום,  לשעת  המוכנות  את 

והמכלולים  האמצעים  את  דכנה 
הדרושים לשעת חירום ומלחמה.
למש־ הורה  רובינשטיין 
כשירות  לוודא  יש  כי  תתפים 
מלאה של מרכז ההפעלה לשעת 
חסר  אדם  כוח  איוש  וכן  חירום 
מידע  של  מכלולים  על  בדגש 
״שומר  ולוגיסטיקה,  לציבור 
יתברך  מאיתו  והכל  ה׳  פתאים 
אולם עלינו כעירייה לפעול למו־
כנות מלאה בשעת חירום ולהיות 
ערוכים ומוכנים לכל תרחיש של 
ראש  התריע  חלילה״,  מלחמה 

העיר.
ראש העיר אף הודה למנהל 
אגף שירותי חירום בעירייה חיים 
העורף  פיקוד  ולנציגי  נוגלבלט, 
ורח"ל (רשות חירום לאומית) על 

ההיערכות המעולה.
מנכ"ל העירייה שמואל לי־
בק־ להתקיים  צפוי  כי  ציין  טוב 
לוודא  מנת  על  נרחב  תרגיל  רוב 
המקצו־ הדרגים  כל  מוכנות  את 
העורף  ובפיקוד  בעירייה  עיים 
התרגיל  "אחרי  חירום.  לשעת 
להפיק  ונדע  יותר  חכמים  נהיה 
ולהטמיע  הראויים  הלקחים  את 
לטובת  עירונית  במערכת  אותם 
התושבים"  כלל  של  ביטחונם 

הדגיש המנכ״ל.
ומ־ העירוני  הביטחון  קצין 
נהל אגף הביטחון חיים נוגלבלט 
את  בהרחבה  למשתתפים  תיאר 
לקראת  וההערכות  ההתארגנות 
כי  תקווה  מביע  כשהוא  התרגיל 
כל המערכות הארגוניות השונות 
ובסנכרון  מוחלט  בתיאום  יעבדו 
שה־ וכדי  המטרה  למען  מושלם 

תרגיל יוגדר בהצלחה מלאה.

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 
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להצטרפות 
לחץ כאן!
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03-742-742-7
מרן הגאון רבי שלום כהן: 
"מותר לעקוף בשידוכים"

מרן הוסיף "למה  להמתין שח"ו תגיע לגיל מבוגר, ודאי שתתחיל, רק תבקש 
זאת ותסביר לבת הגדולה יותר בנועם"

מ‡: יר‡ל לבי‡
קבלת  בשעת  שנכנס  אברך 
קהל למעונו של מרן ראש הישי־
בה חכם שלום כהן שליט"א נשיא 
את  תינה  התורה,  חכמי  מועצת 
השידו־ בשאלת  מרן  בפני  צערו 
הצעירה  בתו  כאשר  בביתו  כים 
ואחותה  לפירקה  הגיעה  כבר 
זיווגה  את  מצאה  טרם  הגדולה 

בשאלה כיצד לנהוג.
לדברי האברך, בתו הבגירה 
בת 24 וכבר מס׳ שנים בשידוכים 
וכעת  זיווגה.  את  מצאה  וטרם 
 22 לגיל  הגיעה  הצעירה  אחותה 
האם  בעבורה,  הצעות  ומגיעות 
לשמוע בשבילה ובעצם ״לעקוף״ 

את האחות הגדולה או להמתין?
"ודאי  השיב:  שליט"א  מרן 
לח־ אסור  לשידוכים,  שתכנס 
להמתין  הוסיף "למה   מרן  כות". 
ודאי  מבוגר,  לגיל  תגיע  שח"ו 
שתתחיל רק תבקש זאת ותסביר 

לבת הגדולה יותר בנועם".
סיים  הנחרצים  דבריו  את 
שהאחות  זה  "בזכות  בברכה  מרן 
היא  אף  בצעירה  תתמוך  הגדולה 
תזכה  השידוכים,  לעולם  להיכנס 

גם הגדולה להינשא בקרוב".

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
mailto:msh5380380@gmail.com
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דו"ח המבקר: בריכות ללא 
מציל, גני ילדים לא בטיחותיים

מדו"ח מבקר המדינה שבדק את נהלי הבטיחות ברשויות המקומיות עולה 
כי בחלק מהמקרים הרשויות המציאו אישורי בטיחות לגני הילדים, ובריכות 

ציבוריות פעלו ללא פיקוח 

מ‡ פ. יוחנן
וליקויי  מסוכנות  בריכות 
הילדים:  בגני  חמורים  בטיחות 
שעסק  המדינה  מבקר  מדו"ח 
המקומיות  הרשויות  בטיפול 
ובבטיחות  הציבוריות  בבריכות 
של  כשלים  עולים  הילדים  בגני 
רבות מהרשויות. בין היתר נמצא 
הציבוריות  מהבריכות  רבות  כי 
מסו־ בתנאים  פועלות  בישראל 
כי  עולה  הילדים  גני  לגבי  כנים. 
שומרים  לא  מהרשויות  ברבות 

על תקני הבטיחות והביטחון.
שמשרד  עולה  מהדו"ח 
של  פעילותם  את  אפשר  החינוך 
המ־ במועצות  ילדים  גני  עשרות 
במהלך  שבע  ותל  לקייה  קומיות 
לו  הגישו  שהן  בלי  שנים,  שלוש 
השנתיים.  הבטיחות  אישורי  את 
אשקלון  עיריות  כי  עולה  עוד 
החינוך  למשרד  המציאו  וטירה 
אישורי בטיחות שנתיים עבור גני 
הילדים שבתחום שיפוטן, על אף 
שלא ערכו את כל בדיקות הבטי־
חות הנדרשות ולא בדקו כלל את 
המשחקים  מתקני  של  התאמתם 

בגנים לתקן.
אלו  שעיריות  בלבד  זו  לא 
זה,  בעניין  חובתן  את  מילאו  לא 
מטעה  מידע  מסרו  גם  הן  אלא 
היל־ גני  שלפיו  החינוך,  למשרד 
בטיחותית  מבחינה  כשירים  דים 
כבי־ התקן,  בדרישות  ועומדים 

כול.
שנת  של  תחילתה  עד 
בספטמ־ התשע"ח,  הלימודים 
הילדים  לגני  היו  לא   ,2017 בר 
שמעון  בני  המקומיות  במועצות 
ורכסים תיקי ביטחון, תיק המכיל 

לשם  הנדרש  המידע  ריכוז  את 
השו־ הביטחון  סדרי  של  תכנונם 
טף והבטיחות בגן הילדים, וסדרי 
חי־ לשעת  הילדים  גן  של  הכנתו 
רום והפעלתו במצבי חירום. בנו־
סף על כך, עיריית אשקלון ניהלה 
תיקי ביטחון רק עבור חלק מגני 

הילדים שבאחריותה.
בדו"ח  שעלו  מהדוגמאות 
העבירה  טירה  עיריית  המבקר, 
הב־ אישורי  את  החינוך  למשרד 
טיחות השנתיים, בלי שבדקה את 
תקינותן של מערכות כיבוי האש 
וזאת  בגנים,  החשמל  ומערכות 
בכדי להטעות את משרד החינוך.
שערך  ביקורת  בסיורי 
משרד מבקר המדינה בגני ילדים 
כגון  בטיחותיים,  ליקויים  נמצאו 
מגיני  בהן  הותקנו  שלא  דלתות 
בגובה  מעילים  מתלי  אצבעות, 
אבני  מוגנו,  שלא  מהנדרש  נמוך 
שפה בולטות בחצר, שער חירום 
שאינה  בצמחייה  החסום  גן  של 
חומרי  אחסון  מעבר,  מאפשרת 
ניקיון בארון ללא מנעול ובהישג 

ידם של ילדים.
 2014 מספטמבר  החל 
על  מעקב  החינוך  משרד  מקיים 
בעקבות  בטיחות  ליקויי  תיקון 
בחמש  פעם  שנעשים  מבדקים 
מעקב  אולם  ספר.  בבתי  שנים 
הילדים  בגני  התקיים  לא  כזה 
כי  נמצא  עוד  הרשמי.  בחינוך 
חלקי  מידע  יש  החינוך  למשרד 
בגני  שאירעו  תאונות  על  בלבד 

ילדים.
עוד עולה מהדו"ח כי בעי־
ויהוד-מונוסון  יהודה  אור  ריות 
קציני הביטחון של מוסדות החי־

הפקת  הליכי  כלל  ביצעו  לא  נוך 
תאונות  בעקבות  כנדרש  לקחים 
קצין  בעוד  בגנים,  שהתרחשו 
ביצע  אשקלון  בעיריית  הביטחון 
בנוגע  רק  לקחים  הפקת  הליך 

לחלק קטן מהתאונות.
שפי־ יוסף  בדימוס  השופט 
משרד  "על  כי  בדוח  כתב  רא 
את  לבחון  מפקח,  כגוף  החינוך, 
הרשויות  ידי  על  ההנחיות  יישום 
הצו־ ואת  והבעלויות,  המקומיות 
לאוכפן  כדי  ההנחיות  בשינוי  רך 
באופן אפקטיבי יותר וכדי לקבל 
על  יותר  ומדויקת  מלאה  תמונה 
על  הילדים.  בגני  הבטיחות  מצב 
והבעלויות  המקומיות  הרשויות 
לקיים בקפידה את הוראות החוק, 
התקן  דרישות  את  הנהלים,  את 
לבטיחות  הנוגעים  ההנחיות  ואת 
לאחריותן,  הנתונים  הילדים  בגני 
במטרה לשמור על הבטיחות ועל 
הילדים,  בגני  השוהים  ביטחון 
בהם  בטיחות  מפגעי  למנוע  וכדי 

ולהסירם אם התגלו".
בנוסף על כך, נמצאו ליקויי 
בכל  השחייה  בבריכות  בטיחות 
על  שנבדקו  המקומיות  הרשויות 
ידי מבקר המדינה - לא בוצע פי־
קוח על הפעלת בריכות השחייה 
ידי  על  שבתחומן  הציבוריות 
כנדרש.  לכך  שהוסמכו  פקחים 
חלק מהליקויים כה חמורים, עד 
כדי חשיפת הציבור לסכנות בעת 
מזאת,  יתרה  בבריכות.  השימוש 
שנב־ המקומיות  הרשויות  בכל 
המקומיות  הרשויות  ראשי  דקו, 
שחייה  בריכות  פקחי  מינו  לא 
בתקנות  למתחייב  בניגוד  כלל, 

הבטיחות.

באיסטנבול חגגו את מפלתו של ארדואן
לאחר התבוסה של הנשיא, עשרות אלפים יצאו לרחובות לחגוג את ניצחון 

מועמד האופוזיציה בבחירות • בעקבות המהפך נרשמה עלייה בשער הלירה 
הטורקית

מ‡ פ. יוחנן
הב־ תוצאות  שלאחר  היום 
חירות לראשות עיריית איסטנבול 
המונית.  מקומית  לחגיגה  הפך 
ברחובות  חגגו  אלפים  עשרות 
תוצאות  קבלת  עם  איסטנבול, 
מועמד  לפיהן  הבחירות  מדגם 
אימאמולה,  אקרם  האופוזיציה, 
לראשות  החוזרות  בבחירות  זכה 
מפלגת  מועמד  את  והביס  העיר 
ילד־ בינאלי  והפיתוח",  "הצדק 
אר־ הנשיא  ידי  על  הנתמך  רים, 

דואן. 
הסק־ תוצאות  פרסום  עם 
מעל  של  פער  על  שהצביעו  רים, 
אימאמו־ לטובת  קולות  אלף   777
לה, הוא אמר לקהל: "נעבוד קשה 

למען איסטנבול החל ממחר". 
העיר  ראש  הבטיח  בנוסף 
המחלוקות  את  "לסיים  החדש 
על  שעלו  באיסטנבול  הפוליטיות 

פני השטח בעקבות הקרבות הפו־
וכי   הבחירות",  לקראת  ליטיים 
"יביא מוסר לפוליטיקה". סיסמת 
אימאמולה,"הכל  של  הקמפיין 
בת־ התקבלה   - מעולה"  יהיה 

עליה  שחזר  לאחר  רמות  שואוות 
מול הקהל המריע. 

חלה  ראשון  ביום  כזכור, 
שלמרות  לאחר  בטורקיה  דרמה 
חוזרות  לבחירות  ארדואן  דרישת 
בע־ איסטנבול,  עיריית  לראשות 
תמך  בו  המועד  של  מפלתו  קבות 

הקודמת לפני  במערכת הבחירות 
רק  לא  ילדרים  חודשים-  כ-3 
שהפסיד שוב אלא אפילו בהפרש 

גדול יותר. 
מדובר באחת התבוסות הג־
דולות לארדואן ומפלגתו, "הצדק 
לנ־ ארדואן  מונה  מאז  והפיתוח", 
 15 על  איסטנבול,  טורקיה.  שיא 
הק־ קרש  הייתה  תושביה,  מיליון 
פיצה של הנשיא ארדואן לראשות 
הממשלה בשנות התשעים, לאחר 

שכיהן שם כראש עיר.

גל חום קיצוני באירופה
13 שנה לאחר גל החום הקיצוני שגבה את חייהם של 15 אלף צרפתים, היבשת 

שוב בכוננות ספיגה ◆ מיום רביעי ועד שבת צפויות 39 מעלות בחלקים 
נרחבים של אירופה

מ‡ פ. יוחנן
למ־ בדרך  קיצוני  חום  גל 
וביבשת  אירופה,  ולמרכז  ערב 
טמפרטורות  עם  לשבוע  נערכים 
הזאת  בתקופה  שנים  נראו  שלא 
של השנה. בחלקים רבים במערב 
מעלות   39-40 צפויות  אירופה 

ומעלה.

במונחים  מדברים  באירופה 
ב-2003  הקיצוני  החום  גל  של 
מ-15  פחות  לא  מתו  שבמהלכו 
מרבי־ לבדה,  בצרפת  איש  אלף 
תם קשישים. אז דובר על תופעה 
שלא קרתה מאז 1540, וכעת, 16 
מביטים  שוב  מכן,  לאחר  שנים 

בדאגה על מד המעלות.

"בועת  היא  הפעם  הסיבה 
שמ־ חם  אוויר  מזג  זרמי  סהרה", 
גיע מצפון אפריקה. פריז, מדריד, 
את  לספוג  צפויות  ומינכן  פראג 
עיקר החום - שיגיע לשיאו ביום 
רביעי, והוא צפוי להישבר עד סוף 
השבוע. המומחים מסכימים שמ־
ההת־ של  ישירה  בתוצאה  דובר 
ושתופעות  הגלובלית,  חממות 

כאלה רק יהפכו לנפוצות יותר.
על  גם  פוסח  לא  והחום 
השבוע  ובהמשך  מחר  ישראל: 
 - ההתחממות  מגמת  תימשך 
בעיקר בשלישי וברביעי עם שרב 
בפנים הארץ. במישור החוף יהיה 
ירי־ תחול  חמישי  ביום  ולח.  חם 
הקלה  ותהיה  במעלות  קטנה  דה 

בשרב.
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פרק ו - היאך ירגיל אדם עצמו במדת הגבורה
בּורוֹת  ַהגְּ ְמעוְֹררוֹת  ׁש  ַממָּ ֵהם  ָהַרע  ֵיֶצר  ִהְתעוְֹררּות  ֻעּלוֹת  פְּ ָכל  י  כִּ ע  דַּ

ָהָאָדם  שֶׁ ַעם  ְוַהטַּ בּוָרה.  גְּ ְיעוֵֹרר  א  לֹּ שֶׁ ָהַרע  ֵיֶצר  ִיְתנוֵֹעַע  לֹא  ְלָכְך  ַהֲחָזקוֹת, 

ְרׁשּו  פֵּ ָאְמָנם  ְגבּוָרה,  ְוֶזה  ֶחֶסד  ֶזה  ָהָרע,  ְוֵיֶצר  טוֹב  ֵיֶצר  ְיִצירוֹת  י  שְׁתֵּ בִּ נוָֹצר 

ֶצר טוֹב ִנְבָרא ָלָאָדם ַעְצמוֹ ְלָצְרּכוֹ, ְוֵיֶצר  יֵּ ף מט.) שֶׁ ֵראשִׁית (דַּ ָפָרשַׁת בְּ ַהר בְּ זֹּ בַּ

ַעל ַהֶחֶסד נוֶֹטה  ְפֶאֶרת בַּ ָבָריו ֲהֵרי ַהתִּ ה ְמתּוִקים דְּ מָּ ּתוֹ. ְרֵאה כַּ ָהַרע ְלצֶֹרְך ִאשְׁ

ֵקָבה שְָׂמאִלית ְוָכל ַהְנָהגוֶֹתיָה  ִמין - ֵיֶצר טוֹב. ְוַהנְּ יָּ ִמין, ְוָכל ַהְנָהגוָֹתיו בַּ ֶאל ַהיְּ

ֲהֵרי ְמעוֵֹרר  שֶׁ א ִיְתעוֵֹרר ֵיֶצר ָהַרע ְלתוֶֹעֶלת ַעְצמוֹ  לֹּ ן ָראּוי שֶׁ בּוָרה ִאם כֵּ גְּ בַּ

עוֵֹרר ָהָאָדם ְלַעְצמוֹ  יְּ ל ִמּדוֹת שֶׁ ן כָּ ד ָהעוָֹלם. ִאם כֵּ בּוָרה ּוְמַאבֵּ גְּ ָאָדם ָהֶעְליוֹן בַּ

ַעס  ה ַהכַּ ה ְמֻגנֶּ מָּ אן ִיְרֶאה כַּ בּוָרה ְוֵיֶצר ָהַרע ּפוֵֹגם ָהָאָדם ָהֶעְליוֹן, ּוִמכָּ ְלַצד ַהגְּ

ׁשוֹת, ָאְמָנם ֵיֶצר ָהַרע ָצִריְך ִלְהיוֹת  בּורוֹת ַהקָּ יר ַהגְּ ּיוֵֹצא בוֹ שֶׁהּוא ַמְגבִּ ְוָכל כַּ

ֻעּלוֹת ּגּופוֹ לֹא ְלִחּמּוד  עוָֹלם ִמפְּ בָּ ה שֶׁ ֻעלָּ י ִיְתעוֵֹרר ְלׁשּום פְּ ָקׁשּור ְוָאסּור ְלִבְלתִּ

ָלל. בוֹד כְּ ַעס ְולֹא ְלַצד כָּ ת ָממוֹן ְולֹא ְלַצד כַּ יָאה ְולֹא ְלֶחְמדַּ בִּ

גוֹן  כְּ תּוקוֹת  ַהמְּ בּורוֹת  ַהגְּ ְלַצד  ַנַחת  בְּ ִיְצרוֹ  ְיעוֵֹרר  ּתוֹ  ִאשְׁ ְלצֶֹרְך  ָאְמָנם 

ן  ְמַתקֵּ ֲאִני  יׁשה  ַמְלבִּ ֲאִני  שֶׁ ֶזה  בָּ ֲהֵרי  ְויֹאַמר  ִית,  בַּ ָלּה  ן  ְלַתקֵּ יׁשה,  ְלַהְלבִּ

ְוֵהן  בּורוֹת  גְּ הּו  ּכּולְּ ְדָכִליל  בּוָרה  גְּ שֶׁהּוא  יָנה  בִּ בַּ ֶטת  ִמְתַקשֶּׁ ִהיא  שֶׁ ִכיָנה,  ַהשְּׁ

ִהיא  ִכיָנה שֶׁ ּקּוֵני ַהשְּׁ ִית ֵהם תִּ ּקּוֵני ַהבַּ ל תִּ ֲהמוֹן ַרֲחֶמיָה. ְלִפיָכְך כָּ ִמְתַמְתקוֹת בַּ

ן  ְבָרא ַלֲעשׂוֹת ְרצוֹן קוֹנוֹ לֹא זּוַלת, ְלִפיָכְך לֹא ְיַכוֵּ ד ֵיֶצר ָהַרע ַהנִּ ֶקת ִמצַּ ִמְתַמתֶּ

ָנָאה  ִדיָרה  בְּ ְלָפָניו  ִמְתָנָאה  ּתוֹ  שִֶׁאשְׁ כְּ א  ֶאלָּ לּום  כְּ שֶׁל  ֲהָנָאה  ׁשּום  ּבוֹ  ָהָאָדם 

שָּׁם  ָמאִליוֹת ַהּטוֹבוֹת שֶׁמִּ ְגבּורוֹת ַהשְּׁ ֶנת בִּ קֶּ ִהיא ִמְתתַּ ִכיָנה שֶׁ ן ְלִתּקּוֵני שְׁ ְיַכוֵּ

ן ֶאל ַהשְּׂמֹאל  ֶצר ָהַרע ְלַאֲהָבָתּה, ְוָאז ְיַכוֵּ ד ֶזה ְיעוֵֹרר ַהיֵּ בוֹד. ּוִמצַּ ָהעֹשֶׁר ְוַהכָּ

יִרים ח, ג) ֵאיָנּה  י" (שִׁיר ַהשִּׁ ַחת ְלרֹאשִׁ תַּ סוֹד "שְׂמֹאלוֹ  ְתעוֵֹרר ְלָקְרָבה בְּ ַהמִּ

ק  ן ְלַמתֵּ ֵקִני" ְיַכוֵּ ַחבְּ ְך "ִויִמינוֹ תְּ ד ַהשְּׂמֹאל ְוַאַחר כָּ א ִמצַּ ה ֶאלָּ ִחלָּ ֶרת תְּ ִמְתַקשֶּׁ

ִמְצָוה  ְדַבר  בִּ ָחּה  ְלַשמְּ ׁש  ַממָּ אָֹתּה  ן  ּוְלַתקֵּ ַהּטוֹב,  ִיְצרוֹ  בְּ ּקּוִנים  ַהתִּ אָֹתם  ל  כָּ

ִיְהֶיה  ֶזה  ְוֶדֶרְך  יִמין,  בִּ ָנם  ְוִתקְּ בּורוֹת  ַהגְּ ל  כָּ יק  ִהְמתִּ ֲהֵרי  ֶעְליוֹן  חּוד  ַהיִּ ֶלשֶׁם 

ֲאשֶׁר  ָהִאשָּׁה  ְלִתּקּוֵני  ָרם  ִעקָּ ִיְהֶיה  ָהַרע  ֵיֶצר  ד  ִמצַּ ִאים  ַהבָּ ה  ֶחְמדָּ ִמיֵני  ְלָכל 

ִמין: יָּ ְך ַלֲעבוַֹדת ה', ְלָקשְָׁרם בַּ ם ַאַחר כָּ ֶנְגּדוֹ, ְוַיֲהפְֹך כּולָּ הוִֹכיַח ה' לוֹ ְלֵעֶזר כְּ

כ"ג לחודש

יותר מ-200 פצועים במהומות 
בגאורגיה

מאות פצועים במהומות ענק מחוץ לפרלמנט הגיאורגי נגד הגעתו ונאומו של 
המחוקק הרוסי ◆ הנשיאה זוראבישווילי קיצרה את ביקורה בבלארוס כדי 

לטפל במשבר

מ‡ פ. יוחנן
נפ־ אדם  בני  מ-200  יותר 
בירת  בטביליסי,  בעימותים  צעו 
עדיין  מהפצועים  חצי  גאורגיה. 
נמצאים בבית החולים - כך מסר 
המקו־ הבריאות  ברשויות  בכיר 
לאחר  מגיע  זאת  הודעה  מיות. 
זורא־ סלומה  המדינה,  שנשיאת 

מקצרת  שהיא  אמרה  בישווילי, 
את ביקורה בבלארוס כדי לחזור 
במשבר  לטפל  כדי  לטליביסי, 
מחו־ הופעת  בעקבות  שפרץ 
וכי  הגאורגי  בפרלמנט  רוסי  קק 

"הגיס החמישי הרוסי אשם".
לאחר  נפצעו  אזרחים   240
להש־ הצליחה  לא  שהמשטרה 

והחלה  המהומות  על  תלט 
מדמיע  גז  גומי,  כדורי  לירות 
המפגינים  על  מים  ותותחי 
של  הפרלמנט  לבניין  מחוץ 
החולים  בית  ראש  המדינה. 
גיאורגי  בטביליסי,  החדש 
שני  כי  אמר  קורדזאקיאה, 
בעקבות  עין  איבדו  אדם  בני 

ירי כדורי הגומי.
האזר־ את  שעורר  מה 

המ־ הופעתו  הוא  הזועמים  חים 
תוכננת של המחוקק הרוסי סרגיי 
גברילוב, חבר המפלגה הקומוני־
כינוס  במסגרת  בפרלמנט  סטית, 
הנוצריות.  מהמדינות  מחוקקים 
של  הרוסית  המשלחת  ביקור 

עורר  האורתודוקסית  האסיפה 
הפך  הכעס  אך  בעבר,  תלונות 
הפעם למחאה ברחוב לאחר שג־
ברילוב ישב על כיסא יושב ראש 
ישי־ במהלך  הגיאורגי  הפרלמנט 

בת העצר.

מחנה קיץ שיעלה חיוך על פני 
הילדים החולים

200 ילדים צפויים להשתתף במחנה הקיץ של 'לב מלכה' לילדים חולים 

מ‡: ˆבי ˜ופמן
בארגון 'לב מלכה' נשלמות 
ההכנות האחרונות לקראת מחנה 
מלכה'  ב'לב  הארגון.  של  הקיץ 
יל־  200 לקליטת  השנה  נערכים 

הנופש  במחנה  סרטן  חולי  דים 
'גליל'  במלון  השנה  שיתקיים 
המפואר בנתניה. המחנה יתקיים 
בתמוז  י"א-י"ב  התאריכים  בין 

 .(14-15/7/19)
רחב  מגוון  יכלול  המחנה 
של אטרקציות והפעלות לילדים 
בהם שייט במרינה, ספינת רשת, 
באולינג טיסה בכדור פורח ועוד 
המתנד־ שמכינים  הפתעות  שלל 
בים המסורים של 'לב מלכה' לי־
ללא  הינו  המחנה  החולים.  לדים 

תשלום. 
זוכים  המחנה  במסגרת 
מתנד־ של  מלא  ללווי  הילדים 

בסיוע  המתנדבים  מלכה'  'לב  בי 
רכבים מותאמים וכסאות גלגלים 
יכולים  שאינם  לילדים  מסייעים 
ומאפשרים  עצמם  בכוחות  לנוע 
וב־ באטרקציות  להשתתף  להם 

כיף של מחנה הנופש. 
לאפשר  המחנה  מטרת 
לשים  המשפחות  ולבני  לילדים 
והטי־ הקשיים  את  קצר  לזמן 
ולשמוח  בצד  הקשים  פולים 
מציינים,  מלכה'  ב'לב  ולהנאות. 
כי בשנים עברו דיווח הצוות הר־
הרפואי  במצבם  שיפור  על  פואי 
שהשתתפו  מהילדים  חלק  של 

במחנה הנופש. 
התקב־ האחרונים  בימים 
שיחות  מלכה'  'לב  במשרדי  לו 
להודות  שביקשו  מהורים  טלפון 
הארגון  שמקיים  הנופש  ימי  על 
ההורים  השנה  ימות  כל  לאורך 

מפסיקים  לא  הילדים  כי  ציינו 
הזמן  כל  ושואלים  חוויות  לספר 
"היל־ הבא:  הכיף  יום  יהיה  מתי 
יהיה  מתי  הזמן  כל  שואלים  דים 
שואבים  והם  הבא  נופש  המחנה 
הקרוב  שבזמן  מהידיעה  כוחות 
המתנדבים  עם  לנופש  יצאו  הם 
המסורים של 'לב מלכה בראשות 

הרב אהרון אברמן". 
"אני  אברמן:  אהרון  הרב 
הזכות  בחלקינו  שנפלה  שמח 
לה־ החולים  הילדים  את  לשמח 

פני  ועל  פניהם  על  חיוך  עלות 
המשפחות שלהם. כל שנה אנחנו 
של  הפעילות  כמה  בחוש  רואים 
לשיפור  תורמות  נופש  המחנות 
הש־ הילדים.  של  הרפואי  המצב 
מחה שלהם עוזרת להם במוטיב־
ציה להיות חזקים יותר ובעזרתם 
השם יצליחו לנצח את המחלה". 

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
mailto:s@shaharit.com
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פרק ו - היאך ירגיל אדם עצמו במדת הגבורה
בּורוֹת  ַהגְּ ְמעוְֹררוֹת  ׁש  ַממָּ ֵהם  ָהַרע  ֵיֶצר  ִהְתעוְֹררּות  ֻעּלוֹת  פְּ ָכל  י  כִּ ע  דַּ

ָהָאָדם  שֶׁ ַעם  ְוַהטַּ בּוָרה.  גְּ ְיעוֵֹרר  א  לֹּ שֶׁ ָהַרע  ֵיֶצר  ִיְתנוֵֹעַע  לֹא  ְלָכְך  ַהֲחָזקוֹת, 

ְרׁשּו  פֵּ ָאְמָנם  ְגבּוָרה,  ְוֶזה  ֶחֶסד  ֶזה  ָהָרע,  ְוֵיֶצר  טוֹב  ֵיֶצר  ְיִצירוֹת  י  שְׁתֵּ בִּ נוָֹצר 

ֶצר טוֹב ִנְבָרא ָלָאָדם ַעְצמוֹ ְלָצְרּכוֹ, ְוֵיֶצר  יֵּ ף מט.) שֶׁ ֵראשִׁית (דַּ ָפָרשַׁת בְּ ַהר בְּ זֹּ בַּ

ַעל ַהֶחֶסד נוֶֹטה  ְפֶאֶרת בַּ ָבָריו ֲהֵרי ַהתִּ ה ְמתּוִקים דְּ מָּ ּתוֹ. ְרֵאה כַּ ָהַרע ְלצֶֹרְך ִאשְׁ

ֵקָבה שְָׂמאִלית ְוָכל ַהְנָהגוֶֹתיָה  ִמין - ֵיֶצר טוֹב. ְוַהנְּ יָּ ִמין, ְוָכל ַהְנָהגוָֹתיו בַּ ֶאל ַהיְּ

ֲהֵרי ְמעוֵֹרר  שֶׁ א ִיְתעוֵֹרר ֵיֶצר ָהַרע ְלתוֶֹעֶלת ַעְצמוֹ  לֹּ ן ָראּוי שֶׁ בּוָרה ִאם כֵּ גְּ בַּ

עוֵֹרר ָהָאָדם ְלַעְצמוֹ  יְּ ל ִמּדוֹת שֶׁ ן כָּ ד ָהעוָֹלם. ִאם כֵּ בּוָרה ּוְמַאבֵּ גְּ ָאָדם ָהֶעְליוֹן בַּ

ַעס  ה ַהכַּ ה ְמֻגנֶּ מָּ אן ִיְרֶאה כַּ בּוָרה ְוֵיֶצר ָהַרע ּפוֵֹגם ָהָאָדם ָהֶעְליוֹן, ּוִמכָּ ְלַצד ַהגְּ

ׁשוֹת, ָאְמָנם ֵיֶצר ָהַרע ָצִריְך ִלְהיוֹת  בּורוֹת ַהקָּ יר ַהגְּ ּיוֵֹצא בוֹ שֶׁהּוא ַמְגבִּ ְוָכל כַּ

ֻעּלוֹת ּגּופוֹ לֹא ְלִחּמּוד  עוָֹלם ִמפְּ בָּ ה שֶׁ ֻעלָּ י ִיְתעוֵֹרר ְלׁשּום פְּ ָקׁשּור ְוָאסּור ְלִבְלתִּ

ָלל. בוֹד כְּ ַעס ְולֹא ְלַצד כָּ ת ָממוֹן ְולֹא ְלַצד כַּ יָאה ְולֹא ְלֶחְמדַּ בִּ

גוֹן  כְּ תּוקוֹת  ַהמְּ בּורוֹת  ַהגְּ ְלַצד  ַנַחת  בְּ ִיְצרוֹ  ְיעוֵֹרר  ּתוֹ  ִאשְׁ ְלצֶֹרְך  ָאְמָנם 

ן  ְמַתקֵּ ֲאִני  יׁשה  ַמְלבִּ ֲאִני  שֶׁ ֶזה  בָּ ֲהֵרי  ְויֹאַמר  ִית,  בַּ ָלּה  ן  ְלַתקֵּ יׁשה,  ְלַהְלבִּ

ְוֵהן  בּורוֹת  גְּ הּו  ּכּולְּ ְדָכִליל  בּוָרה  גְּ שֶׁהּוא  יָנה  בִּ בַּ ֶטת  ִמְתַקשֶּׁ ִהיא  שֶׁ ִכיָנה,  ַהשְּׁ

ִהיא  ִכיָנה שֶׁ ּקּוֵני ַהשְּׁ ִית ֵהם תִּ ּקּוֵני ַהבַּ ל תִּ ֲהמוֹן ַרֲחֶמיָה. ְלִפיָכְך כָּ ִמְתַמְתקוֹת בַּ

ן  ְבָרא ַלֲעשׂוֹת ְרצוֹן קוֹנוֹ לֹא זּוַלת, ְלִפיָכְך לֹא ְיַכוֵּ ד ֵיֶצר ָהַרע ַהנִּ ֶקת ִמצַּ ִמְתַמתֶּ

ָנָאה  ִדיָרה  בְּ ְלָפָניו  ִמְתָנָאה  ּתוֹ  שִֶׁאשְׁ כְּ א  ֶאלָּ לּום  כְּ שֶׁל  ֲהָנָאה  ׁשּום  ּבוֹ  ָהָאָדם 

שָּׁם  ָמאִליוֹת ַהּטוֹבוֹת שֶׁמִּ ְגבּורוֹת ַהשְּׁ ֶנת בִּ קֶּ ִהיא ִמְתתַּ ִכיָנה שֶׁ ן ְלִתּקּוֵני שְׁ ְיַכוֵּ

ן ֶאל ַהשְּׂמֹאל  ֶצר ָהַרע ְלַאֲהָבָתּה, ְוָאז ְיַכוֵּ ד ֶזה ְיעוֵֹרר ַהיֵּ בוֹד. ּוִמצַּ ָהעֹשֶׁר ְוַהכָּ

יִרים ח, ג) ֵאיָנּה  י" (שִׁיר ַהשִּׁ ַחת ְלרֹאשִׁ תַּ סוֹד "שְׂמֹאלוֹ  ְתעוֵֹרר ְלָקְרָבה בְּ ַהמִּ

ק  ן ְלַמתֵּ ֵקִני" ְיַכוֵּ ַחבְּ ְך "ִויִמינוֹ תְּ ד ַהשְּׂמֹאל ְוַאַחר כָּ א ִמצַּ ה ֶאלָּ ִחלָּ ֶרת תְּ ִמְתַקשֶּׁ

ִמְצָוה  ְדַבר  בִּ ָחּה  ְלַשמְּ ׁש  ַממָּ אָֹתּה  ן  ּוְלַתקֵּ ַהּטוֹב,  ִיְצרוֹ  בְּ ּקּוִנים  ַהתִּ אָֹתם  ל  כָּ

ִיְהֶיה  ֶזה  ְוֶדֶרְך  יִמין,  בִּ ָנם  ְוִתקְּ בּורוֹת  ַהגְּ ל  כָּ יק  ִהְמתִּ ֲהֵרי  ֶעְליוֹן  חּוד  ַהיִּ ֶלשֶׁם 

ֲאשֶׁר  ָהִאשָּׁה  ְלִתּקּוֵני  ָרם  ִעקָּ ִיְהֶיה  ָהַרע  ֵיֶצר  ד  ִמצַּ ִאים  ַהבָּ ה  ֶחְמדָּ ִמיֵני  ְלָכל 

ִמין: יָּ ְך ַלֲעבוַֹדת ה', ְלָקשְָׁרם בַּ ם ַאַחר כָּ ֶנְגּדוֹ, ְוַיֲהפְֹך כּולָּ הוִֹכיַח ה' לוֹ ְלֵעֶזר כְּ

כ"ג לחודש

יותר מ-200 פצועים במהומות 
בגאורגיה

מאות פצועים במהומות ענק מחוץ לפרלמנט הגיאורגי נגד הגעתו ונאומו של 
המחוקק הרוסי ◆ הנשיאה זוראבישווילי קיצרה את ביקורה בבלארוס כדי 

לטפל במשבר

מ‡ פ. יוחנן
נפ־ אדם  בני  מ-200  יותר 
בירת  בטביליסי,  בעימותים  צעו 
עדיין  מהפצועים  חצי  גאורגיה. 
נמצאים בבית החולים - כך מסר 
המקו־ הבריאות  ברשויות  בכיר 
לאחר  מגיע  זאת  הודעה  מיות. 
זורא־ סלומה  המדינה,  שנשיאת 

מקצרת  שהיא  אמרה  בישווילי, 
את ביקורה בבלארוס כדי לחזור 
במשבר  לטפל  כדי  לטליביסי, 
מחו־ הופעת  בעקבות  שפרץ 
וכי  הגאורגי  בפרלמנט  רוסי  קק 

"הגיס החמישי הרוסי אשם".
לאחר  נפצעו  אזרחים   240
להש־ הצליחה  לא  שהמשטרה 

והחלה  המהומות  על  תלט 
מדמיע  גז  גומי,  כדורי  לירות 
המפגינים  על  מים  ותותחי 
של  הפרלמנט  לבניין  מחוץ 
החולים  בית  ראש  המדינה. 
גיאורגי  בטביליסי,  החדש 
שני  כי  אמר  קורדזאקיאה, 
בעקבות  עין  איבדו  אדם  בני 

ירי כדורי הגומי.
האזר־ את  שעורר  מה 

המ־ הופעתו  הוא  הזועמים  חים 
תוכננת של המחוקק הרוסי סרגיי 
גברילוב, חבר המפלגה הקומוני־
כינוס  במסגרת  בפרלמנט  סטית, 
הנוצריות.  מהמדינות  מחוקקים 
של  הרוסית  המשלחת  ביקור 

עורר  האורתודוקסית  האסיפה 
הפך  הכעס  אך  בעבר,  תלונות 
הפעם למחאה ברחוב לאחר שג־
ברילוב ישב על כיסא יושב ראש 
ישי־ במהלך  הגיאורגי  הפרלמנט 

בת העצר.

מחנה קיץ שיעלה חיוך על פני 
הילדים החולים

200 ילדים צפויים להשתתף במחנה הקיץ של 'לב מלכה' לילדים חולים 

מ‡: ˆבי ˜ופמן
בארגון 'לב מלכה' נשלמות 
ההכנות האחרונות לקראת מחנה 
מלכה'  ב'לב  הארגון.  של  הקיץ 
יל־  200 לקליטת  השנה  נערכים 
הנופש  במחנה  סרטן  חולי  דים 
'גליל'  במלון  השנה  שיתקיים 
המפואר בנתניה. המחנה יתקיים 
בתמוז  י"א-י"ב  התאריכים  בין 

 .(14-15/7/19)
רחב  מגוון  יכלול  המחנה 
של אטרקציות והפעלות לילדים 
בהם שייט במרינה, ספינת רשת, 
באולינג טיסה בכדור פורח ועוד 
המתנד־ שמכינים  הפתעות  שלל 
בים המסורים של 'לב מלכה' לי־
ללא  הינו  המחנה  החולים.  לדים 

תשלום. 
זוכים  המחנה  במסגרת 
מתנד־ של  מלא  ללווי  הילדים 

בסיוע  המתנדבים  מלכה'  'לב  בי 
רכבים מותאמים וכסאות גלגלים 
יכולים  שאינם  לילדים  מסייעים 
ומאפשרים  עצמם  בכוחות  לנוע 
וב־ באטרקציות  להשתתף  להם 

כיף של מחנה הנופש. 
לאפשר  המחנה  מטרת 
לשים  המשפחות  ולבני  לילדים 
והטי־ הקשיים  את  קצר  לזמן 
ולשמוח  בצד  הקשים  פולים 
מציינים,  מלכה'  ב'לב  ולהנאות. 
כי בשנים עברו דיווח הצוות הר־
הרפואי  במצבם  שיפור  על  פואי 
שהשתתפו  מהילדים  חלק  של 

במחנה הנופש. 
התקב־ האחרונים  בימים 
שיחות  מלכה'  'לב  במשרדי  לו 
להודות  שביקשו  מהורים  טלפון 
הארגון  שמקיים  הנופש  ימי  על 
ההורים  השנה  ימות  כל  לאורך 

מפסיקים  לא  הילדים  כי  ציינו 
הזמן  כל  ושואלים  חוויות  לספר 
"היל־ הבא:  הכיף  יום  יהיה  מתי 
יהיה  מתי  הזמן  כל  שואלים  דים 
שואבים  והם  הבא  נופש  המחנה 
הקרוב  שבזמן  מהידיעה  כוחות 
המתנדבים  עם  לנופש  יצאו  הם 
המסורים של 'לב מלכה בראשות 

הרב אהרון אברמן". 
"אני  אברמן:  אהרון  הרב 
הזכות  בחלקינו  שנפלה  שמח 
לה־ החולים  הילדים  את  לשמח 
פני  ועל  פניהם  על  חיוך  עלות 
המשפחות שלהם. כל שנה אנחנו 
של  הפעילות  כמה  בחוש  רואים 
לשיפור  תורמות  נופש  המחנות 
הש־ הילדים.  של  הרפואי  המצב 
מחה שלהם עוזרת להם במוטיב־
ציה להיות חזקים יותר ובעזרתם 
השם יצליחו לנצח את המחלה". 

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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עצרת באו"ם לזכר נרצחי הפיגוע בבואנוס איירס
במלאת 25 שנים לפיגוע בבואנוס איירס התקיים באו"ם טקס לזכר 85 הנרצחים בפיגוע שבוצע בידי חיזבאללה ובשליחות איראן

מ‡ פ. יוחנן
בי־ זיכרון  אירועי  מסדרת  כחלק 
 25 מלאת  באו"ם  צוינו  נלאומיים, 
היהודית  הקהילה  בבניין  לפיגוע  שנה 
וח־ שמונים  נהרגו  בו  איירס  בבואנוס 

מישה בני אדם ומאות נפצעו.
עמדה  הטרור  מתקפת  מאחורי 
חיזבאללה  פעילי  שלחה  כאשר  איראן 
נפץ  בחומרי  עמוסה  משאית  לפוצץ 

מחוץ לבניין הקהילה היהודית.
לזכרם  התקיים  באו"ם  האירוע 
במטה  ונערך  בפיגוע  הנרצחים  של 
השתתף  באירוע  יורק.  בניו  הארגון 
נשיאת  ולצידו  הארגנטינאי  החוץ  שר 
ודיפלו־ או"ם  בכירי  הכללית,  העצרת 
בחסות  התקיים  והוא  מהעולם  מטים 
בארגנטינה,  היהודית  הקהילה  נציגי 
והקו־ לאו"ם  הארגנטינאית  המשלחת 
נגרס היהודי העולמי. במקביל לאירוע 
ארגנטינה  שגרירויות  כעשרים  באו"ם, 

בעולם מציינות 25 שנה לפיגוע, ביניהן 
גם בתל אביב.

דנון,  דני  לאו"ם,  ישראל  שגריר 

לאחר  שנה  וחמש  "עשרים  כי  אמר 
ואחיותינו  אחינו  נגד  המתועב  הפיגוע 
האיראני  הטרור  ארגטינה  אדמת  על 

נגד  הפסקה  ללא  ופועל  לגווע  מסרב 
בהעדר  היהודי.  והעם  ישראל  מדינת 
הסכ־ הבינלאומית  הקהילה  של  מענה 

לשאר  גם  להגיע  עלולה  האיראנית  נה 
בא־ שקרה  כפי  בדיוק  העולם,  אומות 

רגנטינה".

מאמצים לאיתור נעדר ישראלי באינדונזיה
אביב משל בן ב-23, נראה לאחרונה לפני כשבוע באי נוסה למבונגן ◆ "אנחנו 

רוצים להאמין שהוא נמצא באחד החופים או המנהרות הנסתרות", אמרה 
אחותו 

מ‡ פ. יוחנן
באינדונזיה  חילוץ  צוותי 
אביב  אחר  בחיפושים  ממשיכים 
באינדונזיה  שנעדר   23 בן  משל 
מא־ "לא  האחרון.  שני  יום  מאז 
בדים תקווה", אמרה סיוון משל, 
"הצוותים  אביב.  של  אחותו 
החיפושים  במלאכת  ממשיכים 
טו־ בשורות  לקבל  בתקווה  באי 

בות", הוסיפה.
קיבלה  המשפחה  לדבריה, 
החי־ צוותי  של  רחפנים  צילומי 
המפרצים  בין  רואים  בהם  לוץ, 
על  נסתרות  ומערות  חופים  כמה 
"בגלל  המתנפצים.  ההרים  רכסי 
שעדיין לא מצאו את גלשן הסאפ 
להאמין  רוצים  אנחנו  אחי,  של 
או  החופים  באחד  נמצא  שהוא 

המנהרות הנסתרות".
האחות סיפרה שדודה שחי 
שחיה  ודודתה  הברית  בארצות 
על  לאי  הדרך  את  עשו  בבלגיה 
החיפושים,  במלאכת  לסייע  מנת 
"לצוותי  מודה  המשפחה  וכי 
החילוץ ולישראלים שהגיעו לאי 

ומסייעים לנו".

באי  לאחרונה  נראה  משל 
על  וההודעה  למבונגן,  נוסה 
התקבלה  הצעיר  של  היעדרותו 
במחלקה לישראלים בחו"ל באגף 
ביום  המשרד  של  הקונסולרי 
כמה  לפני  שהגיע  לאחר  רביעי, 
באמצעות  באלי  לאזור  שבועות 

דרכונו האמריקני.
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רובח

מחבימיווורן
יםירוומיברבררירביבנובןוממירמונכיוני

יוםיועפרוכטר
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רובח

חבחחוניםעסטובכרמעמוביביעזיערעסטירמיוסףירמרבירויסעו
יוביירבערעסטירבכנסורחיםרבייעיעסויז

וזרונמחירביסחחובוי

מורמזוועיבביורבמעונומורמזוועירב
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רובח

חבחחוניםעסטובכרמעמוביביעזיערעסטירמיוסףירמרבירויסעו
יוביירבערעסטירבכנסורחיםרבייעיעסויז

וזרונמחירביסחחובוי

מורמזוועיבביורבמעונומורמזוועירב
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רובח

יוםוינזרוב
רבנווסמכורוסיונרויוויבימימים״ומכי״ריבורוע
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רובח

חומסעובמוורברסבבירוים

מורמזוועיבביעמזוזבבימחזוועיבמונסיברורריחימיכומן



23 יום רביעי כ"ג סיון תשע"ט 26/06/2019

רובח

חומסעובמוורברסבבירוים

מורמזוועיבביעמזוזבבימחזוועיבמונסיברורריחימיכומן
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רובח

יוםוירר מחניוינכריעס
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רובח

מחביריטעביןסערטויזניירוים
ווםי
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רובח

מחביריטעביןסערטויזניירוים
ווםי
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רובח

ורווייורנוחבןסובמסרמונכברימח
בןמורמבימוביספינחןמורמרעטניף


