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הכונו לפקקיםפיגוע דריסה

מחאת בני העדה האתיופית צפויה להתחדש ◆ 
למרות בקשת המשפחה של ההרוג להרגיע את 
הרוחות, מבהירים גורמי המחאה: מפגינים כדי 

שלא יהיה עוד סלומון טקה

מתגרים בטראמפ

איראן תודיע היום כי היא תגדיל את העשרת האורניום ב-5% ◆ נשיא צרפת שוחח עם רוחאני והשניים סיכמו על 
חידוש התנאים לדיאלוג בין איראן למעצמות

5 חיילים נפצעו 
בתאונת פגע 

וברח במחסום 
חיזמא שליד 

ירושלים, הנהג 
הפוגע ברח 

ובצה''ל פתחו 
בסריקות אחריו 

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

להעתיק,  אין  הבינלאומי,  החוק  פי  ועל  תורה  דין  פי  על 
ולא  דיגיטליים)  או  (פיזיים  מידע  במאגרי  לאכסן  להעביר, 
הכתבות,  בתוכן  שימוש  לעשות  אין   | אחר  אמצעי  בשום 
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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טבריה
תל אביב39-25

31-25

ירושלים
באר שבע31-21

34-22

אילת
42-28

תחזית להיום:

שערים יציגים

נ‡ה,  ע„   חל˜י מעונן  היום: 
בעונה.   ר‚ילו יהיו   הטמפרטורו
בעי˜ר  החום  בעומסי  הכב„ה 

במיור החוף ובפלה. 

מה   ה˜ל עם  נ‡ה  לרוב  מחר: 
בעומסי החום.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5620
4.4747
4.0134
2.5007

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„
למ‡מ בריטניה מˆטרפ

אחד מהסמלים הבולטים של אנגליה בכלל 
ולונדון בפרט הוא הגלגל הענק שמסתובב 
פעם  מטבעו  גלגל  התמזה.  נהר  גדות  על 
למטה ופעם למעלה. אחד מהפוליטיקאים 
פעם  זאת  הגדיר  הבכירים  הישראלים 
כשאמר - בפוליטיקה עליך להישאר תמיד 
על הגלגל. ואכן, פוליטיקאים שנותרו על 
הגלגל הצליחו ברוב המקרים להתאושש. 
רבים  עוד  כך  נתניהו,  הממשלה  ראש  כך 

אחרים.

בימים האחרונים נראה כי הגלגל בבריטניה 
ההתרחקות  משהיה.  אחר  לכיוון  נוטה 
הפכה  טראמפ  שלטון  שתחת  מארה"ב 
משותפת.  וברית  אינטרסים  זהות  להיות 
והפוליטיקה  באופק  נראה  מיי  עידן  תום 
כמו המדיניות הרשמית של בריטניה הפכו 
להיות שונים. קרובים יותר לארה"ב, רחו־
מאיראן,  שמורכב  הרשע  מציר  יותר  קים 

סוריה ורוסיה.

תפיסת מכלית הנפט האיראנית היא צעד 
מעזות  היו  אירופה  ממדינות  רבות  שלא 
יד  אוזלת  שמוכיחים  האירופאים  לבצעו. 
גדולה כאשר אינם מטילים מחדש סנקציות 
על איראן על אף שזו מפרה את ההסכם עליו 
חתמה עמן, היו מוותרים גם על הברחת נפט 
לסוריה בכדי שלא להסתבך עם האיראנים. 

לא בריטניה בעידן החדש.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

להוˆי‡ יין מן הסלע
חדר מלא באבנים

בשבת ג' תמוז מלאו 25 שנה להסתלקותו 
של כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א

האדמו"ר  על  סופרו  כבר  סיפורים  רבבות 
מזכירו  שסיפר  אחד  סיפר  להלן  זיע"א. 

הרב יהודה לייב גרונר:

בשנה,  שנה  מדי  לרבי  מגיע  שהיה  חסיד 
הפסיק להגיע במשך כמה שנים. יום אחד 
שוב הגיע לרבי, וכשנכנס ל"יחידות", הת־

עניין הרבי אם קרה משהו.

החסיד השיב לרבי כי ביקש לחסוך לו דא־
גות, ונמנע מלספר לו על צרותיו.

"אתה רואה את החדר הזה?!" שאלו הרבי 
שירדו  אבנים  מלא  סביב. "החדר  והצביע 
מלבם של יהודים שדיברו על מצבם. בחדר 
הזה נמצאות אלפי אבנים והחדר הזה יכול 

להחזיק את הצרות של כל עם ישראל."

// בר המערכ„

12-

MI

02-5476999

להצטרפות 
לללחץ כאן

חמישה חיילים נפצעו בפיגוע 
דריסה בחיזמא

לוחמי צה״ל הגיעו למרחב במהלך משימה מבצעית ◆ הפצועים פונו לקבלת 
טיפול רפואי בבית חולים

'חרי' בכ :‡מ
מתחקור ראשוני של צה"ל 
לפיגוע הדריסה סמוך לכפר חיז־
מא שבמרחב החטיבה המרחבית 
צה״ל  "לוחמי  כי,  עולה  בנימין, 
משימה  במהלך  למרחב  הגיעו 
רכב  מפגיעת  כתוצאה  מבצעית. 
נפצעו חמישה לוחמי צה"ל. הפ־
צועים פונו לקבלת טיפול רפואי 
מדובר  נמסר  כך  חולים",  בבית 
במ־ סורקים  צה"ל  כוחות  צה"ל. 
נסיבות  הפוגע.  הרכב  אחר  רחב 

האירוע עדין בבדיקה.

הר  הדסה  החולים  מבית 
החולים  לבית  כי  נמסר  הצופים 
 30 כבן  אחד  פצוע  הלילה  פונה 
מאירוע דריסה באזור חיזמא, מצבו 
קל עד בינוני, סובל מחבלת גפיים 
ונמצא בהכרה מלאה. משערי צדק 
 3 הגיעו  החולים  לבית  כי  נמסר 
פצועים מהאירוע בחיזמא, פצועה 
ופצוע  בינוני  עד  קל  במצב  ופצוע 
הן  הפציעות  כלל  קל  במצב  נוסף 
הועברו  הפצועים  הגפיים,  באזורי 

להמשך בדיקות וטיפול.
דוד  מד"א  פאראמדיק 

טרכטנברג סיפר: "כשהגענו המ־
קום היה חשוך, ראינו 4 פצועים 
היו  כולם  הכביש  בצד  שוכבים 
גבר  מהם  אחד  מלאה,  בהכרה 
מחבלות  סבל  השלושים  בשנות 
 20 כבת  צעירה  ובגפיים,  בפנים 
סבלה מחבלה בראש ובפנים ו-2 
סבלו   20 כבני  נוספים  צעירים 
להם  הענקנו  בגפיים.  מחבלות 
טיפול רפואי מהיר בשטח ופינינו 
החולים  לבתי  בדחיפות  אותם 
כששניים מהם במצב בינוני ו- 2 

במצב קל".

http://bit.ly/2FvdLlN-adr
https://shaharit.com/#subscribeNow
mailto:office@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 
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ארדואן הדיח 
מתפקידו את נגד 

הבנק המרכזי
בכירים לשעבר בבנק המרכזי מתחו ביקורת על המהלך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טאיפ  רג'יפ  טורקיה,  נשיא 
הכל־ את  לשקם  המעוניין  ארדואן, 
הפ־ לאור  במדינה  המקרטעת  כלה 
לרשויות  הבחירות  במערכת  סדיו 
מורט  פיטר  את  הדיח  המקומיות, 
של  המרכזי  הבנק  נגיד  ג'טינקיה, 
סיום  טרם  אחת  שנה  זאת  המדינה, 
צפוי  זאת  במקום  הרשמי.  תפקידו 

להתמנות לתפקיד סגנו. 

המרכ־ בבנק  לשעבר  בכירים 
של  המהלך  על  ביקורת  מותחים  זי 
"יביא  הדבר  כי  וטוענים  ארדואן 
במ־ המוסדי  במבנה  קשה  למכה 
הפיטורים  פרשנים,  לטענת  דינה". 
מחדש  להצית  עלולים  המפתיעים 
בנוגע  המשקיעים  חששות  את 
ול־ המרכזי,  הבנק  של  לעצמאותו 
חבל בעלייה האחרונה בערך הלירה 

הטורקית שהחלה לאחרונה. 

איראן: תחל להעשיר אורניום אל מעבר 
לרף שנקבע בהסכם הגרעין

איראן תודיע על הגדלת העשרת האורניום לרמה של 5%

מ‡ ‡ברהם ויסמן

איראן צפויה להודיע היום על כוונתה 
מעבר  אל  האורניום  העשרת  את  להעלות 
הוחלט  עליו  אשר   ,3.67% ה-  של  לרף 
ואיראן  המעצמות  שחתמו  הגרעין  בהסכם 

תכנית  על  למו"מ  האיראני  הנציג  ב-2015. 
העלאת  על  להודיע  שצפוי  זה  הוא  הגרעין 
האמו־ לרמה  האורניום  העשרת  רמת 
שמתוכננת  עיתונאים  מסיבת  במהלך  רה, 

להיערך במהלך היום.
הג־ על  להודיע  צפוי  האיראני  הנציג 

ברת העשרת האורניום אל מעבר לרמה של 
.5%

את  להפר  איראן  ממשיכה  בכך 
האמריקנית  הפרישה  לאור  הגרעין,  הסכם 
להגן  האירופית  המסוגלות  וחוסר  מההסכם 

על המשק האיראני. 

איראן: הדיווחים על תפיסת מכלית נפט 
בריטית שגויים

כזכור, כוחות מיוחדים בריטים השתלטו על מכלית נפט איראנית שהייתה בדרכה לסוריה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
כך  על  הדיווחים  את  הכחישה  איראן 
שכוחותיה לכדו מכלית נפט בריטית שנעה 
איראן  שפרסמה  בהודעה  הפרסי.  במפרץ 
את  "מפוברקים".  הללו  הדיווחים  כונו 
שגויים  הללו  שהדיווחים  כך  על  ההודעה 

פרסמה סוכנות הידיעות אירנ"א. 
קודם לכן דיווחו מקורות שונים על כך 
את  הנושאת  וויאג'ר",  "פסיפיק  שהמכלית 
דגל בריטניה, נעצרה בשטח המפרץ הפרסי.

בריטניה  כזכור, 
שעבר  בשבוע  לכדה 
איראנית  נפט  מכלית 
לסו־ בדרכה  שהייתה 
מיוחדים  כוחות  ריה. 
עצרו  בריטניה  צבא  של 
שתכננה  המכלית  את 
הסנקציות  את  להפר 
על  אירופה  שהטילה 

סוריה. 

 Dooris
ליהנות מהמראה 
להירגע מהשקט.

Dooris דלתות פנים המתאפיינות בעיצובים ורמה אירופאית, בסגנונות 
וינטג' יוקרתיים המביאים ז'אנר חדש ומיוחד לתרבות הדיור בישראל.

100% פולימר 
ללא מעורבות 

עץ

מבודדת 
 תרמית 
חום / קור

 אקוסטית 
42 דציבל 

היחידה בארץ

מוגנות 
לחלוטין ממים

15 שנות 
אחריות

15
עיצובים 
בלעדיים
בישראל

058-5370344 | ירושלים, לתיאום והזמנות: 054-8836638  קניון רמות קומה 3 

או לחצו כאן
DoorisDelet@gmail.com

mailto:DoorisDelet@gmail.com
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מצווה 
לתרום 
ממעשר

 ₪240,000
ב-150 

תשלומים
רו"ח 

זיו האפט 
BDO

בהכוונת 
גדולי הדור 

שליט"א
ייעוץ משפטי 

יגאל ארנון 
ושות'

ממשיך להסית נגד הציבור החרדי

ליברמן: ממשלת אחדות ללא החרדים. כחול 
לבן  והליכוד: ממשלת אחדות ללא ליברמן

בעוד ליברמן מסית נגד הציבור החרדי וקורא להקמת ממשלת אחדות – ללא החרדים בכחול לבן 
ובליכוד חושבים אחרת ◆ בכירים בשתי המפלגות הודיעו: אם המצב בסקרים יימשך כך, נקים ממשלה 

יחד – ללא ליברמן

מ‡: ח. פרנ˜ל

יו''ר ישראל ביתנו  ממשיך  בראיונות 
סוף השבוע להצהיר כי לאחר הבחירות יכפה 
ממשלת אחדות ללא החרדים והדתיים. אך 
שלו,  ההסתה  במשא  ממשיך  ליברמן  בעוד 
בכי־ כי  סגל  עמית  העיתונאי  אמש  חשף 
לאחד  כי  הבהירו  ובליכוד  לבן   בכחול  רים 
הבחירות יתברר שאכן  אין  הכרעה ברורה 
בגושים, הם לא יילכו לבחירות נוספות, אלא 
ישאפו להקמת ממשלת אחדות. מצב זה לא 
רוצה  לא  הליכוד   הצדדים.  לשני  נוח  יהיה 

להזמין את כחול לבן לממשלה 
לבן  ובככחול  החרדים,  בלי  
לשבת  שלא  בדרישתם  דבקים 
תחת נתניהו. אך גורמים בשתי  
נלך  אם  מבהירים:  המפלגות 
יהיה  זה  אחדות,  לממשלת 
בו.  צורך  לנו  אין  ליברמן.  ללא 
ליברמן  השארת  כזה,  במקרה 
תיק  את  תשחרר  באופוזיציה, 
ליברמן,  דורש  אותו  הביטחון, 
מפלגות,  עוד  לצרף  ותאפשר 

עליהן הטיל ליברמן ווטו.

גורם שיעי בכיר באיראן 
מאיים: בריטניה צריכה 

לפחד מתגובתה של איראן 
ללכידת מכלית הנפט

איום נוסף לבריטניה שיגר מפקד במשמרות המהפכה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

מכ־ לכידת  על  זועמת  איראן 
לית הנפט שהייתה בדרכה לסוריה 
צבא  של  מיוחדים  כוחות  ידי  על 
בריטניה. איש דת שיעי בכיר הזהיר 
מתגו־ לפחד  עליה  כי  בריטניה  את 
בתה של ארצו למהלך. לדבריו, ''על 
בריטניה לפחד מתגובתנו לתפיסת 

המכלית''. 

מוסאבי  עלי  מוחמד  האיש, 
במועצת  כחבר  המשמש  ג'זאיירי, 
שמפקחת  האיראנית  המומחים 
הגדיר  העליון,  המנהיג  פעילות  על 
חו־ כבלתי  הבריטית  הפעולה  את 
אחר  מבכיר  הגיע  נוסף  איום  קית. 
מפקד  רזאי,  מוחסן  ברפובליקה, 
הזהיר  אשר  המהפכה  במשמרות 
איראן  של  מתגובתה  בריטניה  את 

ללכידת המכלית. 

נשיא ארה"ב ייפגש 
עם אמיר קטאר 
מוחמד בן תאני
הפגישה תתקיים ביום שלישי הקרוב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
במ־ הגואה  המתיחות  ברקע 
מדינות  ממנהיגי  אחד  הפרסי,  פרץ 
המפתח במפרץ, אמיר קטאר מוחמד 
בן תאני, צפוי להיפגש ביום שלישי 
הקרוב עם נשיא ארה"ב דונלד טרא־
מפ. הפגישה צפויה להתקיים בבית 
הלבן, כך הודיעו צוותים אמריקנים.

עם  קשרים  מקיימת  קטאר 
איראן. אך יחד עם זאת, המדינה הע־
רבית משתפת פעולה גם האמריקנים 
משטחה.  לפעול  לארה"ב  ומאפשרת 
ייתכן כי הממשל האמריקני רואה בק־
טאר מדינה שתוכל להשפיע על איראן 
לפתוח במו"מ עם ארה"ב על פתיחת 

הסכם הגרעין ושרטוט הסכם חדש. 

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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ברקע ההודעה של איראן: הסוכנות 
הבין-לאומית לאנרגיה אטומית 

תקיים כינוס מיוחד שיעסוק בהפרה 
האיראנית של הסכם הגרעין
בולטון קרא ללחוץ על איראן לנטוש את שאיפותיה הגרעיניות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לא־ הבינלאומית  הסוכנות 
במטרה  תתכנס  אטומית  נרגיה 
האירא־ להחלטה  בתגובה  לדון 
הגרעין  הסכם  את  להפר  נית 

כך  המעצמות.  עם  חתמה  עליו 
לביטחון  האמריקני  היועץ  אמר 
בחשבונו  בולטון.  ג'ון  לאומי, 
בולטון  כתב  החברתית  ברשת 
כדי  במיוחד  תתכנס  הסוכנות  כי 

על  הגרעין  הסכם  בהפרת  לדון 
ידי איראן.

"יש  כי  עוד,  כתב  בולטון 
את  לנטוש  איראן  על  ללחוץ 

שאיפות הגרעין שלה".

חבר פרלמנט רוסי מעריך: 
מחאת יוצאי אתיופיה תסתיים 
עם הפגזה ישראלית מהאוויר

חבר הפרלמנט הרוסי אמר כי ישראל מכירה רק דרך פעולה שכזו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
תקף  ברוסיה  פרלמנט  חבר 
יוד־ היא  כי  בטענה  ישראל  את 
באמצעות  רק  בעיות  לפתור  עת 
הרמת מסוק לאוויר והפגזת מפרי 

מו־ "ההיסטוריה  לדבריו,  הסדר. 
בעיות  פותרת  שישראל  כיחה 
לאוויר  מסוק  הרמת  ידי  על  רק 
דיכאו  תמיד  הישראלים  והפגזה. 
נשק.  באמצעות  כאלו  אירועים 

גם  המצב  יהיה  שזה  ספק  לי  אין 
למחאת  בהתייחס  אמר  הפעם", 
העדה האתיופית כנגד המשטרה, 
צעיר  של  מותו  בעקבות  שפרצה 

אתיופי שזרק אבנים על שוטר. 

 רוסיה מאשימה: ההשתלטות 
על מכלית הנפט תוכננה מראש

לפי הודעת משרד החוץ הרוסי, התגובות של ארה"ב ובריטניה הוכיחו זאת

מ‡ ‡ברהם ויסמן
רוסיה מאשימה את ארה"ב 
על  ההשתלטות  כי  ובריטניה 
הייתה  האיראנית  הנפט  מכלית 
הרו־ החוץ  משרד  לפי  מתואמת. 

מבריטניה  שהגיעו  התגובות  סי, 
הב־ ההשתלטות  לאחר  ומארה"ב 
ריטית על מכלית הנפט האיראנית 
מדו־ כי  מוכיחות  הפרסי  במפרץ 
מראש.  שתוכנן  במהלך  היה  בר 

התגו־ כי  נטען  המשרד  בהודעת 
בות שהגיעו בעקבות ההשתלטות 
מכיוונן של ארה"ב ובריטניה מא־
ששות את החשש כי ההשתלטות 

הייתה אירוע מתוכנן. 

072-2704377

17:00 11.7
15

02-6456222  15

http://www.kivun.org.il/marketing/?utm_source=Shacharit
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איראן: ''כמות המים הכבדים 
במדינה עלתה מעבר למותר 

בהסכם הגרעין" 
לדברי יו"ר וועדת החוץ והביטחון האיראני, אין מדובר בהפרה של הסכם הגרעין 

מ‡ ‡ברהם ויסמן

מודיעה  הרשמית  איראן 
הגרעין:  הסכם  הפרת  על  כי 
והביטחון  החוץ  ועדת  יו"ר 
מוג'תבא  האיראני,  בפרלמנט 
הע־ ארצו  כי  אמר  א-נור,  דו 
הכבדים,  המים  כמות  את  לתה 
לפי  אסורה  שהייתה  לרמה 

הידי־ בסוכנות  הגרעין.  הסכם 
כי  דווח  מהאר  האיראנית  עות 
מאפשר  הגרעין  שהסכם  בעוד 
של  טון   130 להחזיק  לאיראן 
מים כבדים, איראן הגדילה את 
ביותר  כעת  ומחזיקה  הכמות 

מ-130 טון של מים כבדים. 
כי  הבהיר  האיראני  הבכיר 
ארצו "תעלה את כמות האורניום 

ההע־ שיעור  את  וגם  המועשר 
לה  שיספיק  לשיעור  עד  שרה 
לקיים את הפעילויות האזרחיות 
מדובר  אין  כי  טען  בנוסף  שלה". 
בהפרה של הסכם הגרעין משום 
המאפשר  סעיף  יש  שבהסכם 
הסיכומים  את  לבטל  אחד  לצד 
במקרה שצד אחר הפר קודם את 

ההסכם. 

שקד תחבור לליברמן? 
"אפשר לדבר"

אביגדור ליברמן לא שולל אופציה לצרף למפלגתו את שרת המשפטים לשעבר 
◆ תוקף את נתניהו": הפך הכול לפולחן אישיות

מ‡: ח. פרנ˜ל

תקף  ביתנו  ישראל  יו''ר 
הממשלה  ראש  את  בחריפות  
בנימין נתניהו והאשים אותו בה־
לא  אני  חוזרות:  לבחירות   ליכה 
מבין מה הקשר בין נתניהו לימין. 
ממשלה  להקים   שרצה  נתניהו  
הערבים,  עם  גבאי,  אבי   עם  
לח־ פרוטקשן   ששילם   נתניהו 
לימין?"  שלו   הקשר  מה  מאס. 
נגד  שהצביע   "מי  ליברמן.  תהה 
ליבר־ אביגדור  זה  ההתנתקות 
הפרוטקשן  נגד  שמחה  מי  מן, 
זה  ליברמן.  אביגדור  זה  לחמאס, 

לה־ רוצה  נתניהו  פרסונלי,  עניין 
פוך הכול לפולחן אישיות. לי יש  

אידיאולוגיה."
ליברמן המשיך והאשים את 
"מי  החוזרות.  בבחירות  נתניהו 
דצמ־ בחודש  הכנסת  את  שפיזר 
בר וכפה בחירות לכנסת ה-21 זה 
נתניהו. מי שפיזר בחודש מאי את 
לא  הוא   נתניהו.  היה   , הבחירות 
זה  בליכוד.  אחר  למישהו  העביר 

אצלו עניין אישי."
ראש  את  גם  תקף  ליברמן 
שנג־ קובי,  רון  טבריה,  עיריית 
עתירה  ביתנו  ישראל  הגישה  דו 
לרשם המפלגות ואמר: ברור שזה 

מטרתו  שכל  נתניהו  של  שליח 
אין  ביתנו.  בישראל  לפגוע  היא 
לו שום אג'נדה ושום עניין. אנחנו 
רוצצנו בבחירות האחרונות תחת 
הסיסמה ימין חילוני, מפלגת ימין 
למפלגתו  קרא  הוא  ולכן  חילוני, 

באותו שם."
עם  פעולה  לשיתוף  בנוגע 
איילת  לשעבר  המשפטים  שרת 
אינו  הוא  כי  ליברמן  אמר  שקד 
שולל את האופציה. אני לא כופה 
שקד  אם  אחד.  אף  על  עצמי  את 
תפנה אליי בטלפון – אנחנו נדבר. 
כרגע אני לא צריך, יש לי רשימה 

מצוינת עם אנשים טובים.

ברק חשף את שמה של מפלגתו 
החדשה: ישראל דמוקרטית

בשבוע הקרוב  יתחיל ברק בקמפיין הבחירות שלו תחת הסיסמה: מדינת 
נתניהו או מדינת ישראל

מ‡: ח. פרנ˜ל
מאז  חלף  משבוע  יותר  קצת 
הכריז אהוד ברק על הקמת מפלגתו, 
חשף בסוף  השבוע ראש הממשלה 
המפלגה  של  שמה  את  לשעבר 
היום  דמוקרטית.  ישראל  החדשה: 
בקמפיין  להתחיל  המפלגה  צפויה 
הבחירות שלה ברשת ושלטי חוצות, 

בין היתר, בגנותו של נתניהו.
הק־ להשקת  התייחס  ברק 
ישראל  מדינת  והסביר:  מפיין 
מוחלט  פירוק  לפני  רגע  נמצאת 
של הדמוקרטיה הישראלית. רגע 
לפני שאנחנו מוותרים על כל מי 
פחות  לא  איום  זה  שאנחנו.  ומה 

הבחירה  האירני.  מהאיום  גדול 
מדינת  בין  היא  מאיתנו  אחד  כל 

ישראל או מדינת נתניהו."
המ־ השמות  למרות  כזכור, 

הרחב  התקשורתי  וההד  רשימים 
שפורסמו  בסקרים  ברק,  שיצר 
שבוע שעבר התברר כי ברק כלל 

אינו עובר את אחוז החסימה.

נעצרו 3 שתקפו קצין משטרה 
וחיבלו בניידת המשטרתית שבה נהג
משטרת ישראל עצרה 3 חשודים לאחר שתקפו קצין משטרה וחיבלו בניידת 

המשטרתית בה נהג במהלך הפרות הסדר סמוך לרמלה

מ‡: יר‡ל לבי‡

את  סיים  משטרה  קצין 
בניידת  לביתו  ונהג  משמרתו 
לבוש  כשהוא  משטרתית 
בכביש  נסיעתו  במהלך  מדים. 
צומת  אחרי  מערב  לכיוון   431
ועמד  תנועה  פקק  זיהה  רמלה, 
הת־ מרחוק  מזהה  כשהוא  בו 
דקות  סדר.  מפירי  של  קהלות 
ספורות לאחר מכן ניגשו לעברו 
פנים  רעולי  עשרות  במהירות 
קיצו־ אתיופיה  יוצאי  ממפגיני 
את  והקיפו  ואנרכיסטים  ניים 
את  מטלטלים  כשהם  הניידת, 

בעקבות התמהמהות ארדן
שוקל  הממשלה  ראש 
לשגריר  ארדן  מינוי  על  לוותר 

באו''ם
להיעלם  החושש  ארדן, 
השיב  טרם  הפוליטית,  מהפה 
המו־ בין   ◆ רה''מ  של  להצעתו 
הצעה  לקבל  שצפויים  עמדים 

מרה''מ: השר אופיר אקוניס
מאת: ח. פרנקל

בנימין  הממשלה  ראש 
השר  את  למנות  מעוניין  נתניהו 
לשג־ ארדן  גלעד  פנים  לביטחון 
ריר ישראל באו''ם ואף הציע לו 
את התפקיד כבר שלוש פעמים, 

אך השר ארדן, החושש להיעלם 
מהפוליטיקה  שנים  להרבה 
טרם  ארדן  השר  אך  הישראלית 
לפת־ שהונחה  להצעה  השיב 
לראש  המקורבים  גורמים  חו. 
הת־ לנתניהו  כי  אמרו  הממשלה 
חיל להימאס מהסחבת של ארדן 
לאחרים  לפנות  חושב  הוא  וכי 

ע''מ להציע להם את התפקיד.
הבול־ מהמועמדים  אחד 
אקוניס,  אופיר  השר  הוא  טים 
שצפוי להיענות בחיוב על הצעת 
ובשבילו  היות  הממשלה  ראש 
במע־ משמעותי  בשדרוג  מדובר 

מדו. משלכת השר אקוניס סרבו 



יום ראשון ד' תמוז תשע"ט 807/07/2019

רס
פ

נה
ש

מ
ים

חי

ביום שלישי, ו' תמוז 09/07 בשעה 12 בלילה בדיוק!

72

בחסות:

דירת 
3 חדרים 

יכולה 
להיות 

שלך!

בעקבות התמהמהות ארדן

ראש הממשלה שוקל לוותר על מינוי 
ארדן לשגריר באו''ם

ארדן, החושש להיעלם מהפה הפוליטית, טרם השיב להצעתו של רה''מ ◆ בין המועמדים 
שצפויים לקבל הצעה מרה''מ: השר אופיר אקוניס

מ‡: ח. פרנ˜ל
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
פנים  לביטחון  השר  את  למנות  מעוניין 
גלעד ארדן לשגריר ישראל באו''ם ואף 
הציע לו את התפקיד כבר שלוש פעמים, 
אך השר ארדן, החושש להיעלם להרבה 

שנים מהפוליטיקה הישראלית אך השר 
ארדן טרם השיב להצעה שהונחה לפת־
חו. גורמים המקורבים לראש הממשלה 
מה־ להימאס  התחיל  לנתניהו  כי  אמרו 
לפנות  חושב  הוא  וכי  ארדן  של  סחבת 

לאחרים ע''מ להציע להם את התפקיד.

הוא  הבולטים  מהמועמדים  אחד 
להיענות  שצפוי  אקוניס,  אופיר  השר 
היות  הממשלה  ראש  הצעת  על  בחיוב 
משמעותי  בשדרוג  מדובר  ובשבילו 
סרבו  אקוניס  השר  משלכת  במעמדו. 

להתייחס לפרסומים

הרוג בהתפרצות הר געש באיטליה
שלוותו של האי הפופולרי סטרומבוליני הופרה, כאשר הר הגעש שבתחומו התפרץ והביא 
למותו של תייר ולפציעתו של אדם נוסף. עדי ראייה מתארים פיצוץ מחריש אוזניים ואיתו 

ענני אפר שחסמו את הראות

מ‡ פ. יוחנן
סטרומבוליני  באי  געש  הר 
משחרר  בעודו  התפרץ  שבאיטליה 
מגמה לוהטת בפיצוץ מחריש אוזניים. 
אדם  של  למותו  הביאה  ההתפרצות 
אחד ומילאה את היעד התיירותי באפר 

ועננים של עשן.
תייר,  הנראה  ככל  שהיה  ההרוג, 
מה־ שנגרמה  אבנים  במפולת  נהרג 
ההצלה  שרות  פקיד  אישר  כך  פיצוץ, 
אדם  כי  הפקיד  הוסיף  עוד  המקומית. 
צפויה  הבלתי  ההתפרצות  נפצע.  נוסף 
הים- האי  של  המערבי  בחלקו  קרתה 
מצפון לסיציליה.  השוכן  הקטן,  תיכוני 
צוותי מכבי אש הוזעקו למקום ומטוס 

כיבוי הוזנק.
היה  מהמלון,  הפיצוץ  את  "ראינו 
פאבוריטו,  מיקלה  אמרה  גדול",  רעש 
שעובדת במלון בצידו המזרחי של האי. 
"אטמנו את האוזניים ולאחר מכן הקיף 
התמלאו  השמיים  כל  אפר.  ענן  אותנו 

אפר", סיפרה פאבוריטו. 

במכון  מומחה  ברנקה,  סטפנו 
ופולקנולו־ לגיאופיזירה  הלאומי 
"התפרצות  התרחשה  כי  אמר  גיה, 
באירוע  "מדובר  באי.  פתאומית" 
למדי",  ונדיר  רבה  עוצמה  בעל 
לטפס  נהגו  תיירים  ברנקה.  אמר 
הגעש  הר  לפסגת  קרובות  לעיתים 
ולהציץ  מטרים,   924 של  בגובה 
לאוויר  שפלט  שלו,  הלוע  לתוך 
מותכים  סלעים  של  קטנה  כמות 

כי  נמסר  מהרשויות  לפעם.  מפעם 
ההר  על  היה  מישהו  אם  ידוע  לא 

בזמן ההתפרצות.
נחשב  בסטרומבולי  הגעש  הר 
הארץ,  כדור  פני  על  מהפעילים  לאחד 
מאז  ברציפות  כמעט  מתפרץ  והנו 
משנת  בסרט  לוקיישן  היה  האי   .1932
ברגמן,  אינגריד  של  בכיכובה   1950
פופולרי  יעד  הפך  האחרונות  ובשנים 

לחופשות של עשירים ומפורסמים.

אגף הבטיחות תיעד: חוצים מסילה 
שניות לפני מעבר הרכבת

תיעודים מדאיגים: פורצים בניגוד לחוק לשטח מפגש הכביש מסילה, לאחר הפעלת כל 
אמצעי האזהרה וירידת המחסום, חוצים פס הפרדה רצוף, וגורמים לעיכוב בתנועת הרכבות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הב־ אגף  תיעד  האחרונים  בימים 
מצ־ באמצעות  ישראל,  ברכבת  טיחות 
המותקנות  נוספות  וטכנולוגיות  למות 
של  חמורים  אירועים  שני  במפגשים, 
מסילה,  דרך  מפגשי  לשטחי  פריצות 
בו־ שניות  החוק,  הוראות  לכל  בניגוד 

דדות לפני מעבר רכבת.
בניצנים,  מסילה  הכביש  במפגש 
הפרדה  קו  חצו  אשר  רכב  כלי  תועדו 
המחסום  זרועות  עקיפת  תוך  רצוף 
ופר־ הנגדי,  הנתיב  על  ונסיעה  שירדו 
המחסומים,  ירידת  למרות  למפגש  צו 
שניות בודדות לפני מעבר רכבת. מוקד 
הבטיחות של רכבת ישראל עקב אחרי 

המתרחש בזמן אמת, והתריע לכל הר־
כבות שחלפו באיזור על האירוע.

נהג הרכבת הפעיל את בלם החי־
ישראל  ברכבת  אסון.  נמנע  ובנס  רום, 
בשיתוף  כעת  פועלים  הם  כי  מציינים 
וחברת  התחבורה  משרד  עם  פעולה 
כבר  המפגש,  לביטול  ישראל,  נתיבי 
הפרדה  לטובת  הבאה,  השנה  בסוף 

מפלסית.
ימים  מספר  לפני  נרשם  בחיפה 
אירוע חמור נוסף, בו פרצה הולכת רגל 
לשטח מפגש המיועד למעבר כלי רכב 
והולכי רגל, גם כן בניגוד לכל הוראות 
האזהרה  אורות  הפעלת  ולאחר  החוק 
עקב  זה  במקרה  גם  המחסום.  וירידת 

והת־ המתרחש,  אחר  הבטיחות  מוקד 
וזה  באיזור,  שחלפה  הרכבת  לנהג  ריע 
לא  בנס  כאן  וגם  חירום,  בלימת  בלם 

נגמר האירוע באסון.
"בשנת 2018 פרצו כ-12 אלף כלי 
רכב את מפגשי הכביש מסילה, בניגוד 
שיטרית,  אבי  מספר  הדרך",  לכללי 
ישראל,  ברכבת  בטיחות  אגף  מנהל 
"פריצות אלה ואחרות גרמו לכ-6,500 
נוסעים.  רכבות  לכ-1000  עיכוב  דקות 
של  העצירה  מרחק  כי  מזכירים  אנו 
לכל  וקוראים  קילומטר,  הינו  רכבת 
זהירות  במשנה  לנהוג  הדרך  משתמשי 
החוק  פי  על  ולנהוג  מסילות,  בקרבת 

בזמן חצייה של מסילה."

להצטרפות 
לחץ כאן

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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תומכו הגדול של נתניהו בדרך 
להצטרף לבנט

העיתונאי שמעון ריקלין נחשב לאחד ממקורביו ומתומכיו הגדולים של נתניהו, 
קיבל הצעה מבנט לחבור אליו

מ‡: ח. פרנ˜ל
עיתו־ הוא  ריקלין  שמעון 

מגדולי  לאחד  ונחשב  מוכר,  נאי 
אך  והליכוד.  נתניהו  של  תומכיו 
המ־ גורמים  האחרונים  בימים 
הוא  כי  סיפרו  לעיתונאי  קורבים 

קיבל הצעה משר החינוך לשעבר 
לימין  אליו  לחבור  בנט,  נפתלי 
החדש, וכי הוא שוקל את ההצעה 
ריקלין  יחבור  אכן  אם  ברצינות. 
משמ־ אמירה  מכך  תהיה  לבנט 
עותית לראש הממשלה שריקלין, 

כאמור, נמנה  על גדולי תומכיו.
על  ההכרזה  עם  כי  יצויין 
התב־ כחודשיים  לפני  הבחירות 
בעקבות  נתניהו  נגד  ריקלין  טא 
נת־ שניהל  המו''מ  על  השמועות 

ניהו עם אבי גבאי.

עוכבו עשרה אריתראים אשר 
הועסקו על ידי חברה קבלנית

מבחינת הנתונים עלה כי מעסיקי העובדים אינם מפקידים עבורם דמי פקדון, 
כנדרש בחוק וכלל לא דיווחו עליהם כעובדי החברה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ממוקדת  אכיפה  בפעילות 
שנערכה על ידי מינהל אכיפה וז־
האוכלו־ ברשות  ת"א  מרחב  רים 
עשרה  היום  עוכבו  וההגירה,  סין 
ידי  על  הועסקו  אשר  אריתראים 
חברה קבלנית במועצה המקומית 

אזור.
כי  עלה  הנתונים  מבחינת 
מעסיקי העובדים אינם מפקידים 
בחוק  כנדרש  פקדון,  דמי  עבורם 
כעובדי  עליהם  דיווחו  לא  וכלל 

החברה.
רא־ בחקירה  התברר  עוד 
הקבלנית  החברה  כי  שונית, 
העבודה,  במשרד  רשומה  אשר 
זרים  מעסיקה  אינה  כי  הצהירה 

בניגוד לנעשה בפועל.
מגד  נפתח  חקירה  תיק 
עבירה  בגין  המעסיקה  החברה 
כל  הועברו  ובמקביל,  החוק  על 
למשרד  הרלוונטיים  המסמכים 

העבודה להמשך בדיקה.
ברשות האוכלוסין וההגירה 
הבהירו כי אין זו הפעם הראשונה 
חוקיים  בלתי  זרים  מועסקים  בה 
באמ־ אם  גם  מקומיות,  ברשויות 

צעות חברות קבלניות. בקשו
המקומיות  לרשויות  קראו 
בתחו־ המועסק  עובד  כל  לבדוק 

מה והדגישו כי על הרשות מוט־
לת האחריות לוודא כי העובדים 

עובדים  הם  בתחומה  המועסקים 
חוקיים.

חשד להמצאות חיידק 
ליסטריה מונוציטוגנס

בעוגת שמנת בתוספת ריבת חלב של קונדיטוריה "שובע שמחות"

 מ‡: יר‡ל לבי‡
שמ־ "שובע  קונדיטוריה 
כי  לצרכנים  מודיעה  בע"מ  חות" 
בדיגום שנערך ע"י שירות המזון 
חשד  נמצא  אביב,  תל  מחוז  של 
מו־ ליסטריה  חיידק  להמצאות 
נוציטוגנס בעוגת שמנת בתוספת 

ריבת חלב, קוד המוצר 200044.
סה"כ יצרו 114 יחידות. עד כה 
נאספו 110 יחידות. 4 יחידות ששווקו 

בחנויות הרשת טרם נאספו.
שמ־ "שובע  קונדיטוריה 
את  לצרוך  שלא  מבקשת  חות" 
בתארי־ מסומן  המוצר  המוצר. 
ו  לשווק 23.07.19  אחרונים  כים 

15.07.19
מונוצי־ הליסטריה  חיידק 
לגרום  העלול  חיידק  הוא  טוגנס 
למחלה באוכלוסיה בסיכון גבוה, 

כגון בעלי מערכת חיסונית מוח־
לשת, קשישים.

שמ־ "שובע  קונדיטוריה 
לקו־ ציבור  בפני  מתנצלת  חות" 

חותיה.
מוזמן  הציבור  שאלה  בכל 
שירות  עם  בטלפון  קשר  ליצור 

לקוחות.

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
http://tipul.talchaim.org.il/
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סין לבריטניה: "הסירו 
את הידיים שלכם 

מהונג קונג"
לונדון זימנה את השגריר הסיני לשיחת הבהרה אחרי דבריו 

התקיפים נגד הביקורת שהשמיעה הממלכה על המחאה בהונג 
קונג נגד חוקי ההסגרה לבייג'ינג

מ‡ פ. יוחנן

את  "להסיר  לבריטניה  קראה  סין 
תמי־ הבעת  בעקבות  קונג,  מהונג  ידיה" 
כתה במפגינים בעיר המשותקת בחודש 
האחרון במחאה על חוקי הסגרה שנויים 
לו־ זימנה  הדברים,  בעקבות  במחלוקת. 
הבהרה,  השגריר הסיני לשיחת  את  נדון 
סביב  הדיפלומטי  המשבר  החרפת  עם 

הקולוניה הבריטית לשעבר.
סין  לשליטת  ששבה  קונג,  הונג 
מחירויות  רשמי  באופן  נהנית  ב-1997, 
כחלק  עצמה,  בסין  מאשר  יותר  גדולות 
שתי  אחת,  "מדינה  המכונה  מהשיטה 
האחרונות,  בשנים  ואולם,  מערכות". 

ג'ינפינג,  שי  הנשיא  של  שלטונו  תחת 
נשחקו אותן זכויות. המהלך להעביר חוק 
עצמה  לסין  חשודים  להסגיר  שיאפשר 
כחמש  תקדים,  חסר  ציבורי  זעם  עורר 
הפרו־ המחאה  שתנועת  אחרי  שנים 
דמוקרטית נכשלה בניסיונותיה להשפיע 

על זהות מנהיג העיר.
שר החוץ של בריטניה ג'רמי האנט 
ראש  להיות  המועמדים  משני  אחד   -
בייג'ינג  על  כי  אמר   - הבא  הממשלה 
לדיכוי  כתירוץ  בהפגנות  להשתמש  לא 
המחאה והזהיר מפני "השלכות חמורות" 
אם היא תפר את תנאי ההסכם עם ברי־
לפני  לשליטתה  העיר  העברת  על  טניה 

שני עשורים.

עליה של 17% 
בתיירות הנכנסת 

ביוני
בחודש יוני נכנסו 365 אלף תיירים, ובסך הכל מאז ינואר נכנסו 

2.2 מיליון תיירים

מ‡ פ. יוחנן
לישראל  נכנסו   2019 יוני  בחודש 
365 אלף תיירים, עליה של 17.7% ביחס 
של 20.5%  ועליה  אשתקד,  יוני  לחודש 
ינואר–יוני  בחודשים   .2017 ליוני  ביחס 
נכנסו 2.265 מיליון תיירים לעומת 2.063 
אש־ המקבילה  בתקופה  תיירים  מיליון 
כן,  כמו   .9.8% של  עליה  המהווה  תקד, 
בחודש  נכנסת  מתיירות  ההכנסות  היקף 
מתחי־ ש"ח.  מיליארד  ב-1.9  נאמד  יוני 
לת השנה היקף ההכנסות מתיירים נאמד 

ב-11.7 מיליארד ש"ח.
אלף    326.5 נרשמו  האוויר  בדרך 
עליה  יוני 2019,  בחודש  תיירים  כניסות 
של 16.5% ביחס ליוני 2018, ועליה של 

היבשה  בדרך  ליוני 2017.  ביחס   18.9%
בחו־ תיירים  אלף   38.6 לישראל  נכנסו 
לעומת  של 28.7%  עליה  יוני 2019,  דש 
ליוני  ביחס  של 36.1%  ועליה  יוני 2018 

.2017
בכניסות  זינקו  ופורטוגל  ספרד 
אלף   46.6 כאשר  לישראל,  תיירים 
תיירים הגיעו מספרד ו-8.4 אלף תיירים 
הגיעו מפורטוגל. התיירות מספרד נסקה 
לתקופה  ביחס  השנה  מתחילת  ב-41% 
נסיקה  ובפורטוגל  אשתקד,  המקבילה 
מרשימות  עליות  יש  כן,  כמו   .38% של 
מקוריאה  לישראל  תיירים  בכניסות 
מאוסטריה  מאיטליה,  מסין,  הדרומית, 

ומהונגריה.

התפילין שנפסלו 
בחלום הלילה

שח בנו של הרב  הגאון רבי עמרם 
בעיר  השבועי  בשיעורו  שליט"א,  קורח 
השבועי  לשיעורו  (כהמשך  ברק  בני 
הקבוע של אביו הגאון זצ"ל): "סיפר לי 
ומ־ מסעיר  מעשה  הי"ו  אבא  בית  ידיד 
כי  רז"ל  דברי  את  הממחיש  שיער,  סמר 

צדיקים במיתתם קרויים חיים.
הוא  בחלומו  והנה  הלילות  באחת 
רואה כי תפילין נופלים מידיו לתוך בור 
עיר.  של  ברחובה  גשמים  מי  של  ניקוז 
מולו  נעמד  זצ"ל  הכ"מ  מורי  אבי  ומיד 

ואומר לעומתו פסוקים רבים. 
והנה  בבהלה,  נתעורר  הלה  כאשר 
דב־ בלא  חלום  אין  זאת  בכל  אך  חלום. 
רים בטלים, אך הוא לא ידע איזה תפילין 
מדובר שלו או של בנו, לשם כך הוא יצר 
כל  את  לבדוק  יעצנו  ויחדיו  קשר,  איתי 
את  שלח  הוא  ואכן  שבביתו.  התפילין 
תפיליו  מעודו  כי  והתברר  שלו,  תפיליו 
היו פסולות בחסר אות, כקרפקתא דלא 
הוברר  בנו  של  ובתפילין  תפילין,  מנח 

שהם ספק פסולות.

להצטרפות 
לחץ כאן

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

מטעמי השבת

מרחצאות חמים

 סעודות שבת  
 עשירות כיד המלך 

ברמה קולינרית

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

הפייטן ר' אליהו אוזןילד הפלא דודי לינקר

הקלידן שייע ברים (בלגיה)המרצה ר' מאיר שוורץ

החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט | ילד הפלא דודי לינקר | הפייטן 
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לקבלת פרוספקט קיץ וסרטון תדמית:
res@kinorothotel.co.il

מחירים מיוחדים למקדימיםהבטיחו מקומכם! 

בין
הזמנים
בכינורות

ארוחות גורמה עם השף מאיר איפרגן

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

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

ניר חיימוביץ
רפטינגטיולי גיפיםחמי טבריה

אבא טורצקיעופר הלוי
מופע סטנדאפמופע סטנדאפמופע טלפתיה מרהיב

www.kinorothotel.co.il

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

בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית

יום ראשון, ד' בתמוז - בוטלו חוקי הצדוקים
מתמיד  עימות  התחולל  השני  הבית  בתקופת 

בין חכמי ישראל לבין כת ה'צדוקים'.
קרו־ שהיו  העם  מעשירי  היו  הצדוקים 
שהשליטה  רצו  הם  הנוכרית.  לתרבות  בים 
ומ־ החכמים,  בידי  ולא  בידיהם  תהיה  בארץ 
שבעל  התורה  מסורת  את  הכחישו  כך  שום 
התורה  את  לפרש  יכול  אחד  שכל  וטענו  פה 

הצדוקים  החזיקו  מסוימות  בתקופות  כרצונו. 
ישבו  אפילו  ואנשיהם  הגדול,  הכהן  בתפקיד 

בסנהדרין.
הל־ ספר  פי  על  פעלו  הצדוקים  הדיינים 
הם  החכמים.  שביד  התורה  את  תאם  שלא  כות 
כפ־ הוא  עין'  תחת  'עין  שהפסוק  למשל  פסקו 
ולא  הפוגע,  של  עינו  את  להוציא  שיש  שוטו, 

בתשלום  שמדובר  הקובעת  שבע'פ  התורה  לפי 
ממון.

את  לבטל  כדי  רבות  השתדלו  ישראל  חכמי 
ד'  ביום  בכך  הצליחו  וכאשר  הצדוקי,  החוקים  ספר 
זה  יום  שמחה.  ליום  הזה  התאריך  את  הפכו  בתמוז, 
הוא אחד מכמה ימי שמחה שהתקיימו עד חורבן בית 

המקדש השני.

בגלל חריגה 
בבניה: עיריית 

הרצליה 
סגרה את 

בית הכנסת 
הצרפתי

האישור לשימוש חורג של הבית 
ברחוב וינגייט בהרצליה פיתוח פג 
לפני ארבע שנים ובשבוע שעבר 

דחתה ועדת המשנה המקומית את 
הבקשה החדשה ◆ ראש הקהילה 

דוד דהן: "נפלנו קורבן למלחמה בין 
דתיים וחילונים בעיר

מ‡: יר‡ל לבי‡
סגרה  הרצליה  עיריית  בנייה  עבירות  בגלל 
את בית הכנסת של עולי צרפת בעיר ללא הסדר 
צדיקוב  אלעד  מ'דגל'  המועצה  חבר  פיתרון -  או 
כתב מכתב חריף על כך שאין סיוע בסיסי לעולים 

החדשים מצרפת 
דהן  דוד  הרב  הקהילה  נשיא  את  ציטט  הוא 
שאמר לו "בצרפת התייחסו אלינו עשרות מונים 
יותר טוב, לא העליתי בחלומותיי השחורים ביותר 
שדווקא בארץ ישראל שיהודים יילחמו בנו לסגור 

את ביה"כ שלנו".
מתייחסת  לא  "העירייה  דהן:  אומר  עוד 
רעננה  נתניה,  כמו  אחרות  בערים  לקהילה.  בכלל 
וירושלים מקבלים את הצרפתים כל כך יפה, רק 
יש  אותנו.  רוצים  ולא  אלינו  מתייחסים  לא  פה 
בגלל  משפחות.  של 300-200  למופת  קהילה  פה 
בית הכנסת הרשיעו אותי, כראש הקהילה וכאיש 
בפ־ אירופה,  בכל  עסקים  שעושה  מכובד  עסקים 
שלנו  שהילדים  רוצים  אנחנו  כי  מה?  על  לילים. 
יחיו כיהודים? אנחנו מאוד מאוכזבים. לפני חמש 
ומאז  העירייה  ראש  עם  פגישה  לנו  היתה  שנים 
לדעתי,  כלום.  קרה  ולא  הבטחות  פיזר  רק  הוא 
נפלנו קורבן למלחמה בין הדתיים לחילונים בעיר. 
אנשים לא מבינים שאנחנו קהילה מסורתית מאוד 
הרפורמים.  מאשר  יותר  מאוד,  וליברלית  פתוחה 
כל  בין  אהבה  היתה  בעיה,  לנו  היתה  לא  בצרפת 
היהודים. החיים שלנו בנויים מסביב לבית הכנסת, 
ככה אנחנו רגילים במשך שנים וכמה חיינו בצר־
פת וככה אנחנו אוהבים. לא מובנת לנו ההתנהגות 
של עיריית הרצליה. מי שיפסיד מכל העניין הזה 
וילדים  צעירים  יש  פה  שאנחנו  מאז  הרצליה.  זו 
היהודית  למועצה  נודיע  אנחנו  פיתוח.  בהרצליה 

בפריז שלא ישלחו עולים להרצליה".
פועלת  הרצליה  "עיריית  העירייה:  תגובת 
למען העולים מצרפת וקליטתם בקהילה במישו־
אישור  ללא  בשכונה  פעל  הכנסת  בית  רבים.  רים 
היות  אושרו  לא  להיתר  והבקשות  ארוכה  תקופה 
הנדסה  בינוי,  של  מקצועיים  בתנאים  עמדו  ולא 

ופתרונות סביבתיים".

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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הרבנים הראשים וראשי העדה האתיופית 
סיכמו על סיום המחאה האלימה

בפגישה השתתפו, הרב הראשי לעדה האתיופית הרב ראובן וובשת, קייס הקייסים של העדה ברוק 
טגניה ושורה ארוכה של נציגי רבני הקהילות וקייסים מכל רחבי הארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
הראש"ל  לישראל  הראשיים  הרבנים 
יחד  נועדו  לאו  דוד  והרב  יוסף  יצחק  הרב 
וקייס  אתיופיה  ליוצאי  הראשי  הרב  עם 
ומנהיגי  ראשי  יחד  העדה  של  הקייסים 
להר־ משותפת  לקריאה  האתיופית  העדה 
של  מותו  על  ההפגנות  לאחר  הרוחות  געת 
סיכמו  בפגישה  ז"ל  טאקה  סולומון  הצעיר 
סיום  על  העדה  ומנהיגי  הראשים  הרבנים 

המחאה.
לה־ אסור  כי  אמרו  הראשים  הרבנים 
אך  העדה  כלפי  הקיימת  מהאפליה  תעלם 
בפעולתם  כי  ישראל  למשטרת  גם  קראו 
כלפי  האיפוק  יישמר  האלימות  למניעת 
המחאה  קיום  את  להם  ולאפשר  העדה  בני 
טאקה,  סולומון  בפטירתו  העצום  הכאב  על 
הרבנים הראשיים ציינו כי ברבנות הראשית 
את  לפתור  זמן  ובכל  עת  בכל  פועלים  הם 
כלל הסוגיות עימם מתמודדים יוצאי העדה 

האתיופית מתוך הידברות והבנה הדדית.
העדה  לבני  הבטיחו  הראשים  הרבנים 
כי יפנו לכלל גורמי האכיפה לנהוג באיפוק 
המחאות,  בקיום  העדה  כלפי  ובסובלנות 
ולפעול להקלות כלפי המפגינים אשר הש־
להבטחה  במקביל  בהפגנות,  כה  עד  תתפו 
הרוחות  להרגעת  לפעול  העדה  מנהיגי  של 
תעשה  שהיא  הרי  מחאה  שתתקיים  וככל 

במסגרת החוק ושמירה על הסדר.
הרב  הרבנים:  סיכמו  הישיבה  בסיום 
אנ־ יוסף:  הגר"י  הראש"ל  לישראל  הראשי 

לקיים  האתיופית  העדה  לבני  קוראים  חנו 
למשט־ וקוראים  שלום  בדרכי  המחאה  את 
רה לנהוג באיפוק כלפי בני העדה הכואבים 
את כאבם על האפליה הקיימת כלפי העדה, 
הרבנים הראשיים והרבנות הראשית עושים 
הכל בכדי לעזור ולפתור את הבעיות והאפ־

ליה כלפי העדה האתיופית.
הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו: אני 

העדה  בני  של  הקשות  התחושות  את  מבין 
התגברו  אשר  האפליה  תחושות  בעקבות 
לצ־ ז"ל,  טקה  סלמון  של  הטרגי  מותו  עם 
הכאב  את  שלוקחים  צעירים  ישנם  ערנו 
וכוחות  אזרחים  נגד  אלימות  של  למקומות 
אחים  אנשים  פסול,  הוא  זה  דבר  הביטחון 
אנחנו והדרך הנכונה לפתור את הבעיות היא 

בהידברות הדדית תוך מתן כבוד לאחר.

גאב"ד מרוקו הגר"י פינטו: "אני כואב 
את הכאב אבל אלימות היא לא דרך"

את  שהסעירה  האתיופים  מחאת 
האתיופית  מהעדה  "הצעירים  המדינה: 
את  מחדש  ולבדוק  לרבנות  ללמוד  צריכים 
עד  משפחה  בני  בין  להתחתן  שלא  המנהג 

שבעה דורות"
תל־ בפני  השבועי  שיעורו  במהלך 
הקהילה  וחברי  ישראל  שובה  ישיבת  מידי 
התייחס  משתתפים  מאות  בפני  בקזבלנקה 
גאב"ד מרוקו האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו 

לנושא החם בישראל - מחאת האתיופים. 
בן  התלמידים  אחד  לשאלת  במענה 
"יש  פינטו  הגר"י  אמר  האתיופית  העדה 
בארץ  בישיבות  אתיופים  תלמידים  לנו 
לנו  יש  עצומים.  חכמים  תלמידי  ובמיאמי 
חושבים  שאנחנו  במיאמי  אתיופי  תלמיד 

הרבה.  עליכם  לנו  כואב  עולם.  גאון  שהוא 
תל־ אותם  כמו  לעצמכם  אתם  תעזרו  אבל 
מידים שבאים למרוקו או לבתי מדרש אח־
קדי־ תצעדו  ומילה.  שחיטה  ולומדים  רים 
מה. תשתדלו להגיע הכי רחוק שיש. אתם 
שבישיבה  הטובים  מאוד.  וטובים  מיוחדים 

הם אתיופים. אבל אלימות זו לא דרך.
העדה  למנהג  הרב  התייחס  בהמשך 
משפחות  בין  להתחתן  שלא  האתיופית 
דורות  שבעה  משפחה  בקשרי  הקשורות 
אותו  ותבדקו  העניין  את  "תלמדו  לאחור. 
לה־ צריך  ככה.  אפשרי  בלתי  זה  לעומק. 
לא  אנחנו  הכלל.  בשביל  זה  את  ולסדר  בין 
צריכים  חכמים  התלמידי  אתם  מתערבים. 

לשבת ולסדר את זה" סיים.

קריאות להקמת ועדת חקירה ממלכתית:

שרים וח"כים מימין 
ומשמאל הגיעו לנחם את 
משפחת ההרוג האתיופי

השר ארדן: "הכאב שלכם הוא הכאב של כולנו" ◆ עמיר 
פרץ: ״נעשה הכל כדי שסלמון יהיה הקורבן האחרון, 

ודמו שנשפך לא יהיה לשווא

מ‡: יר‡ל לבי‡

גלעד  הפנים  לבטחון  השר 
ארדן הגיע לנחם את משפחתו של 
ע"י  שנורה  האתיופי  טקה  סלומון 
על  שירה  שוטר  של  מאקדח  כדור 

הרצפה וניתז עליו והרג אותו.
מש־ לבית  הגיע  ארדן  השר 
המחוז  מפקד  עם  יחד  טקה  פחת 
ניצב פרץ עמר ויחד עם ניצב ג׳מאל 
ות־ צערו  את  להביע  בכדי  חכרוש 
ז״ל.  סלומון  של  מותו  על  נחומיו 
של  הוריו  עם  שוחח  ארדן  השר 
סלומון ואמר: "באתי בשם ממשלת 
תנחומים.  להביע  ובשמי  ישראל 
כואבים  במדינה  אזרחים  מיליוני 
סלומון  עם  שקרה  מה  כאבכם.  את 
שזה  מקווה  ואני  וטרגי  עצוב  הוא 
מילים  אין  האחרון.  המקרה  יהיה 
תדעו  אבל  אתכם  לנחם  שיכולות 
כו־ של  הכאב  הוא  שלכם  שהכאב 
לנו. אנחנו עם אחד ומשפחה אחת. 

הקריאה  על  הלב  מעומק  תודה 
המחאה  את  לקיים  לציבור  שלכם 
שתמנע  בצורה  הכאב  את  ולהביע 

פגיעה בחיי אדם".
גם יו״ר מפלגת העבודה הנב־
חר, ח״כ עמיר פרץ, הגיע לנחם את 
טקה:  סלמון  המנוח  של  משפחתו 
יהיה  שסלמון  כדי  הכל  ״נעשה 
לא  שנשפך  ודמו  האחרון,  הקורבן 

יהיה לשווא.
מייד  קורא  הוא  כי  אמר  פרץ 
להקמת ועדת חקירה ממלכתית עם 
האלימות  לנושא  מעבר  רחב  מנדט 
יחס  את  שתבדוק  המשטרתית, 
יוצאי  הישראלים  כלפי  הרשויות 
העת  זו  התחומים.  בכל  אתיופיה 
המ־ חברתית.  לאומית  למנהיגות 
רקם החברתי שלנו קורס וזה הזמן 
לקחת אחריות. המפגינים הם אחים 
וקיפוח  אפליה  מתחושת  הסובלים 
בלתי  מצב  וזה  ישראל.  במדינת 

נסבל אותו נשנה.

פוטין חתם על השהיית ההסכם לפירוק נשק גרעיני לטווח בינוני
האמריקנים השהו את ההסכם בין שתי המעצמות מ-1987 כבר בפברואר 2019, לאחר שטראמפ טען כי הרוסים לא משתפים פעולה

מ‡ פ. יוחנן
המ־ חוק  על  חתם  פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
בינוני.  לטווח  גרעיני  נשק  לפירוק  ההסכם  את  שהה 
לרו־ הברית  ארצות  בין  משנת 1987  בהסכם  מדובר 
סים, לפירוק הדדי של טילים בליסטיים לטווח בינוני.
הברית  ארצות  נשיא  הודיע   2018 באוקטובר 
בטענה  מההסכם,  פורשת  מדינתו  כי  טראמפ  דונלד 
שרוסיה לא משתפת פעולה. האמריקנים השהו רש־

מית את ההסכם בפברואר האחרון.
אמר  מההסכם,  הברית  ארצות  פרישת  לאחר 
יעמיד  זה  צעד  כי  פסקוב  דמיטרי  הקרמלין  דובר 
את העולם בסכנה, ורוסיה תיאלץ להשיב את האיזון 
חדשים.  טילים  בייצור  יחלו  שהאמריקנים  במידה 
תהיה  לא  לעולם  רוסיה  כי  מהקרמלין  אז  נמסר  עוד 
הרו־ לדברי  גרעינית.  במתקפה  ראשונה  שתפתח  זו 
סים, אופן היציאה מההסכם לפירוק נשק גרעיני לט־

עצמו,  ההסכם  בתוך  מפורט  בינוני  ווח 
כי  לרוסיה  הבהירה  לא  הברית  וארצות 

בכוונתה לפרוש ממנו.
לעימות  פוטין  התייחס  לאחרונה 
כי  והזהיר  הברית  לארצות  איראן  בין 
גרעיני  מרוץ  של  להתפתחות  סכנה  יש 
המצב",  את  להסלים  לא  "חשוב  חדש. 
הבריטי  לעיתון  בריאיון  פוטין  אמר 

"פייננשל טיימס".
ארצות  עם  שיחות  לקיים  "הצענו 
לצמצום  חדשה  לאמנה  בנוגע  הברית 
לא ראינו צעדים  אך  הנשק האסטרטגי, 
אני  וושינגטון.  מכיוון  בנושא  אמיתיים 
מנת  על  האמריקנים  עם  לעבוד  מוכן 
למצוא פיתרון לנושא הפיקוח על נשק", 

הוסיף הנשיא הרוסי.
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קוריאה הצפונית: ארה"ב קראה 
לחברות האו"ם לגרש אזרחים שלנו

משלחתה של פיונגיאנג באו"ם פרסמה הודעה, בה ציינה כי ביום שבו התקיימה 
פגישת טראמפ-קים, שלחה ארה"ב מכתב לכל חברות האו"ם, בו קראה להן 

לגרש אזרחים של קוריאה הצפונית העובדים בתחומן

מ‡ פ. יוחנן
הצ־ קוריאה  של  משלחתה 
בה  הודעה  פרסמה  באו"ם  פונית 
נשיא  נפגשו  שבו  ביום  כי  ציינה 
טראמפ  דונלד  הברית  ארצות 
קים  הצפונית  קוריאה  ושליט 
הברית  ארצות  שלחה  און,  ג'ונג 
בו  האו"ם  חברות  לכל  מכתב 
קראה להן לגרש אזרחים של קו־
ריאה הצפונית העובדים בתחומן. 
את  המשלחת  האשימה  בהודעה 
גוברת  בעוינות  הברית  ארצות 

על  זאת  הצפונית,  קוריאה  כלפי 
על  הצהיר  טראמפ  שממשל  אף 

רצונו בדו-שיח בין המדינות. 
פיונגיאנג  של  משלחתה 
להישמר  יש  כי  הוסיפה  לאו"ם 
הברית  ארצות  של  מניסיונותיה 
לערער את אווירת השלום שנוצ־
רה בעמל רב בחצי האי הקוריאני. 
לאחר  מובאים  הללו  הדברים 
הפגישה ההיסטורית בין טראמפ 
השבוע  בתחילת  שנערכה  לקים, 

באזור המפורז בין הקוריאות. 

טראמפ  הפגישה  בתחילת 
הצפוני  לצדו  הגבול  את  חצה 
לעברו של קים, שהגיע לקראתו 
חצו  מכן  לאחר  ידו.  את  ולחץ 
השניים את הגבול בחזרה לאזור 
סגו־ פגישה  קיימו  שם  המפורז, 
רה. טראמפ הזמין את קים לבקר 
לטארמפ  אמר  קים  הלבן.  בבית 
בעת לחיצת הידיים: "לא ציפיתי 
הנשיא  אתה  כאן.  אותך  לראות 
את  לחצות  הראשון  האמריקני 

הגבול".

מינהל התכנון שוקל להפסיק את 
תוכנית תמ"א 38 בשנה הבאה

כך עולה ממכתב של המחלקה המשפטית במינהל ◆ יו"ר לשכת השמאים: 
חייבים למצוא חלופה מעשית לתוכנית

מ‡ פ. יוחנן
המח־ של  תשובה  ממכתב 
הת־ מינהל  של  המשפטית  לקה 
כנון ללשכת עורכי הדין עולה כי 
תוכנית  להפסקת  נערך  המינהל 

תמ"א 38 באמצע 2020. 
מינהל  ראש  זילבר,  דלית 
לא־ דעתה  את  השמיעה  התכנון, 
ולפיה  הזדמנויות,  בכמה  חרונה 
יש לבטל את התוכנית, שהונהגה 
המקורית  התוכנית   .2005 בשנת 
שנים,  חמש  של  ליישום  היתה 
עם אפשרות הארכה לחמש שנים 
מאז  שהצטבר  הניסיון  נוספות. 
בפ־ כשלה  התוכנית  כי  מלמד 
מרכז  ובאזור   - לחלוטין  ריפריה 
יותר  כדאית  היא  שבו  הארץ, 
מאוד  קשה  הדירות,  שווי  בגלל 
להשיג הסכמה בין הדיירים ליזם, 
גם  בקשיים  נתקלת  היא  כי  וכן 

מול הרשויות.
אותה  הביאו  לא  אלה  כל 
עמדת  המיוחלים.  להישגים 
השי־ אחד  תהיה  התכנון  מינהל 
ההח־ בקבלת  המרכזיים  קולים 
לטה, אך הדבר יוכרע לבסוף על 
ושר  ובנייה  לתכנון  המועצה  ידי 

השיכון והבינוי.
שמאי  לשכת  יו"ר  לדברי 
"לא  מסילתי,  חיים  המקרקעין, 
אלא   ,38 תמ"א  על  לוותר  ניתן 
מעשית.  חלופה  תימצא  כן  אם 

מישו־ בשני  שמדובר  להבין  יש 
הוא  האחד  המישור  שונים.  רים 
יש  שלגביו  הכלכלי,  המישור 
למצוא פתרונות, שכן יש רשויות 
מתאר,  תוכניות  אישרו  שכבר 
אביב,  בתל  הרבעים  תוכנית  כגון 
ויש בקשות שכבר קיבלו היתרים 
מתקדמים  בשלבים  נמצאות  או 
לשקול  יש  לכן  התכנון.  בוועדות 
לפחות   38 תמ"א  ביצוע  בחיוב 
זה  למישור  מהמקרים.  בחלק 
אפשר למצוא פתרונות. אולם יש 
עליו,  מדברים  שלא  נוסף  מישור 
דבר,  של  בסופו  אדם.  חיי  והוא 
המטרה של תמ"א 38 היא הצלת 
חיים. המטרה המקורית לא היתה 
של  חייהם  איכות  את  להעלות 

הדיירים, אלא להגן עליהם מפני 
שסטטיסטית  אדמה,  רעידת 

תתרחש מתישהו".
מת־ של  "הפתרון  לדבריו, 
שלא  תכנוני  פתרון  הוא  חמים 
שכונה.  ולכל  אזור  לכל  מתאים 
לא־ ראשון  בשלב  שצריך  ייתכן 
תמ"א 38  חדשים  במקרים  פשר 
סיכון  פוטנציאל  עם  באזורים 
הסו־ השבר  ליד  אלו  כגון  גדול, 
לפור־ והמועדים  רי־אפריקני 
במקביל  או  כך  אחר  ורק  ענות, 
בהיקפים קטנים יחסית בגוש דן. 
צריכה  הממשלה  אלה  באזורים 
את  לממן  כדי  לכיס  יד  להכניס 
התמ"א או לתת ליזמים תמריצים 
כדי להפוך זאת לכלכלי גם שם".

הה' - לא החזיק לעד אפו
רּוְך הּוא ַמֲחִזיק ַאף, ְוִאם  דוֹׁש בָּ ֵחְטא ֵאין ַהקָּ ָהָאָדם ַמֲחִזיק בְּ ֲאִפּלּו שֶׁ ה ַאֶחֶרת שֶׁ זוֹ ִמדָּ
ן  יֵמי ָיָרְבָעם בֶּ ִצינּו בִּ מָּ מוֹ שֶׁ א ָיׁשּוב ָהָאָדם, כְּ לֹּ ֲעסוֹ ֲאִפּלּו שֶׁ ל כַּ א ְיַבטֵּ ַמֲחִזיק לֹא ָלַעד ֶאלָּ
בּול ִיְשָׂרֵאל ְוֵהם ָהיּו עוְֹבִדים ֲעָגִלים ְוִרֵחם ֲעֵליֶהם  רּוְך הּוא גְּ דוֹׁש בָּ ֶהְחִזיר ַהקָּ יוָֹאׁש שֶׁ
א ַמְחִליׁש ַאּפוֹ  ַרבָּ א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ ַאדְּ לֹּ ה זוֹ שֶׁ ִביל ִמדָּ שְׁ ה ִרֵחם, בִּ ן ָלמָּ בּו ִאם כֵּ ְולֹא שָׁ
י לֹא  ה ּוְמַרֵחם אּוַלי ָיׁשּובּו, ְוַהְינּו כִּ א ְמַצפֶּ ם ֵאינוֹ ַמֲעִניׁש ֶאלָּ ֲעַדִין ַהֵחְטא ַקיָּ ִעם ֱהיוֹת שֶׁ
ל  ׁשוֹת ַהכֹּ ַרּכוֹת ּוַבקָּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג בְּ דוֹׁש בָּ א ַהקָּ ָלֶנַצח ָאִריב ְולֹא ְלעוָֹלם ֶאּטוֹר ֶאלָּ

ְלטוַֹבת ִיְשָׂרֵאל.

ִיּסּוִרים ֶאת  אי ְלהוִֹכיַח בְּ ּה ַעל ֲחֵברוֹ ֲאִפּלּו שֶׁהּוא ַרשַּׁ ה ְראּוָיה ְלָאָדם ְלִהְתַנֵהג בָּ ְוזוֹ ִמדָּ
ֲאִפּלּו  ֲעסוֹ  ְולֹא ַיֲחִזיק כַּ ה ּתוַֹכְחּתוֹ  ֵני ֶזה ַיְרבֶּ ִרים לֹא ִמפְּ ָניו ְוֵהם ִמְתַיסְּ ֶאת בָּ אוֹ  ֲחֵברוֹ 
ְרׁשּו  פֵּ ֵעין שֶׁ ר ָלָאָדם כְּ תָּ ֶלּנּו ְולֹא ַיֲחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ, ַגם ִאם ַאף הּוא ַהמֻּ א ְיַבטְּ ַעס ֶאלָּ כָּ שֶּׁ
ֲעֵבָרה  עוֵֹבר  ָרָאה אוֹתוֹ  שֶׁ את  ַהזֹּ ְׂנָאה  ַהשִּ ִהיא  ַמה  ּוֵפְרׁשּו  ְוגוֹ'  שַֹׂנֲאָך  ֲחמוֹר  ִתְרֶאה  י  כִּ
ַבר ֲעֵבָרה ַוֲאִפּלּו ָהִכי ָאְמָרה ּתוָֹרה ָעזֹב  ְוהּוא ָיִחיד ֵאינוֹ ָיכוֹל ְלָהִעיד ְושֵֹׂנא אוֹתוֹ ַעל דְּ
ֶדֶרְך זוֹ ְוַהְינּו  ַאֲהָבה אּוַלי יוִֹעיל בְּ א ִמְצָוה ְלָקֵרב אוֹתוֹ בְּ ְך ֶאלָּ ְבִלבָּ ֲעזֹב ִעּמוֹ שְׁבוֹק ָית דִּ תַּ

ה זוֹ לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ: ׁש ִמדָּ ַממָּ

הו' - כי חפץ חסד הוא
ֶחֶסד  ִמילּות  גְּ ל  ְלַקבֵּ ים  ְמֻמנִּ ַמְלָאִכים  ָידּוַע  ֵהיָכל  בַּ ׁש  יֵּ שֶׁ ְמקוֹמוֹ  בִּ נּו  ַרשְׁ פֵּ ָבר  כְּ ֲהלֹא 
אָֹתם  ד  ִמיַּ ִיְשָׂרֵאל,  ַעל  ְמַקְטֶרֶגת  ין  ַהדִּ ת  ִמדַּ ְוַכֲאשֶׁר  ה,  ַהזֶּ עוָֹלם  בָּ עוֶֹשׂה  ָאָדם  שֶׁ
שֶׁהּוא  ֵני  ִמפְּ ִיְשָׂרֵאל  ַעל  ְמַרֵחם  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ְוַהקָּ ַההּוא  ַהֶחֶסד  ַמְרִאים  ְלָאִכים  ַהמַּ
ֲעֵליֶהם,  ְמַרֵחם  ָלֶזה -  ֶזה  ֶחֶסד  ּגוְֹמִלים  ֵהם  ִאם  ִבים  ַחיָּ שֵֶׁהם  ֱהיוֹת  ְוִעם  ֶחֶסד,  בְּ ָחֵפץ 
י  ל ְוגוֹ' כִּ ְלגַּ ינוֹת ַלגַּ א ֶאל בֵּ ֱאַמר ְלַגְבִריֵאל (ְיֶחְזֵקאל י, ב) בֹּ נֶּ ן שֶׁ ְזַמן ַהֻחְרבָּ ָהָיה בִּ ּוְכמוֹ שֶׁ
רּוִבים  ַחת ַלכְּ ל ִמתַּ ְלגַּ ינוֹת ַלגַּ ין בֵּ חוֹת ַהדִּ ל כֹּ בּוָרה ְוָנַתן לוֹ ְרׁשּות ְלַקבֵּ ין ְוַהגְּ הּוא ַשׂר ַהדִּ
ל  ׁש ְלַכּלוֹת ֶאת ַהכֹּ קֵּ בִּ ק ַעד שֶׁ ין ִמְתַחזֵּ ְלכּות ְוָהָיה ַהדִּ בּוַרת ַהמַּ ין גְּ ַהְינּו דִּ ַח דְּ ְזבֵּ ֵמֵאׁש ַהמִּ
ְבִנית  רּוִבים תַּ ָרא ַלכְּ ָלָיה ּוְכִתיב (שם, ח) ַויֵּ בּו כְּ ְתַחיְּ נִּ ֵני שֶׁ יָצָתן שֶׁל ִיְשָׂרֵאל ִמפְּ ְלַקֲעֵקַע בֵּ
רּוְך הּוא ְלַגְבִריֵאל ֵהם ּגוְֹמִלים ֲחָסִדים  דוֹׁש בָּ ָאַמר ַהקָּ נּו שֶׁ ְנֵפיֶהם ְוַהיְּ ַחת כַּ ַיד ָאָדם תַּ
י ָחֵפץ  ה זוֹ כִּ ֵני ִמדָּ ַעם ִמפְּ ֵאִרית. ְוַהטַּ ִבים ִנּצוֹלּו ְוָהָיה ָלֶהם שְׁ ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ְוַאף ִאם ֵהם ַחיָּ
ֵאיָנם  יר ָלֶהם ִעם ֱהיוֹת שֶׁ ְשָׂרֵאל ּגוְֹמִלים ֶחֶסד ְואוֹתוֹ ַצד ַמְזכִּ יִּ ַמה שֶׁ ֶחֶסד הּוא רוֶֹצה בְּ

ַצד ַאֵחר. ִרים בְּ שֵׁ כְּ

ָאָדם עוֶֹשׂה לוֹ ַרע ּוַמְכִעיסוֹ ִאם  ֵסֶדר זוֹ ָראּוי ְלָאָדם ְלִהְתַנֵהג ַאף ִאם ָרָאה שֶׁ ן בְּ ִאם כֵּ
ַצד ֶזה  יק לוֹ  ּוָרה ַיְספִּ שּׁ ְתַנֵהג כַּ מִּ ה טוָֹבה שֶׁ ִמדָּ ִטיב ַלֲאֵחִרים אוֹ  ַצד טוָֹבה שֶׁמֵּ ֵיׁש ּבוֹ 
ְוָכל  ׁש לוֹ  יֵּ שֶׁ טוָֹבה זוֹ  י ִלי בְּ ץ ֶחֶסד ְויֹאַמר דַּ ְוַיְחפֹּ ִעּמוֹ  ֵמָעָליו ְוֵיָרֶצה ִלּבוֹ  ֲעסוֹ  ל כַּ ְלַבטֵּ
ֵנינּו  ְדלוֹת ֶאת בָּ גַּ מְּ נּו שֶׁ יֵּ ְדֵפְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה (ְיָבמוֹת סג, א) דַּ ּתוֹ כִּ ִאשְׁ ן בְּ כֵּ שֶׁ
ָעָשׂה ִלי אוֹ  לוִֹנית שֶׁ טוָֹבה פְּ י ִלי בְּ ל ָאָדם דֵּ ְך יֹאַמר ַעל כָּ ילוֹת אוָֹתנּו ִמן ַהֵחְטא, כָּ ּוַמצִּ

ׁש לוֹ ִיְהֶיה ָחֵפץ ֶחֶסד:  יֵּ לוִֹנית שֶׁ ה טוָֹבה פְּ לוִֹני אוֹ ִמדָּ ָעָשׂה ִעם פְּ שֶׁ

ד' לחודש



יום ראשון ד' תמוז תשע"ט 1607/07/2019

3.8 מיליון ישראלים יצאו לחו"ל בחצי שנה
במחצית הראשונה של השנה נרשם שיא 
במספר הישראלים היוצאים לחו"ל • לפי נתוני 
בזי־ מדובר  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה 
נוק של 7.4% לעומת התקופה המקבילה בשנה 
הישרא־ בכמות  משמעותית  עלייה   • שעברה 

לים שיצאו לסיני
של  הראשונה  במחצית 
היס־ שיא  נרשם   2019 שנת 
של  היציאות  במספר  טורי 
ישראלים לחו"ל - 3.8 מיליון. 
של  בזינוק  מדובר 
מיליון   3.5 לעומת   7.4%
לחו"ל  ישראלים  יציאות 
המקבילה  במחצית  שנרשמו 
מנתונים  עולה  כך  של 2018. 
שמפרסמת הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה.
יצא  תקופה  באותה 
ישראלים  של  שיא  מספר 
של  זינוק   ,185,900 לסיני: 
34.2%. לירדן וממנה לערב 
הסעודית ולמדינות המפרץ 
יצאו במחצית הראשונה של 
השנה לא פחות מ־123,900 

ישראלים, עלייה של 10.1%. במעבר אלנבי 
הירדן  נהר  במעבר  ישראלים.  עברו 48,800 
רבין  יצחק  במעבר  ישראלים.  עברו 47,000 

(ערבה) עברו 28,100 ישראלים.
ספינות  על  עלו  ישראלים   30,600 עוד 
שיוט בדרכם לחו"ל, זינוק של 26.6% לעומת 

המחצית המקבילה אשתקד.
יוצאים  ישראלים  של  וגדל  הולך  מספר 
לחו"ל יותר מפעמיים בחצי שנה, וחלקם יותר 
הם  לחו"ל  מהיוצאים  בחודש. 67%  מפעמיים 
הם  לחו"ל  שיוצאים  מהגברים   55% גברים. 

בגיל עבודה - 25-64.

חניונים, שאטלים ונתיב מהיר: 
המהפכה באיילון

העבודות על פרויקט נתיבים מהירים של משרד התחבורה ונתיבי איילון יוצאות לדרך • בתוכנית: חניוני 
ענק, שאטלים חשמליים ונתיבים חדשים

מ‡ פ. יוחנן
בפ־ הראשון  המקטע  על  העבודות 
הת־ משרד  של  מהירים"  "נתיבים  רויקט 
הבא  בשבוע  יתחילו  איילון  ונתיבי  חבורה 
באיילון דרום, בין מחלף השלום למחלף וול־
פסון, לאורך שישה קילומטרים. כך הודיעה 

חברת "נתיבי איילון". 
בשעות  יתבצעו  העבודות  מרבית 
הלילה, מתוך רצון לצמצם את ההשפעה על 
יכ־ העבודות  העמוס.  הציר  לאורך  התנועה 
ללו הוספת נתיב ייעודי לאורך נתיבי איילון 
תחבורה  חשמליים,  לשאטלים  החוף  וכביש 

ציבורית ונסיעות שיתופיות. 
פרויקט  הוא  מהירים  נתיבים  פרויקט 
אל־ הנהגים  לציבור  לתת  שתכליתו  לאומי 
היומיומית  לעמידה  ויעילה  נוחה  טרנטיבה 
עשרות  הפרויקט  של  בסיומו  בפקקים. 
הפ־ רכבם  את  להשאיר  יוכלו  נהגים  אלפי 

רטי ללא עלות בחניוני ענק, ולהגיע לעבודה 
חשמלית,  המונים  הסעת  מערכת  באמצעות 
ייצאו  ההיסעים  ויעילה.  חינמית  משוכללת, 
בתדירות גבוהה, לאורך כל שעות היום, החל 
התעסוקה  למוקדי  ועד 23.00  בבוקר  משש 
הבורסה  ולמתחם  אביב,  בתל  המרכזיים 
הזמינות  על  דגש  שם  הפרויקט  ובחזרה. 
שיבחר  למי  לאפשר  בכדי  וזאת  והאמינות, 
ונוחות  במהירות  לעבודה  הגעה  זה  בשירות 
מרכזיים  בצירים  שמדובר  מכיוון  מירבית. 
מנת  על  העבודות.  במהלך  עומסים  ייתכנו 
העבודות  מרבית  הנהגים,  ציבור  על  להקל 
יבוצעו בלילות, למעט במקרים חריגים, כך 
למע־ יישאר  כיום  הקיים  הנתיבים  שמספר 

שה ללא שינוי בזמן העבודות.
בחב־ יזמיים  פרויקטים  סמנכ"ל 
במגה  "מדובר  לוין:  עוזי  איילון,  נתיבי  רת 
על  להקל  שנועד  משמעותי  לאומי  פרויקט 

ת"א.  במטרופולין  התנועה  גודש  בעיות 
נה־ אלפי  לעשרות  תהיה  הפרויקט  בסיום 
עוקפת  חינם  מנסיעת  ליהנות  אפשרות  גים 
פקקים, כאשר יוכלו להשאיר את רכבם הפ־
רטי בחניוני ענק מחוץ לערים ולהגיע ביעי־
לות ובנוחות למרכזי התעסוקה במטרופולין 
תל אביב. אין לי ספק שמדובר בבשורה של 
ושהציבור  דן  בגוש  שנוסע  מי  לכל  ממש 
היסעים  ובמערך  הציבורית  בתחבורה  יבחר 

חינמי וישאיר את הרכב בחניון". 
שצפוי  המהירים  הנתיבים  פרויקט 
קילו־ כ-75  כולל   ,2025 בשנת  להסתיים 
הארץ,  במרכז  מהירים  נתיבים  של  מטרים 
מדובר  החוף.  וכביש  איילון  נתיבי  לאורך 
הקיימים  הנסיעה  לנתיבי  שיתווסף  בנתיב 
ענק "חנה  חניוני  שני  יוקמו  בפרויקט  כיום. 
וסע" הגדולים מסוגם בארץ, אשר יכללו סך 

הכל כ-11,000 מקומות חניה.

השב"כ חשף תשתית טרור של חמאס
שב"כ חשף רצף ניסיונות מטעם חמאס בעזה להקים תשתית באיו"ש ◆ נעצר מומחה חבלה שהוחדר 

לישראל בכיסוי הומניטרי

מ‡ פ. יוחנן
ניסיונות  רצף  לאחרונה  חשף  השב"כ 
ברצועת  חמאס  של  הצבאית  הזרוע  מטעם 
עזה להקים תשתיות טרור באיו"ש, על מנת 
בין  בישראל.  חמורים  תופת  פיגועי  לבצע 
היתר, נעצר מומחה חבלה שהוחדר לישראל 

בכיסוי הומניטרי.
שב"כ  חשף  הארגון,  שפרסם  בהודעה 
חבלה  מומחה  של  לישראל  החדרה  ניסיון 
של  הצבאית  הזרוע  ידי  על  הוכשר  אשר 
חמאס במשך כשנה על מנת להקים באיו"ש 

מעבדת חבלה לטובת ייצור מטענים שישמ־
שו לפיגועי תופת בישראל. מומחה החבלה 
לטובת  הומניטרי  באישור  לישראל  נכנס 

קבלת טיפולים רפואיים.
גורם בכיר בשב"כ מסר כי "סיכול חוליות 
שמשקיעה  המתמיד  המאמץ  את  חשף  הטרור 
תשתיות  בהקמת  חמאס  של  הצבאית  הזרוע 
טרור באיו"ש לצורך הוצאת פיגועים כנגד אז־
רחי מדינת ישראל. המקרים הללו הינם רק חלק 
חמאס  הנהגת  של  פוסקים  הבלתי  מהניסיונות 
ברצועה, בדגש על הזרוע הצבאית להוציא אל 

הפועל פיגועי תופת קשים מאיו"ש. 
ורחבה  שיטתית  בפעילות  "מדובר 
שמניעה הזרוע הצבאית מול איו"ש והמעי־
הנהגת  ממשיכה  אותה  האסטרטגיה  על  דה 
היציבות  את  לערער  כדי  להוביל  חמאס 

בכלל האיזור. 
לכך  עדים  אנו  שוב  זה,  במקרה  "גם 
ההיתרים  את  לנצל  בוחר  החמאס  שארגון 
ישראל  מדינת  ע"י  שניתנים  ההומניטרים 
ועושה שימוש בתווך זה כדי לקדם את פעי־

לותו העוינת של הארגון בישראל ואיו"ש".

בהשתתפות מרן אדמו"ר מויזניץ:

הערב הכנסת ספר 
תורה לביהמ"ד הגדול 

בקרית ויזניץ
הספר נתרם לע"נ הרה"ח ר' נטע מושקוביץ ז"ל מנאמני 

בית כ"ק מרן ה'ישועות משה' זצוק"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡
יש־ ברק  בבני  ויזניץ  בקרית 
מרן  בראשות  המונים  הערב  תתפו 
בשמחת  שליט"א,  מויזניץ  אדמו"ר 
לטובת  שנכתב  תורה  ספר  הכנסת 
מוש־ יצחק  נטע  ר'  הרה"ח  נשמת 
בית  ומנאמני  משב"ק  ז"ל,  קוביץ 
מויזניץ  משה'  ה'ישועות  מרן  כ"ק 

זצוק"ל.
 4 משעה  האותיות  כתיבת 
ברק,  בני  מתתיהו 35  ברח'  אחה"צ 
בשירה  התהלוכה  תצא   7 ובשעה 
לעבר  ובמחולות  בתופים  ובזמרה, 
ביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ. שישו 

ושמחו בשמחת תורה.
ס"ת  הכנסת  שמחת  במהלך 
הרא־ היא"צ  ביום  היום,  שתיערך 
המנוח,  של  דמותו  את  יעלו  שון, 
נפשו  במסירות  ומופת  אות  שהיה 
ה'ישועות  מרן  של  דעתו  להרחבת 
משה' זי"ע במשך כיובל שנים, תוך 
ולחיבה  מיוחדת  לחביבות  שזכה 
וב־ בנועם  זצ"ל.  מהרבי  יתירה 
הצעיר  לדור  והעביר  מסר  דייקנות 
שזכה  קודש  והליכות  זכרונות-הוד 
לראות, יחד עם זאת היה אהוב וח־
אחד  כל  ומקבל  מכיריו  כל  על  ביב 

נער כזקן במאור פנים.

חברת הרכבות של 
הולנד תשלם 50 

מיליון אירו על חלקה 
בשואה

מאבק שניהל יהודי בן 83, ששרד את אושוויץ, הסתיים 
בהסדר חוקי שבמסגרתו תעביר החברה פיצויים 

לניצולי שואה ולקרובי משפחה של נרצחים. "פלסטר 
על הפצעים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  הלאומית  הרכבות  חברת 
לקבל  הסכמתה  על  הודיעה  הולנד 
את ההמלצה שעליה לשלם פיצויים 
בגובה 50 מיליון אירו לאלפי קרובי 
למ־ שגורשו  יהודים  של  משפחה 
חנות השמדה בזמן מלחמת העולם 

השנייה.
מנכ"ל  בוקסטל,  ואן  רוג'ר 
אמר  הממשלתית,  הרכבות  חברת 
תעשה  שהחברה  העת  הגיעה  כי 
ישי־ "מעורבים  שהיו  לאלו  מחווה 
רות", כשהוא הזכיר את ההתנצלות 
ב-2005.  החברה  של  הראשונה 
ועדה מיוחדת שהוקמה בנושא המ־
לפצות  הרכבות  חברת  על  כי  ליצה 
ול- השואה  את  ששרדו  איש   500
5,500 קרובי משפחה של הנרצחים.
את  לסיומו  מביאה  ההחלטה 
האח־ השנים  בשלוש  שניהל  הקרב 
רונות סאלו מולר בן ה-83, שהוריו 
המעבר  למחנה  מאמסטרדם  גורשו 
נל־ הם  משם  שבהולנד.  ווסטרבוק 
ונ־ אושוויץ  ההשמדה  למחנה  קחו 
הרכבות  חברת  הגזים.  בתאי  רצחו 
שמולר  עד  פיצויים  לשלם  סירבה 
משפטי,  בהליך  נגדה  לפתוח  איים 
בתמיכת עורכת הדין לזכויות אדם 

ליזבת' זגבלד.
סכום  לחברה  שילמו  הנאצים 
של  אירו  מיליון  ל-2.2  השווה  כסף 
היום, על ששלחו 102 אלף יהודים 

למחנות ריכוז ברחבי היבשת. הרכ־
בספטמ־ ב-13  יצאה  האחרונה  בת 
בר 1944, זמן קצר לפני שחלק גדול 
פתחו  החברה  של  הצוות  מאנשי 
בשביתה כדי לזרז את סיום הכיבוש 

הגרמני.
מחנה ווסטרבורק, שבין המו־
הוקם  פרנק,  אנה  הייתה  בו  חזקים 
ב-1939  הולנד  ממשלת  ידי  על 
שנמלטו  ליהודים  פליטים  כמחנה 
האס-אס  אבל  הכבושה,  מאירופה 
למ־ הפלישה  אחרי  עליו  השתלטו 

דינה.
לפי תכנית הפיצויים, שעליה 
אלף   15 יוצעו  הוועדה,  המליצה 
אירו לכל שורד, 7,500 אירו לאלמ־
נות או לאלמנים, ו-5,000 או 7,000 
הכול,  בסך  הקורבנות.  לילדי  אירו 
 40 בין  להיות  צפוי  הסופי  הסכום 

ל-50 מיליון אירו.
מולר אמר כי הוא "80% מרו־
מע־ שהייתי  "ייתכן  לדבריו,  צה". 
יותר,  גבוהים  יהיו  שהסכומים  דיף 
אבל זה פלסטר על הפצעים, ופחות 
ג'וב  הוועדה,  יו"ר  הכספי".  העניין 
גובה  על  ההחלטה  כי  אמר  כוהן, 

הפיצויים הייתה "מורכבת ביותר".
הרכבות  חברת  ב-2014 
הס־  SNCF צרפת  של  הלאומית 
כימה לשלם 40 מיליון אירו כפיצוי 
אלף  כ-76  להעברת  מעורבותה  על 

יהודים למחנות ההשמדה.



17 יום ראשון ד' תמוז תשע"ט 07/07/2019

ישראל

מה קרה כשהאברך שהתנגש ברכב 
חונה רצה לשלם את הנזק

עודד היה נרגש: "הנהג ניסה להסתובב עם האוטובוס הארוך בחניה, 
והשטיח את המיצובישי שלי כאילו היה פיתה שיצאה זה עתה מהטאבון 
ברובע הערבי בעיר העתיקה, ואז הפתעתי אותו: אתה יודע מה עוד קרה 

בזמן שהאוטובוס מחץ את הרכב?"

מ‡: יר‡ל לבי‡

השם  קידוש  של  סיפור 
שארע לפני כמה שבועות שסופר 
הפותח  מתוך  המעשה  בעל  ע"י 
דרשו, וכך הוא מספר: נהג חדש 
כשניסתי  מיומנות,  חסר  הייתי, 
שם  אי  צפופה  מחנייה  לצאת 
באחת משכונות ירושלים הוותי־
הר־ חיישני  על  הסתמכתי  קות. 
וורס, אך איש לא גילה לי שברכב 
יש  אמנם   – שבוע  לפני  שרכשתי 
חיישני רוורס, אך הם אינם פוע־

לים עקב התקנה לקויה.
ערב  שעת  זו  היתה 
מרו־ היו  הרחוב  פנסי  מאוחרת, 
חקים והחשיכה שלטה, והתקרית 
חבטה  קול  נמנעת!  בלתי  היתה 
עצר־ הישנוני.  האזור  את  זעזע 
תוצאות  את  ובחנתי  בבהלה,  תי 
רוורס  שעשיתי  התברר  מעשי… 
שב־ מיצובישי,  רכב  לתוך  ישר 
פגי־ בפני  עמד  לא  המזדקן  גילו 
נשבר  הבגאז'  ומעטה  רכבי,  עת 
הפנסים  כמו  ממש   – לרסיסים 
זכר  להם  נשאר  שלא  האחוריים 

ושארית.
ההרגשה  את  לתאר  קשה 
יש  הכספי,  לנזק  מעבר  הקשה. 
כביכול  החמצה,  תחושת  כאן 
להפ־ לנהוג…  יודע  אינך  עדיין 
למשמע  הופיע  לא  איש  תעתי, 
היתה  החניה  כנראה  הרעש. 
המגורים  מבנייני  למדי  מרוחקת 
בדעתי  עלה  לא  לרגע  באזור. 
להימלט מהמקום בלא לשלם על 
הנזק. הוצאתי מכיסי נייר מרופט, 
וכתבתי את המשפט הבא: "לבעל 
ברכ־ פגעתי  לצערי  היקר,  הרכב 
לתשלום",  קשר  צור  אנא  בך. 
וכאן רשמתי את פרטי האישיים, 

שם, כתובת, וטלפון.
בשעת  ימים,  מס'  לאחר 
הנייד  הטלפון  מוקדמת  בוקר 
מירושלים,  הקו יהודי  על  רוטט. 
לי  קרה  לא  "מעולם  מאד.  נרגש 
כדבר הזה", הוא אומר, וממשיך: 

בח־ עומד  שלי  המיצובשי  "רכב 
וספג  שנים,  מספר  כבר  זו  נייה 
בנדיבותם  פח,  מכות  מעט  לא 
גם  אך  אחריות,  חסרי  נהגים  של 
טרחו  לא  שמעולם  מצפון,  חסרי 
האמת",  כך"…  על  אותי  לפצות 
חטא  על  מכה  הלה, "אני  המשיך 
ברכב  פגעתי  פעם  לא  אני  שגם 
טרחתי  לא  מעולם  אך  חונה, 
עבדתי  אלא  בעליו,  את  ליידע 
אתה  אך  וברח'.  'פגע  בשיטת 
במ־ אתה  הכבוד!  כל  ישר!  אדם 

קרה דתי?", שאל.
כן, עניתי קצרות. "ידעתי", 
צהל האיש על תגליתו – "רק הד־

תיים מתנהגים ככה יפה".
מפצה  אני  איך  תכלס, 
אותך, וכמה? שאלתי האיש שמ־
התכונן  שבדיוק  סיפר  לקו  עבר 
למכור את הרכב, אך עקב הפגי־
עה אינו יכול למכור עד שתתוקן 
החבלה. סוכם בינינו, שילך לקבל 
יחסית,  זול  במקום  מחיר  הצעת 
ואני אעביר לו את התשלום. למ־
חרת התקשר ידידינו מירושלים, 
במוסך  שהיה  ועדכן  שמו,  עודד 
לתיקון  הצעה  וקיבל  זול  הכי 
מלא בסך 3380 ש"ח בלבד! ליבי 
הכנסתי  כל  זה  שקל   3380 נפל! 
מת־ איני  זה  סכום  בלי  בחודש, 
גומר  שלא  לומר  צורך  ואין  חיל, 
זו  התחייבות  אך  החודש…  את   –
שבעשי־ והבטחתי  התחייבות, 
נכנסת  בו  עת  הקרוב,  לחודש  רי 
לח־ אעביר  הזעומה,  משכורתי 
והוא  המדובר.  הסכום  את  שבונו 
תיקון  עם  להמתין  הסכים  מצדו 

הרכב לעשירי לחודש.
לחודש.  העשירי  הגיע 
ההולדת  יום  גם  זה  היה  במקרה 
כידוע.  רצון  עת  של  יום   – שלי 
לא החמצתי את ההזדמנות והת־
לא  בעצם  ליבי.  מעומק  פללתי 
התפללתי, אלא יותר נכון דיברתי 
אבינו  אמרתי:  וכך  יתברך,  איתו 
מה  כל  זה  שקל  שבשמים, 3380 
משפחתי,  לפרנסת  לי  שמוקצב 

לא  אבל  יותר,  ממך  ביקשתי  לא 
יחסר  שלא  לי  עזור  אנא  פחות. 
לפרנ־ חשוב  הכל-כך  הסכום  לי 
סת משפחתי! כששבתי מתפילת 
המכשיר  בבית  לי  חיכה  שחרית, 
הנייד, והכיתוב שעל המסך בישר 
פעמים  אותי 10  חיפש  שעודד   –
התפ־ בו  בזמן   – האחרונה  בשעה 
ללתי. הבנתי שרצה לתת לי פרטי 
ההעב־ לצורך  שלו  הבנק  חשבון 
מרו־ היה  עודד  רה. חזרתי אליו, 
לדבר  היה  יכול  לא  כמעט  גש… 
הוא  שמא  חשבתי  מהתרגשות… 

כועס עלי… אך לא.
טוב,  "איש  לי:  צועק  עודד 
לא  אתה  אותך.  אוהב  הקב"ה 
מה?  אגורה!".  לי  לשלם  צריך 
סיפר:  ועודד  התפלאתי.  למה? 
בטעות  נכנס  האחרונה,  "בשעה 
הזו,  והצפופה  הקטנה  לחניה 
ידי  על  נהוג  אגד,  של  אוטובוס 
כשניסה  הישמעאלי.  דודנו  בן 
פשוט  הצליח.  כך  כל  לא  לצאת, 
אך  להסתובב…  מקום  היה  לא 
הישמעאלי לא חשב הרבה, וניסה 
האוטו־ עם  להסתובב  זאת  בכל 
תוך  הצפופה,  בחניה  הארוך  בוס 
שהוא מוחץ את המיציבושי שלי. 
או יותר נכון – משטיח את הרכב, 
עתה  זה  שיצאה  פיתה  היה  משל 
בעיר  הערבי  ברובע  מהטאבון 

העתיקה…
מיד הגיע למקום שמאי של 
חברת  נציג  עם  יחד  אגד,  חברת 
בהליכים  החלו  שכבר  הביטוח, 
לי  ולהעניק  אותי  לפצות  כדי 
רכב במחירון מלא. אתה לא צריך 
פשוט  כי  התיקון,  על  לי  לשלם 

אין מה לתקן!"
אגב, שאלתי, אתה יודע מה 
קרה עוד בשעה האחרונה – ממש 
מחץ  שהאוטובוס  שעה  באותה 
ספר  קרה?  מה  "לא.  הרכב?  את 
 – התפללתי!  עודד.  אמר   – לי!" 
גיליתי את הסוד, שבלעדיו כלום 
'פי־ גיליון  (מתוך  קורה!  היה  לא 
קודך דרשתי' בהעלותך תשע"ט)

9401401@gmail.com
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ביום שלישי, ו' תמוז 09/07 בשעה 12 בלילה בדיוק!
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רובח

חומסעובמווררכיבונזבירוים
יוםמוטיין
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רובח

מחברמונכמורמפרמין
יוםוירר
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רובח

ווייבזבעיחסיורייחבריעפסחיםמסכחועירוביןמסכסיום

פבנזבכויעורבברמספינרמו
רסטךימוםי
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רובח

מעמכנססייבברןבפומרןרייברטיין
יוםמוטירין

מסיבחומסעובמוורויזניבנטוורפן


