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פרנו // „ו„ פרי„
בלי מ„יני

ראש  ניסה  האחרונות  הבחירות  לפני 
של  דמות  לעצמו  לשוות  נתניהו  הממשלה 
מנהיג בעל שם עולמי ובעל יכולות מדיניות 
מוכחות. דבר שהוא נכון בפני עצמו. הערכה 
גדו־ העולם  ברחבי  הממשלה  ראש  זוכה  לה 
לה מאוד. הדבר ניכר במהלך ראיון שהעניק 
שר החוץ הרוסי. הבכיר הרוסי נשאל מי הם 
הקומה  שיעור  בעלי  העולמיים  המנהיגים 
מנהיג  איזה  יש  השיב:  והוא  מכיר,  שהוא 
אחד, אומנם לא מנהיג בסדר גודל עולמי, אך 
בעל  שהוא  עליו  לומר  ניתן  שבהחלט  מנהיג 
ישראל  ממשלת  ראש  הוא  זה  קומה.  שיעור 

בנימין נתניהו...
הדרך.  באותה  טראמפ  הנשיא  פועל  כעת 
לפ־ מתחילים  הדמוקרטיים  התופים  כאשר 
הבית  כיסא  על  המתחרים  והמנהיגים  עול 
ראשון,  תקשורתי  עימות  קיימו  כבר  הלבן 
בעל  כמנהיג  עצמו  את  למצב  טראמפ  פועל 
הוא  המדיני  הנושא  רב.  מדיני  קומה  שיעור 
הנושא המשמעותי בו הנשיא האמריקני כשל 
לא  הוא  האמריקנים.  של  עיניהם  ראות  לפי 
מע־ עם  טובים  עבודה  יחסי  לקיים  הצליח 
רבים  מנהיגים  עם  והסתכסך  אירופה  צמות 
הכלכלי  הנושא  לעומת  זאת  העולם.  ברחבי 
בהצ־ הנשיא  התמודד  שעמם  הביטחוני,  או 

לחה יתירה.
ג'ונג'  קים  את  להביא  הלבן  הבית  מנסה  כך 
און להסכם. כך גם נפתחת הוועידה בבחריין. 
איראן,  מול  הטון  את  טראמפ  מחריף  גם  כך 
גם זה במטרה לגרור אותם אל מו"מ על יכו־

לותיהם הגרעיניות.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

 יורפים ו‡וווילים נ‚"
"פורחו

היום כ"ז בסיון הוא יום הריגתו של התנא רבי 
חנינא בן תרדיון, מעשרה הרוגי מלכות.

בגמרא (ע"ז י"ז, ב) מובא עליו: רבי אליעזר בן 
יעקב אומר לא יתן מעותיו לארנקי של צדקה 
אלא אם כן ממונה עליו תלמיד חכם כרבי חני־
נא בן תרדיון". במדרש כתוב "אמרו עליו, על 
רבי חנינא בן תרדיון שהיה נעים בפני הקב"ה 

ואדם".
בן  חנינא  לרבי  מצאוהו  מסופר:  הריגתו  על 
ומקהיל  בתורה,  ועוסק  יושב  שהיה  תרדיון 
בחיקו.  לו  מונח  תורה  וספר  ברבים,  קהילות 
הביאוהו וכרכוהו בספר תורה והקיפוהו בחבלי 
זמורות והציתו בהן את האור, והביאו ספוגים 
של צמר ושראום במים והניחום על לבו, כדי 
שלא תצא נשמתו מהרה. אמרה לו בתו: אבא, 
נשרפתי  אני  אילמלי  לה:  אמר  בכך?  אראך 
נשרף  שאני  עכשיו  לי,  קשה  הדבר  היה  לבדי 
וספר תורה עמי, מי שמבקש עלבונה של ספר 

תורה הוא יבקש עלבוני.
אמרו לו תלמידיו: רבי, מה אתה רואה? אמר 

להן: "גוילין נשרפין ואותיות פורחות"

// איראן צפויה להפר את הסכם „בר המערכ
הגרעין לאחר שמעצמות אירופה 
לא התגייסו לטובת שימור ההסכם
השליח האיראני לוועידת המעצמות בווינה לא קיבל את ההצעות האירופיות

מ‡ ‡ברהם ויסמן

את  לקיים  צפויה  איראן 
מעצמות  בפני  שהציבה  האיום 
הגר־ הסכם  את  ולהפר  העולם 
אורניום  העשרת  באמצעות  עין 
שהותרה  מזו  יותר  גבוהה  ברמה 
הסכם  תחת  להעשיר  לאיראנים 
הגרעין. כך לפי דיווח של סוכנות 

הידיעות האיראנית "פארס".
לקיים  צפויים  האיראנים 
בפני  שהציבו  האולטימטום  את 
מעצמות אירופה לאחר שהשליח 
המדינות  להתכנסות  האיראני 
הגרעין  להסכם  מחויבות  שנותרו 
האירו־ מהטיעונים  השתכנע  לא 
את  להותיר  ביקשו  אשר  פים 

איראן בהסכם הגרעין. 

ששוחח  אנונימי  מקור 
אמר:  הידיעות  סוכנות  עם 
לא  בווינה  והפגישה  "היות 
דרישו־ את  לספק  הצליחה 
נחו־ איראן  הצודקות,  תינו 
בהתחייבויותיה  לקצץ  שה 
את  בקרוב  ותחצה  להסכם, 
מו־ אורניום  ק"ג   300 ה- רף 

עשר". 

דרמה בשווקים: מלחמת הסחר 
בין ארה"ב לסין הוקפאה

טראמפ: "חזרנו למסלול"

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בשווקי  ממש  של  דרמה 
של  יציבות  חוסר  לאחר  העולם: 
האמרי־ העימות  בעקבות  ממש 
החז־ הכלכלות  שתי  קני-סיני, 
את  להקפיא  החליטו  בעולם  קות 
לה־ ולא  ביניהן  הסחר  מלחמת 

עם  זו.  על  זו  נוספים  מכסים  טיל 
שהטילה  הקיימים  המכסים  זאת, 
סך  בעינן.  נותרו  סין  על  ארה"ב 
מו־ על  ארה"ב  שהטילה  המסים 
על  עומד  מסין  המיובאים  צרים 
כ-25%, בשווי מוערך של כ-250 

מיליארד דולרים.
המא־ הקפאת  על  ההחלטה 

בק הגיעה לאחר פגישתם של שני 
דונלד  ארה"ב  נשיא  המנהיגים, 
ג'ינפינג  שי  סין  ונשיא  טראמפ 

בפסגת הג'י-20 שביפן.
הפגישה  טראמפ,  לדברי 
ומתן  והמשא  שצריך,  כמו  הלכה 
למסלול",  "חזרנו  יימשך.  סין  עם 

אמר טראמפ.

https://shaharit.com/#subscribeNow
mailto:office@shaharit.com 
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"חמאס התחייב להפסיק את האלימות":

הושגה רגיעה בין ישראל לחמאס
בישראל מאשרים את הדיווחים הפלסטינים בדבר הסדר עם ארגון הטרור ◆ "אם הם לא יעמדו בהתחייבויות - נחזיר את הסנקציות", אומר בכיר ביטחוני 

מ‡: מ. יו„

גורם ישראלי אישר ביום שישי את 
הדיווחים הפלסטינים, לפיהם ישראל וח־
מאס חתמו על הסכם רגיעה. הוא הסביר 
כי "בהמשך לפנייה של האו"ם והמצרים, 
הדיג  מרחב  את  להחזיר  תאפשר  ישראל 
הת־ לאחר  וזאת  הדלקים  העברת  ואת 
חייבות שחמאס תפסיק את האלימות נגד 
ישראל. אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות 

- ישראל תחזיר את הסנקציות".
בתקשורת הפלסטינית דווח הלילה 

רגיעה,  להסכם  הגיעו  וחמאס  ישראל  כי 
הנש־ התבערה  בלוני  יופסקו  במסגרתו 
הפל־ בתקשורת  עזה.  עוטף  לעבר  לחים 
העיקריות  "הנקודות  כי  הודיעו  סטינית 
הנוגעות להסכם הרגיעה כוללות את הפ־
המפגינים  על  ושליטה  הבלונים  ירי  סקת 

לאורך גדר הגבול". 
עוד צוין בדיווח כי בתמורה לרגיעה 
עד  בעזה  הדיג  שטח  את  תרחיב  ישראל 
סירות   60 ותחזיר  ימיים,  מיילים  ל-15 
השנים  לאורך  הרצועה  מדייגי  שהוחרמו 
תשוב  ישראל  כן,  כמו  הרצועה.  לתושבי 

להזרים סולר לרצועה. גורמים ישראלים 
טרם אישרו את הדברים. 

בינתיים, בשעות הבוקר אותר סמוך 
מחובר  היה  אליו  בלונים  צרור  לצאלים 
וח־ סטלה',  את  'לאהוב  הישראלי  הספר 
לטפל  מנת  על  למקום  הגיע  משטרה  בלן 
ממולכד.  בספר  שמודבר  חשש  מתוך  בו, 
ייתכן והזר שוגר עוד במהלך הלילה. מת־
מוקדי  ממאה  יותר  נספרו  השבוע  חילת 
שריפות כתוצאה מבלוני תבערה ששוגרו 
מהרצועה, רובם לאזור חוף אשקלון, שער 

הנגב או אשכול.

דו"ח: שבעה 
יהודים ברשימת 

חמישים 
העשירים ביותר 
במדינות ארה"ב

מארק צוקרברג הוא האדם העשיר ביותר מבין 
שבע היהודים העשירים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אחר  העוקב  פורבס  מגזין 
פרסם  העולם,  עשירי  של  חייהם 
העשירים  האנשים  של  רשימה 
המדי־ מחמישים  אחת  בכל  ביותר 
מהר־ ארה"ב.  את  שמרכיבות  נות 
לפיו  מפתיע,  לא  נתון  עולה  שימה 
שבעה מתוך החמישים הם יהודים.

הם  ברשימה  היהודים 
בן  צוקרברג,  מארק  כדלהלן: 
ביותר  העשיר  האדם  הוא   ,31
 71 של  שווי  עם  בקליפורניה 
טד  הנדל"ן  יזם  דולר.  מיליארד 
לרנר, בן 93, ומשפחתו הם הע־
בשווי  במרילנד,  ביותר  שירים 
גי־ דן  דולר.  מיליארד   5.1 של 
לברט בן 57, הוא האדם העשיר 
הון  עם  מישיגן,  במדינת  ביותר 

מיליארד   6.8 בשווי  מוערך 
דולר. שלדון אדלסון, בן ה-85, 
במ־ ביותר  העשיר  האדם  הוא 
מו־ הון  ברשותו  נבאדה.  דינת 

ערך בסך 37.5 מיליארד דולר.
עומד  הרשימה  בהמשך 
לשעבר,  יורק  ניו  עיריית  ראש 
מייקל בלומברג, בן ה-77, בעל 
הוא  'בלומברג',  המדיה  חברת 
במדינת  ביותר  העשיר  האדם 
 58.3 של  שווי  עם  ניו-יורק, 
מיליארד דולר. לסלי וקסנר, בן 
ביותר  העשיר  האדם  הוא   ,81
מי־  4.7 של  שווי  עם  באוהיו 
ליארד דולר. אניטה צוקר, היא 
בדרום  ביותר  העשיר  האדם 
של 1.8  הון  שווי  עם  קרוליינה, 

מיליארד דולר.

mailto:BBB025370345@gmail.com
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חולמת לשנות התנהגויות ולהוביל, לעזור ולהעצים?
הצטרפי אלינו למרכז 'ברוח טובה' לקורס קיץ אינטנסיבי ומעשיר שיתן לך אוסף 

כלים להוביל לשינויים, לשנות הרגלים, להגשים יעדים, ולטפל בך ובאחרות. 

הקורס מבוסס על הבנת עולם הNLP, נלמד על שפת ההשפעה והשינוי, נקבל כלים להעצמה אישית, 
נבין כיצד לנצל את כוח המוח לשינויים אפקטיביים, ונאמץ 'נתיבי גישה מהירים' לשינוי דפוסי מחשבה 
והתנהגות. הקורס מיועד למי שרוצה לקבל כלים להתפתחות אישית ולהעצמה כדי שתוכל להוביל את 

עצמה ואחרות לחיים של התפתחות וצמיחה.  

החופש ללמוד
להרגיש ולצמוח

NLP, MA
,NLP

הצטרפי אלינו: 052-7682-509 / 050-414-8100

קבוצת
ירושלים

בוקר
פתיחת הקורסים 

יום שלישי
כ"ט סיון 2.7.19

כל מפגש 
5 ש"ש 

אקדמאיות
קבוצת
בני ברק

ערב
קורסים ל.B.Aולצבירתמוכר לגמולים

בתוספת מחיר

NLP בקיץ אינטנסיביקורס     
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WINDOWS AZURE
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איילת שקד מוכנה לחבור לבנט שוב, אם 
תעמוד בראש

בראיון שקיימה בסוף השבוע הצהירה שקד כי היא: רואה עצמה ראש ממשלה

מ‡: ח. פרנ˜ל

איילת  לשעבר  המשפטים  שרת 
פלט־ באיזו  החליטה  לא  שעדיין  שקד, 
הגיבה  הקרובה,  בכנסת  תתמודד  פורמה 
בראיון בסוף השבוע לכישלון ה'ימין החדש 
הבחירות  כי  ואמרה  האחרונות  בבחירות 
החוזרות הן 'נס' מבחינתם. " לא האמנו למה 
שקרה, יחסית למצבנו בסקרים, חשבנו שה־
מצב יותר טוב וחשבנו לבוא באווירה חיובית 
בדיע־ טעות  הייתה  שזו  כמובן  ואופטימית, 
לנו  ניתן  נס  של  ובסוג  טעויות  כמה  היו  בד. 
מועד ב', אז אני מאוד מקווה שבמועד ב' לא 
והסבי־ הוסיפה  שקד  שקד.   ניכשל".אמרה 
רה: "עשינו שורה של טעויות, גם הקמפיין 
שלעצמו היה לא נכון, הקמפיין הספציפי על 
אפשר לעשות  היה  ובג"ץ -  תיקים, ביטחון 
את זה אחרת", סבורה שקד בהסתכלות לא־
לי  היה  הדתית,  לציונות  קשורה  "אני  חור. 
היהודי  הבית  את  לעזוב  אישי  באופן  קשה 
היה  הרעיון  אבל  חדשה.  מפלגה  ולהקים 
נכון, יש מקום למפלגה של חילונים ודתיים 
ובכך להגדיל את הגוש. המטרה שלנו הייתה 
נעשה  הצלחנו,  לא  התוצאה  במבחן  טובה, 
ילכו  לא  הימין  שקולות  כדי  שאפשר  מה 

לפח".
המפ־ ממשרד  לפיטוריה  בהתייחסות 
שטים אמרה שקד כי היא סבורה שזו הייתה 
טעות מצד ראש הממשלה לפטר אותה ואת 

לחזור  רוצה  בהחלט  כי  הבהירה  שקד  בנט. 
למשרד. "אני מאוד רוצה לחזור לשם, אבל 
זה תלוי בציבור. יש לי עוד הרבה מה לעשות 
לתקן  צריך  עבודה  המון  יש  הזה,  במשרד 
את  העבירה  כורחה  שבעל  שקד  ולשפר". 
סיפרה:  מהליכוד  אוחנה  לאמיר  המושכות 
חששתי,  אני  גם  לתפקיד  נכנסתי  "כשאני 
הזהירו אותי שיתפרו לי תיק. בעבר זה יכול 
היה לקרות, צריך להגיד את האמת, היום זה 
מנדלב־ אביחי  שיעשו.  משהו  לא  בוודאות 

ליט ושי ניצן הם אנשי מקצוע ישרים".
להמשך  גם  שקד  התייחסה  לבסוף 

דרכה הפוליטית: "כל מנהיגי הימין מדברים 
בנט",  עם  גם  מדברת  אני  השני.  עם  אחד 
מסבירה שקד, "אבל תתאזרו בסבלנות עוד 

שבוע שבועיים עד לסגירת הרשימות".
רואה  כי   והצהירה  הוסיפה  שקד 
בעתיד,  בישראל  ממשלה  כראש  עצמה 
נתניהו,  שאחרי  בעידן  פתוח  הכל  "בעתיד 
בנט מתאים להיות ראש ממשלה. אני חוש־
בת שגם אני יכולה לעשות את זה בעוד כמה 
הממשלה  ראש  שאהיה  להיות  יכול  שנים. 
השנייה של ישראל. בעתיד זו בהחלט אופ־

ציה".

דו"ח האו"ם: אלפי 
ילדים תימנים נהרגו 

בשנים האחרונות
לפי הדו"ח, כשבעת אלפים וחמש מאות ילדים נהרגו 

בחמש וחצי השנים האחרונות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
חדש  בדו"ח  מעריך  האו"ם 
למעלה  כי  לאחרונה,  שפורסם 
מ-7,500 אלף ילדים תימנים נהרגו 

בחמש וחצי השנים האחרונות. 
מלחמה  מתחוללת  בתימן 
החות'ים  הכוחות  בין  מדם  עקובה 
לבין  איראן  ידי  על  נתמכים  אשר 
ידי  על  הנתמכים  ערביים  כוחות 
המלחמה  והאמירויות.  סעודיה 
החיים  בילדים  היתר  בין  פוגעת 

סובלים  אשר  הענייה,  במדינה 
מההפגות  כתוצאה  ונפגעים  מרעב 
התמידיות, מתקיפות ופשיטות של 
התאב־ וכן מפיגועי  כוחות לוחמים 

דות וממוקשים.
המספ־ כי  מזהירים  באו"ם 
כי  ייתכן  וכי  דיו  ברורים  אינם  רים 
גבוה  ההרוגים  הילדים  של  מספרם 
היכולת  חוסר  לנוכח  זאת  יותר,  אף 
כמות  אחר  מיטבי  באופן  לעקוב 
הילדים ההרוגים במדינה השסועה.

mailto:tooty06@gmail.com
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סבסוד  לזכאים | מלגות גבוהות  | מכינות לפני תואר

המכינה >>
זו נקודת הפתיחה שלך

הצטרפי עוד היום 
 למכינה המקוצרת

ותרוויחי שנת לימודים 
כבר בשנה הנוכחית >>

בוגרת י�ב, 
בעלת מבחני 

חוץ?

 הפרעות 
B.A בתקשורת

ניהול משאבי אנוש
B.A מערכות בריאות/

אופטומטריה
B.Op

ביוטכנולוגיה
B.Sc

מדעי המחשב
B.Sc

מדעי המעבדה
B.M.L.Sc הרפואית

עבודה סוציאלית
 B.S.W

תואר יוקרתי
של המכללה האקדמית

הדסה  

קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

02-6222202
הדרך החרדית לתואר

מקומות

אחרונים

פני ליועצי הלימודים שלנו 

מנהיג הימין הקיצוני בהולנד: 
הפלסטינים צריכים לעבור לירדן

וילדרס הוא אוהד ישראל וזוכה לתמיכה רבה בהולנד

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הקיצוני  הימין  מנהיג 
התב־ וילדרס,  חירט  בהולנד, 
שמוביל  המאה  תכנית  כנגד  טא 
לד־ כי  ואמר  האמריקני  הממשל 
עתו אין לפלסטינים מקום בארץ 

ישראל.
מנהיג  הוא  וילדרס  חרט 
בהולנד  הקיצוני  הימין  מפלגת 
(PVV). האיש נחשב לאוהד יש־
גדולה  לתמיכה  וזוכה  גדול  ראל 
שאמר  בדברים  בהולנד.  מאוד 
ויל־ התייחס  בהולנד  לעיתונאי 

בבחריין  הכלכלית  לסדנה  דרס 
'תכנית  שלי,  "התכנית  ואמר 
וילדרס', טובה הרבה יותר. אם 
לירדן,  יוחזרו  הפלסטינים  כל 
ושקט  טוב  יותר  הרבה  יהיה 

לכל הצדדים".
לדבריו, "טראמפ וקושנר 
הפלסטינים  את  לרפד  רוצים 
מיליארדי  בשווי  בהשקעות 
כל  את  לחסוך  אפשר  דולרים. 
הפ־ את  להוציא  ופשוט  זה 
ישראלי  שטח  מכל  לסטינים 
ממנו  למקום  אותם  ולהחזיר 

באו - ירדן".

פלסטיני החשוד בשיגור זיקוקים 
על שוטרים נורה למוות

החשוד, מוחמד עביד, הגיח מסמטה בעיסאוויה שבירושלים כשהוא רעול פנים 
וניסה לפגוע בכוח משטרה ◆ בעקבות האירוע התפתחה הפרת סדר אלימה 

בעיסאוויה, שכללה ירי זיקוקים ויידויי אבנים ◆ עביד השתייך לארגון הטרור 
"החזית הדמוקרטית"

מ‡: מ. יו„
עי־ תושב   ,19 בן  פלסטיני 
נהרג  ירושלים,  במזרח  סאוויה 
ביום חמישי האחרון מירי של כו־
לעב־ שירה  לאחר  משטרה,  חות 
הח־ המשטרה,  לפי  זיקוקים.  רם 
מאחת  הגיע  עביד,  מוחמד  שוד, 
רעול  כשהוא  בשכונה  הסמטאות 
בס־ השוטרים  את  והעמיד  פנים 
כנת חיים. לאחר שנורה הוא פונה 
הצופים  הר  הדסה  החולים  לבית 

ושם נקבע מותו.
בוואדי  האירוע,  בעקבות 
הלילה  התפתחו  ובעיסאוויה  ג'וז 
ומ־ משטרה  כוחות  בין  עימותים 
לפחות  למתפרעים.  הגבול  שמר 

חמישה מהמתפרעים בוואדי ג'וז 
בעי־ החלו  הסדר  הפרות  נעצרו. 
סאוויה, בעקבות מותו של הצעיר 
פלסטיניים  מקורות  הפלסטיני. 
העימותים  במהלך  כי  דיווחו 
המרכז  באש  הועלה  בעיסאוויה 

הקהילתי של השכונה.

בגין  בעבר  נעצר  המחבל 
כוונה לבצע פיגוע ירי והשתחרר 
האירוע  אחרי  לאחרונה.  ממאסר 
במקום.  הסדר  הפרות  נמשכו 
בבית החולים אליו הגיע המחבל, 
התפתחה קטטה בין שוטרים לפ־

לסטינים.

יום שישי בוער בעוטף עזה
גורם מדיני הזהיר כי אם השקט בעוטף עזה לא יישמר, ישראל תחזיר את 

הסנקציות נגד חמאס ◆ כולל צמצום באספקת הדלק והחשמל

מ‡: מ. יו„
הגיעו  מפגינים  כ-7,000 
רצו־ לגבול  האחרון  שישי  ביום 
שנ־ מטענים  והשליכו  עזה  עת 
הושלך  כמו  הרצועה.  בשטח  פלו 
בקבוק תבערה לעבר ג‘יפ צה"ל, 
הגדר  את  חצה  אחד  ופלשתיני 
וחזר לשטח הרצועה. כל זאת, על 
רגיעה  הסכם  על  הדיווחים  רקע 

שנחתם בין ישראל לחמאס.
פרצו  שריפות   14 בנוסף, 
בלו־ שיגור  בעקבות  עזה  בעוטף 
הבלונים  ביחידת  התבערה.  נים 
של חמאס הודיעו: "למרות טענות 
רגיעה,  הסכם  על  הציוני  הכיבוש 
לא קיבלנו שום הוראות לעצור את 

הפרחת הבלונים, וגם היום נמשיך 
לשגר בלונים במלוא הכוח".

על כל השריפות הושגה שלי־
טה מהירה תוך דקות פרט לשלוש 
שריפות גדולות שהיו באזור מועצה 
לאחר  ואשכול.  הנגב  שער  אזורית 
חקירה של חוקרי דליקות מכבאות 

כי  נקבע  ונתיבות  אשקלון  והצלה 
השריפות פרצו מבלוני תבערה.

גורם מדיני מזהיר כי ישראל 
חמאס  נגד  הסנקציות  את  תחזיר 
אם  והחשמל  הדלק  צמצום  כולל 
נער־ במקביל  יישמר.  לא  השקט 

כים גם לאופציה צבאית.
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בחסות:

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

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

דליפת האמוניה בעכו: נבדקה הצנרת 
שבה היו שני חורים

אנשי המשרד לאיכות הסביבה ומהנדסים גילו שבמפעל בעכו היו 17 טונות של חומר ◆ על המפעל 
נאסר להפעיל את מערכת הקירור שדלפה עד להודעה חדשה

מ‡: מ. יו„
הגיעו  הסביבה  לאיכות  המשרד  אנשי 
ביום שישי האחרון למפעל גלידות שטראוס 
בעכו, ממנו דלפה אתמול אמוניה. אל אנשי 
ומהנדסים  חירום  צוותי  הצטרפו  המשרד 
שבדקו את הצנרת של מערכת הקירור, בה 
התגלו שני חורים. במסגרת הבדיקה עלה כי 

במפעל היו 17 טונות של אמוניה.
מהמ־ דרש  הסביבה  לאיכות  המשרד 
פעל הסברים מדוע האמצעים שהיו אמורים 
ריכוז  את  להפחית  מנת  על  ידו  על  להינקט 
להפ־ נאסר  המפעל  על  פעלו.  לא  האמוניה 
עיל את מערכת הקירור שדלפה עד להודעה 

חדשה.
אתמול בצהריים פעלו 13 צוותי כיבוי 
במפעל יוניליוור בעכו בעקבות דליפת אמו־

ניה. העובדים ומבקרים בקניון סמוך הורחקו 
מהמקום והקניון נסגר. מגן דוד אדום העניק 
טיפול לשלושה פצועים קל בעקבות הדלי־

פה.
לאחר סיום האירוע, משירותי כבאות 

לחזור  יכולים  התושבים  כי  נמסר  והצלה 
לשגרה, ותנועת הרכבות שבה לסדרה. הד־
ערבוב  בעקבות  הנראה  ככל  נגרמה  ליפה 
של אמוניה עם שמן והתאדות התמיסה אל 

מחוץ למפעל.

ילדה בת 11 הוכשה על ידי נחש בגליל, 
מצבה קשה

הילדה שהוכשה ביישוב חורפיש פונתה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם סימני הכשה ברגלה, 
כשהכרתה מעורפלת ◆ מתחילת חודש אפריל טופלו 45 בני אדם בשל הכשות נחשים

מ‡: מ. יו„
ידי  על  אתמול  הוכשה   11 בת  ילדה 
שבגליל  חורפיש  המקומית  במועצה  נחש 
העליון. חובשים ופרמדיקים של מד"א הע־
ניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה במצב קשה 

למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
מסר  בילדה  שטיפל  מד"א  פרמדיק 
כי "כשהגענו למקום ראינו ילדה בת 11 עם 
מעורפלת  הייתה  היא  ברגלה.  הכשה  סימני 
חיים  מציל  רפואי  טיפול  לה  הענקנו  הכרה. 

שכלל מתן תרופות".
מוקדם יותר החודש פרסם ארגון מגן 
עלייה  נרשמה  שלפיהם  נתונים  אדום  דוד 
בחודשיים  בארץ  הנחשים  בהכשות  חדה 

אש־ המקבילה  התקופה  לעומת  האחרונים 
טיפלו  השנה  אפריל  חודש  מתחילת  תקד. 
צוותי מד"א ב-45 בני אדם שהוכשו על ידי 

שעברה  בשנה  המקבילה  בתקופה  נחשים. 
שהוכשו.  אדם  בני  ב-30  הצוותים  טיפלו 

מדובר בעלייה משמעותית של 50%.

עשרות פצועים 
בעימותים עם 

שוטרים במזרח 
ירושלים

תושבי עיסאוויה התפרעו בליל שבת במחאה על הרג 
מוחמד סמיר עבייד בן ה-22 ◆ הערבים דיווחו על 

לפחות 80 פצועים קל

מ‡: מ. יו„
נפצעו  ערבים   80 לפחות 
שבת  בליל  בעימותים  קל  באורח 
בשכונת עיסאוויה במזרח ירושלים.
שו־ לעבר  זיקוקים  ירו  המתפרעים 
טרים במחאה על הרג מוחמד סמיר 
שנורה  שלשום,  ה-22  בן  עבייד 
שו־ לעבר  זיקוקים  ששיגר  לאחר 

טרים.
ירה  שלשום  שנהרג  הערבי 
זיקוקים בכינון ישיר אל עבר כוחות 
משטרה במהלך מהומות שהתפתחו 
במקום. בתגובה, ירו השוטרים לע־

ברו ופצעו אותו אנושות. הוא פונה 
הצופים.  הר  הדסה  החולים  לבית 
זמן קצר לאחר מכן דווח בתקשורת 

הפלסטינית כי הוא מת מפצעיו.
במהלך  כי  נמסר  מהמשטרה 
שמעון  הרחובות  בצומת  השבת, 
הצדיק בר לב בירושלים, התקיימה 
שניסו  עשרות  השתתפו  בה  מחאה 
ציר  את  לחסום  הסדר  את  להפר 

התנועה ויידו אבנים.
שוטרים שפעלו במקום עצרו 
ותקיפת  הסדר  בהפרת  חשודים   5

שוטרים.

נפטר הפעוט שטבע 
בבריכה בגוש עציון

אוריאל מויאל, כבן שנתיים, טבע בבריכה פרטית 
ביישוב מיצד בגוש עציון והיה דקות ארוכות תחת 

למים ◆ הוא הובהל במצב אנוש לבית החולים שערי 
צדק בירושלים

מ‡: מ. יו„

כבן  הפעוט  מויאל,  אוריאל 
שעבר  רביעי  ביום  שטבע  שנתיים, 
בבריכה פרטית ביישוב מיצד בגוש 
ביום  יומיים,  כעבור  נפטר  עציון, 

שישי, בירושלים.
הצהריים  אחר  רביעי  ביום 
התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א 
שטבע  ילד  על  ירושלים  מרחב 
חוב־ עציון.  בגוש  פרטית  בבריכה 
שים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו 
שנתיים  כבן  פעוט  מצאו  למקום 

דופק  וללא  הכרה,  מחוסר  כשהוא 
טיפול  לילד  העניקו  הם  ונשימה. 

רפואי דחוף.
מצבו של מויאל הוגדר אנוש, 
צדק  שערי  חולים  לבית  פונה  הוא 
כדי  ותוך  הכרה  מחוסר  כשהוא 
ביצוע פעולות החייאה. ממש לפני 
החולים  לבית  האמבולנס  שהגיע 
הצליחו אנשי מד"א להחזיר לו את 
על  נאבקו  החולים  בבית  הדופק. 
שישי  ביום  אך  יומיים,  במשך  חייו 
הרפואי  והצוות  ליבו  כשל  האחרון 

נאלץ להכריז על מותו.

להצטרפות 
לחץלחץ כאן

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

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

אוטוטו...
 זה קורה!

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

החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט | ילד הפלא דודי לינקר 
הקלידן שייע ברים מבלגיה | בעלי מנגנים מובחרים

מטעמי השבת

מרחצאות חמים

 סעודות שבת  
 עשירות כיד המלך 

ברמה קולינרית

ן ק

 ילד הפלא
דודי לינקר

ד הפילד
די לדוד

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



יום ראשון כ"ז סיון תשע"ט 1030/06/2019

רוכב אופנוע נהרג בתאונת דרכים בגליל 
העליון

בן ה-35 נפגע בכביש בין ג'יש לסאסא ומותו נקבע במקום ◆ בתאונה בכביש 34 סמוך ליד מרדכי 
נפצעו שלושה רוכבי אופניים שהתנגשו זה בזה, מצבם בינוני וקל

מ‡: מ. יו„
רוכב אופנוע בן 35 נהרג בתאונת דר־
כים עם רכב פרטי בכביש 89 מג'יש לקיבוץ 
במקום.  נקבע  מותו  העליון.  שבגליל  סאסא 
בהמשך נפצעו קל באותו המקום חמישה בני 
אדם, בהם שני ילדים, בתאונת שרשרת בין 
פונו  הם  התאונה.  להתבונן  שעצרו  רכב  כלי 

לקבלת טיפול בבית החולים זיו בצפת.
למקום  שהוזעק  חובש  חיים,  יהודה 
התאונה סיפר על התאונה הקטלנית: "בשול 
כשהוא   ,35 בן  גבר  הפצוע,  שכב  הכביש 
מחוסר הכרה עם פגיעה רב מערכתית קשה 
היה  לגמרי,  מפורק  שהיה  האופנוע,  מאוד. 
סמוכה.  בתעלה  מטרים  מספר  של  במרחק 
ביצענו בדיקות רפואיות על מנת לעניק טי־
ולא  אנושה  היתה  הפציעה  אבל  רפואי  פול 

נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
 ,34 בכביש  שהייתה  אחרת  בתאונה 
סמוך לקיבוץ יד מרדכי שבמערב הנגב, נפ־
זה  בהתנגשות  אופניים  רוכבי  שלושה  צעו 
עם זה. בפצועים אישה בת 44 שמצבה בינוני 
ועוד שניים במצב קל. הם פונו לבית החולים 

ברזילי באשקלון.

כמו כן נפצעו גבר ואישה שהלכו ברגל 
ברא־ רבין  יצחק  בשדרות  מרכב  מפגיעת 
בתל  בתאונה  וקל.  בינוני  מצבם  לציון,  שון 
חשמליים  אופניים  רוכב  בינוני  נפצע  אביב 
פינת  ציון  הר  בשדרות  רכב  מפגיעת  בן 25 

איכי־ החולים  לבית  פונה  הוא  בעיר.  לבון 
לוב כשהוא סובל מחבלה בראשו. קודם לכן 
נפצעו בינוני שני נוסעי רכב שנלכד מתחת 
לגבעת  סמוך   ,653 בכביש  ההפרדה  לגדר 

עדה.

"חמאס מנצח אותנו 
עם בלונים"

תא"ל (מיל') צביקה פוגל בביקורת על נתניהו: "חתמנו 
עם החמאס על הסכם כניעה" ◆ עוד אמר: "נתנו להם 

רישיון להמשך להרוג אותנו"

מ‡: מ. יו„
פוגל  צביקה  (מיל')  תא"ל 
לח־ נתניהו  בין  ההסכם  את  תוקף 
יפ־ חמאס  במסגרתו  שנחתם,  מאס 
סיק את שיגור בלוני התבערה וירסן 
את ההפגנות על הגדר. ישראל בת־
ל-15  הדיג  מרחב  את  תגדיל  מורה 
הדלקים  הזרמת  את  ותחדש  מייל 

לרצועה.
הרתעה  לקנות  אפשר  "אי 
בכסף, אם אנחנו נמשיך להילחם באש 
ננצח",  לא  כיבוי  מטפי  עם  החמאס 
אמר פוגל נוכח גל השריפות בדרום, 
שלנו  החולשות  את  מנצל  "חמאס 
לאורך זמן. כמה עוד נפגין את החול־

שות האלה, לא כדאי שנעצור?".

"החמאס  פוגל:  הוסיף  עוד 
יוד־ הם  פרשן,  מכל  טוב  יותר  מבין 
הישראלי  הלימון  את  לקחת  עים 
את  נכריח  בואו  לימונדה.  ולעשות 
והם  יחד  להתחבר  שלנו  המנהיגים 

יוכלו לצאת ולנצח".

סערת האנטישמיות בלייבור: 
הפוליטיקאי שהושעה חוזר
בכירים במפלגת הלייבור בבריטניה זועמים על 

חזרתו למפלגה של חבר פרלמנט שהושעה, בעקבות 
התבטאויות על אנטישמיות. הם דורשים ממנהיג 
המפלגה ג‘רמי קורבין להתערב ולבטל את ההחלטה

מ‡: יר‡ל לבי‡
מפלגת האופוזיציה בבריטניה 
באנטי־ האחרונות  בשנים  מואשמת 
שמיות, בעקבות הצהרות בעייתיות 
של קורבין וחברים אחרים בלייבור. 
הפרו-פל־ שקורבין  טוענים  רבים 
נלחמים  לא  המפלגה  והנהגת  סטיני 
מה־ חלק  שהתחייבו.  כפי  בתופעה 
האנטיש־ שסערת  אומרים  פרשנים 
מיות שמלווה את המפלגה היא אחת 
הסיבות שמונעות ממנה להתחזק על 
חשבון המפלגה השמרנית, על רקע 

סאגת הברקזיט.
המפלגה  החזירה  אתמול 
לשורותיה את חבר הפרלמנט כריס 
של  ברית  בן  ה-62,  בן  וויליאמסון 

קורבין.
אחרי  מהמפלגה  הושעה  הוא 
שאמר בפברואר שהמפלגה מייחסת 
האנ־ לטענות  מדי“  גדול  ”משקל 
שלה ”צדקנית  ושהגישה  טישמיות, 
אמר  הלייבור  במפלגת  גורם  מדי“. 
רשמית,  אזהרה  קיבל  שוויליאמסון 

והוחזר למפלגה בתום חקירה.
ווילא־ את  להחזיר  ההחלטה 
 90 בלייבור.  סערה  עוררה  מסון 
בכי־ ופוליטיקאים  פרלמנט  חברי 
טום  המפלגה  ראש  סגן  בהם  רים, 

שמגנה  עצומה  על  חתמו  ווטסון, 
יכולים  לא  ”אנחנו  ההחלטה.  את 
להפריז בעומק ובגודל הכאב והכעס 
שאנחנו מרגישים בנוגע לחזרתו של 
נמסר  למפלגה“,  וויליאמסון  כריס 
ווטסון,  קורבין,  של  סגנו  בהודעה. 
ולבקש  מנהיגות  ”לגלות  לו  קרא 

לדחות את ההחלטה הפוגענית“.
של  מיריביו  סטריטינג,  ווס 
קורבין ואחד מחברי הפרלמנט שח־
ג‘רמי  אמר: ”אם  ההצהרה,  על  תמו 
באנטי־ המאבק  לגבי  רציני  קורבין 
שאחרי  לומר  חייב  ואני   – שמיות 
שנים של רפיון אני לא בטוח שהוא 
רציני – יש לו הזדמנות להראות את 

זה עכשיו“.

?  600 -

*5935 
1,600,000 3

ca.1221.org.il

1 600 000

3

בחסות:

להצטרפות 
לחץלחץ כאן

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
http://bit.ly/2HIGRQr-telechofesh
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04-950-9000
112

לקבלת פרוספקט קיץ וסרטון תדמית:
res@kinorothotel.co.il

מחירים מיוחדים למקדימיםהבטיחו מקומכם! 

בין
הזמנים
בכינורות

ארוחות גורמה עם השף מאיר איפרגן

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

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

ניר חיימוביץ
רפטינגטיולי גיפיםחמי טבריה

אבא טורצקיעופר הלוי
מופע סטנדאפמופע סטנדאפמופע טלפתיה מרהיב

www.kinorothotel.co.il

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

בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית

הולכת רגל נהרגה בתאונת דרכים באום אל פחם
הולכת הרגל נפצעה אנושות ובתום נסיונות החייאה נאלצו גורמי רפואה לקבוע את מותה ◆ נהג הרכב, תושב העיר בן 24 

נפגע באורח קל ◆ כביש 65 נסגר לתנועה מצומת אום אל פחם לכיוון מערב

מ‡: מ. יו„
הולכת רגל בת 25 נהרגה בסוף השבוע האחרון 
בתאונת דרכים באום אל פחם לאחר שנפגעה מכלי 
החייאה  נסיונות  ובתום  אנושות  נפצעה  היא  רכב. 
הרכב,  נהג  מותה.  את  לקבוע  רפואה  גורמי  נאלצו 

מרכז  אל  ופונה  קל  באורח  נפגע  בן 24  העיר  תושב 
הרפואי העמק בעיר עפולה. כביש 65 נסגר לתנועה 
מצומת אום אל פחם לכיוון מערב והמשטרה חוקרת 

את נסיבות תאונת הדרכים הקטלנית.
פרמדיק מד"א סיפר: "כשהגענו למקום ראינו 

כשהיא  הכביש  במרכז  שוכבת  ה-20  בשנות  צעירה 
מחוסרת הכרה וסובלת מפגיעה רב מערכתית קשה. 
ביצענו בדיקות רפואיות על מנת להעניק לה טיפול 
רפואי אבל היא הייתה ללא סימני חיים ולא נותר לנו 

אלא לקבוע את מותה".

למרות משקעי העבר

מספר 4 
בכחול לבן 

מצהיר: יכול 
לשבת עם 
אהוד ברק 

במפלגה אחת
אשכנזי אמר כי למרות מתיחות 

העבר בינו לבין ברק הוא אינו פוסל 
לחבור אליו באותו מפלגה

מ‡: ח. פרנ˜ל
הרמטכ''ל לשעבר ומספר ארבע בכחול לבן, 
גבי אשכנזי, הצהיר בראיון שנתן לעיתונאית רינה 
מצליח כי למרות היחסים העכורים שששרו בינו 
לבין ראש הממשלה לשעבר אוהד ברק, הוא אינו 
פוסל את האופציה להתאחד עם מפלגתו של ברק. 
"הכניסה של אהוד ברק לפוליטיקה היא לא דבר 
כבר  כך  על  מצהיר  "הוא  אשכנזי.  טוען  מפתיע", 
לטובת  ולתרום  לבוא  שיכול  מי  כל  שנים.  כמה 
מטרה  לנו  שיש  הכריז  הוא  הבא.  ברוך  המדינה - 
מטרה  באותה  אנחנו   - יריבות  לנו  אין  משותפת, 
"אני  חשבוננו".   על  בא  שהוא  רואה  לא  אני  לכן 
'העבודה'  עם  איחודים  לעשות  רוצה  שהוא  מבין 
ו'מרצ' - מבחינתנו זה לא בהכרח דבר גרוע. אנ־
חנו לא פוסלים אף אחד, בינתיים לא קיבלנו שום 
הצעה", הסביר אשכנזי אך הדגיש כי "הוא כרגע 
לא  אנחנו   – מרצ  עם  לחבירה  עצמו  את  משייך 
שמאל, אנחנו מרכז. אנחנו לא מתייגים את עצמנו 
בשמאל". אשכנזי הוסיף ואמר כי "אם אהוד יעשה 
איחודים בשמאל אז במפה הפוליטית של ישראל 
תהיה חלוקה ברורה של גוש בשמאל, גוש במרכז – 
מפלגת כחול לבן גדולה, וגוש בימין - יכול להיות 
שזה דבר טוב". כמו כן, בהתייחסו לפרשת הרפז 
ומשקעי העבר העלולים להפריע לחיבור ביניהם, 
אמר אשכנזי כי "אנחנו נפגשים באירועים בצורה 
עוד  מילה".  מחליפים  ידיים,  לוחצים  אקראית, 
כשהציג  ברק  של  לדבריו  הקשיב  הוא  כי  הוסיף 
את רשימתו החדשה: "אחיי לנשק בני, גבי ובוגי", 
וטען כי "'אחים לנשק' – זה מחייב אצלנו. אז אני 

לא רואה שום בעיה".
אשכנזי  גבי  של  כהונתו  בתקופת  כזכור, 
שר  לבין  בינו  גדולה  מתיחות  שררה  כרמטכ''ל 
הביטחון דאז, אהוד ברק, שאף נמנע מלהאריך את 

כהונתו של אשכנזי בשנה נוספת.

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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בכחול לבן יקימו מטה מיוחד לקול הרוסי
בעקבות קמפיין השיסוי של ליברמן, בכחול לבן חוששים מזליגת קולות והחליטו להקים מטה יעודי 

לקהל הרוסי

מ‡: ח. פרנ˜ל

הוחלט  הקרובות  הבחירות  לקראת 
בכחול לבן להקים מטות מגזריים במטרה 
החשובים,  המגזרים  קולות  על  להילחם 
הערבים  המצביעים  קולות  על  ובעיקר 
הקוד־ שבבחירות  לאחר  זאת  והעולים. 

אחד  בלבד.  מרכזיים  מטות  הוקמו  מות 
שב־ הערבי,  למגזר  יפנה  אלה  ממטות 
המשנה  בן-ברק,  רם  ח"כ  יעמוד  ראשו 
הוחלט  במפלגה  לשעבר.  המוסד  לראש 
וההערכה  המגזר,  קולות  על  לוותר  שלא 
הח־ המגעים  על  שפורסם  לאחר  כי  היא 

המפלגות  עם  והליכוד  נתניהו  בין  שאיים 
לא  כי  הבינו  בכחול-לבן  גם  הערביות, 
בנוסף  אלה.  ממצביעים  להתעלם  ניתן 
לקולות  שיפנו  מטות  להקים  הוחלט  לכך 
העולים מאתיופיה וממדינות ברית המוע־

צות לשעבר. בראש המטה שיפנה ליוצאי 
רזבוזוב.  יואל  ח"כ  יעמוד  המועצות  ברית 

להיות  צפוי  הקרובה  הבחירות  במערכת 
ביתנו  לישראל  לבן  כחול  בין  גם  מאבק 
של  החלטתו  בעקבות  העולים,  קולות  על 
אביגדור ליברמן לנהל קמפיין עם סדר יום 

בענייני דת ומדינה, שאותו מוביל גם ח"כ 
ליוצאי  שיפנה  המטה  בראש  לפיד.  יאיר 
אתיופיה, יעמדו חברי הכנסת פנינה תמנו 

שטה וגדי יברקן.

שפיר: אהוד ברק הציע לי לחבור 
למפלגתו – וסירבתי

לטענתה של שפיר, היא סירבה להצעת ברק כי "אני לא רצה כדי לקבל ג'וב. קיבלתי הצעות רבות 
מהרבה מקומות. אני רצה כדי לבנות את מפלגת העבודה מחדש

מ‡: ח. פרנ˜ל

חברת הכנסת סתיו שפיר, אשר מת־
מודדת בימים אלה לראשות מפלגת העבו־
דה, אמרה בסוף השבוע כי ראש הממשלה 
למ־ להצטרף  לה  הציע  ברק  אהוד  לשעבר 
פלגתו החדשה. "הוצע לי, אך בחרתי להמ־
שיך ולהילחם על הבית הפוליטי שלי – מפ־
לגת העבודה, ואני אלחם על החיים שלה". 
איזנקוט  גדי  לשעבר  הרמטכ"ל  כך,  בתוך 
שחוקית  כי "למרות  סגורות  בשיחות  אמר 
מטיל  אני  בספטמבר,  להתמודד  יכול  אני 
על עצמי צינון עצמי ואין בכוונתי להתמודד 
בבחירות הקרובות. רוח חוק הצינון הייתה 

צינון ל-3 שנים".
לה־ סירבה  היא  שפיר,  של  לטענתה 
צעת ברק כי "אני לא רצה כדי לקבל ג'וב. 

קיבלתי הצעות רבות מהרבה מקומות. אני 
רצה כדי לבנות את מפלגת העבודה מחדש. 
של  בחיבור  מאמינה  ואני  לחיבור,  כשנגיע 
אות־ רוצה לראות  אני  המחנה הדמוקרטי, 
ברק  אהוד  דרך  לבן,  מכחול  מתחברים  נו 

כמו  מנהיגים  ולעוד  למרצ,  ועד  גולן  ויאיר 
נגיע  אנחנו  לוי.  ואורלי  שלום  בר  עדינה 
לשם כמפלגה החדשה והלוחמנית שיכולה 

לעמוד ולהילחם בימין".
העבודה  מפלגת  לראשות  המרוץ  על 
המ־ גמור.  שקר  הם  שפיר: "הסקרים  אמר 
שיהיה  וכנראה  צמוד  מאוד  מאוד  הוא  רוץ 
סיבוב שני, והסבירות הגבוהה שאני אעלה 
אליו מול עמיר". כמו כן התייחסה לסירובם 
לרא־ מולה  רצים  אשר  הכנסת  חברי  של 
פרץ,  ועמיר  שמולי  איציק  המפלגה,  שות 
ופרץ  ששמולי  לי  "צר  לעימות:  להתייצב 
ולהתייצב  להגיע  בלסרב  פעולה  משתפים 
שמפחד  שמי  היא  העובדה  המצלמה.  מול 
להגיע לאולפן ולהישאל שאלות קשות, איך 
הוא בסוף יעמוד ויילחם ביריבם הפוליטיים 

האמיתיים שלנו".".

כ-200 קשישים בבית 
שמש השתתפו בחודש 

מוגנות לקשיש
ראש עיריית בית שמש, עליזה בלוך: "אנחנו חייבים לכם, 
הדור שבנה את בית שמש, הרבה תודה. חשוב לי שאתם 

תסתובבו בעיר בתחושת ביטחון גדולה"

מ‡: יר‡ל לבי‡

למניעת  חודש  במסגרת 
התכנית  קשישים,  כלפי  האלימות 
בבית  הקהילתי  לביטחון  הלאומית 
לק־ המוגנות  יום  את  קיימה  שמש 

שיש.
מקהילות  קשישים  כ-200 
חלק  לוקחים  העיר  ברחבי  שונות 
הכו־ הבכיר"  לגיל  ״מוגנות  בתכנית 
להע־ וסדנאות  פעילות  בתוכה  ללת 
הבכיר,  בגיל  לסכנות  המודעות  לאת 
התנה־ מול  להתמודדות  כלים  מתן 
סביבה  ויצירת  חברתית  אנטי  גות 

קהילתית מוגנת עבור הגיל הבכיר.

ראש עיריית בית שמש, עליזה 
בלוך פתחה את היום ואמרה: ״אנח־
בית  את  שבנה  הדור  לכם,  חייבים  נו 
שאתם  לי  חשוב  תודה.  הרבה  שמש, 
ביטחון  בתחושת  בעיר  תסתובבו 
במ־ וחלילה  חס  לטפל  ולא  גדולה 
יוצרים  שינוי  אנחנו   . אלימות  קרי 
מתמשך  ושיח  עבודה  באמצעות 
מודה  אני  פעמי.  חד  באירוע  ולא 
הממונה  אדרי  שלום  המועצה,  לחבר 
מרכז  מנהלת  האלימות,  תיק  על 
ולמנה־ אליהו  שרה  לקשיש,  היום 
סמים  באלימות,  למאבק  הרשות  לת 
הפעילות  על  יצחק  מורן  ואלכוהול, 

הענפה בנושא״.

זהירות!  צבות ים 
מטילות בחופים. 

וכיצד תנהגו?
רשות הטבע והגנים: נתקלתם בצב/ת ים בחוף? דווחו על 
כך מיד למוקד רשות הטבע והגנים שמספרו 3639* כדי 

לקבל הנחיות כיצד צריך לנהוג

מ‡: יר‡ל לבי‡

תיעוד  הופץ  האחרונים  בימים 
בו עוברי אורח באחד מחופי ישראל 
זיהו צבת ים על החוף וחשבו כי היא 
להחזירה  וצריך  דרכה  את  איבדה 
טובה  היתה  נראה  כך  כוונתם  למים. 
אך בפועל נראה כי מדובר היה בצבת 
ים שהגיעה לחוף כדי להטיל את בי־
שצבות  כפי  זאת  בחוף,  בגומה  ציה 
של  בעיצומה  כעת  עושות  רבות  ים 
תקופת הטלות הביצים בחופים. במ־
פגעו  הם  כוונה,  בלי  אומנם  עשיהם, 
בהליך ההטלה התקין של צבות הים.

והגנים  הטבע  רשות  כך,  לאור 
נתק־ ההנחיות:  את  ומחדדת  שבה 
כך  על  דווחו  בחוף?  ים  בצב/ת  לתם 
מיד למוקד רשות הטבע והגנים שמ־
ספרו 3639* כדי לקבל הנחיות כיצד 

צריך לנהוג.
לדברי ד"ר יניב לוי, מנהל המ־
רכז להצלת צבי ים של רשות הטבע 
צבות  של  ההטלה  "תקופת  והגנים: 
הים בחופי ישראל נמצאת בעיצומה, 
צבות  לחופים  עולות  אלו,  ובלילות 
הים על מנת להטיל את ביציהן. הפ־
רעות כגון רעש, אלומות אור, סנוור 
פנסים, מדורות ורחשים שונים עלו־
ולג־ ההטלה  למלאכת  להפריע  לים 
רום לצבה לשוב על עקבותיה ולחזור 
אל הים. במידה ומספר ניסיונות של 

הצבה להטיל את ביציה בחוף כשלו, 
דבר  במים,  הביצים  את  תטיל  היא 
הביצים  התפתחות  לאובדן  שיוביל 
אפשרית  פגיעה  ואף  צבונים  לכדי 
בצבה עצמה על ידי התפתחות זיהום 
סופני. בכל מקרה אסור לגעת בצב/ת 
הים ולנסות להחזירה למים לבד אלא 
והג־ הטבע  רשות  למוקד  להתקשר 

נים".
של  זו  כי, "בתקופה  מוסיף  לוי 
והגנים  הטבע  רשות  פקחי  ההטלות, 
הבוקר  בשעות  יום,  מדי  סורקים 
מצפון  החוף  רצועת  את  המוקדמות, 
את  למצוא  כדי  הארץ,  דרום  ועד 
ההטלות של צבות הים. זאת במקביל 
למידע ספציפי שמגיע אלינו מהקהל 
הרחב שמעדכן אותנו בדבר ההטלות.
מהצי־ מבקשים  הטבע  ברשות 
ים,  בצב  נתקלתם  בו  במקרה  כי  בור 
עקבות או קן עם ביצים, יש להימנע 
מהפרעה למלאכת הטלת הביצים של 
טשטוש  מחפירה,  וכמובן  היום  צבת 
זיהוי  עם  בקן.  פגיעה  או  העקבות 
בה־ קשר  ליצור  חשוב  אלו  מקרים 
והגנים  הטבע  רשות  מוקד  עם  קדם 
או עם המוקדים העירוניים, על מנת 
מיומנים  הם  שרק  הרשות,  שפקחי 
לא־ יגיעו  בקנים,   לטפל  ומוסמכים 
מוגנת,  למדגרה  הביצים  את  סוף 
פעיל  המוקד  שלומם.  את  שתבטיח 

24 שעות ביממה.

"כל הכבוד": גנב נתפס בשעת מעשה 
והודה לשוטרים על עבודתם

ערנותם של השוטרים במהלך פעילות לשמירת ביטחון הציבור ומניעת עבירות רכוש אותה ערכו 
שוטרי הסיור ובלשי משטרת ישראל בעיר שדרות, הביאה למעצרו של חשוד בגניבת אופניים 

חשמליים בעיר ◆ בתחנת המשטרה שיבח הגנב את עבודת השוטרים שתפסו אותו

מ‡: יר‡ל לבי‡
הפו־ עבירות  כנגד  ממוקדת  פעילות 
וברכושו  האזרח  ביטחון  בתחושת  געות 
ישראל  משטרת  עורכת  אותה  האישי, 
לאורך כל שעות היממה, הן בפעילות גלויה 
והן בפעילות סמויה, הביאה למעצרו של בן 
חשמ־ אופניים  שגנב  בעת  "על-חם"   (39)
ליים בעיר שדרות. החשוד הועבר לחקירה 

בה מסר גרסתו ובסיומה נכלא.

ערב  כשבשעת  התרחש  האירוע 
בעיר  הסיור  שוטרי  צוות  הבחין  מאוחרת, 
שדרות באדם שעורר חשדם מאופן התנה־

גותו סמוך למתחם הרכבת. 
הח־ של  מעשיו  אחר  עקבו  השוטרים 
המנעול  את  פורץ  החל  הוא  כי  והבחינו  שוד 
שחנו  חשמליים  אופניים  של  קשירה  וכבל 
במקום, ובשלב זה ביצעו את מעצרו של הח־
ברשו־ שנתפס  הפריצה  כלי  את  ותפסו  שוד 

תו. החשוד המופתע הועבר לחקירה בתחנת 
המשטרה, שם כאמור אף הודה לשוטרים על 

עשייתם, ובסיום חקירתו נכלא. 
"משטרת ישראל מסרה כי היא פוע־
לת באופן רציף לסיכול פעילות עבריינית, 
לאור  וזאת  לדין  והבאתם  חשודים  איתור 
בביטחונו  פוגעות  אלו  עבירות  כי  העובדה 
מהמ־ נמסר  ואזרח",  אזרח  כל  של  האישי 

שטרה.
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להצטרפות להגרלת דירה ברגע
במכשירי קהילות ונדרים פלוס
חפשו 'דירה ברגע' או 'איחוד הצלה'

 1,600,000

או חייגו עכשיו:

*5935
ca.1221.org.il
9401401@gmail.com

בחסות:

ההגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע'  

להצטרפות 
לחץלחץ כאן

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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המבורג: לוחיות זיכרון לזכר רופא יהודי 
נעקרו ממקומן

הלוחיות מעלות את זכרו של הרופא היהודי פאול גרסון אונה שהציל יהודים בשואה ונרצח ע"י 
הנאצים ימ"ש

מ‡: יר‡ל לבי‡
ָאיימבסּבּוֶטל, המבורג – לוחיות זיכרון  
אּוָנה  ֶגרסוֹן  אול  פָּ היהודי  הרופא  של  לִזכרו 
ממקומן  נעקרו   (Paul Gerson Unna)
לר־ סמוך  השם,  אותו  בעל  העירוני  בפארק 
חוב אוֹסֶטר. קיימת השערה, כי מדובר במע־

שה ממניעים אנטישמיים.
עובר  הבחין  שעבר,  חמישי  ביום 
שנעקרו  זיכרון  בלוחיות  ס.  אּוֶבה  האורח 

ממקומן בפארק אּונה. אחת משתי הלוחיות 
לו־ הקרקע.  על  והושארה  לחלוטין  הוסרה 
חלקי  באופן  ממסגרתה  נותקה  נוספת  חית 

וגם עוקמה.
הרקע  את  מתארות  אשר  הלוחיות, 
ואשר  הירוק,  המגרש  שטח  של  ההיסטורי 
פאול  היהודי  הרופא  של  ִזכרו  את  מעלות 
ונרצח  בשואה  יהודים  שהציל  אונה  גרסון 
ע"י הנאצים ימ"ש – מצויות בינתיים בתחנת 

הלוחיות  את  שוב  לקבוע  מתוכנן  המשטרה. 
במקומן בהקדם. על פי הטענה, עד עתה לא 
לעב־ ביחס  האינדיקציות  וגם  המניע,  ברור 

ריין אינן ברורות.
בוונדליזם  מדובר  שלא  בטוח,  ”אני 
 Eimsbütteler רגיל“, אמר אּוֶבה ס. לעיתון
לסובב  טורח  כבר  ”מי   Nachrichten
בר־ שישה,  לחילופין  או  שמונה,  ולהוציא 

גים?“.

מנהל מסעדה פופולארית פוטר לאחר 
שפרסם פוסט אנטישמי

”זה בלתי נסלח ושום דבר לא יכול לפצות על זה. אנא דעו כי הערותיו ודעותיו לא משקפים את הערכים 
של המסעדה ועובדיה“ כתב בעל המסעדה בהודעה על התפטרות מנהלו האנטישמי

מ‡: יר‡ל לבי‡
פיטסבורג, פנסילבניה – מנהל מסעדה 
פופולארית באזור פיטסבורג פוטר זמן קצר 
הפ־ בעמוד  אנטישמי  פוסט  שפרסם  לאחר 

רטי שלו.
היפנית המסעדה  מנהל  גוייר  סטיבן 
Yokoso  ב- Waterfront פוטר זמן קצר 
הפוסט  על  נודע  המסעדה  שלבעל  לאחר 
של  תמונה  כלל  אשר  השבוע,  סוף  במהלך 
פנים תנור והכיתוב ”מיטת קומתיים יהודית 

למכירה“.
חודשים  שמונה  התפרסמה  הכתבה 
בבית  למוות  נורו  מתפללים   -11 ש  לאחר 
בתקי־ היל,  בסקווירל  החיים“  ”עץ  הכנסת 
בהיסטוריה  ביותר  הקשה  האנטישמית  פה 
האמריקאית. בית הכנסת נמצא במרחק מה 

מהמסעדה.
של  הבעלים   ,(Jeff Kim) קים  ג‘ף 
לאטר־ שהפכה  והסושי  הסטייקים  מסעדת 
קציה המובילה ב- Waterfront, התנצל על 

עמדתו של גוייר בדף של המסעדה.
יכול  לא  דבר  ושום  נסלח  בלתי  ”זה 
ודעו־ הערותיו  כי  דעו  אנא  זה.  על  לפצות 
המסעדה  של  הערכים  את  משקפים  לא  תיו 

ועובדיה“, כתב קים. ”העסקתו הסתיימה.“
סובלנות  אין  במסעדה  כי  הצהיר  קים 
כלפי כל צורה של אפליה או דעות קדומות 
יתק־ החיים  תחומי  מכל  אנשים  כי  והדגיש 

בלו בברכה שם.

על  לנו  שהודעתם  כך  על  לכם  ”תודה 
והמשיכו  שלנו  העובדים  אחד  של  הפוסט 
”אני  קים.  כתב  האנטישמיות“,  נגד  במאבק 
כל  על  מצטער  ואני  פשוט,  לא  שזה  יודע 

הכאב שמעשיו גרמו“.

האגודה הבריטית 
תומכת בחרם על 
אוניברסיטאות 

ישראליות
ההחלטה הועברה למרבה הבושה בקלות, עם כמעט 80 

אחוז תמיכה

מ‡: יר‡ל לבי‡

 ,BRISMES  – דורהאם 
המזרח  ללימודי  הבריטית  האגודה 
התיכון אישרה את הקריאה הפלס־
טינית לחרם על מוסדות אקדמיים 
שהתקיימה  בהצבעה  ישראלים, 

בלידס.
החב־ ברשת  דיווחים  פי  על 
רתית, ההחלטה על התמיכה בקמ־
וסנ־ השקעות  משיכת  החרם,  פיין 
קציות (BDS) הועברה בקלות, עם 
(מספרים  תמיכה  אחוז   80 כמעט 

סופיים עדיין לא אושרו).

פעו־ את  מדגישה  ההחלטה 
לות ישראל למניעת חינוך של פל־
סטינים, הרס בתי ספר פלסטינאים, 
ואילוץ  פשיטה  סטודנטים,  מעצר 
הפלסטיניות  האוניברסיטאות 
הפלס־ תנועת  את  ולהגביל  לסגור 

טינים.
את  ומתאר  ממשיך  הטקסט 
”התפקיד המרכזי“ של האוניברסי־
טאות הישראליות ”בכיבוש הצבאי 
וטוענת  ישראל“,  של  חוקי  הבלתי 
שמוסדות מחקר ”שומרות על קש־
הצבא  עם  פעולה  ומשתפות  רים 

הישראלי“.

IHRA קנדה מאמצת את הגדרת האנטישמיות של
ההגדרה החדשה קובעת כי אנטישמיות היא כל תפיסה מסוימת כלפי יהודים, שעשויה להתבטא 

כשנאה כלפיהם

מ‡: יר‡ל לבי‡

יאמצו  הם  כי  הודיעה  קנדה  ממשלת 
הבינ־ הברית  של  האנטישמיות  הגדרת  את 

.(IHRA) לאומית של ארגון השואה
השר הקנדי למורשת ולרב תרבותיות 
הכ־  (Pablo Rodriguez) רודריגז  פאבלו 

ריז על ההחלטה.
אנטיש־ כי  קובעת  החדשה  ההגדרה 
מיות היא כל תפיסה מסוימת כלפי יהודים, 
בי־ כלפיהם.  כשנאה  להתבטא  שעשויה 
אנטישמיות  של  ופיזיים  מילוליים  טויים 
מופנים כלפי יהודים או שאינם יהודים ו/או 
ודת  קהילה  מוסדות  כלפי  או  רכושם,  כלפי 

יהודיים.
האנטי־ הגדרת  את  מאמצת  ההחלטה 

להנצ־ הבינלאומי  המשימה  כוח  של  שמיות 
”אסט־ במסגרת   (IHRA) השואה  זכר  חת 

השנים  בין  שלהם  האנטי-גזענות“  רטגיית 
.2019-2022

יו"ר ההסתדרות מאיים: 
אם שדה דב ייסגר - 
נשבות החל מיום שני

יו"ר ההסתדרות לראש הממשלה: "ככל שתתקבל 
החלטה לסגירת שדה דב, אשקול בכובד ראש להפעיל 

צעדים ארגוניים נרחבים במשק מיום שני בבוקר"

מ‡: יר‡ל לבי‡
בתום התייעצות חירום לילית 
יו"ר  של  בלשכתו  אמש  שהסתיימה 
בהש־ בר-דוד,  ארנון  ההסתדרות 

תתפות ראשי האיגודים בהסתדרות 
ההסתד־ יו"ר  קרא  הארגון,  ובכירי 
רות בר-דוד לראש הממשלה בנימין 
הנכונה,  ההחלטה  את  לקבל  נתניהו 
למען  ביותר  והטובה  המושכלת 
מדינת  תושבי  אילת,  העיר  תושבי 
המלו־ בענפי  העובדים  וכל  ישראל 
נאות, התיירות והתעופה שעתידים 

להיפגע ממהלך סגירת שדה דב.
בר-דוד קרא לנתניהו לשקול 
ולה־ הכוללת  התמונה  את  ולראות 
הת־ שדה  סגירת  של  לדחייה  ביא 

עופה. "ככל שתתקבל החלטה לס־
גירת שדה דב, אשקול בכובד ראש 
נרחבים  ארגוניים  צעדים  להפעיל 
במשק החל מיום שני בבוקר", אמר 

בר-דוד.
העריכו  כבר  האוצר  משרד 
את עלותה הישירה של דחיית סגי־
בין  של  בסכום  התעופה  שדה  רת 
שקלים.  מיליארד  לשמונה  ארבעה 
עלות שכדי לממנה יהיה צורך בקי־

צוץ רוחבי.
ראש  שזימן  בפגישה 
בין  השתתפו  נתניהו  הממשלה 
סמוטריץ',  בצלאל  השר  השאר 
אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ 

מנדלבליט ונציגי משרד האוצר.
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ממשלת ונצואלה: סוכל ניסיון הפיכה 
והתנקשות בחייו של הנשיא מדורו

הממשלה חשפה שיחת טלפון של אנשי צבא הדנים בקניית נשק כדי לבצע את 
ההתנקשות ◆ שר בממשלה האשים את ארה"ב, קולומביה ופרו בסיוע לקצינים

מ‡ פ. יוחנן

בוונצואלה:  דרמה 
סיכלה  כי  הודיעה  הממשלה 
של  והתנקשות  הפיכה  ניסיון 
הנשיא  של  בחייו  בצבא  קצינים 
מטעם  דובר  מדורו.  ניקולאס 
של  טלפון  שיחת  חשף  הממשלה 
נשק  בקניית  הדנים  צבא  אנשי 
כדי להוציא אל הפועל את ההת־
מפת  את  הציג  הדובר  נקשות. 
לע־ תכננה  אשר  הקנונייה  חברי 

רוך הפיכה במדינה.
מדורו  בממשלת  שר 
האשים את ארצות הברית, קולו־
בט־ לקצינים.  בסיוע  ופרו  מביה 
וידוי  שודר  ונצואלה  של  לוויזיה 
להשתתף  אמור  שהיה  חייל,  של 

בהפיכה, שטען ש"ישראלי ופנמי 
היו מעורבים בתכנון ההפיכה". 

בחודש שעבר דווח ברויטרס 
שבכיר בממשל ונצואלה אמר שסגן 
פנס,  מייק  הברית,  ארצות  נשיא 
יקדם תמריצים חדשים לצבא כדי 
למרוד בנשיא מדורו. זאת בעקבות 
ההפגנות ההמוניות שהוביל מנהיג 
שהכריז  גואידו,  חואן  האופוזיציה, 
אר־ בידי  ונתמך  נשיא  עצמו  על 
שפצח  הכריז  גואידו  הברית.  צות 
ב"שלב האחרון" להדחת מדורו, אך 
הצבא במדינה מנע ממנו להתממש. 
גורמים בארצות הברית טענו שעל 
שה־ לשדר  מדורו  של  ניסיונו  אף 
צבא עומד לצידו, בפועל התמיכה 

היא שברירית.
ונ־ של  האופוזיציה  נציג 

לאחר  הגיש  בוושינגטון  צואלה 
אסט־ לסיוע  רשמית  בקשה  מכן 
הדרום  מפיקוד  ואופרטיבי  רטגי 
של ארצות הברית. מגיש הבקשה 
ונ־ דיפלומט   - וקיו  קרלוס   -
ראש  של  שגרירו  משמש  צואלני 
האופוזיציה, חואן גואידו, בבירה 
אמר  לכן  קודם  האמריקנית. 
גואידו כי הנחה את נציגו בוושי־
ערוץ  שכינה,  מה  לפתוח  נגטון 
תקשורת ישיר, לקראת אפשרות 
הב־ ארצות  עם  צבאי  תיאום  של 
גור־ ואמרו  שבו  לאחרונה  רית. 
מים אמריקניים בכירים, בראשם 
הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, 
השולחן"  על  האופציות  "כל  כי 
ניקולס  של  לסילוקו  בהתייחס 
מדורו מכס הנשיאות בוונצואלה.

להשפיל את עצמו
ָעִני ְוַיֲעִמיד  ִמיד כְּ ָכל ֲאשֶׁר לוֹ, ְוָיִשׂים ַעְצמוֹ תָּ ֶאה ִלּבוֹ בְּ א ִיְתגָּ לֹּ ן שֶׁ ִראׁשוָֹנה ְלֻכלָּ
ְהֶיה  יִּ שֶׁ ֲאִפּלּו  זוֹ  ה  ִמדָּ בְּ ַעְצמוֹ  יל  ּוְלַהְרגִּ ן.  ּוִמְתַחנֵּ ׁשוֵֹאל  ַדל  כְּ קוֹנוֹ  ִלְפֵני  ַעְצמוֹ 
ְלַרֲחֵמי  ָצִריְך  ֶנֱעָזב  ְוהּוא  ְמאּוָמה  לוֹ  ֲאשֶׁר  ל  ִמכָּ ִעּמוֹ  ֵבק  דָּ ֵאין  שֶּׁ ַיְחשֹׁב  ָעשִׁיר 
ֶחם ֲאשֶׁר אֵֹכל, ְוַיְכִניַע ְלָבבוֹ ְוֵיָעִני ַעְצמוֹ,  א ַהלֶּ ָבר ֶאלָּ ל דָּ ֵאין לוֹ כָּ ַהּבוֵֹרא ָתִמיד, שֶּׁ
יד):  ח,  ָבִרים  (דְּ ֶנֱאַמר  ה  ִמזֶּ ּוְלֵהֶפְך  ִנְפָלָאה,  ה  ְסֻגלָּ ּזוֹ  שֶׁ ִפּלוָֹתיו  תְּ ֵעת  בְּ ם  גַּ ּוַמה 
זוֹ  ה  ִמדָּ בְּ ִהְתַנֵהג  ְוָדִוד  שָׁם.  ְמצּוָיה  ַהִחצוִֹנית  ְכָחה  ַהשִּׁ שֶׁ  " ַכְחתָּ ְושָׁ ְלָבֶבָך  "ְוָרם 
ל  כָּ י ֵביתוֹ  ל ַאְנשֵׁ ֲהֵרי כָּ י ָיִחיד ְוָעִני ָאִני", שֶׁ ים כה, טז): "כִּ ִהלִּ ָאַמר (תְּ ה שֶׁ ַהְרבֵּ
ִעילּוהּו  ּתוֹ ּוָבָניו ַמה יֹּ ם ֵאָליו ֲאִפּלּו ִאשְׁ ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריְך ְלֵהָעֵזר ְלַעְצמוֹ, ַמה ֻכלָּ
א ַעד ִקְברוֹ.  לּום ְיַלּוּוהּו ֶאלָּ ָמתוֹ, כְּ ֵעת ִסּלּוק ִנשְׁ ט ִלְפֵני ַהּבוֵֹרא אוֹ בְּ ְהיוֹתוֹ ִנשְׁפָּ בִּ
סוֹד  בְּ ַעְצמוֹ  ן  ִויַתקֵּ יל  פִּ ַישְׁ ְלִפיָכְך  ְוֵאיָלְך,  ֶבר  ַהקֶּ ַתח  ִמפֶּ יָניו  דִּ ֵעת  בְּ לוֹ  ֵהם  ָמה 

את. ה ַהזֹּ דָּ ַהמִּ

 

לצאת לגלות
קוֹם  ְקֵהל, קצ"ח:) ְוִהיא ֲחׁשּוָבה ְמאֹד, ִיְגֶלה ִממָּ ַהר (ַויַּ ֵסֶפר ַהזֹּ ְרׁשּו בְּ ה פֵּ ִניָּ עוֹד שְׁ
ה ַעְצמוֹ ֲהֵרי  ִכיָנה ַהּגוָֹלה. ִויַדמֶּ ָבה ֶאל ַהשְּׁ ַמִים, ּוָבֶזה ֵיָעֶשׂה ֶמְרכָּ ְלָמקוֹם ְלשֵׁם שָׁ
ִכיָנה ְוֵכֶליָה  ְלָתה שְׁ גָּ בוֹהַּ שֶׁ בוֹד גָּ י, ַמה ַיֲעֶשׂה כְּ י ִעמִּ ִמישַׁ ֵלי ַתשְׁ ֲאִני ָגִליִתי ַוֲהֵרי כְּ
ִדְכִתיב (ִיְרִמָיה  ָכל ְיָכְלּתוֹ כְּ ֵכָליו בְּ לּות. ְוָלֶזה ְיַמֵעט בְּ ת ַהגָּ ִסבַּ ָחְסרּו בְּ ּה, שֶׁ ֵאיָנם ִעמָּ
ִכיָנה  ּתוָֹרה, ְוָאז שְׁ ר בַּ ּגוָֹלה ְוִיְתַקשֵּׁ בַּ ֵלי גוָֹלה ֲעִשׂי ָלְך" ְוַיְכִניַע ְלָבבוֹ  מו, יט): "כְּ
ְרשִׁים  ָהיּו ִמְתגָּ ֶדֶרְך שֶׁ ִמיד כְּ ית ְמֻנָחתוֹ תָּ ֵרׁש ִמבֵּ ין ְוִיְתגָּ רּושִׁ ֲעֶשׂה ְלַעְצמוֹ גֵּ ִעּמוֹ, ַויַּ
קוֹם ְלָמקוֹם  ת ַרְגָליו ִממָּ ם ִאם ְיַכתֵּ ּתוָֹרה. ּוַמה גַּ ְמעוֹן ַוֲחֵבָריו ְועוְֹסִקים בַּ י שִׁ ַרבִּ
ים קמו, ה): "ִשְׂברוֹ ַעל ה' ֱאלָֹהיו", ּוֵפְרׁשּו בוֹ  ִהלִּ ִלי סּוס ָוֶרֶכב, ָעָליו ֶנֱאַמר (תְּ בְּ

 . בוֹהַּ ר ּגּופוֹ ִלְכבוֹד גָּ בֵּ ֶבר שֶׁהּוא ְמשַׁ (שָׁם ַעּמּוד א') ְלׁשוֹן שֶׁ

כ"ז לחודש

בעקבות פניות התושבים: כ-350 פחים 
מוטמנים יוחלפו בשכונות בירושלים

העירייה החלה להחליף חלק מהפחים המוטמנים בשכונות העיר בדגם 
משודרג. עלות הפרויקט: כחמישה מיליון שקלים

מ‡ פ. יוחנן

תוש־ של  בקשות  בעקבות 
בים – הפחים המוטמנים שהוצבו 
בשכונות ברחבי ירושלים יוחלפו 
ב"כל  יותר.  ורחב  משופר  לדגם 
הת־ אגף  עובדי  כי  דווח  העיר" 
החלו  ירושלים  בעיריית  ברואה 
 346 להחלפת  בעבודות  כבר 
הירושלמיות.  בשכונות  פחים 
ההחלפה:  של  הפרויקט  עלות 
ההשק־ שקלים.  מיליון  כ-5 
להתקנת  הכוללת  העירונית  עה 
ירושלים  ברחבי  מוטמנים  פחים 
עומדת על כ-150 מיליון שקלים.
פחים  שהותקנו  לאחר   
בי־ שכונות  במספר  מוטמנים 
זאב,  בפסגת  ביניהן   – רושלים 
ובהר  יעקב  בנוה  הנציב,  בארמון 
חומה – עלתה ביקורת חריפה על 
כך שהעירייה בקדנציה הקודמת 
מוטמן  אשפה  פח  בדגם  בחרה 

לשי־ נוח  ופחות  מדי  צר  זול, 
מוש. הדגם מתקלקל במהרה, כך 
מניח  פשוט  מהתושבים  שחלק 
לפח,  סמוך  האשפה  שקית  את 
מה  פנימה,  אותה  משליכים  ולא 
הדגם  תברואתי.  מפגע  שיוצר 
בפתח  מצויד  והמשופר  החדש 
שקיות  להכיל  שיכול  יותר  רחב 

אשפה גדולות.
בהר  העירייה  תוכנית  לפי 
חומה יוחלפו 75 פחים מוטמנים 

רמת  ובשכונת  המשופר  לדגם 
מוטמ־ פחים   84 יוחלפו  שלמה 
נים עד סוף ספטמבר 2019 בדגם 
הוחלפו  העיר  במרכז  גם  החדש. 
בדגם  המוטמנים  מהפחים  חלק 

החדש.
אל  יצא  כאמור,  המהלך, 
פנו  שתושבים  לאחר  הפועל 
והציפו  ליאון,  משה  העיר  לראש 
בפ־ הקיימים  הפגמים  את  בפניו 

חים המוטמנים ברחבי העיר. 

גנבי צאן ניסו להימלט - ונעצרו
המשטרה עצרה שלושה חשודים פלסטינים שניסו להימלט בנסיעה פרועה וניגוח ניידות

מ‡ פ. יוחנן
באור  מעבר  פרועה,  נסיעה 
הימל־ וניסיון  ניידות  ניגוח  אדום, 
 3 עצרו  הגבול  משמר  שוטרי  טות: 
פלסטינים ששהו בישראל באופן לא 
לגני־ חשד  היא  המעצר  סיבת  חוקי. 
בת 32 כבשים ועיזים מהכפר טייבה 
בתיעוד  גלבוע.  האזורית  שבמועצה 
נראים  המשטרה  שפרסמה  המעצר 
מהמשטרה  להימלט  מנסים  הגנבים 

תוך נהיגה פרועה.
מעצר זה הגיע כחלק מפעילות 

המשטרה נגד חוליית גנבי צאן. אמש, 
תושבי  פלסטינים  חשודים,  שלושה 
הכפר סילת אל חרתיה הסמוך לג'נין 
חדרו לשטח ישראל כשברשותם שני 
כלי רכב. השוטרים התחקו אחר עק־

בותיהם והבחינו באמצע הלילה בשני 
בנ־ החשודים  את  ששימשו  הרכבים 
סיעה על כביש 65 לכיוון מעבר ריחן 

במהירות של כ- 150 קמ"ש.
במ־ עמוסים  נראו  הרכב  כלי 
שקל כבד ובמהלך הנסיעה החל לה־
הרכבים  אחר  משטרתי  מרדף  תנהל 

ולא  פרועה  נסיעה  שנסעו  החשודים 
צייתו לרמזורים עד מעצרם של שני 
הרכבים שניגחו ניידות וניסו להימלט 

מחסימה משטרתית.
לאחר מעצרם של שלושת החשו־
דים שהיו ברכבים אותרו בשני כלי הרכב 
30 כבשים ו-2 עיזים שנגנבו באותו הלי־

לה ככל הנראה מדיר בטייבה שבעמק. 
עוד נמצאו ברכבים כלי עבודה, גנרטור 
וציוד נוסף החשוד כגנוב. בית משפט 
השלום בנצרת האריך את מעצר שלו־

שת החשודים בשישה ימים נוספים.
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גל החום הכבד באירופה: בתי ספר 
בצרפת נסגרו

באזורים מסוימים בספרד טיפסו הטמפרטורות ל-45 מעלות ◆ מומחים: גל החום קשור לשינויי האקלים

מ‡ פ. יוחנן

גל החום הכבד ברחבי אירופה נמשך 
ל-40  טיפסו  והטמפרטורות  השבוע  בסוף 
לפריז  מחוץ  פרברים  כמה  ויותר.  מעלות 
בשל  ספר  בתי  עשרות  סגירת  על  הודיעו 
ראוי.  מיזוג  ובהיעדר  הכבד,  החום  גל 
הט־ צפויות  בספרד  מסוימים  באזורים 
ובצרפת  מעלות,  ל-45  לטפס  מפרטורות 
וגרמניה נמדדו מעט מתחת ל-40 מעלות. 
המקור לאוויר החם במיוחד, ככל הנראה, 

מהסהרה.
תאפשר  כי  העירייה  הודיעה  בפריז 

לעודד  כדי  מסוימים  במקומות  חינם  חנייה 
נוספות  ובערים  ציבורית,  בתחבורה  שימוש 
רכב  כלי  כניסת  איסור  על  הוחלט  במדינה 
הכבד.  החום  גל  במהלך  לשטחן,  מזהמים 
גם  קיצוניות  מטמפרטורות  סבלה  צרפת 
חייהם  גבה  הכבד  החום  גל  אז  בשנת 2003, 
של 15 אלף בני אדם. ברחבי המדינה הופע־
לה כעת "כוננות כתומה", השנייה בחומרתה 
המקו־ והרשויות  אדומה",   "כוננות  אחרי 
לשמור  דרכים  על  לאזרחים  מייעצות  מיות 

על חום גוף רגיל ולמנוע התייבשות.
הכב־ החום  מגלי  סובלת  גם  שוויץ 
את  להשאיר  התעקשו  הרשויות  אך  דים, 

בתי הספר פתוחים במדינה, משום שאחרת 
ההורים יאלצו להישאר בבית כדי לשמור על 
ילדיהם. במדינת סקסוניה שבמזרח גרמניה, 
מהירים  בכבישים  מהירות  מגבלות  הוטלו 
בשל הסיכון הקיים במשטחי הכבישים כתו־

צאה מהחום הכבד.
לשי־ החום  גלי  את  מקשרים  מומחים 
הגלובלית  הטמפרטורות  שכן  האקלים  נויי 
תקופת  החלה  מאז  אחת  במעלה  עלו  כבר 
בגרמניה  פוטסדם  אקלים  מכון  התעשייה. 
ביותר  החמות  הקיץ  עונות  חמשת  כי  סובר 
באירופה מאז שנת 1,500 לספירה, היו כולן 

במאה ה-21.

אלביט תקים מגדלי תצפית בגבול 
ארה"ב - מקסיקו

אלביט מערכות בארה"ב זכתה בחוזה נוסף של 26 מיליון דולר לאספקת מגדלי תצפית משולבים באריזונה

מ‡ פ. יוחנן

אלביט מערכות הודיעה כי זכתה בחו־
מרשות  דולר  מיליון  כ-26  של  בהיקף  זה 
מגדלי  להתקנת  ארה"ב  של  וההגירה  המכס 
משמר  שבאחריות  באזור  משולבים  תצפית 
הגבול ("אזור האחריות") של קאזה גראנדה 
של  תקופה  במהלך  יבוצע  החוזה  באריזונה. 
חוזים  במספר  זכתה  אלביט  כה,  עד  שנה. 
מערכת  להתקנת  וההגירה,  המכס  מרשות 
אח־ אזורי  במספר  משולבים  תצפית  מגדלי 

אריזונה־ מגבול  מייל  כ-200  המכסים  ריות 
מקסיקו.

המשול־ התצפית  מגדלי  מערכת 
ומערכת  ובקרה  שליטה  מרכז  כוללת  בים 
ומרושתת,  סנסורית  רב  מגדלים,  מרובת 
הדרומי  מגבולה  חלקים  ברציפות  שמנטרת 
למרכז  נשלח  מהמגדלים  מידע  ארה"ב.  של 
הגבול  משמר  של  בתחנה  הנמצא  השו"ב 
רצי־ שטח  אחיזת  בתחנה  לסוכנים  ומספק 
סביבתית  והתמצאות  ארוכים  לטווחים  פה 
יכולת  הולם.  מענה  לשגר  להם  המאפשרת 

המסיירים  הסוכנים  בטיחות  את  משפרת  זו 
בגבול שבאזור האחריות קאזה גראנדה.

אלביט  ומנכ"ל  נשיא  הורוביץ,  רענן 
עבור  כבוד  "זהו  אמר:  אמריקה,  מערכות 
ידי  על  להיבחר  אמריקה  מערכות  אלביט 
לספק  ארה"ב,  של  וההגירה  המכס  רשות 
שחיים  אלו  של  לצרכים  שמתאים  פתרון 
ועובדים לאורך הגבול באזור קאזה גראנדה. 
פרויקט זה הנו דוגמה ברורה של המחויבות 
שלנו לספק פתרונות חדשניים, המגנים ומ־

צילים חיים".

השיבושים בפעילות ה-GPS בנתב"ג: 
האם מדובר במתקפת סייבר רוסית?

על פי דיווח בגל"צ הסיבה לשיבושים הממושכים היא פעילות אלקטרונית של הרוסים באזור ◆ ראש 
אמ"ן לשעבר: קשה לראות היגיון אסטרטגי במתקפה רוסית על ישראל

מ‡ פ. יוחנן

מתרח־ האחרונים  שבועות  בשלושה 
שים באזור נתב"ג שיבושים קשים בפעילות 
ה-GPS בו נעזרים הטייסים על מנת לבצע 
גו־ כי  דווח  בגל"צ  התעופה.  בנמל  נחיתות 
מעריכים  בפרשה  המעורבים  בכירים  רמים 
מתקפה  היא  שיבושים  לאותם  שהסיבה 
עוינת של רוסיה. עוד נחשף כי במסגרת הנ־
סיונות לפתור את הסוגיה, בימים אלו נמצא 
שם  באירופה.  בכיר  ישראלי  בטחוני  גורם 
הוא נפגש עם גורמים אמריקניים, כדי לדון 

בין היתר בנושא השיבושים.
בקשר  נמסר  התעופה  שדות  מרשות 
בוצעו  ההפרעות  ״בעקבות  לשיבושים: 
לנחיתה  הכניסה  מתהליכי  בחלק   שינויים 
והוא נעשה באמצעי הבטוח והמקצועי אשר 
בעולם  תעופה  בשדות  יומי  יום  בשימוש 
גו־ בן  התעופה  נמל  פקחי  בפרט.  ובישראל 
המ־ של  מלא  ליווי  העת  כל  מבצעים  ריון 
שלב  ובשום  והנוחתים  הממריאים  טוסים 
ה  להפרעת  הנוגע  בטיחותי  אירוע  היה  לא 
הטיסה.  ונתיבי  הניווט  דיוק  בהקשר   GPS

פועלים  ההפרעה  שהופיעה  הראשון  מהיום 
כלל הגורמים בישראל כדי להביא לפיתרון 
ההפרעה ולמצוא את מקור הבעיה״.מצה״ל 
האזרחי,  בתווך  באירוע  ״מדובר  כי  נמסר 
אשר צה״ל מסייע בו באמצעים טכנולוגיים, 
על מנת לאפשר את חופש הפעולה במרחב 
הזמן  בנקודת  ישראל.  מדינת  של  האווירי 
פעי־ על  השפעה  זה  לאירוע  אין  הנוכחית, 
לותו של צה״ל. צה״ל פועל כל העת לשימור 

חופש הפעולה והעליונות המבצעית במרחב 
הספקטרום״.

הפיקוח  אגף  ראש  ליבלינג,   רמי 
אמר  האזרחית,  התעופה  ברשות  האווירי 
ביטחונית  בעיה  "אין  כי  לדיווח  בתגובה 
וכרגע התנועה זורמת בבטיחות מלאה. בה־
בלבד,  גוריון  בן  באזור  שזה  חשבנו  תחלה 
אך עכשיו הבנו שגם למטוס בלרנקה הייתה 

בעיה דומה".

"˜וב ספרי ס"ם" עם בי‡ור 
"סול מנח"

ה  ר ו ש ב
לעולם  ושמחה 
ולהוגי  התורה, 
סת"ם  הלכות 
בהיגלות  בפרט, 
זו  אורה  נגלות 
נוסף  כרך  תורה, 
הספרים  בסדרת 
"קובץ  הנודעת 
עם  סת"ם"  ספרי 
"מנחת  ביאור 
בו  וגם  סולת", 
כבראשונות יוצא 
תור־ עולם  לאור 
ראשונים  של  תן 
ומדוקדק,  מוגה 
בביאור  ומבואר 

עמוק ורחב.

נפלאים,  ובירורים  עמוקות  מערכות  בו  כלולים  וכן 
זהב  משי  מנדל  מנחם  רבי  המובהק  הגדול  הגאון  מע"כ  ע"י 
שליט"א אשר זכה לעסוק ללבן ולבאר בהלכותיהן החמורות 
למעלה מיובל שנים, וגלוי ומפורסם שמו הטוב בעולם התו־
בחיבוריו,  תבל  פני  להאיר  זכה  ואף  הסופרים,  ובלשכות  רה 
שאמר'  'ברוך  ספרי  הראשונים,  תורת  אור  וגילוי  ובפענוח 
כבר  אשר  סולת'.  'מנחת  הנפלא  ביאורו  עם  תפילין',  ו'תיקון 
קנה לו מקום של כבוד בכותל המזרח של עולם התורה, ונת־

קבל בחיבה יתירה.

זי"ע  שלפנינו  הדור  גדולי  אצל  חביבותו  רב  ידוע  וכבר 
וש־ בחיבוריהם  והביאום  החשובים,  ספריו  על  עדיהן  שנתנו 

קלו וטרו בדבריו להלכה ולמעשה.

לפרטים בטל 052-7691225

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com :ובו‚ל

להצטרפות להגרלת דירה ברגע
במכשירי קהילות ונדרים פלוס
חפשו 'דירה ברגע' או 'איחוד הצלה'

 1,600,000

או חייגו עכשיו:

*5935
ca.1221.org.il
9401401@gmail.com

בחסות:

ההגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע'  
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ישראל

ליטא: חשש מתחנת כח 
גרעינית לא בטיחותית

הממשלה במדינה הבלטית תחלק מליוני כדורי יוד לאזרחיה, 
בעקבות חשש במדינה כי כור גרעיני הנבנה בבלארוס לא 

עומד בתנאי הבטיחות הדרושים

מ‡ פ. יוחנן
יוד  כדורי  מיליון   4 תקנה  ליטא 
פליטה  עם  תאונה  ותתרחש  למקרה 
הנבנית  גרעינית  כוח  בתחנת  גרעינית 
עם  לגבול  קרוב  בבלארוס,  אלה  בימים 
מה־ בלבד  ק"מ   50 של  ובמרחק  ליטא 
הב־ שר  סגן  הודיע  כך  על  וילנה.  בירה 
אלגי־ הבלטית  הרפובליקה  של  ריאות 

רדאס ששלגיס.  
טבליות  מיליון   4 רוכשים  "אנחנו 
אשר נועדו להגן על בלוטת התריס מפני 
לתושבים  כל  קודם  יסופקו  והן  קרינה, 
מהאתר  ק"מ  עד 30  באזור  המתגוררים 

הגרעיני", אמר ששלגיס.
ליטא  אוכלוסיית  כי  לציין  יש 
כולה היא כ-2.8 מיליון תושבים. לדברי 
השנה  במהלך  יתבצע  הרכש  ששלגיס, 
"נשארה  כי  הוסיף  השר  סגן  הנוכחית. 
עבודה טכנית: להגיע לכל אחד מן התו־
שבים ולמסור לו את התרופה עם הסבר 

איך להשתמש בה". 
בכדורים  תצויד  הבא  בשלב 
האוכלוסייה המתגוררת בשאר האזורים 
בד  ובווילנה.  הבעייתי  לאזור  הסמוכים 
דנה  מיוחדת  בין-משרדית  ועדה  בבד, 
היום בתוכנית עבודה שיש להשלים על 
תאונה  של  למקרה  מוכנה  שליטא  מנת 
של  הבנייה  הסמוך.  הגרעיני  במתקן 
של  גרעינית  כוח  (תחנת   Bel-AES

העיר  ליד   2009 בשנת  החלה  בלארוס) 
ומתבצעת  גרודנו,  במחוז  אוסטרובץ 
הממשלתית  האטום  חברת  בשיתוף 

 .Ros-Atom הרוסית
ליטא מחשיבה את התחנה הנבנית 
כלא בטיחותית וטוענת שמינסק לא עו־
מדת בסטנדרטים בינלאומיים של בטי־
בבלארוס  מנגד,  גרעין.  באנרגיית  חות 
מהלך  הן  ליטא  של  הטענות  כי  טוענים 
במי־ בבלארוס.  לפגוע  שנועד  הפוליטי 
נסק הדגישו לא פעם כי הבטיחות בת־

חנת הכוח הגרעינית תהיה בסטנדרטים 
המחמירים ביותר. 

הראשונה  היחידה  התוכניות,  לפי 
והש־ השנה,  כבר  תופעל  התחנה  של 
נייה – בשנה הבאה. בתקופה הסובייטית 
פעלה בליטא תחנת כוח גרעינית מסוג 
ארבע  עם  איגנלינה  בשם   RBMK
יחידות כוח (כורים גרעיניים), כמו הת־
חנה בצ'רנוביל, שכזכור ביחידה 4 שלה 
קרתה התאונה הקטלנית ב-26 באפריל 

 .1986
כל  את  ליטא  סגרה  השנים  עם 
הכורים, כאשר האחרון בהם נסגר לפני 
"צרנוביל"  הפופולרית  הסדרה  כעשור. 
מיחידות  באחת  צולמה   HBO מבית 
הדמיון  בשל  הליטאית  הגרעין  תחנת 
התרחש  בה  האוקראינית  לתחנה  הרב 

האסון הגרעיני החמור בהיסטוריה.

 :MAX 737-תקלה חדשה במטוסי ה
"יקורקעו לעוד חודש עד שלושה"

רשות התעופה של ארה"ב זיהתה תקלה חדשה בתוכנת המטוס, שגורמת לאף שלו לשקוע ◆ 
המטוסים מקורקעים מאז ההתרסקות באתיופיה, שגבתה את חייהם של 157 בני אדם

מ‡ פ. יוחנן

אר־ של  הפדרלית  התעופה  רשות 
תקלה  זיהתה  כי  הודיעה  הברית  צות 
 737 הבואינג  מטוס  של  בתוכנה  חדשה 
MAX. התקלה מתבטאת בכך שאף המ־
טוס עלול לשקוע באופן אוטומטי. תיקון 
בהחז־ נוסף  לעיכוב  לגרום  עלול  התקלה 

רת המטוסים לשירות.
היה   MAX  737 הבואינג  מטוס 
 - קטלניות  התרסקויות  בשתי  מעורב 
חייהם  את  שגבתה  באינדונזיה  האחת 
באתיופיה,  והשנייה  אדם,  בני   189 של 
שגבתה את חייהם של 157 בני אדם, בהם 

ראם  ושמעון  מצליח  אברהם  הישראלים 
ז"ל. 

בחברה  כי  אמרו  בואינג  בחברת 
התעופה  רשות  מטעם  בקשה  התקבלה 
הח־ עם  מסכימה  בתקלה. "בואינג  לטפל 
בק־ ועם  הפדרלית  התעופה  רשות  לטת 
שתה, ועובדת על תוכנה שתענה לבקשת 

הרשות", נמסר מהחברה.
שני גורמים המעורים בפרטים מסרו 
כי טייסים שניסו בשבוע שעבר בסימול־
טורים את תוכנת המטוס המעודכנת זיהו 
את התקלה שגורמת לאף המטוס לשקוע. 
יש לציין כי בשתי התרסקויות המטוסים 
המטוס  תוכנת  ובאתיופיה  באינדונזיה 

גרמה לאף המטוס לשקוע מטה בשל שי־
דור לא תקין של אחד החיישנים במטוס.
לה־ יכול  התיקון  כי  אמרו  השניים 
תבצע גם באמצעות שינויים בתוכנה וגם 
באמצעות החלפת פריט חומרה במערכת 
בקרת הטיסה של המטוס. אחד הגורמים 
ציין כי החלפת פריט החומרה יכול לגרום 
בחו־ לשירות  המטוס  של  חזרתו  לדחיית 
דש עד שלושה חודשים נוספים. בחודש 
התעופה  רשות  של  נציגים  אמרו  שעבר 
הפדרלית לחברות התעופה האמריקניות 
 MAX-כי האישור לחזרתם של מטוסי ה
ככל הנראה יגיע לכל המאוחר בסוף החו־

דש הנוכחי.

ההסתה של איווט עולה לשיא: "בני 
הישיבות חיים מנדבות"

כך בראיון לירון וילנסקי ויעקב ברדוגו בגלי צה"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡
איווט ליברמן שלא מפסיק בהסתה 
נגד הציבור החרדי כדי להרוויח עוד כמה 
קולות חילוניים, עלה לשיא ברף ההסתה.

בראיון לירון וילנסקי ויעקב ברדוגו 
בית־ ישראל  יו"ר  התייחס  צה"ל,  בגלי 
בני  עובדים.  לא  "הם  ואמר:  לחרדים  נו 

הישיבות חיים מנדבות".
הכנסת  את  פעמיים  שפיזר  "מי 
זעקות  והליכוד.  נתניהו  זה  שנה,  בחצי 

הנ־ הקוזאק  של  זעקות  הן  מצידם  השבר 
גזל".

את  גנץ  על  להפיל  רוצה  "נתניהו 

איווט.  תקף  הבחירות",  הקדמת  עניין 
הח־ בקבלת  אותו  שמנחה  היחיד  "הדבר 
לטות זה סקרים, ושם הוא רואה שהליכוד 

יורד. אין כאן שום דבר מלבד ספין"
יו"ר ישראל ביתנו סיים ואמר: "אם 
יגידו לי להקים ממשלה עם שלוש המפ־
בה נסכים על קווי היסוד - אתמוך  לגות 
אנחנו  בחירות.  ללא  ממשלה  בהרכבת 
רוצים ממשלה של שלוש המפלגות: הלי־

כוד, כחול לבן וישראל ביתנו".

http://bit.ly/2x7AEaw-grafolog
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86 שנה למלך החזנים ר' 
יוסף רוזנבלט

יוסלה לא נתן להצלחתו הגדולה ושמו העולמי לסחרר את ראשו 
והוא תמיד נשאר יהודי חרדי ששומר על כל מצוה קלה כחמורה, 
בעל צדקה גדול והיה אדם עממי נוח לבריות, מתיידד עם כל אדם

מ‡: יר‡ל לבי‡

מכולם,  הגדול  החזן  רוזנבלט  יוסלה 
שעד היום לא נמצא לו מחליף, נולד לפני 137 
פולין,  במרכז  "סטאדזוב"  בשם  בעיירה  שנה 
אביו של יוסלה שהיה בעצמו חזן הבחין בכ־
שרונו המוסיקלי הנדיר של יוסלה הקטן, ועוד 
בגיל צעיר מאד לקח אותו שסייע לו בשירתו 
בבית הכנסת, עד מהרה יוסלה גנב את ההצגה 
ויצא שמעו "כילד פלא" אלפים באו לשמוע 
צעיר  בגיל  ונישא  כשבגר  היפה,  שירתו  את 
ראשי  כחזן  שנים  מספר  במשך  לשמש  והחל 

בכמה מהקהילות הגדולות באירופה.
לאוקינוס,  מעבר  שמעו  יצא  מהרה  עד 
והוצעו לו הצעות מפתות למשרת חזן באחת 
ה  בן  יוסלה  יורק,  בניו  העשירות  הקהילות 
25 היגר לניו יורק והחל לשמש במשרת חזן 
העשירות  הקהילות  של  הכנסת  מבתי  בכמה 

בארה"ב.
מספרים שהחזן העולמי משה קוסביצ־
במקום  החזן  שהוא  עצמו  על  פרסם  פעם  קי 
במקום  למה  אותו  שאלו  בעולם,  השלישי 
שני"  אין  "ליוסלה  כי  השיב,  והוא  השלישי 

ולכן נותר לי רק המקום השלישי.
המ־ לאור  יצאה  תקופה  באותה  בדיוק 
והקלטותיו  אדיסון,  של  הגראמופון  צאת 
של יוסלה רוזנבלט היו בין הפקות המוסיקה 
עת  באותה  בעולם,  לאור  שיצאו  הראשונות 
היו פרימיטיביות ונעשו באופן  כשההקלטות 
היו  חשמליות,  הגברה  מערכות  ללא  מכני 
מו־ הקלטת  על  פעמים  הרבה  לחזור  צריכים 
סיקה כדי שתצא מוצלחת, למרות הכל העידו 
טכנאי ההקלטה, שאצל רוזנבלט תמיד הצלי־

חו בפעם הראשונה בגלל קולו החזק והצלול, 
לא  הרקע,  ורעשי  והחריקות  השנים  מרחק 
יכולים להסתיר את שירתו היפה וקולו הנדיר 

של יוסלה.
ושמו  הגדולה  להצלחתו  נתן  לא  יוסלה 
נשאר  תמיד  והוא  ראשו  את  לסחרר  העולמי 
כח־ קלה  מצוה  כל  על  ששומר  חרדי  יהודי 
נוח  עממי  אדם  והיה  גדול  צדקה  בעל  מורה, 

לבריות, מתיידד עם כל אדם.
יש  לרוזנבלט,  שקשור  מעניין  סיפור 
יורק,  לניו  פילדלפיה  בין  רכבת  קוו  בארה"ב 
הקו הזה נקרא "קו רוזנבלט" ומעשה שהיה כך 
היה, פעם אחת הוא היה צריך להופיע בקונצ־
רט בניו יורק, שהכנסותיו לצדקה, באותה עת 
הוא שהה בפילדלפיה, והיו לו עיכובים כשה־
תברר לו שהוא לא יכול להגיע בזמן לקונצרט 
בדרך הרגילה הוא לא רצה לאכזב את הקהל 
ולקלקל את המופע, הוא שכר רכבת שלימה 
שתביא אותו אקספרס לניו יורק, באותה הר־

כבת ישב רק נוסע אחד, יוסלה
רוזנבלט למרות שזה עלה לו הון עתק, 
לה־ אמור  היה  לא  הוא  הצדקה  מופע  ועבור 

את  עשה  הוא  זאת  למרות  פרוטה,  רוויח 
הנהלת  נתנה  המעשה  לזכר  הנאצל,  המעשה 
הרכבת לקו את השם "רוזנבלט" בעת הנסיעה 
המפורסם "שיר  הניגון  את  הלחין  הוא  ההיא 
המעלות" שמושר עד היום כמעט בכל שמחה 

יהודית לפני ברכת המזון.
מאמין  שהיה  הטוב  ומזגו  הנוח  אופיו 
הוא  בעוכריו,  דבר  של  בסופו  היו  אדם  לכל 
להש־ אותו  שפיתו  נוכלים  של  בידיהם  נפל 
הנוכלים  אותם  יהודי,  עיתון  בהוצאת  קיע 
רוזנבלט  יוסלה  את  והותירו  בכספים  מעלו 
תקו־ באותה  גדולים,  חובות  ועם  כספו  ללא 
פה שהוא היה נתון במשבר כלכלי, באה אליו 
הצעה מפתה להופיע באופרה בתפקיד ראשי 
סירב  יוסלה  אברהם",  עבד  "אליעזר  בתור 
לו  שהוצע  עד  הגיע  המצב  דתיות,  מסיבות 
הימים  באותם  עתק  סכום  לערב,  דולר!  אלף 
שהיה יכול להוציאו מעל הצרות, יוסלה עמד 

בנסיון וסירב בכל תוקף להופיע באופרה.
בארץ  לביקור  נסע  יוסלה  בשנת 1933 
מופיע  כשהוא  סרט  עליו  צולם  ואף  ישראל, 
ושר במקומות היסטוריים, היה לי מורה יליד 
ירושלים שסיפר לי שהוא זוכר בתור ילד את 
בירו־ העתיקה  בעיר  בשבת  שהתפלל  יוסלה 
המקום  החסיד"  יהודה  רבי  "בחורבת  שלים, 
הח־ על  ניתלו  והאנשים  לפה  מפה  מלא  היה 

לונות.
כשהוא  הצטלם  הוא  הצילומים  במהלך 
עומד על סירה בים המלח ושר, באותו היום 
רגיל  היה  שלא  ויוסלה  במקום,  עז  חום  שרר 
לחום כזה קיבל לפתע התקפת לב ונפטר בן 
בת־ קיבל  היהודי  העולם  כל  במותו,  היה   51
דהמה את הידיעה המרה על מותו של הזמיר 
בי־ הזיתים  בהר  נטמן  והוא  רוזנבלט,  יוסלה 

רושלים.
כינורי  לאבל  "הפך  לו:  ספד  קוק  הרב 
הכריזו  לזכרו  כמחווה  בוכים".  לקול  ועוגבי 
הרבנים שביתה ממלאכה בארץ בעת שהובא 

למנוחות בהר הזיתים.
על קברו של החזן יוסף רוזנבלט נכתב 
כך: פ"נ החזן העולמי המפורסם נעים זמירות 
ישראל שליח ציבור נאמן לשולחיו חביב העם 
מידות  בעל  ערך  יקר  אדם  הלבבות.  ומעורר 
רפאל  בהר"ר  יוסף  ר'  חו"פ  ונעלות  תרומיות 
שלום ראזענבלטט זצ"ל נפטר בירושלים בשם 
טוב בהעלותו בפעם הראשונה לארץ ישראל 
אור ליום שני כ"ה סיון תרצ"ג בשנת החמשים 
האי  על  ובגולה  בארץ  המספד  ויגדל  ואחת 

שופרא דבלי בארעא.
גרשי  אירגן  שנה  כל  כמו  השנה 
הזיתים  שבהר  לקברו  עלייה  ברייטשטיין 
מוטי  ביניהם  חזנות   וחובבי  חזנים  קבוצת 
בויאר בנימין נויפלד שלום שטיינברג משולם 
...ושרו  קלצקין  י.מ.  סלנט  ישראל  גוטפרב 

משיריו ולמדו משניות לזכרו .

שר הפנים חתם על צו לשינוי שמה 
של נצרת עילית

שר הפנים הרב אריה דרעי חתם על הצו- ושמה של העיר נצרת עילית שונתה באופן רשמי 
ל"נוף הגליל"

מ‡ פ. יוחנן
שר הפנים הרב אריה דרעי חתם 
על הצו הרשמי לשינוי שמה של העיר 
מהיום  החל  שתיקרא  עילית-  נצרת 
דרעי  החתימה  במעמד  הגליל".  "נוף 
היפה  העיר  כי  משוכנע  ״אני  כי  אמר 
ולהתפתח  לשגשג  תמשיך  הגליל  נוף 

לרווחת תושביה״
ראש  יזם  חודשים  מספר  לפני 
משאל  פלוט,  רונן  גליל,  נוף  עיריית 
שם  שינוי  לגבי  העיר  תושבי  בקרב 
בהחל־ תמכו  התושבים  רוב  העיר. 
שינוי  תהליך  הגליל.  לנוף  השם  פת 
השמות  ועדת  באישור  החל  השם 
בחתי־ כאמור  והסתיים  הממשלתית, 

מת השר הרב דרעי על תיקון הצו.
הגיע  העיר  שם  את  לשנות  הרצון 

במטרה ליצור הפרדה מוחלטת לעיר הע־
הזמן  לצידה. "הגיע  השוכנת  נצרת,  רבית 
העיר  ראש  הסביר  לבלבול",  קץ  לשים 
עילית  נצרת  שנים,  "אחרי 62  פלוט  רונן 
לא צריכה להצטדק שהיא לא נצרת, אנחנו 
מקבל  הוא  כי  הוסיף  פלוט  נפרדת".  עיר 
בטעות זרי פרחים המיועדים לנצרת, בגלל 

השם הדומה בין שתי הערים נוצר בלבול 
גדול, שהגיע הזמן לשנותו.

נצרת,  של  שכונה  לא  "אנחנו 
עפולה  כמו  איננו  נפרדת.  עיר  אלא 
שכונות"  שהן  עילית  ויקנעם  עילית, 
מב־ נחמד,  שם  "נקבל  פלוט.  הבהיר 

טיח! ומשרד הפנים יאשר"

נעצרו ערבים ממזרח ים שרכשו 
נשק דרך ה'רשת האפלה'

פעילות סמויה הביאה למעצרם של 2 אחים, לאחר שפעלו ברשת ה'דארק נט', לרכישת 
אמצעי לחימה מחו"ל

מ‡ פ.  יוחנן
של  הפעולה  משיתוף  כחלק 
האכיפה  רשויות  עם  ישראל  משטרת 
במדינות ברחבי העולם, פתחה המש־
טרה במהלך החודש האחרון בחקירה 
סמויה שהתנהלה תחת צו איסור פר־
לחימה  באמצעי  סחר  שעניינה  סום, 
הרשת  נט',  ה'דארק  רשת  באמצעות 
שעפ"י  לאחר  באינטרנט,  האפלה 
ע"י  פניה  באמצעותה  נעשתה  החשד 
תושב ישראל לרכישת אקדח ושילוחו 

לישראל.
החקירה  של  התקדמותה  עם 
של  הסייבר  חוקרי  פעלו  הסמויה, 
המשטרה במגוון אמצעים טכנולוגיים 
מתקדמים לאיסוף ראיות נגד החשוד  
החשד  שעפ"י  י-ם,  ממזרח  המרכזי, 
פנה באמצעות האינטרנט לאדם אחר 

הנמצא בחו"ל ורכש ממנו אקדח מסוג 
'גלוק', עבורו שילם במטבע וירטואלי 

סכום שווה ערך לכ – 1400 דולרים.
המשטרה,  בחקירת  עלה  עוד 
שילוח  אופציות  בדק  אף  החשוד  כי 
שונות, באמצעותן עפ"י החשד ביקש 
לשלוח את האקדח על מנת שלא יית־

פס ע"י רשויות החוק.
החשוד  נעצר   13.6.19 בתאריך 
קשר  החשד  שעפ"י  ואחיו  המרכזי 
עמו קשר בביצוע העבירה וידע אודות 
הובאו  הם  הנשק.  ורכישת  כוונותיו 
לחקירה בחשד ליבוא נשק בלי רשות, 
לביצוע  קשר  וקשירת  נשק  החזקת 

פשע.
החשוד (26) המרכזי הובא אמש 
השלום  משפט  בית  בפני  נוספת  פעם 
הפרקליטות  הגישה  שבמהלכו  לדיון 

הוא  ושבסיומו  נגדו,  תובע  הצהרת 
מגבילים  ותנאים  בית  למעצר  שוחרר 
שוחרר  הנוסף,   (32) נוספים.החשוד 
בראשית  המשפט  בית  ע"י  בתנאים 

השבוע.
התקדמו־ עם  ציינו,  במשטרה 

חדשות  ושיטות  הטכנולוגיה  של  תה 
המרשתת  באמצעות  עבירות  לביצוע 
יש־ משטרת  מפתחת  ובחו"ל,  בארץ 
לפעול  יכולותיה  את  במקביל  ראל 
ואתרים  רשתות  באותן  סמוי  באופן 
עם  הדדית  והפריה  סיוע  שיתוף,  תוך 
רשויות האכיפה ברחבי העולם. באמ־
צעות הטכנולוגיה המתקדמת הקיימת 
הצ־ אלו,  פעולה  ושיתופי  במשטרה 
של  לזהותם  להגיע  נוספת  פעם  לחנו 
נשק  ייבוא  ניסיון  ולסכל  החשודים 

בלתי חוקי לתחומי מדינת ישראל.

לראשונה ב"מאור חיים" בעיה"ק 
צפת: מעמד פדיון פטר חמור

מעמד מרגש של קיום מצוות פדיון פטר חמור התקיים חמישי שעבר ברחבת ביהמ"ד פאר 
הנצח ברסלב בקרית מאור חיים בעיה"ק

מ‡: יר‡ל לבי‡
ברחבת ביהכנ"ס פאר הנצח ברסלב התקיים מעמד נדיר 
ומיוחד של מצוות פדיון פטר חמור ע"י חמור שנקנה במיוחד 

ע"י הרב אוריאל בוטשאן כדי לקיים את המצוה הנדירה.
מאות  ובהשתתפות  עם  ברוב  התקיים  הנדיר  המעמד 
שמתקיים  ראשונה  פעם  זה  שכן  צפת  עיה״ק  מבני  רבות 

ב"קרית מאור חיים" מיום היווסדה בצפת מעמד שכזה.
במעמד השתתפו רבנים חשובים וביניהם: המרא דאת־
רא הגאון רבי אליעזר ארנסטר שליט"א הרה"ג רבי נחמן קע־
ניג שליט"א מו"צ קהילת ברסלב ננמ״ח ומו"צ דבית ההוראה 

פאר הנצח – עמלים ועוד.
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רובח

ברבבניורמבביורחפרבובעמרמו
ווםי
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רובח

ופרוסוחייםרינבןיונימחרןנבורבביבורנמנרמו
יוםמנחםבוין
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רובח

בעברכונכמורמסווירעיייבריןסטוין


