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פוליטיקה 
בשחקים

יו''ר וועד העובדים באל על הנחה את העובדים 
להתפקד לליכוד, וחולל סערה

מהפך ביוון
לפי תוצאות המדגמים הימין ניצח בבחירות ברוב 
מוחץ ◆ ראש הממשלה המכהן ציפרלאס הודה 

בהפסד והתקשר לברך את יריבו

ושוב: משטרת ישראל 
מתירה את דמם של החרדים

בהפגנה נגד הריסת בית כנסת נראה יהודי תמים עומד וצופה מהצד ואז 
מגיעים שוטרים ובאכזריות איומה מתנפלים עליו ועוצרים אותו, העצור שהה 
במהלך כל השבת במעצר בטענה כי גרם לפציעת שוטר ◆ ואז הגיע התיעוד 

המפליל שמוכיח כי המשטרה שיקרה, ומה אומרת המשטרה בתגובה?

השקעת 
השנה עם 

תשואה מניבה
פרטים בעמ' 7 

ירי תועה

תחקיר המבצע הסודי בלב רצועת עזה מנובמבר הותר לפרסום ◆ סא''ל מ. שנהרג במבצע, נפגע מירי של 
כוחות צה''ל ולא מאש החמאס ◆ כשלים בסיפור הכיסוי הובילו לחשיפת הכוח ◆ נתניהו: הלקחים יופקו, 

מברך על אומץ ליבם של החיילים ועל פעילות החילוץ ההירואית

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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תחזית להיום:

שערים יציגים

היום: מעונן חל˜י ע„ בהיר. חול 
בעי˜ר   בטמפרטורו ˜לה  ירי„ה 

בהרים.  

מחר: מעונן חל˜י ע„ בהיר. חול 
בעי˜ר   בטמפרטורו ˜לה  עליה 

בהרים.

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„
ימין מפוˆל

מגוש  התפצלה  יהודית'  'עוצמה  מפלגת 
לרוץ  ומתכוונת  הימין'  'איחוד  מפלגות 
הזה  בסיפור  הקרובות.  בבחירות  לבדה 
עוצמה  מפסידים.  רק  אלא  צודקים  אין 
בדרישותיה.  לחלוטין  צודקת  יהודית 
בצו־ מתנהלת  היהודי  הבית  מפלגת 
עוצמה  אנשי  את  ודורסת  מחוצפת  רה 
גדול  קולות  בנק  שבידם  אף  על  יהודית 
המפלגה  זאת,  למרות  כאשר  במיוחד. 
במיוחד  נמוכים  במקומות  נציגים  קיבלה 
ונמנעה מהם הזכות להכניס לרשימה חלק 

מנציגיהם.

אך המהלך שהם מבצעים כעת סופו לפ־
כי  למדי  ברור  כאשר  בימין.  קשות  גוע 
ללא  ימין  קואליציית  להקים  האפשרות 
בודדים,  שניים  במנדט  תלויה  ליברמן 
לבדה  לרוץ  יהודית  עוצמה  של  הכוונה 
הימין  עבור  לאסון  מתכון  היא  בבחירות 

והחרדים.

עוצמה יהודית ניסתה לרוץ פעמים רבות 
בבחירות לבדה. היא מעולם לא הצליחה. 
עד שאמר מי שאמר כי אחוז החסימה בי־
שראל הוא ברוך מרזל ועוד קצת... נקווה 

שטעות מעין זו לא תחזור פעם נוספת.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

מ˜ומה ל ה˜„וה
חקת,  קרח,  האחרונות  הפרשיות  בשמות 
בלק - מופיעה האות קו"ף. בפרשת קרח 
היא  חקת  בפרשת  הראשונה.  האות  היא 
האות  היא  בלק,  ובפרשת  השניה,  האות 

השלישית-האחרונה.

יש שמסבירים על כך: האות קו"ף מסמלת 
קדושה, ובשלושת הפרשות, יש בהן קדו־

שה.

קו"ף במילה קרח היא ראשונה – שבתחילה 
היה קרח קדוש, וכן שקדושתו באה בשל 

יחוסו הרם.

לפרה  אדומה.  בפרה  עוסקת  חקת  פרשת 
מחמת  לא  עצמית,  קדושה  יש  אדומה 
הקדושה  את  תעביר  לא  היא  וגם  יחוס... 

לילדיה.

בסוף,  באה  הקדושה   - בלק  בפרשת 
רות  יצאה  רשעותו  למרות  שמבלק,  כיון 

המואביה שממנה יצא דוד המלך.

// נתניהו משיב לברק: שהרודן „בר המערכ
הקטן לא יטיף לדמוקרטיה

נתניהו החל את מסע הבחירות שלו וטען: לא צריך את חוק החסינות כי לא היה כלום

מ‡: ח. פרנ˜ל

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
בה  למגדנייה  אתמול  הגיע  ניהו 
עובד בנו אבנר, במה שנחשב לפ־
תיחת מסע הבחירות של נתניהו. 
האנשים  לשאלות  השיב  נתניהו 
שהופנו אליו וטען כי "לא כללנו 
עם  החסינות  בחוקי  שינוי  שום 
הסכמים  חתמנו  איתן  המפלגות 
נתניהו.  טען  קואליציוניים", 
"הלכנו להקים איתן ממשלה, אף 
אחד לא ידע שלא נקים ממשלה, 
והעובדה היא שלא כללנו את זה. 

זה,  את  צריך  לא  בזה,  צורך  אין 
ולכן  כלום  היה  לא  כי  כל  קודם 
גם לא יהיה כלום אבל מעבר לכל 
ולא  קיים  חוק  יש   - אחר  דבר 

צריך חוקים חדשים".
למפלגה  התייחס  נתניהו 
החדשה אותה הקים אהוד ברק, 
והגיב לטענותיו של ברק כי נת־
ניהו גורם לקץ הדמוקרטיה בי־
מפ־ שהקים  רודן  "הוא  שראל. 

יטיף  שלא  דמוקרטית,  לא  לגה 
אמר  הדמוקרטיה",  קץ  על  לנו 
"הנה  והוסיף,  ברק  על  נתניהו 
אמר  הוא  הקטן.  הרודן  חזר 

וישראל  מדיני,  צונאמי  שיהיה 
בפריחה הגדולה ביותר. עכשיו 
הוא מדבר על הקריסה של הד־
רוצה  מי  בלוף!  עוד  מוקרטיה, 
מדבר  הוא  משהו?  פה  לשנות 
איזה  החסינות -  חוק  שינוי  על 

חוק חסינות?". 
של  דבריו  לאחר  קצר  זמן 
לד־ להגיב  ברק  מיהר  נתניהו, 
נתניהו:  את  חזרה  ותקף  ברים 
כלום?  אין  כי  כלום  יהיה  "לא 
קצב פליטת השקרים, מחוג  לפי 
הלחץ שלך מתקרב ל-100. ביבי, 

תשתה קצת מים. רק התחלנו".

077-2318448
לבעלי מייל בלבד 'לחץ כאן'

תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתמוז ''ה'ה'ה''''
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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'

נשיא צרפת מקרון: איראן מסכימה לדון 
בתנאים לחידוש המו"מ

מנהיגי צרפת ואיראן סיכמו לדון על התנאים לחידוש המו"מ על הסכם הגרעין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לנסות  ממשיכות  אירופה  מעצמות 
המע־ בין  שנחתם  הגרעין  הסכם  את  להציל 
צמות לאיראן ב-2015: נשיא צרפת עמנואל 
מקרון התבטא בנוגע להפרה האיראנית של 
מסכימה  ''איראן  כי  ואמר  הגרעין  הסכם 
לדבר על תנאים לחידוש המו''מ בנושא שי־

חות הגרעין''.
לפי הודעה שפרסמה לשכת הנשיאות 
לדון  סיכמו  ואיראן  צרפת  נשיאי  בצרפת, 
בערפל  לוט  שעתידו  הגרעין  הסכם  בעתיד 
לאור הפרישה האמריקנית וההפרה האירא־
נית של ההסכם. שני המנהיגים הסכימו לדון 
למ־ איראן  בין  תנאים לחידוש הדיאלוג  על 

עצמות עד ה-15 ביולי.
בנוסף נכתב בהודעה כי צרפת תמשיך 

לדבר עם שלטונות איראן ועם גורמים המ־
של  בהסלמה  "לעסוק  במטרה  בכך  עורבים 

האירא־ הגרעין  לנושא  הקשורים  המתחים 
ני".

מסמכים שהודלפו חושפים: 

שגריר בריטניה 
בארה"ב תקף בחריפות 

את הנשיא טראמפ
שגריר בריטניה בארה"ב כינה את טראמפ "לא כשיר" 

ו"חסר ביטחון"

מ‡ ‡ברהם ויסמן

שגריר בריטניה בארה"ב כינה 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  את 
כך  כשיר".  ו"לא  ביטחון"  "חסר 
ונחשפו  שהודלפו  ממסמכים  עולה 
שנ־ מהמסמכים  הבריטי.  בגרדיאן 
שגריר  של  עמדתו  נחשפת  חשפו 
דארוק,  קים  בארה"ב,  בריטניה 
המכהן  האמריקני  הנשיא  כלפי 

וממשלו. 
בארה"ב  הבריטי  השגריר 
הממשל  בתוך  לנעשה  התייחס 
את  מכנה  שהוא  תוך  האמריקני 
הממשל  ואת  יעיל"  כ"לא  הנשיא 
מו־ כאוס  תוך  המתנהל  ככזה  עצמו 
חלט בגין מתיחויות פנימיות. בנוסף 
מכנה השגריר הבריטי את טראמפ: 

"אדם כושל".
גם  תוקף  הבריטי  השגריר 

הסכם  כלפי  הממשל  עמדת  את 
ההסבר  את  וכן  איראן  עם  הגרעין 
מל־ שנמנע  לכך  טראמפ  שפרסם 
המל"ט  הפלת  לאחר  באיראן  תקוף 

האמריקני. 
נמסר:  הבריטי  החוץ  ממשרד 
שהשגרי־ מצפה  הבריטי  "הציבור 
רים ימסרו לשרים הערכה כנה ובל־
תי מעורערת של הפוליטיקה בארץ 
אינן  השקפותיהם  נמצאים.  הם  בה 
בהכרח ההשקפות של גורמים אח־
לדי־ משלמים  אנחנו  בממשל.  רים 
גלויים  שיהיו  כדי  שלנו  פלומטים 
האמ־ שהשגריר  כפי  בדיוק  וכנים, 
ריקאי מעדכן את וושינגטון בנושא 
בווסטמינס־ בפרלמנט  הפוליטיקה 
טר. הצוות בוושינגטון מנהל יחסים 
ספק  וללא  הלבן  הבית  עם  טובים 
השובבה  ההתנהגות  את  ישרדו  הם 

הזו".

רשמית: 

איראן החלה להעשיר 
אורניום אל מעבר לרף 
שהותר בהסכם הגרעין 
דובר הממשלה האיראנית הזהיר מהמשך נסיגתה של 
ארצו מההסכם עליו חתמה עם המעצמות ◆ איראן 

מבהירה: הפרת ההסכם - צעד הפיך

מ‡ ‡ברהם ויסמן

אור־ להעשיר  החלה  איראן 
מ-3.67  יותר  גבוהה  לרמה  ניום 
במסגרת  לה  שהותרו  האחוזים 
מע־ עם  חתמה  עליו  הגרעין  הסכם 
צמות העולם. ההכרזה הרשמית על 
תחילת העשרת האורניום אל מעבר 
התבצעה  לרפובליקה  שהותר  לרף 
עיתונאים  מסיבת  במהלך  אתמול 
של  בהשתתפותו  שנערכה  מיוחדת 
לדב־ האיראנית.  הממשלה  דובר 
יצליחו  לא  האירופאים  "אם  ריו, 
אנו  להתחייבויותינו,  להיענות 
סעיפי  (את  אותן  להפחית  נמשיך 
 60 בכל  צעד-אחר-צעד.  ההסכם) 

בהסכם  התחייבות  מעוד  ניסוג  יום 
הגרעין".

איראן  הצהרותיה,  למרות 
קורצת למדינות אירופה ורומזת כי 
הפרת  המשך  את  למנוע  יהיה  ניתן 
במ־ הרפובליקה,  ידי  על  ההסכם 
לדרישות  ייענו  והאירופאים  קרה 
הערובות  את  ויספקו  האיראניות 

הכלכליות בהן איראן מעוניינת.   
מוחמד  איראן,  של  החוץ  שר 
לצעד  בתגובה  אמר  זריף,  ג'וואד 
עליו הכריזה ארצו, כי תכניתה של 
ארצו לצמצום ההתחייבויות על פי 
לדב־ הפיכים.  הם  הגרעין  הסכם 
את  ימלאו  אחרות  מדינות  אם  ריו, 

מחויבויותיהן, המהלך יבוטל. 

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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ארה''ב קוראת לגרמניה לשגר 
חיילים לסוריה

טראמפ הודיע בעבר על כוונתו להוציא את החיילים האמריקנים מסוריה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לע־ האמריקני  השליח 
קרא  ג'פרי,  ג'יימס  סוריה,  נייני 
חיילים  לשלוח  גרמניה  לממשלת 
להחליף  במטרה  לסוריה,  גרמנים 
ששוהים  האמריקנים  הכוחות  את 
ארוכות.  שנים  הערבית  במדינה 

לשבועון  שהעניק  ראיון  במהלך 
ג'פרי:  התבטא  וולט"  הגרמני "דה 
אנו מעוניינים בנוכחותם של כוחות 
קרקעיים של צבא גרמניה בסוריה, 
כוחותינו  את  יחליפו  שאלו  כדי 

שלנו הנמצאים באזור כבר שנים.
נשיא  ביקש  בעבר  כזכור, 

להוציא  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
את הכוחות האמריקנים מסוריה, 
אולם עד כה לא עשה זאת, ככל 
הנראה בגלל לחץ כבד שהפעילו 
עליו בכירי הממשל ובעלות ברי־
תה של ארה"ב באזור החוששות 
מההתעצמות האיראנית בסוריה. 

המורדים החות'ים גייסו רבבות 
דולרים לארגון חיזבאללה

בתימן שורר עוני חסר תקדים, בין היתר בגלל הלחימה בין המורדים החות'ים 
לקואליציה שמובילה סעודיה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בתימן,  החות'ים  המורדים 
אשר זוכים לסיוע רב מצד ארגון 
במהלך  גייסו  חיזבאללה,  הטרור 
תרומות  האחרונים  החודשים 
עבור  דולרים  אלף  של 132  בסך 
הנמצא  הלבנוני,  הטרור  ארגון 
הסנ־ לאור  קשה  כלכלי  במצב 

הארגון  על  האמריקניות  קציות 
ועל הפטרונית העיקרית של חי־

זבאללה - איראן. 
פר־ החות'ים  המורדים 
לתרום  לתומכיהם  קריאה  סמו 
ותומכי  חיזבאללה.  ארגון  עבור 
החות'ים אכן נענו וגייסו את הס־

כום הגדול.

מתמודדת  תימן  כידוע, 
ואלפים  תקדים  חסר  עוני  עם 
רבים של ילדים סובלים מרעב 
נובע  העוני  הענייה.  במדינה 
שמת־ מהמלחמה  היתר  בין 
החות'ים  המורדים  בין  נהלת 
שמונהגת  הערבית  לקואליציה 

על ידי סעודיה.

גורם אמריקני הביע שביעות רצון 
מההתקדמות בשיחות בין ארה"ב לטאליבן
לדבריו, הייתה התקדמות בכל ארבעת הנושאים שעליהם דנים האמריקנים והטאליבן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המו"מ  את  מוביל  אשר  האמריקני  השליח 
האחרון  השיחות  סבב  כי  אמר  הטאליבן,  מול 
שנערך עם ארגון הטרור היה "המועיל ביותר עד 

כה".
הט־ ארגון  עם  ומתן  משא  מקיימת  ארה"ב 
באפ־ לשלום  להביא  במטרה  טאליבן  הסוני  רור 
את  להשלים  לאמריקנים  שיאפשר  מה  גניסטאן, 

הוצאת הכוחות האמריקנים מהמדינה. 
חלילזד  זלמאי  למו"מ,  האמריקני  השליח 
אר־ בכל  משמעותית  התקדמות  נרשמה  כי  מסר 
הטרור,  נגד  ערבויות  השלום:  הסכם  חלקי  בעת 
הסגת חיילים, השתתפות בדו-שיח הפנים-אפג־

ני והפסקת אש קבועה ומקיפה. 

http://bit.ly/32f2hMX
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077-2318448     לבעלי מייל בלבד 'לחץ כאן'

פרנו // „ו„ פרי„

בין בר˜ לנניהו
 - העם לא טיפש -

"לבנימין נתניהו יש בהירות לגבי המטרה, ונחישות להגיע אליה, לא כי אין קשיים, 
אלא למרות הקשיים. הממשלה הזו הגיעה לתוצאות רבות במגוון תחומים, והשכילה 
לעשות את זה באופן שמבצר ומחזק את מדינת ישראל מול האיומים". את הדברים 
האלו לא אמר דוד אמסלם, מירי רגב, או מקורב אחר לראש הממשלה. אל הדברים 
האלו חתום לא אחר מאשר אהוד ברק בזמן כהונתו כשר הביטחון של ראש הממשלה.
ברק, הנחשב לחייל המעוטר ביותר בתולדות צה''ל, היא אינטרסנט קר וציני המח־
ליף את דעותיו בהתאם למצב הנוכחי. במהלך שנות פעילותו בפוליטיקה הישראלית 
יש־ החדשה,  ומפלגתו  העצמאות  אחת,  ישראל  מפלגות.  שלוש  להקים  ברק  הספיק 
ראל דמוקרטית. בשנת תשס"ט (2009) נחל ברק תבוסה בקלפי כשמפלגת העבודה, 
תו־ היוודע  עם  שלפני.  בכנסת  במקום 19  בלבד  מנדטים  קיבלה 13  עמד,  בראשותה 
צאות הבחירות, הבהיר ברק כי גזר דינו של הבוחר קבע שעל מפלגת העבודה להישאר 
נכנסה  שבסופו  קואליציוני  למו''מ  נתניהו  עם  להיפגש  לו  הפריע  לא  זה  באופוזיציה. 
מפלגת העבודה לממשלה וברק כיהן כשר הביטחון תחת נתניהו. לאחר שנתיים, בעק־
בות דרישה של כמה מחברי העבודה לצאת מהממשלה, לא היסס ברק לפרק את מפל־
גת העבודה ולהקים את סיעת העצמאות כדי להמשיך ולכהן כשר הביטחון בממשלתו 

של נתניהו.
אהוד ברק היה במשך שנים האיש המושמץ ביותר בפוליטיקה הישראלית, נחשב 
לרה''מ הכושל בתולדות ישראל, ושמו נקשר באין סוף פרשות שחיתות ונהנתנות על 
כה  אינו  בישראל  שהעם  הוכיחו  השבוע  שפורסמו  הסקרים  המיסים.  משלם  חשבון 
טיפש כפי שחשב ברק ולמרות הרעש התקשורתי הרחב שיצר ברק עם הקמת מפלג־
תו, השמות הנוצצים אותם גייס, ברוב הסקרים לא עבר ברק את אחוז החסימה, כשגם 
בסקרים שבהם עבר את משוכת אחוז החסימה, לא הצליח להשיג יותר מ-6 מנדטים. 
הקמת  על  הודעתו  עם  קיבל  כושל,  ומנכ''ל  אפרורי  רמטכ''ל  גנץ,  בני  השוואה,  לשם 

המפלגה, יותר מ-20 מנדטים.

- אלוף הקמפיינים נכשל -
במערכת הבחירות האחרונה ישב אחד מהעיתונאים הפוליטיים המוכרים בישראל 
עם קבוצת ילדים ושאל לדעתם על מצב הפוליטיקה הישראלית. אחד מהילדים טען 
כי נתניהו לא יכול לטפל בענייניה הבוערים של מדינת ישראל ובד בבד לטפל בענייניו 
המשפטיים. "אם כך" שאל אותו הכתב "במי היית בוחר לראשות הממשלה לו היית 

יכול?" הילד לא התבלבל לשנייה לפני שענה בביטחון: "רק ביבי, מי יכול להיות?"
הסיפור הזה ממחיש יותר מהכול את כוחו של נתניהו. בנימין נתניהו הוא אחד מהק־
מפיינרים המבריקים והטובים ביותר שהיו במדינת ישראל. יכולתו לקרוא נכון את רג־
שותיו של המצביע הישראלי בצורה שאף אחד לפניו לא הצליח, היא הסיבה שנתניהו 
הוא ראש הממשלה עם זמן הכהונה הארוך ביותר במדינת ישראל. היכולת של נתניהו, 
הסוד  היא  לו,  דווקא  להצביע  המזרחיים  הפריפריה  לאנשי  לגרום  הנהנתן,  האשכנזי 

אותו כמעט אף אחד בפוליטיקה הישראלית לא הצליח לפצח.
לדידו של נתניהו, השיח היה צריך להיות מי גרם לבחירות ולמה נפלה ממשלת ימין. 
במגרש הזה נתניהו היה מנצח בקלות. הוא יודע לפרוט על נימי הפחד העמוקים ביותר 
של הצד הימני בישראל שמא תקום ממשלת שמאל. הוא הצליח לגרום למיליוני יש־

ראלים להאמין במה שהוא מאמין: בלעדיו מדינת ישראל לא תשרוד.
אך בינתיים מי שמוביל את השיח התקשורתי בישראל זה אביגדור ליברמן, דמות 
בעייתית שצריכה התייחסות משלה, אך נכון לעכשיו מצליח ליברמן לגרום לכך שה־
שיח בציבוריות הישראלית הוא ביחסי דת ומדינה. ליברמן יחד עם ילד הרחוב רון קובי 

ויאיר לפיד יצרו סיטואציה בה קשה על נתניהו להתמודד.
מי שמעניק לנתניהו את העזרה הכי גדולה בתחום הוא אהוד ברק, שחוץ מהפילוג 
שהוא יוצר במחנה השמאל, הוא מחזיר את הדיון על השחיתות וחוק החסינות, סביבה 

בה נתניהו יודע להתמודד יותר טוב מכל מועמד אחר.

פרנו פוליטי // מ‡: חיים פרנ˜ל עמיר פרץ נפגש עם גנץ: נשמור על 
ערוץ הידברות פתוח

במהלך הפגישה העביר פרץ מסר לגנץ: לא לתקוף את מפלגותיהם

מ‡: ח. פרנ˜ל

פרץ,  עמיר  הטרי,  העבודה  יו''ר 
כחול  יו''ר  עם  (ראשון)  אתמול  נפגש 
מאז  ראשונה  בפגישה  גנץ  בני  לבן 
הפגישה  היא  הפגישה  לתפקיד.  נבחר 
שמת־ הפגישות  סבב  מתוך  הראשונה 
כנן פרץ לעשות עם כל ראשי מפלגות 
מתכנן  השבוע  במהלך  המרכז-שמאל. 
התנועה,  יו''ר  עם  גם  להיפגש  פרץ 
ח"כ לשעבר ציפי לבני, ויו''ר מרצ ניצן 

הורוביץ.
מטרתו של פרץ היא להגיע לסי־
כום עם כל מפלגות הגוש, כי גם אם לא 
השני  את  אחד  יתקיפו  שלא  יתאחדו, 

וישמרו על חזית אחידה מול נתניהו.
כי  ואמר  לפגישה  התייחס  פרץ 

"היום התחלתי את סבב הפגישות שלי 
כיו"ר מפלגת העבודה עם ח"כ בני גנץ. 
הפגישה נערכה ברוח טובה של הערכה 
וכבוד הדדיים. סיכמנו לשמור על ערוץ 

הידברות פתוח".

היום  "ערכתי  ואמר.  סיכם  גנץ 
הנ־ העבודה  יו"ר  עם  ראשונה  פגישה 
בחר. ברכתי את עמיר על בחירתו, דנו 
לה־ וסיכמנו  היום  סדר  שעל  בנושאים 

משיך ולשמור על ערוץ הידברות".

דוד ביטן: שקד לא תרוץ עם הליכוד 
בבחירות הקרובות 

למרות שתמך במהלך עד כה, מודה ביטן כי "רה''מ החליט שאין לו עניין בכך"

מ‡: ח. פרנ˜ל

(הלי־ ביטן  דוד  הכנסת  חבר 
שרת  של  שריונה  את  שדחף  כוד) 
בליכוד,  שקד  איילת  המשפטים 
סיכוי  לכך  אין  כי  אתמול  הודה 
מהליכוד  חלק  שתהיה  "רציתי 
ראש  אבל  הקרובות,  בבחירות 
עניין  לו  שאין  החליט  הממשלה 
בכך. בבחירות האלה היא לא תהיה 
בליכוד בוודאות - זה מנוי וסגור".

כיו''ר  גם  המשמש  ביטן, 
אביגדור  את  האשים  הקואליציה, 
בעו־ ביתנו,  ישראל  יו''ר  ליברמן, 
לבחירות  הולכת  שישראל  בדה 
באוויר,  סלטה  עשה  "הוא  חוזרות 
הוא שיקר לבוחרים שלו. בבחירות 
לא  האלה  הדברים  כל  הקודמות 
רלוונטיים כי לליכוד יהיו בוודאות 
טען  ביטן  בלעדיו"  גם  מנדטים   61
יהיה  לא  הימין  לגוש  אם  גם  כי 

רוב, עדיין רק נתניהו יוכל להרכיב 
להר־ סיכוי  גנץ  לבני  "אין  ממשלה 
כיב קואליציה בלי לחבור לערבים, 
שהממשלה  ספק  שום  שאין  כך 

הבאה תהיה ממשלת ימין".
הימין  למפלגות  קרא  ביטן 
להבטיח  כדי  ולהתאחד  להתעשת 
הבחי־ לאחר  יציבה  ימין  ממשלת 
לליכוד  שמימין  "המפלגות  רות 
צריכות להתאחד בצורה חכמה כדי 
מה  גם  וזה  ינצח,  שהגוש  להבטיח 

שאנחנו מצפים מהם לעשות".
החד  דבריו  למרות  כי  יצויין 
הכנסת  חבר  ביטן,  של  משמעיים 
הצעת  את  שהגיש  מי  זוהר,  מיקי 
וממקורבי  הכנסת  לפיזור  החוק 
ההתנג־ כי  אתמול  אמר  רוה''מ 
מהווה  בליכוד,  שקד  לשיריון  דות 
"ההתנגדות  הימין.  לשלטון  סכנה 
אצלנו  שקד  איילת  של  לשריונה 
הליכוד  שלטון  המשך  את  מסכנת 

לליברמן  תחבור  שקד  אם  והימין. 
אמר  נתניהו".  נגד  הכף  תוכרע 
מאוד  לי  "מוזר  כי  והוסיף  זוהר 
את  מהווה  הבכירים'  ש'התנגדות 
כשכל  במיוחד  לשריון  המחסום 
כך הרבה מונח כאן על הכף. אין לי 
כל ספק שצירופה של איילת שקד 
ויחזק  מנדטים  לנו  יוסיף  לליכוד 
של  המוחלט  רובו  הימין.  גוש  את 
הציבור הליכודי בעד השריון שלה 
אסור  תקדים.  חסר  באופן  אצלנו 
לנו לגרום לה ללכת עם ליברמן, כי 
ממשלת  כהונת  המשך  את  יסכן  זה 
בש־ לנו  שהייתה  האותנטית  הימין 
למ־ עלולה  ואף  האחרונות,  נים 
נתניהו  של  כהונתו  המשך  את  נוע 

כראש הממשלה".
ביטוי  הם  זוהר  של  דבריו 
הלי־ במפלגת  וגובר  הולך  לקול 
ראש  של  למהלכיו  המתנגד  כוד 

הממשלה ביחסו לשקד ולבנט.

http://bit.ly/32nZame
mailto:rothlaw@bezeqint.net


יום שני ה' תמוז תשע"ט 608/07/2019

ח"כית טוענת: המשטרה עקבה 
אחרי באמצעות סוכן סמוי

במכתב ששלחה לקצין הכנסת טוענת ח''כ תמנו שטה כי לאחר המחאה 
בשבוע שעבר המשטרה שלחה שוטר סמוי שיעקוב אחריה ◆ המשטרה: 

לא היו דברים מעולם

מ‡: ח. פרנ˜ל

תמנו  פנינה  הכנסת  חברת 
המשתייכת  לבן,  מכחול  שטה 
במ־ טוענת  האתיופית,  לעדה 
כי  הכנסת  לקצין  ששלחה  כתב 
סוכן  הפעילה  ישראל  משטרת 
מחאת  מאז  אחריה  שעקב  סמוי 
לט־ שעבר.  בשבוע  העדה  בני 
האיש  כי  שזיהתה  לאחר  ענתה 
אם  אותו  שאלה  אחריה,  עוקב 
השיב  והעוקב  סמוי,  שוטר  הוא 

בחיוב. 
הז־ בעקבות  שלי,  "החשש 
שהוא  אדם  בן  אותו  של  דהותו 

המש־ שחלילה  היה  שוטר,  אכן 
בשל  אחרי  לעקוב  שלחה  טרה 
ביום  שהיו  הקשים  האירועים 
שלפני, הפגנות בני הקהילה שלי 

שיצאו מכלל שליטה".
מק־ דרשה  הכנסת  חברת 
צין הכנסת לבדוק אם אכן מש־
טרת ישראל או גורמים אחרים 
אחריה  לעקוב  החלטה  קיבלו 
זאת  רואה  אני  הדבר,  כך  "אם 
עלי  להלך  וכניסיון  בחומרה 
אגיע  שלא  מנת  על  אימים 
הקהילה  במחאת  להשתתף 

האתיופית".
נמסר  הכנסת  מדוברות 

חברת  של  לפנייתה  בתגובה 
פנה  הכנסת  "קצין  כי  הכנסת 
טלפונית למשטרה על מנת זירוז 
חברת  שהעלתה  בנושא  הבדיקה 
ברור  לא  עמה  מהשיחה  הכנסת. 
אם אכן מדובר בשוטר כיון שהוא 
לא הציג בפניה תעודת שוטר. אך 
הכנסת  מקצין  פניה  נעשתה  אכן 
בנו־ במשטרה  מהירה  לבדיקה 

שא".
נמסר:  ישראל  ממשטרת 
"לא היו דברים מעולם ולא נשלח 
אף שוטר גלוי או סמוי לפעילות 
טענה  כל  לה.  דומה  או  זו  מעין 

אחרת פסולה וחוטאת לאמת".

יו''ר וועד עובדי אל על לעובדי 
החברה: התפקדו לליכוד

לטענתו הצעד יגרום לחיזוק כוחם ללא קשר להשקפותיהם הפוליטיות ◆ 
עובדים באל על: "לא יאומן שמכריחים אנשים להיות חלק מפוליטיקה שהם 

לא מאמינים בה".

מ‡: ח. פרנ˜ל
של  העובדים  ועד  יו''ר 
יצחק,  בן  שרון  על,  אל  חברת 
בו  החברה  לעובדי  מכתב  שיגר 
למפלגת  להתפקד  מהם  דרש 
לעמדותיהם  קשר  ללא  הליכוד 
שיתפקדו  "ככל  הפוליטיות. 
משפחותיהם  ובני  עובדים  יותר 
(הבוגרים), כך נוכל לחזק את כוח 
כתב  שלנו".  הארגוני  העבודה 
חברי  כן,  לעובדים "על  יצחק  בן 

לכם,  מועצת העובדים ממליצים 
עובדי אל-על, להתפקד למפלגת 
הליכוד יחד עם בני משפחותיכם 
הפו־ להשקפותיכם  קשר  (ללא 
ולחזק  להגדיל  במטרה  ליטיות) 
משמעותית  כקבוצה  כוחנו  את 
היש־ במשק  השפעה  ובעלת 
וכתב  הוסיף  הוועד  יו"ר  ראלי". 
טו־ יופצו  הקרובים  "בימים  כי: 
הליכוד  למפלגת  הצטרפות  פסי 
מקווים  אנו  העובדים.  בקרב 

להיענותכם ולהירתמותכם למה־
לך חשוב זה".

בעקבות המכתב זעמו חלק 
מדובר  כי  וטענו  החברה  מעובדי 
בהשקפו־ הוועד  של  בהתערבות 
מבי־ אינם  וכי  הפוליטיות  תיהם 
להתפקד  צריכים  הם  למה  נים 
מתנגדים  אף  שחלקם  למפלגה 

לה.
נמסרה  לא  על  אל  מחב' 

תגובה.

חברת החשמל: "ים של מדוזות 
בתחנות הכוח" 

מדובר במפגע של ממש שיכול לשבש את תהליכי הייצור בתחנה

מ‡: יר‡ל לבי‡

עוב־ האחרונים,  בימים 
הכוח  בתחנת  החשמל  חברת  די 
"רוטנברג" (אשקלון)  מתמודדים 
מול גל של אלפי מדוזות, שמגי־

עות לתחנה  עם מי הים. 
החשמל,  חברת  מבחינת 
שיכול  ממש  של  במפגע  מדובר 
בת־ הייצור  תהליכי  את  לשבש 

חנה.
במס־ נערמות  המדוזות 
ננים בתחנת הכוח, שמונעים את 
למערכות  המדוזות  של  כניסתן 
למיכליות  מפונות  והן  התפעול 
פעי־ מתאפשרת  כך,  ייעודיות. 
לות סדירה של אספקת החשמל 

בתחנות הכוח.  

החופיות  הכוח   בתחנות 
משתמשים  החשמל  חברת  של 

במי הים,  על מנת לקרר את מע־
רכות הייצור.
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ביום שלישי, ו' תמוז 09/07 בשעה 12 בלילה בדיוק!

72

בחסות:

דירת 
3 חדרים 

יכולה 
להיות 

שלך!

להצטרפות 
*בית  הכנסת המרכזי לחץ כאן

*מרכז לשיעורי תורה  
*כולל ערב 

*כולל בעלי בתים 
*אוצר הספרים 

*עצרות חיזוק מרכזיים

בית המדרש המרכזי
לתורה ותפילה

"היכל יצחק"
רח' חפץ חיים 6
מודיעין עילית

ע"ש הרה"ג ר' יצחק שלזינגר ז"ל

כל קול קובע:

יתכן כי יהדות התורה תפסיד את המנדט 
השמיני לטובת הליכוד בגלל 6 קולות

בית המשפט הסכים לבקשת עו''ד עמית הלוי, מהמקום ה-36 בליכוד לספור חלק 
מהקלפיות מחדש ◆ ע''פ ממצאי הספירה החוזרת הליכוד יקבל לכאורה את המנדט ה-36 

◆ המשמעות: הליכוד יקבל מיליון וחצי ש''ח נוספים מכספי מימון מפלגות
מ‡: ח. פרנ˜ל

הב־ תוצאות  על  ההכרזה  מאז 
עמית  עו''ד  טוען  ה-21  לכנסת  חירות 
ברשימת  ה-36  במקום  הנמצא  הלוי, 
הליכוד כי הליכוד צריך לקבל את המ־
יהדות  מפלגת  חשבון  על  הנוסף  נדט 
התורה. לאחר מאבק ממושך, ובעקבות 
עו"ד  באמצעות  הלוי  שהגיש  עתירה 
שמחה רוטמן לבית המשפט נגד ועדת 
יו"ר  של  התנגדותו  אף  ועל  הבחירות, 
חנן  השופט  המרכזית,  הבחירות  ועדת 
המ־ המשפט  בית  נשיא  אישר  מלצר, 
חוזי בירושלים, אהרן פרקש, להלוי וכן 
חוזרת  בדיקה  לבצע  התורה,  ליהדות 
בחירתם,  לפי  קלפיות,  חמישים  של 
במטרה להוכיח את הטענה או להפריך 

אותה.
החוזרת  הספירה  ממצאי  ע''פ 

שביצע עו''ד הלוי, בדיקה שערך ב-31 
שאישר  הקלפיות  סך  מתוך  קלפיות 
ממצא  מעלה  לבדיקה,  המשפט  בית 
למנדט  זכאי  הליכוד  לפיו  משמעי  חד 
הנוסף על חשבון יהדות התורה. על פי 
נמ־ שבדק  בקלפיות  הבדיקה,  ממצאי 
צאו 27 קולות נוספים לטובת הליכוד. 
יהדות  שערכה  החוזרת  הבדיקה  גם 
הוסיפו  קלפיות,  בחמישים  התורה 

לליכוד חמישה קולות ורק 
בק־ התורה.  ליהדות  שנים 
רוב צפוי בית המשפט המ־
חוזי להכריע בסוגיה, וככל 
הת־ תהיה  לא  אם  הנראה, 
מכיוון  משמעותית  פתחות 
אחר, הלוי ייכנס לכנסת על 
חשבונו של ח"כ הרב יצחק 
התורה,  מיהדות  פינדרוס 

קולות  שישה  של  הפרש  בשל  כאמור, 
בלבד.

משמעות  אין  הלוי  של  לכניסתו 
מיוחדת היות והכנסת ה-21 פוזרה, אך 
הליכוד  לקופת  תזרים  המנדט  הוספת 
מיליון וחצי ש''ח נוספים מכספי מימון 

המפלגות.
שאכן  עכשיו  מתברר  ספק  ללא 

"כל קול קובע", כפשוטו.

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

סא"ל מ' נהרג מירי תועה של 
החיילים

צה"ל ימשיך לתחקר את עצמו באופן יסודי ונוקב, להפיק לקחים, ללמוד 
ולהשתפר וכל זאת על מנת לבצע את משימתו בדיוק ובשלמות

'חרי' בכ :‡מ
פורסמו  (ראשון)  אמש 
וצוות  המבצעי  התחקיר  ממצאי 
המבצע  של  והלמידה  הבחינה 
בנו־ מ-11  יונס,  בחאן  המיוחד 
תהליך  לאחר  זאת,   .2018 במבר 
תחקיר ארוך ומקיף, שכלל מספר 
הצוותים  של  תחקירים  הצגות 
את  תחקרו  אשר  המקצועיים 
סוכמו  האחרון  בשבוע  המבצע. 
הרמטכ"ל,  על-ידי  הממצאים 
כאמור  והערב  כוכבי  אביב  רא"ל 
נהרג  באירוע  לפרסום.  הותרו 
סא"ל מ' ז"ל כתוצאה מירי לעבר 
נוסף  קצין  ונפצע  חמאס  מחבלי 
פעולת  במהלך  בינוני  באורח 

החילוץ.
הביט־ ושר  הממשלה  ראש 
חון בנימין נתניהו אמר אמש בע־
"הלק־ כי  התחקיר  פרסום  קבות 
יישומו".  וההמלצות  יופקו  חים 
אומץ  על  "מברך  הוסיף:  הוא 
והטייסים  הלוחמים  של  ליבם 
שפעלו בתנאים קשים מאוד, ועל 
אני  ההירואית.  החילוץ  פעולת 
מבקש לחזק בשם אזרחי ישראל 
על  מ'  סא"ל  של  משפחתו  את 

גבורתו ופועלו".
נערך  הרמטכ"ל  סיכום 
המב־ מערך  מפקדי  בהשתתפות 
הרמטכ"ל,  סגן  המיוחדים,  צעים 
אגף  ראש  המבצעים,  אגף  ראש 
האוויר  חיל  מפקד  המודיעין, 
המטכ"לי,  הבדיקה  צוות  וראש 
אלוף (מיל') ניצן אלון. לאחר המ־
רא"ל  דאז,  הרמטכ"ל  מינה  בצע, 
ברא־ צוות  איזנקוט,  גדי  (מיל') 
לב־ אלון,  ניצן  (מיל')  אלוף  שות 
ולגי־ האירוע  של  וללמידה  חינה 
המטכ"לית,  ברמה  המלצות  בוש 
של  והבין-ארגונית  הרב-זרועית 
המיוחדים.  המבצעיים  המערכים 
קצינים  מספר  חלק  לקחו  בצוות 
וכן  ובמילואים,  בסדיר  בכירים 
נו־ בטחון  מגופי  בכירים  נציגים 

ספים.
בהתבסס  פעל  הצוות  אותו 
המבצעי  התחקיר  מסקנות  על 
המבצעים  מערך  מפקד  שהוביל 

המיוחדים, תא"ל ג', ולצד צוותים 
מקצועיים חיצוניים נוספים שפ־

עלו לתחקור המבצע.
את  קיבל  כוכבי  רא"ל 
שהוצגו  כפי  התחקירים  ממצאי 
המודיעין,  אגף  ראש  ידי  על  לו 
(מיל')  ואלוף  הימן,  תמיר  אלוף 
תהליך  את  ושיבח  אלון,  ניצן 
והמק־ הנוקב  והלמידה  התחקור 
משימת  כי  קבע  הרמטכ"ל  צועי. 
צער  הביע  הושלמה,  לא  המבצע 
מ'  סא"ל  של  נפילתו  על  עמוק 
על- שהופגנה  הגבורה  את  וציין 

ידי הלוחמים.
"זהו אירוע יוצא דופן אשר 
רחבה  פעילות  על  זרקור  מכוון 
של יחידות, מערכים וגופים שלא 
מורגלים בדרך כלל לעסוק בהם", 
מנ־ רונן  תא"ל  צה"ל,  דובר  ציין 
מאוד,  מורכבת  עזה  "גזרת  ליס. 
האוכלוסייה  מאפייני  מבחינת  הן 
שלא  מורכבויות  מבחינת  והן 
מניתוח  אחרות.  בזירות  קיימות 
במבצע  האירועים  השתלשלות 
ותקלות  שגיאות  מספר  עולות 
המצ־ הכוח,  לחשיפת  שהביאו 
ביעות על פערים בשיטת הביצוע 

ובתהליך ההכנות".
המבצעים  מערך  של  "כוח 
לסיטואציה  נקלע  המיוחדים 
חאן  באזור  מורכבת  מבצעית 
חילוץ  לבצע  אותו  שהביאה  יונס 
מנליס.  תא"ל  הסביר  בשטח", 
"אותו כוח הצליח לשהות בשטח 
בעק־ וזאת  שנחשף,  לאחר  גם 
להערכה  ראויה  התנהלות  בות 
של סא"ל מ' שהוביל להוביל את 

הכוח במשך דקות ארוכות".
תנאים  "משנוצרו 
מנ־ תא"ל  עוד הוסיף  מסוימים", 

הכוח  שאר  לחיי  "שחששו  ליס, 
הח־ מחבלי  לעבר  למעשה  הוא 
מאס, כשלמעשה סא"ל א' פותח 
הח־ מחבלי  קבוצת  לעבר  באש 
מאס שנמצאים בשטח הוא מבצע 
ירי שמוביל למציאתם של מחבלי 
חמאס, במסגרת חילופי אש נהרג 
גם סא"ל מ. הוא מצליח להחזיק 
בעק־ א'  סא"ל  בשטח  הכוח  את 

בות הירי, הם מבצעים חילוץ מו־
צלח כשההחלטה עליו מתקבלת 

בחפ"ק המבצע.
ול־ מסקנות  שורת  "הוצגו 
התכנון  בתהליך  הקשורים  קחים 
בשיטות  המיוחד,  המבצע  של 
המערך  שבשימוש  המבצעיות 
על  ובשליטה  בפיקוד  המיוחד, 
מבצעים המיוחדים ובהתארגנות 
מנליס.  תא"ל  המשיך  המערך", 
"גובשו לקחים באשר לממשקים 
המיוחדים  המבצעים  מערך  בין 
הטמ־ אשר  המטכ"לית,  לרמה 
אלה  בימים  כבר  מתבצעת  עתם 
ולאורם מגובשת תוכנית העבודה 
של המערך בראייה רב-שנתית".

למערך  כי  סיכם  הרמטכ"ל 
הישגים  המיוחדים  המבצעים 
אשר  שנים  לאורך  דופן  יוצאי 
תרמו רבות לביטחון המדינה וכי 
ואיכותי  מקצועי  חיוני,  המערך 
שני  שאין  חשאית  זרוע  ומהווה 
משוכנע  הוא  כי  הדגיש  עוד  לה. 
המערך  של  המבצעית  ביכולתו 
מבצ־ להובלת  ולפעול  להמשיך 
ישראל  לביטחון  הכרחיים  עים 
כפי שכבר בוצעו בהצלחה הלכה 
האחרונים  בחודשים  למעשה 

מאז האירוע.
לחיוב  ציין  כוכבי  רא"ל 
בשטח  הלוחמים  תפקוד  את 
בשטח  הפיקוד  שרשרת  ואת 
א'  סא"ל  את  ובפרט  ובחפ"ק 
לב  באומץ  רוח,  בקור  פעל  אשר 
ובגבורה ואפשר את חילוץ הכוח. 
חיל  כוחות  את  שיבח  הרמטכ"ל 
האוויר וגורמי הרפואה של החיל 
שהתאפיינה  חילוץ  פעילות  על 
באומץ לב, במקצועיות ובאיכות 

מבצעית ראויה.
את  וללוות  לחבק  "נמשיך 
משפחתו של סא"ל מ' ז"ל שנפל 
צה"ל,  דובר  הוסיף  זו",  בפעולה 
אח־ גבורה,  מגלה  שהוא  "תוך 
ריות ורעות לנשק". צה"ל ימשיך 
יסודי  באופן  עצמו  את  לתחקר 
ללמוד  לקחים,  להפיק  ונוקב, 
ולהשתפר וכל זאת על מנת לבצע 

את משימתו בדיוק ובשלמות.

תיעוד וידאו מוכיח:

שוב המשטרה משקרת 
ומתחמקת: מעצר חרדי 
שצפה מהצד באלימות 

קשה בבית שמש
בהפגנה נגד הריסת בית כנסת נראה יהודי תמים עומד וצופה מהצד ואז מגיעים 

שוטרים ובאכזריות איומה מתנפלים עליו ועוצרים אותו במהלך כל השבת 
במעצר בטענה כי גרם לפציעת שוטר ◆ ואז הגיע התיעוד המפליל שמוכיח כי 

המשטרה שיקרה, ומה אומרת המשטרה בתגובה?

מ‡: יר‡ל לבי‡

כשאתה רק חרדי אז מותר 
כולל  הכל  לך  לעשות  למשטרה 
לשקר במצח נחושה, כך זה נראה 
מה־ אתמול  שמתפרסם  בתיעוד 
פגנה שנערכה ביום שישי שעבר 
בבית שמש בעקבות הריסת בית 
שוטרים  קבוצת  נראים  כנסת, 
שעמד  חרדי  אדם  על  מתנפלים 
בח־ להימלט  שהצליח  חברו  עם 
וגוררים  אותו  מכים  סמוכה,  ניה 
משפיל  ובביזיון  באלימות  אותו 
כשלא  המשטרה  ניידת  לתוך 
הוע־ משם  כלום.  להם  עשה 
כל  במשך  שהה  בה  למעצר  בר 

השבת.
שפר־ אלי  יוסי  העיתונאי 
מרדכי  כי  כתב  התיעוד  את  סם 
בצד  שעמד  חרדי  הוא  קרויזר 
ולא היה מעורב בהפגנה לפי טע־
נתו, (כך גם רואים בסרטון) נעצר 
בנסיבות  שוטר  לתקיפת  בחשד 
בהפגנה  והשתתפות  מחמירות 

אסורה בבית שמש ביום שישי.
השו־ כי  טענה  המשטרה 
ניסיון  במהלך  רגלו  את  שבר  טר 
מעצרו,  והוארך  כמעט  מעצר. 
אבל אז הגיע התיעוד, לידי העו־
רך דין שלו שמוכי כי טענת המ־

שטרה בשקר יסודה.
המשפט  בית  זאת  בעקבות 
החליט לשחרר את העצור החר־
המ־ לחקירת  הועבר  והנושא  די 
חלקה לחקירות שוטרים במשרד 

המשפטים.
העדיפו  ישראל  במשטרת 

למסור תגובה מתחמקת, ובלשון 
לסיבת  התייחסות  אין  התגובה 
שהגי־ המשטרה  כוחות  המעצר. 
מקומית  רשות  נציגי  לאבטח  עו 
מפרי  עם  התמודדו  צו,  בביצוע 
סדר אלימים שידו אבנים לעברם 
לניידות  ולנזק  לפציעתם  וגרמו 

ולבצע מעצרים.
השוטרים פעלו לעצור את 
החשוד שהתנגד למעצר ובמהלך 
ונג־ מרגלו  שוטר  נפגע  המעצר 
רם לו שבר. לצד האמור, הועבר 
כמ־ מח״ש  של  לבדיקה  החומר 

קובל.

בית  בפני  הובא  החשוד 
משפט, בו קבע השופט כי חומר 
ברו־ מסוכנות  מעלה  החשדות 
מעצרו  את  האריך  מהחשוד,  רה 

והחקירה בעניינו נמשכת.
תיעוד  פרסמו  במשטרה 
כולל  השוטרים  פציעות  של 
לשוטר  שנגרם  ברגל  השבר 
שנגרם  והנזק  השוטרים  פציעות 
נפרד  בלתי  חלק  והם  לניידות 
לא  שבמשטרה  אלא  מהתגובה. 
המעצר  לסיבת  כלל   התייחסו 
היה  לא  שכלל  לחרדי  התמוה 

מעורב בזירה.

מזעזע: "השוטר אמר 
לי אתה תמות היום"

העצור החרדי הרב מרדכי 
האימה  רגעי  את  תיאר  קרויזר 

והפחד בשעה שנלקח למעצר.
השבת  לכיכר  בראיון 
הכל  איך  קרויזר  הרב  מספר 
אשתי  עם  " "עמדתי  התחיל: 
של  לבניין  סמוך  והילדים 
פתאום  ראיתי  שלי.  הבית 
למ־ התקרבתי  גדול.  בלאגן 
קום, בתוך המתחם של הבית 
הבלא־ מה  לראות  כדי  שלי 
התנפל  השוטר  לפתע,  גן, 
האדמה.  על  אותי  וזרק  עלי 
היה  מה  בדיוק  זוכר  לא  אני 
זרק  הוא  אבל  רגעים,  באותם 

לי  להצליף  והתחיל  אותי 
תמות  "אתה  לי  ואמר  מכות, 
היום", "אתה תראה מה יעשו 

ממך".
כי  קרויזר:  אומר  עוד 
הצ־ לא  מאז,  שחלפו  "בלילות 
בשל  המיטה  על  לישון  לחתי 
שקי־ מהמכות  העזים  הכאבים 
בלתי מהשוטרים. לאחר שהגי־
הכ־ המשטרה,  לבניין  איתי  עו 
ריח אותי השוטר לשטוף פנים, 
סי־ את  יראו  שלא  כדי  כנראה 
וכך  שקיבל,  מהמכות  הדם  מני 
בתוך  השבת  כל  אותי  השאירו 

תא המעצר".
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ביום שלישי, ו' תמוז 09/07 בשעה 12 בלילה בדיוק!
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דירת 
3 חדרים 

יכולה 
להיות 

שלך!

להצטרפות 
לחץ כאן

ניו˜ היום הח„ מהעבר
את  להשקיע  האדם  על  היום  בתחילת  כי  הוסבר  הקודם  בפרק 

מחשבתו בעתיד הטוב המצפה לו ובחסדי ה' ואהבתו אליו.

מה בעצם עשוי למנוע מאתנו התבוננות זאת?

היום הקודם. העבר.

הסיבה שבשלה אנשים רבים נמנעים ומקשים על עצמם לראות 
ההנחה  ובשל  לעברם,  התחברותם  בשל  הוא  העתיד,  הטוב  את 
שהם כובלים בה את עצמה, הנחה האומרת כי העתיד הוא המשך 
של העבר, ומכיון שכך הם מתקשים לצפות לכך שבעתיד יקב־
לו את אשר עדיין לא זכו לקבל עד עכשיו, והרגשה זו מתגברת 
במיוחד אצל כל אחד ואחד באותו ענין שבו הוא מרגיש במיוחד 

את הכאב וההעדר של הישועה המבוקשת שאליה הוא מיחל.

מכיון שכך, הם מחברים במחשבתם את היום העבר ליום החדש, 
גם  כי  ומדמים  העבר,  ליום  דומה  בגוון  בדמיונם  אותו  וצובעים 
לחול  עתיד  כי  להאמין  מתקשים  והם  בעבר,  כמו  יהיה  העתיד 

בחייהם שינוי כל שהוא.

ובמיוחד, במידה וביום העבר הם חוו חויה בלתי נעימה – או גרוע 
מכך – חויה טראומתית שלא הצליחו להתמודד עימה כראוי, הם 
נוטים להזכר ברגע הראשון של היום - ביום העבר ולקום בהרג־

שה גרועה, כמאמר העולם "ברגל שמאל".

בכך הם דוחים בידיים את המתנה הגדולה שהבורא נתן לכל אחד 
ואחת מאתנו; מתנת ההתחדשות שניתנת לנו מדי בוקר ובוקר, 
כשהוא מחזיר לנו את נשמתינו כשהיא רעננה ומליאה כוחות נפ־

שיים וגופניים להתחיל את החיים מחדש, תרתי משמע.

היה לתת  שהוא, ויכול  כל  הכרח  בשום  בורא העולם אינו כבול 
לנו את הכוחות להמשיך בשגרת יומינו גם בלא התהליך המכונה 
שינה; הגוזל מאתנו שעות רבות כל כך – לכאורה. - אך האמת 
אחד  יום  בין  להפסיק  היא  השינה  של  מטרתה  כל  מאוד:  שונה 
לחבירו, הן נפשית – כשהנפש נכנסת למצב של תרדמת ושכחת 
היום העבר ותלאותיו, והן רעיונית – שקיעתה של השמש בסוף 
היום וזריחתה המחודשת של השמש, הבאים לבטא את העובדה 
כי כל יום הינו מהות נפרדת, ואין לנעשה ביום אחד השפעה על 

היום השני.

גם אם נראה לנו שכל יום הינו למעשה המשך של יום העבר, ומה 
שהיה אתמול מוכרח להיות גם היום, האמת אינה נכונה; הבריאה 
מתחדשת מדי יום! הסיבה שגרמה לבריאה להתהוות ביום האת־
מול אינה מחייבת את התהוות הבריאה היום, אלא כלשון הברכה 
"המחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית". הבורא קצב לכל יום 
את מנות הטוב הגדושות שהוא רוצה להעניק אותם לבריותיו וב־
ניו האהובים ביום זה, ורק לכן הוא הורה לשמש לזרוח ביום זה 

ולהפיץ את אורה הנעים עלי תבל.

מכיון שכך, ביום החדש, אסור לנו לשקוע אפילו לרגע בקשיים 
שעברו עלינו ביום העבר, אלא להביט אל העתיד המבטיח בלבד. 
בנו  אוחזים  בהם,  שקועים  שאנו  הקשיים  כי  לנו  נראה  אם  גם 
בל־ עליהם  מביטים  אנו  מהן,  להחלץ  לנו  מניחים  ואינם  בחזקה 
גלוג ומראים להם כי יש לנו אבא! יש לנו מבטח – הבורא, שהוא 
לא במקרה אבינו האוהב, ואנו נחשבים לו כבנים יחידים, ובעז־
רת ה' על ידי בטחוננו ותפלתינו יעזור לנו, מכיון שאינו מוגבל 
H3268992@ :בשום הגבלה מכל סוג שהוא. למאמרים נוספים

gmail.com

יסו„ו החינוך // 

H3268992@gmail.com :למ‡מרים נוספים 

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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שר התחבורה החדש מציג:

מהיום: מזמינים רישיון נהיגה קבוע 
ומקבלים אותו למחרת בנתב"ג

בנוסף, ניתן יהיה לקבל רישיון נהיגה קבוע גם אצל הזכיין בקיבוץ בארי 
שבדרום ◆ משרד התחבורה פועל להרחבת השירות החדש לנקודות נוספות 

ברחבי הארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
בחו"ל  רכב  לשכור  מעוניין 
רישיון  את  לחדש  שכחת  אך 
להזמין  ניתן  מהיום  הנהיגה? 
(מפלסטיק)  קבוע  נהיגה  רישיון 
התעופה  בנמל  למחרת  ולקבלו 
למטוס.  העלייה  לפני  גוריון,  בן 
שר התחבורה, בצלאל  כך הודיע 

סמוטריץ'.
מאפשר  החדש,  השירות 
לנהגים להזמין משלוח מהיר של 
רישיון הנהיגה (מפלסטיק) באתר 
למ־ ולקבלו  הזכיין,  של  הייעודי 
חרת בעמדת "על הקו" בטרמינל 
תשלום  לאחר  זאת,  בנתב"ג.   ,3
עבור אגרת חידוש רישיון נהיגה 
או כפל רישיון באתר משרד הת־
הרישיון  הנפקת  עלות  חבורה. 
תעמוד  בנתב"ג  וקבלתו  המהיר 

על 234 שקלים.

מהיום  החל  לכך,  בנוסף 
נהיגה  רישיונות  לקבל  יהיה  ניתן 
מהיום  (מפלסטיק)  קבועים 
בארי),  (דפוס  הזכיין  אצל  למחר, 
העמדה  שבדרום.  בארי  בקיבוץ 
חמישי,  עד  ראשון  בימי  תפעל 
עלות   .07:00-20:00 השעות  בין 
 58.5 על  תעמוד  החדש  השירות 

שקלים בלבד.
מהיר  משלוח  שיזמין  מי 
עד  החדש  השירות  באמצעות 
לקבלו  יוכל  היום,  באותו  לחצות 
בבוקר   11:00 מהשעה  למחרת 
 16:00 מהשעה  או  בארי  בדפוס 
הנהיגה  רישיון  בעל  בנתב"ג. 
מסרון  באמצעות  עדכון  יקבל 
להגיע  ויתבקש  הנייד,  לטלפון 
בנקו־ החדש  רישיונו  את  לאסוף 

דת האיסוף שבחר.
התנו־ מינהל  סמנכ"ל 

(אינג')  התחבורה,  במשרד  עה 
מדובר  כי  ציין   , פלור  אבנר 
לצי־ משמעותי  שירות  בשיפור 
בור הנהגים הטסים לחו"ל ואין 
קבוע  הנהיגה  רישיון  ברשותם 
משרד  פועל  לדבריו,  בתוקף. 
השירות  להרחבת  התחבורה 
החדש למקומות נוספים ברחבי 

הארץ.
במש־ השירות  סמנכ"ל 
הוסיף   , כהן  גילי  התחבורה,  רד 
קבוע  נהיגה  רישיון  קבלת  כי 
בתוך  הדפוס,  בבית  או  בנתב"ג 
נוסף  צעד  היא  בלבד,  שעות   24
בשיפור השירות לציבור הנהגים. 
זאת, בנוסף לביטול חובת החזקת 
שנכנסה  ונהיגה  רכב  רישיונות 
לתוקף לפני יותר משנה, וצעדים 
רבים נוספים שמשרד התחבורה 

מוביל. 

00000008000000000000000000000000000000000000000000000000 /0

http://bit.ly/32nZame
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מי תלה דגלי פלסטין בכבישי יו"ש?
תושבים רבים ביו"ש הופתעו לראות את דגלי הרשות הפלסטינית תלויים בצדי 

הכבישים הראשיים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
הפ־ הרשות  דגלי  מאות 
במוצ"ש  נתלו  (אש"ף)  לסטינית 
בר־ מרכזיים  וצמתים  בכבישים 
עציון  גוש  בנימין,  השומרון,  חבי 

והר חברון.
שראו  מודאגים  תושבים 
מוקד־ בוקר  בשעת  הדגלים  את 
המקומיות,  לרשויות  דיווחו  מת 
לה־ החלה  ישראל  נתיבי  וחברת 

סיר את הדגלים.
לאחר בדיקה התברר כי לא 
מדובר בפרובוקציה ערבית אלא 
'רג־ תנועת  של  ממחאה  כחלק 
מהמשך  להתריע  המבקשת  בים' 
באופן  להשתלט  הרש"פ  מגמת 
מעשי על שטחי C הנתונים בא־

חריותה של ישראל ולקבוע בהם 
בפועל  הקמתה  לקראת  עובדות 

של מדינה פלשתינית.
בתקו־ מקדמת  התנועה 
הסברתי  קמפיין  האחרונה  פה 
היד  אזלת  את  לחשוף  המבקש 
פעו־ ועוד  עוד  מול  הישראלית 
הנהגת  ידי  על  המתבצעות  לות 
ומתוזמן  מתוזמר  באופן  הרש"פ 
עובדות  לקבוע  מנת  על  היטב 
בשליטה  הנתון  בשטח  דווקא 
ישראלית. בחלק לא מבוטל מה־
הזוכות  בפעולות  מדובר  מקרים 

לתמיכה אירופית.
דויטש  מאיר  רגבים  מנכ"ל 
תנועתו  כי  החשיפה,  לאחר  אמר 
הדגלים  לתליית  האחראית  היא 

"אנו  הבוקר.  שהתחוללה  ולסערה 
והתחושות  המירמור  את  מבינים 
שנחשפו  התושבים  של  הקשות 
למבצע אבל אנחנו גם מבינים שמ־
הציבור  לפינה.  מעבר  טרור  דינת 

ביהודה ושומרון נרדם בשמירה".
יק־ לא  שתלינו  "הדגלים 
ושומ־ יהודה  עתיד  את  בעו 
המבנים  אלפי  עשרות  אבל  רון 
ועשרות  האחרון  בעשור  שניבנו 
השתלטו  עליהם  הדונמים  אלפי 
אירופה  מדינות  בסיוע  הרש"פ 
יקבעו גם יקבעו את עתיד שטח 
C. הגיע הזמן שהממשלה תפעל 
לעצור את תכנית פיאד. לא בדי־
אפשרי  זה  במעשים.  אלא  בורים 

וזה צו השעה", הוסיף דויטש.

פ"ת: כיכר בעיר נקראה על 
שם טראמפ

כיכר המזרקה ברחוב רבי חיים עוזר, הרחוב הראשי בו שוכן גם בניין העירייה, 
תקרא על שם  נשיא ארה"ב דונלד טראמפ

מ‡: יר‡ל לבי‡

התקיים  החגיגי  הטקס 
הע־ יום  לפני  ערב  שעבר  שבוע 
שר  במעמד  ארה"ב,  של  צמאות 
הכלכ־ שר  כץ,  ישראל  מר  החוץ 
לה והתעשייה מר אלי כהן, ראש 
גרינברג,  רמי   - המארחת  העיר 

אורחים רבים ומכובדים.
גרינברג  רמי  העיר  ראש 
ישראל  למדינת  היה  "לא  אמר 
נשיא  כמו  ותומך  אוהד  נשיא 
מו־ אנו  טראמפ.  דונלד  ארה"ב 
תמיכתו  את  ומעריכים  קירים 
במדינת ישראל ובתושביה וראוי 
הרביעית  בעיר  מרכזית  כיכר  כי 
תקרא  ישראל  במדינת  בגודלה 
דונלד  ארה"ב  נשיא  שמו.  על 
שהכיר  הראשון  הוא  טראמפ 
והרא־ ישראל  כבירת  בירושלים 
הישראלית  בריבונות  להכיר  שון 
בלתי  חלק  שהיא  הגולן,  ברמת 

נפרד ממדינת ישראל".
בישראל  ארה"ב  שגריר 
ברגע  אשר  פרידמן  דויד  מר 
השתתפותו  את  ביטל  האחרון 
ביקש למסור כי "לנשיא טראמפ 
לו  וברור  מישראל,  אכפת  מאוד 
ומעריכים  מבינים  שהישראלים 
זאת, ויודעים שהרגשות הדדיים. 
טקס הסרת הלוט בכיכר טראמפ 
אמריקה  שיחסי  היום,  ממחיש 

חזקים  היו  לא  מעולם  וישראל 
יותר".

אמר  כץ  ישראל  החוץ  שר 
שמ־ האמת  "ידידות  בדבריו 
לישראל,  טראמפ  הנשיא  פגין 
עליית  מהווה  ובמעשיו,  בדבריו 
בין  המיוחדים  ביחסים  מדרגה 
הן  שמעוגנים  לישראל,  ארה"ב 
בד־ אמונה   – משותפים  בערכים 
אדם  וזכויות  חירות,  מוקרטיה, 
אסטרטגיים.  באינטרסים  והן   –
אסטרטגית  שותפות  אכן  זוהי 
שותפות  המילה.  מובן  במלוא 
שכל ממשלי ארה"ב העלו על נס 
באמצעות  השנים וביטאו  לאורך 
מדי־ ותמיכה  ממדים  רחב  סיוע 

נית חזקה".
בנימין  הממשלה  ראש  גם 
העיר  לראש  מכתב  שלח  נתניהו 
היתר "הנשיא  בין  וכתב  גרינברג 
טראמפ הוא ידיד אמת של מדי־
הוא  כהונתו  בשנות  ישראל.  נת 
פשרות  חסרת  מחויבות  מפגין 
 – ועתידנו  ביטחוננו  להבטחת 
האיום  מול  אל  תקיפה  בעמידה 
בירו־ להכיר  בהחלטה  האיראני, 
בהעברת  ישראל,  כבירת  שלים 
לירוש־ האמריקנית  השגרירות 
ישראל...  בריבונות  ובהכרה  לים 
העובדה שהוקרת הנשיא טראמפ 
בעלת  היא  תקוה  בפתח  נעשית 

משנה חשיבות". 

בגלל העיכוב בהחלת חוק הגז הטבעי

סכנה לקריסת התעשייה ביו"ש 
מעל 7 שנים מעכבים החלת חוק הגז הטבעי ביו"ש ◆ דגן: יביא לקריסה של 

התעשייה ביו"ש. ח"כ אופיר סופר: "יש לקדם במהירות"

מ‡: יר‡ל לבי‡  

מעל 7 שנים, מעכב המנהל 
האזרחי את החלת חוק משק הגז 
הטבעי ביו"ש. החוק עבר ב 2012 
להחלת  ביו"ש  ממתינים  ומאז 
תכנון  קידום  שיאפשר  מה  החוק 
ופריסה  הגז  הולכת  צינור  תוואי 
של מעברי הגז הטבעי בכל יו"ש. 
אלא שבטענה שיש צורך בתקנים 
החוק,  את  להחיל  כדי  חדשים 
כן  ועל  מתעכבת  החוק  החלת 
הגז  תשתית  את  לפרוס  ניתן  לא 
ביו"ש, מה שיאפשר להחליף את 
לשימוש  וסולר  במזות  השימוש 
בגז טבעי. שימוש בגז טבעי חוסך 
שליש  לשני  חצי  בין  למפעלים 
ועד  באנרגיה  השימוש  מעלות 
עתה התחברו מעל חצי מהמפע־

לים הרלוונטיים בארץ לגז טבעי.
בסיור של ח"כ אופיר סופר 
(איחוד מפלגות הימין) חשף ראש 
מועצת שומרון יוסי דגן בפני ח"כ 
ומתפ־ ההולך  המחדל  את  סופר 
תח בהקשר הזה שמאיים להביא 

את אזורי התעשייה לקריסה.
נמצאים  "אנחנו  לדבריו: 
של  שיא  שהיא  בתקופה  היום 
גדילה בהתיישבות, וברמה שלנו 
כמועצה וברמה שלכם כממשלה, 
משיגים  אנחנו  איך  לראות  צריך 
בתכ־ גם  הגדילה,  של  הקצב  את 
נון גם בבניה וגם בכל המרכיבים 
העדר  של  הנושא  החיים.  של 
הת־ לאזורי  טבעי  גז  של  פתרון 
עלול  ושומרון,  ביהודה  עשייה 
אזורי  החרבת  של  למצב  להביא 
כמה  שבעוד  משום  התעשייה, 

שנים כשתושלם הפריסה של הגז 
הטבעי בכל מדינת ישראל, אזור 
טבעי,  לו גז  יהיה  שלא  תעשייה 
אינט־ בלי  תעשייה  לאזור  דומה 
רנט, בלי בזק, בלי חשמל. והמצב 
שבו 3 שנים זה נסחב, בין משרד 
התשתיות למנהל האזרחי, למש־
רדי ממשלה אחרים הוא מצב לא 
לעניין.  נרתם  שאתה  אני  הגיוני, 
לעניין  נרתם  שאתה  שמח  אני 
הזה, אנחנו מצפים לפתרון בעניין 
של  בצורה  להיות  יכול  זה  הזה,  
מיקור חוץ, זה יכול להיות בצורה 
סכנה  יש  כרגע  אבל  תקנים,  של 
אמיתית, אם זה לא ייפתר, ברמה 
של תוך כמה שנים תהיה קריסה 
ושומרון  ביהודה  התעשייה  של 
שהיום יש לה השלכות גם ברמה 

הבינלאומית" .

ההגבלות החדשות: 

איך ייראה הצ'ק החדש?
בשבוע שעבר נכנסו לתוקף הגבלות חדשות על שימוש בצ'קים 
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ב-1 ביולי 2019 (כ"ח סיון) 
ב'  בחלק  מדובר  לתוקף.  נכנסו 
במזו־ השימוש  צמצום  חוק  של 
מן. המטרה ברורה, להיאבק בהון 
ובהעלמות  הון  בהלבנת  שחור, 
עלינו  משפיע  זה  איך  אבל  המס, 

ומה עלינו לדעת?
התקנות החדשות מחייבות 
של  הקדמי  בצד  אחיד  פורמט 

הח־ יהיה  העיקרי  והשינוי  הצ'ק 
ושל  החתימה  של  המיקום  לפת 

התאריך.
ולהשתמש  להמשיך  ניתן 
שנ־ הצ'קים  של  הקיים  במלאי 

לפני  ושהוזמנו  ברשותכם  מצא 
1 ביולי 2019 בפורמט הישן, עד 
הקפדה  תוך  אך  חדשה,  להודעה 
על הרישום הנחוץ בגב הצ'ק, לפי 

ההנחיות הנ"ל. חמאס: ישראל לא דרשה את שחרור 
האזרח האתיופי שחדר לרצועה

לדברי הגורם, "ממשלת הכיבוש לא ביקשה מהמתווכים לפתוח את תיקו של 
הנעדר אברה מנגיסטו יחד עם תיקיהם של השבויים הנוספים"

מ‡: יר‡ל לבי‡

ביום  אמר  בחמאס  גורם 
"אל- הלבנוני  לעיתון  שישי 
אחבאר" כי בארגון רואים מגמה 
בקיום  יחסי  באופן  חיובית 
למרות  זאת  ישראל,  עם  ההבנות 
בין  הפומביים  האיומים  "חילופי 
השאר,  בין  לחמאס".  ישראל 
במסגרת ההבנות שחרר חיל הים 
הפלסטי־ הדייגים  ספינות  את 
ניות שהחרים, והוגדלה ל-5,000 
שיש־ העזתיים  הסוחרים  מכסת 
ראל מאפשרת להם לעבור לגדה 

המערבית.

הידיעות  סוכנות  במקביל, 
כי  דיווח  "שיהאב"  הפלסטינית 
הצ־ הזרוע  גדודי  ממנהיגי  אחד 
לרוסיה  אמר  חמאס  של  באית 
מנגי־ של  היעלמותו  סוגיית  כי 
עם  בשיחות  נכללה  לא  כלל  סטו 

לדבריו,  הצדדים.  בין  המתווכים 
ביקשה  לא  הכיבוש  "ממשלת 
מהמתווכים לפתוח את תיקו של 
עם  יחד  מנגיסטו  אברה  הנעדר 
תיקיהם של השבויים הנוספים".

מנגד, המשלחת הביטחונית 
הרביעית  בפעם  דחתה  המצרית 
לרצועת  הגעתה  את  ברציפות 
נמצאת  שהיא  למרות  זאת  עזה, 
בישראל כבר מיום רביעי. הם לא 
ציינו את הסיבות לדחייה, אך על 
בהגעתם  העיכוב  ההערכות  פי 
נובע בעיקר מתגובה שלילית של 
הפלסטינית  הרשות  ושל  הפתח 

בעניין הפיוס הפנים פלסטיני.

http://bit.ly/32nZame
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שלב נוסף ברפורמת סימון מזון:
 סימון ירוק

הסימון נועד לסייע בבחירת מזונות ההולמים את עקרונות התזונה הנכונה כפי שמומלצת בישראל 
◆ ב-2020 יחל הסימון האדום

מ‡: יר‡ל לבי‡

משרד הבריאות מקדם מהלך לצרי־
כת מזונות בריאים וזאת ע"י סימון מזונות  

מומלצים בסמל ירוק.
סגן שר הבריאות ח“כ הרב יעקב 
המזון  סימון  מהלך  ״מטרת  ליצמן: 
אזרחי  של  התזונה  הרגלי  את  לשנות 
על  לציבור  מידע  מתן  ידי  על  ישראל 
גם  סימון  באמצעות   - המזון  ערכי 
שאנו  על  מברך  אני  ירוק.  וגם  אדום 
הסימון  את  גם  לפועל  היום  מוציאים 
לדעת  המזון  צרכני  של  זכותם  הירוק. 
אנחנו  מומלץ.  לא  וגם  מומלץ  מה 
בטוחים שהשילוב בין הסימונים יוביל 

לתוצאה הרצויה ואנו נחושים ליישום 
המהלך בפועל.״

בר  משה  הבריאות  משרד  מנכ״ל 
בנ־ לפעול  ממשיכים  "אנחנו  טוב:  סימן 
חישות לשיפור התזונה של הציבור. לאחר 
הסימון האדום, שמנגיש לציבור את המי־
משלי־ אנחנו  מזיקים,  מזון  רכיבי  על  דע 
למזונות  הירוק,  הסימון  תהליך  את  מים 

מומלצים.
המזונות  את  לקבוע  בכדי  הסבר: 
שיתאימו לסמל ירוק, מונתה ועדה מדעית 
המלצו־ את  שנתנה  תלויה  בלתי  ייעודית 

תיה.
לה־ מסמך  פרסם  הבריאות  משרד 
מקצועיים  גופים  עניין,  בעלי  תייחסות 

ומסחריים – בכדי לבחון 2 חלופות לסימון 
בסמל ירוק:

חלופה א – מציגה את המזונות לסי־
הועדה  שהמליצה  כפי  ירוק  בסמל  מון 

המדעית.
חלופה ב – מציגה את המזונות לסי־
מון בסמל ירוק כשהיא מתבססת על המ־
לצות הועדה אך מאפשרת מגוון רחב יותר 
בסמל  לסימון  המתאימים  מוצרים  של 
להרכבים  אפשרות  ממתן  כתוצאה  ירוק 

רבים יותר
המשרד מבקש את התייחסות בעלי 
שית־ ההתייחסויות   .5.8.19 ה  עד  העניין 
במשרד  ידונו  הציבור  הערות  בסבב  קבלו 

בשיתוף הועדה המדעית.

שוב: פלסטינים גונבים מים בדרום 
הר חברון

תושבי מעלה חבר שבהר חברון ללא מים זו הפעם השלישית בתוך שבועיים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
מעלה  תושבי  התעוררו  אתמול  גם 
חבר שבהר חברון ללא מים זו הפעם הש־
מים  גניבת  בגלל  שבועיים,  בתוך  לישית 
שמא־ התופעה  מהאיזור,  פלסטינים  של 
פיינת את תקופת הקיץ באזור והשנה עם 
הר  ביישובי  גבוה  בתדירות  הקיץ  תחילת 
מאות  ובתוכם  משפחות  כשבעים  חברון, 
ילדים נאלצים להתארגן בבקרים ללא מים 

בימי הקיץ והחופש הגדול.
יוחאי דמרי ראש מועצת הר חברון: 
" אני לא מוכן שבמדינת ישראל שנת 2019  
מאות ילדים בחופש גדול במספר יישובים 
חברת  מים,  גניבת  בגלל  מים  ללא  יחיו 
רתו־ הצבא  וגם  המים  ורשות  מקורות 
הגניבות נמשכות  אך  במשבר,  לסייע  מים 
אכיפה  דורשים  אנו  נפגעים,  והתושבים 

נוספת והחמרת הענישה לגנבים."
המציאות ללא מים כבר הופכת לש־
הפלס־ חברון,  בהר  המועצה  בישובי  גרה 
טינים שנמצאים באיזור גונבים אותם, ורק 
בחודש האחרון מאות משפחות ביישובים 
חבר  ומעלה  אביגיל,  מעון,  חוות  מעון, 
תחת  או  מים  ללא  שעות  להעביר  נאלצו 
משטר מים קפדני. המשמעות בימי הקיץ 
היא משפחות עם ילדים קטנים וקייטנות 

הפועלות בישוב מתנהלים משעות הבוקר 
המוקדמות ללא מים בברזים.

יוחאי דמרי ראש מועצת הר חברון: 
"אני לא מוכן שבמדינת ישראל שנת 2019  
מאות ילדים בחופש גדול במספר יישובים 
חברת  מים,  גניבת  בגלל  מים  ללא  יחיו 
רתו־ הצבא  וגם  המים  ורשות  מקורות 
מים לסייע במשבר, אך הגניבות נמשכות 
אכיפה  דורשים  אנו  נפגעים,  והתושבים 

נוספת והחמרת הענישה לגנבים."
רחלי הורביץ מנהלת היישוב מעלה 
חבר סיפרה: "כבר בוקר שלישי בשבועיים 
האחרונים שאין לנו מים. אנו רק בתחילת 
התו־ לנו.  צפוי  עוד  מה  יודעים  לא  הקיץ 
בה  למציאות  להתרגל  מוכנים  לא  שבים 
להשקות  מים  וגונבים  מחבלים  הערבים 
שדות במקומות לא חוקיים, ואנו נשארים 

ללא מים לשתיה."

האשה הצעירה מרת ציפורה בלייברג ע"ה 
נפטרה בשבת לאחר מחלה קשה ◆ בת 35 בפטירתה 

מ‡: יר‡ל לבי‡

האשה  בשבת   נפטרה  בירושלים 
הצעירה מרת ציפורה בלייברג ע"ה לאחר 
האחרו־ בשנים  הקשה  מהמחלה  שסבלה 

נות. בת 35 בפטירתה.
המנוחה ע"ה היא בתו של הרה"ג רבי 
יצחק אייזיק מנדלוביץ, ואשת הרב אלימ־
לך בלייברג, משכונת רמת שלמה, מחשובי 

חסידי סלונים בירושלים.
והיתה  בהוראה  עסקה  חייה  כל 
שאול.  בגבעת  ספר  בבית  דגולה  מחנכת 
בשנים האחרונות לאחר שחלתה במחלה 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  את  שאלה  הנוראה, 
להתחזק  עליה  במה  שליט"א,  מסלונים 
להפיץ  לה  הורה  הרבי  עצמה,  על  ולקבל 
האחרו־ בשנתיים  מאז,  בהשי"ת.  אמונה 
נות היא הסתובבה במאות כנסים, דיברה 

שבורים.  לבבות  אלפי  באמונה  וחיזקה 
הרבתה לומר "הקב"ה זיכני במתנה ושמה 

מחלה".
הותירה אחריה ששה ילדים, הגדול 

בן 14 והקטן שבהם בן שלוש וחצי בלבד.
הלוויות  מבית  אתמול  יצאה  הלוויה 
בשכונת  סלונים  המדרש  בית  דרך  שמגר, 
מאה שערים, משם להר הזיתים שבירוש־

לים שם נטמנה.

„ י‚ ביטחון עˆמי? כ̂י

עצמו,  לבין  בינו  כאילו  ותהה  משהו  עייף  מבט  הישיר  הוא 
כיצד יהיה לי ביטחון עצמי? 

עם  מדבר  איני  מדוע  כחזן?  לעמוד  לגשת  מפחד  אני  למה 
לרעד  לי  גורמת  אנשים  עם  שיחה  ולמה  בביטחון  אנשים 
גם  תהה  הוא  שלו.  היחידות  השאלות  היו  לא  אלו  וללחץ? 
מדוע אינו מסוגל לשבת ב'זיץ' עם החברים ולשיר יחד עמם. 

מה כל כך מפחיד אותו? התשובה היא - חוסר ביטחונו.

סיבות.  שלל  בגלל  להופיע  יכול  האדם  של  הביטחון  חוסר 
החל מהילדות. מהיחס של ההורים כלפיו, מיחסה של הח־
ניתן  מדורגת  פעילות  עם  ומחבק.  חם  בקשר  ומחוסר  ברה 
להשיג מחדש ביטחון עצמי ולהפוך לאנשים המעריכים את 
עצמם ויודעים כיצד לגשת בעוצמה לאנשים אחרים; לאנ־
שים המסוגלים לדבר בפני קבוצות של אנשים ולהגיד מה 

בדיוק הם מרגישים באופן שגורם לכל אחד להעריכם.

לאנשים בעלי ביטחון עצמי ישנם חיים קלים יותר. הם אינם 
מתלבטים יתר על המידה לפני כל מהלך שהם עושים. הם 
ועושים  החברה  להערכת  זוכים  ומחייהם.  מעצמם  מרוצים 

את מה שהם רוצים ללא חששות מיותרים מ'מה יאמרו'.

לת־ האדם.  של  החברה  לחיי  מאוד  חשוב  העצמי  הביטחון 
ובעצם,  יומיות.  היום  ולהצלחות  הסביבה  עם  שלו  קשורת 
כמעט לכל דבר. אם כן, מדובר בצורך בסיסי שרבים אינם 
מודעים אליו ובעיקר אינם יודעים כי ניתן לרוכשו באמצעות 
אימון המוח לחשיבה נכונה ופעולות שונות שמשנות את חייו 

של האדם.

הנושא העיקרי שחשוב לטפל בו בדרך לביטחון עצמי הוא 
לשנות  יכול  נכונה וחיובית  לחשיבה  המוח  אימון  החשיבה. 
את האדם מקצה לקצה, כפי שהוכיחו מחקרים אמפיריים. 
כי בסופו של דבר הכול זו התווית שהאדם הדביק לעצמו ומ־
כיר בעצמו. תווית שאפשר לשנותה, במאמץ נכון ותוך קניית 
מסוימת  בצורה  התנהגות  רק.  לא  אך  המתאימים.  הכלים 
למשך תקופה קצרה יכולה להביא את האדם לכדי ביטחון 

עצמי ולשינוי תדמיתו החיצונית והפנימית.

המחשבה  בכוח  השתמש  הגדול  הרמב"ם  כי  כתבנו  כבר 
של  רופאיו  להיות  מהמועמדים  באחד  לפגוע  ביקש  כאשר 
המלך. הוא גרם לו להאמין כי החלב שאותו הוא שותה אי־
התוצאה  הרעילו.  ובעצמו  בכבודו  שהרמב"ם  חלב  אלא  ננו 
הייתה קטלנית עבור אותו רופא - הוא נחלה ולבסוף מת. כל 

זאת רק בכוחה של המחשבה.

כוחה של המחשבה, אם כן, בעיקר זו שנמצאת בתת-המודע, 
היא עצומה, בואו ננצל אותה לטובתנו ולמענינו באופן שרק 

יגביר את הביטחון, העוצמה והאושר שלנו.

לייעוץ ולליווי אישי פנו לכתובת המייל הבאה
 frid.david5@gmail.com והשאירו את פרטי הפנייה 

+ מספר הטלפון שלכם. 
אנו נשתדל לענות בהקדם לכל פנייה.

חמשת הפונים הראשונים יקבלו אבחון גרפולוגי חינם.

CBT טור
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הגרש"מ עמאר על מחאת האתיופים: 
"עושים בהם שימוש פוליטי"

הראש"ל הגרש"מ עמאר התייחס למחאת בני העדה האתיופית ואמר כי פוליטיקאים תדלקו את 
המאבק וגרמו נזק לבני העדה ◆ "הם לא פראי אדם, הם אנשים עדינים ואוהבי תורה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הגרש"מ  הראש"ל  שנשא  בדברים 
בבית  השבועי  בשיעורו  שליט"א  עמאר 
של  למחאתם  התייחס  התורה  נר  הכנסת 
הראשון  הרחיב  דקות  במשך  האתיופים. 
לציון על הקושי אותו הם עוברים בעלייתם 
זה  אין  כי  וציין  עידוד  דברי  נשא  אך  לארץ 

גזענות אלא קשיי קליטה.
לקהילה  דאגתו  על  סיפר  בדבריו 
זוכר  "אני  הראשי.  הרב  בהיותו  האתיופית 
התחננתי  ערים,  ראשי  הזמנתי  פעמים  כמה 
אספנו  פ"ת,  העיר  לראש  נסעתי  בפניהם. 
את כל המנהלים בכדי שיקבלו אותם", סיפר 
רבה של ירושלים והרחיב בפסק שכתב על 
יוסף  הגר"ע  מרן  ידיו  סמך  עליו  הקהילה, 

זצ"ל .
לאותם  ביקורת  הפנה  אף  בדבריו 
של  באמירות  שמשתמשים  פוליטיקאים 
כי  כך,  להתנהג  להם  שגורם  "מה  גזענות. 
שונאים  גזענות,  זה  להם  אומרים  כאלה  יש 
אתכם. תדעו לכם הכל הבל". אמר הראש"ל 
והוסיף כי אלה שאומרים כך זה מחשבונות 

פוליטיים.
פולי־ חשבון  זה  כי  כך  להם  "אומרים 
טי, עד שיוצאים דברים לא לעניין שמבזים 
כאלה.  לא  הם  חבל  זה.  בגלל  הקהילה  את 
אני  עדינים.  אנשים  הם  אדם  פראי  לא  הם 

מקרוב,  אותם  הכרתי  מהם,  חלק  לימדתי 
איזה עדינות נפש, רק מסכנים סובלים ולא 
זה".  בגלל  נפלו  והרבה  אותם  לקבל  רוצים 

אמר הראש"ל.
לקבל  רוצים  שלא  הנערים  יעשו  "מה 
אותם. ואם לומדים זה בדיעבד מרגישים לא 
בני  להיות  יכלו  מהם  הרבה  נופלים.  ואז  נח 
השם  את  ואוהבים  אמונה  להם  יש  כי  תורה 

ואת התורה.
לה־ צריך  כי  הוסיף  בדבריו  הראש"ל 
סביר להם שהכל זה עניין של קשיי קליטה.  
"אבל אחרי הכל זה קשיים, אבל הקשיים הם 

להסביר  לבוא  במקום  קליטה.  של  קשיים 
מושך  זה  אותם  ולעודד  הקשיים  שזה  להם 

מכאן וזה מושך מכאן".
עם  אחרת,  שפה  עם  בא  אחד  "כל  
חשיבה  אחרים,  מנהגים  אחרת,  מנטליות 
הארצות  מכל  כאן  נמצאים  פתאום  אחרת. 
הפלא  ויכוח.  יש  איך  מתפלאים  ואנחנו 
ב"ה  ביחד  חיים  מסתדרים  אנחנו  איך  הוא 

ואוהבים זה את זה.
הראש"ל הוסיף "אנחנו אוהבים אותם 
כמו  אותנו  שמרגשת  עליה  אין  נפש.  אהבת 

העליה של יהדות אתיופיה".

י-ם:  הסדרי תנועה חדשים גם 
לתחבורה הציבורית

במסגרת הסדרי התנועה החדשים, החל מיום ראשון הבא ולמשך שבוע לא תותר לאוטובוסים פנייה 
משד' שזר לשד' הרצל. בעירייה צופים עומסים כבדים בכל הכניסות לירושלים 

מ‡ פ. יוחנן
 ,(14.7) תמוז  י"א  הבא,  ראשון  ביום   
יחלו העבודות במסגרת המגה פרויקט שיס־
גור את שדרות שז"ר לתנועת כלי רכב, כש־
בעיריית ירושלים ובמשטרה צופים עומסים 

כבדים בכל הכניסות והיציאות מהעיר.
כאמור,  ייחסמו,  העבודות  במסגרת 
כלי  לתנועת  הכיוונים  לשני  שז"ר  שדרות 
רכב פרטיים. יחד עם זאת, תנועת התחבורה 
הציבורית תימשך כסדרה, וזאת למעט הש־
בוע הראשון. ב"כל העיר" דווח כי החל מיום 
 ,19.5 שישי,  ליום  ועד   ,14.7 הבא,  ראשון 
יתקיימו בצומת שדרות שז"ר הסדרי תנועה 
חדשים גם לתחבורה הציבורית, כך שתחנות 

עצירה באזור יוזזו.
בשבוע הראשון לעבודות לא תתאפשר 
שז"ר  משדרות  שמאלה  פנייה  לאוטובוסים 
קווי  מספר  יוסטו  לפיכך  הרצל,  לשדרות 
אוטובוס מתחנות בשדרות שז"ר מול בנייני 
האומה לתחנות חלופיות ברחובות סמוכים. 
בימים אלה ממש עובדים בעירייה ובחברת 
החדשים  במיקומן  התחנות  הצבת  על  אגד 

ופירוט מלא יפורסם בקרוב.
והבנה",  הירתמות  סבלנות,  "נדרשת 
"ההכנה  בעירייה.  בכירים  גורמים  מציינים 
הסתיימה.  העבודות  תחילת  לקראת  שלנו 
ואיך,  לעשות  צריכים  הם  מה  יודעים  כולם 
כשהמטרה כמובן היא להקל עד כמה שאפ־
שר על התושבים. באזור הכניסה לירושלים 

שיסייעו  עירייה  ופקחי  שוטרים  יתפרשו 
בהכוונת התנועה, כך יקרה גם בכניסות ובי־
התנועה  מינהל  גם  מהעיר.  האחרות  ציאות 
אפשריים  פתרונות  עם  ערוך  העירייה  של 
אנחנו  ספק,  אחד  לאף  אין  שונים.  למצבים 
בפתחה של תקופה קשה, אבל חשוב לזכור 
ופרויקט  תשודרג  לעיר  הכניסה  שבסיומה 
הרבה  לירושלים  יוסיף  לעיר  הכניסה  רובע 

יוקרה ומקומות תעסוקה".
בשבוע  שיחלו  העבודות  כי  לציין  יש 
עם  הקרקע  פני  בין  חיבור  כוללות  הבא 
לשדרות  מתחת  שנכרו  והחניון  המנהרות 
"בימים  כי  נמסר  ירושלים  מעיריית  שז"ר. 
המבוצ־ הכרייה  עבודות  מסתיימות  אלה 
 .2015 שנת  מאז  לעיר  לכניסה  מתחת  עות 
קרקעיים  תת  נתיבים  הכנת  כללו  העבודות 

לרכבים פרטיים והקמת חניון שבו כ-1,300 
נכרתה  העבודות  במסגרת  חנייה.  מקומות 
מנהרה תת קרקעית באורך של 250 מטרים 
ובעומק של כ- 40 מטרים מתחת לפני הקר־
קע. החל מיום ראשון הבא, על מנת לאפשר 
עד  העבודות  את  ולהשלים  מלאה  פתיחה 
לסוף שנת 2022 כמתוכנן, נדרשות העבודות 
לעלות אל מעל לפני הקרקע לטובת ביצוע 
וממערב.  ממזרח  (פורטלים)  הכניסה  שערי 
מבוצעות  לקרקע  העלייה  לשלב  ההכנות 
מזה שנים, ולשם כך הורחבו רחובות מקבי־
לים והוקצו נתיבים ייעודיים שיקלו על הז־
רימה התחבורתית באזור בתקופה זו. עיקר 
התנועה בכניסה לעיר תוכוון אל כביש בגין, 
שדרות יצחק רבין והנשיא השישי שהורחבו 

במיוחד".

ה' בתמוז תשל"ב – 
השערורייה שהסעירה 

את ארה"ב: "פרשת 
ווטרגייט"

בסופה הודח לראשונה נשיא ארה"ב דאז ריצ'רד ניקסון

מ‡: יר‡ל לבי‡

 (1972) תשל'ב  בתמוז  בה' 
הפו־ השערורייה  להתגלגל  החלה 
ווטרגייט',  'פרשת  המכונה  ליטית 
נשיא  של  להתפטרותו  שהובילה 
והיחידה  הראשונה  בפעם  ארה"ב, 

בהיסטוריה האמריקנית.
פו־ חמישה  נתפסו  זה  ביום 
האזנה  מכשירי  שהטמינו  רצים, 
שבו  בוושינגטון,  'ווטרגייט'  בבניין 
שכנו משרדי המפלגה הדמוקרטית. 
חודשים  נמשכה  הפריצה  חקירת 
שאנשי  התגלה  ובמהלכה  רבים, 

ניקסון,  ריצ'רד  הנשיא  של  צוותו 
ניהלו  הרפובליקנית,  המפלגה  איש 
בלתי  ריגול  של  מסועפת  מערכת 

חוקי אחרי יריביו הפוליטיים.
לע־ יכולתו  ככל  ניסה  ניקסון 
צור את חקירת הפרשה. הוא פיטר 
את ראשי משרד המשפטים, אנשים 
בבתי  שקר  עדויות  העידו  מטעמו 
הק־ למסור  סירב  והוא  המשפט, 
בפרשה  דן  נשמע  הוא  שבהן  לטות 
עם אנשיו. אך בסופו של דבר העו־
בתה־ החל  הקונגרס  התגלו,  בדות 
והוא  מכהונתו,  הנשיא  להדחת  ליך 

נאלץ להתפטר בבושת פנים.

אחרי ניו יורק וברלין: 

גם פריז מגבילה את 
מחירי השכירות

מחירי השכירות בבירה הצרפתית שזינקו ב־50% מאז 
2004 הביאו את הרשויות להגביל באופן ניסויי את 

המחיר המרבי לדירות מושכרות
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לתוקפה  נכנסה  ביולי  ב־1 
הש־ מחירי  את  המגבילה  רגולציה 
רשויות  הודיעו  כך  בפריז,  כירות 
העיר. החקיקה שתמנע ממשכירים 
להשכיר את נכסיהם ביותר מ־20% 
מהמחיר שייקבע לכל אזור תופעל 

כניסוי שיימשך חמש שנים. 
בא־ שהוצגה  החוק  מטיוטת   
על  תחול  הרגולציה  כי  עולה  פריל 
על  לא  אך  בלבד,  חדשים  שוכרים 
תוס־ עם  בנכסים  שיתגוררו  כאלה 
פות מיוחדות כמו מרפסת, מעלית 
או  השכרה  חברות  לאייפל.  נוף  או 
החוק  על  שיעברו  פרטיים  אנשים 
צפויים לקנס שעלול להגיע עד 15 

אלף יורו.
מחירי  האחרונות  בשנים 
האמירו  הצרפתית  בבירה  הנדל"ן 
שנרשמו  לעליות  בדומה  בחדות, 
באירופה.  אחרות  מרכזיות  בערים 
דו"ח שפרסמה חטיבת המחקר של 
"האקונומיסט" במרץ קבע כי יוקר 
בעולם,  הגבוה  הוא  בפריז  המחיה 
וסינ־ קונג  הונג  כמו  הרמה  באותה 
מקומות  בשישה  קפצה  פריז  גפור. 

בדירוג זה בתוך שנתיים.
אנליסטים,  הערכות  פי  על 

האח־ השנים  ב־15 
מחירי  זינקו  רונות 
בעיר  השכירות 
ב־50%.  האורות 
שי־ בעקבות  זאת, 

עורי ריבית נמוכים, 
כלכלית  צמיחה 
והתחז־ מתמשכת 

לטווח  הנכסים  השכרת  חברת  קות 
קצר אייר בי אנד בי.

זו אינה הפעם הראשונה שפ־
הגב־ בנושא  חקיקה  מיישמת  ריז 
משפחות  לטובת  הדיור  מחירי  לת 
ממעמד הביניים. בין 2015 ל־2017 
מחירי  על  דומות  הגבלות  הוטלו 
השכירות, אך חוקיות המהלך נפס־

לה על ידי בית משפט מינהלי.
את  המבקרים  נדל"ן  מומחי 
מחיר  הגבלת  כי  טוענים  החקיקה 
אינה  שכן  בעייתית  היא  אזור  לפי 
הג־ ההבדלים  את  בחשבון  מביאה 
דולים בין נכסים ושכונות בכל אזור. 
ראוי  פתרון  כי  סבורים  אף  חלקם 

יותר הוא הגדלת היצע הדירות.
באירופה  מרכזיות  ערים 
דרכי  מגוון  הציגו  כבר  וארה"ב 
התמודדות עם הזינוק במחירי הש־
הימים  מספר  הוגבל  בחלקן  כירות. 
בשנה שבהם מותר להשכיר נכסים 
הר־ וברלין  יורק  בניו   .Airbnbב־
גולטור מטיל את ההגבלות ישירות 

על דירות בשוק השכירות.
הר־ הודיעו  שעבר  בחודש 
שויות בברלין כי יקפיאו את מחירי 
החל  שנים,  חמש  למשך  השכירות 

מ־2020. 
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הבית היקר בקליפורניה – נמכר 
תמורת 120 מיליון דולר

האחוזה בלוס אנג'לס, "דה מנור", משתרעת על שטח של 19 דונם ◆ שטח 
המבנה עצמו הוא 5,250 מ"ר 

מ‡ פ. יוחנן
אחוזה בלוס אנג'לס נמכרה 
מיליון   119.75 של  שיא  במחיר 
דולר, שהופכים אותה לבית היקר 
ביותר שנמכר אי פעם בקליפור־

ניה.
 האחוזה, שנקראת דה מנור 
ונ־ מ"ר  פני 5,250  על  משתרעת 
הפרטיים  הבתים  לאחד  חשבת 
הגדולים בארה"ב. המחיר הגבוה 
בו נרכשה עקף את השיא הקודם 
מי־ ב-110  עסקה  אנג'לס,  בלוס 

עבור  שעברה  משנה  דולר  ליון 
מייסד  של  במאליבו  החוף  בית 
מו־ פיטר  קפה,  רוק  הארד  רשת 
רטון, וכן את השיא בקליפורניה, 
 117 על  ועמד  ב-2013  שנקבע 
בתואר  זאת,  בכל  דולר.  מיליון 

ביותר  היקרה  הנדל"ן  עסקת 
מנהל  להחזיק  ממשיך  בארה"ב 
ששילם  גריפין,  קן  הגידור  קרן 
עבור  דולר  מיליון   238 בינואר 

פנטהאוז בניו יורק.
שטח  על  שוכנת  האחוזה 
הולמבי  בשכונת  דונם   19 של 
דונ־  4 מעל  כוללת  והיא  הילס, 
מים של חלל מגורים. היא גדולה 
היא  הלבן.  מהבית  מ"ר  ב-140 
ספלינג  ידי  על  ב-1991  נבנתה 
ואשתו קנדי, שמכרה אותה לפני 
מיליון   85 עבור  שנים  שמונה 

דולר.
התגוררו  שבה  בתקופה 
במקום בני הזוג ספלינג, האחוזה 
וכללה  לראוותנות  לסמל  נחשבה 
כולל  ייעודים,  חדרים   20 מעל 

חדר לגזירת פרחים, מספרה וח־
המשפחה  מתנות.  לעיטוף  דרים 
 30 של  עובדים  צוות  העסיקה 

אנשים לניהול המקום.
 123 כוללת  האחוזה  כיום   
שינה  חדרי   14 ביניהם  חדרים, 
ו-27 חדרי רחצה. ישנם גם חדר 
משחקים, מדשאות, גינת ורדים, 
פסלים, אגמים ומזרקות וכן ברי־

כה, ספא ומגרש טניס.
אקלסטון הציעה את האח־
זוה למכירה במקור ב-2014 עבור 
ולאחר שנתיים  דולר  150 מיליון 
מי־ ל-200  המחיר  את  העלתה 
ליון דולר. בסופו של דבר המחיר 
המבוקש עמד על 160 מיליו דולר 
והיא קיבלה 119.75 מיליון דולר. 
עם זאת, זהות הקונה לא נחשפה.

מעל לציפיות

ארה"ב: 224 אלף משרות נוספו ביוני 
האנליסטים ציפו לתוספת של 170 אלף משרות בלבד ◆  דו"ח התעסוקה החזק 

עשוי להרחיק את הורדת הריבית
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דו"ח התעסוקה לחודש יוני 
אלף   224 של  תוספת  על  מצביע 
משרות חדשות למשק האמריקאי 
ההער־ פי  על  יוני.  חודש  במהלך 
לתוס־ היה  הצפי  המוקדמת,  כות 
פת של  170 אלף משרות חדשות 
בלבד - נתון שעשוי להרחיק את 

הורדת הריבית על ידי הפד.
האבטלה  שיעור  זאת,  עם   
עלה במהלך יוני ל-3.7% - זאת, 
יישאר  כי  שהיה  לצפי  בניגוד 

ברמה של 3.6% - הרמה הנמוכה 
ביותר מאז 1969. השכר הממוצע 
סנטים)   6) ב-0.2%  עלה  לשעה 
ל-27.9 דולר. זאת, חרף הציפיות 
שיעלה ב-0.3%. אורכו של שבוע 
נותר  בארה"ב  הממוצע  העבודה 

על 34.4 שעות.
התעסוקה,  דו"ח  במסגרת 
הת־ דוחות  של  המספרים  תוקנו 
עסוקה הקודמים: מספר המשרות 
מאי  בחודש  שהתווספו  החדשות 
תוקן מ-75 אלף ל-72 אלף. מספר 

המשרות שהתווספו באפריל תוקן 
מ-224 אלף ל-216 אלף.

נו־ לא  האבטלה  שיעורי 
טים להפגין תנודתיות גדולה בין 
חודש לחודש, כך שקשה להסיק 
מהם על הכיוון של שוק העבודה 
האבטלה  שיעור  הקרוב.  בטווח 
יצטרך לעלות כמה חודשים רצו־
פים ולטפס מעל 4% כדי להתחיל 
להדאיג באמת את המנהלים בוול 
המדיניות  קובעי  ואת  סטריט 

בוושינגטון. 

משרד החוץ יקים גוף דוברות 
של עוטף עזה

המשרד החל בהקמת גוף דוֹברּות אזרחי, שיציג למדינות העולם את הנעשה 
בזמן הסלמה במערב הנגב ויחזק את סיפורו של הצד הישראלי
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בפעם  החל,  החוץ  משרד 
דוברות  גוף  בהקמת  הראשונה, 
העולם  למדינות  שיציג  אזרחי, 
את הנעשה בזמן הסלמה במערב 
הצד  של  סיפורו  את  ויחזק  הנגב 
החוץ  משרד  סמנכ"ל  הישראלי. 
לדיפלומטיה  המחלקה  וראש 
לכאן  אמר  כץ,  נועם  ציבורית, 
חדשות כי מוקמת רשת של אנשי 
שפות,  במגוון  הדוברים  שטח, 
בין  המסר,  את  להעביר  ויכולים 
מן  סרטונים  באמצעות  השאר, 
המרחבים המוגנים ומגני הילדים 

בשעת חירום. 
החוץ,  משרד  דובר  סגן 
יותר  יש  כי  סבור  עמאר,  ניזאר 
התק־ בסיקור  מבעבר  איזון 
וכי  בעולם,  ישראל  של  שורתי 
מורכב.  שהמצב  מבינים  אנשים 
"גם היכולת להעביר את המסרים 
שלנו משתפרת. אך יש עוד הרבה 
וסיפר  הוסיף  הוא  אליו".  לשאוף 
כי בעבר,  כשעבד באו"ם, אנשים 
הופתעו שדווקא לא-יהודי מייצג 
"הם  לדבריו,  ישראל.  מדינת  את 
למ־ ערבים  נכנסים  שלא  חשבו 

דינה".
שהיה  ראשון  במפגש 

במערב  תושבים  בין  השבוע 
בכלי  להתראיין  המרבים  הנגב, 
המוע־ של  דוברות  התקשורת, 
צות במערב הנגב ואנשי כוחות 
ההצלה, לבין אנשי האגף לדיפ־
לומטיה ציבורית במשרד החוץ, 
המש־ באנשי  האשמות  הוטחו 
המשרד  כי  אמרו  הדוברוֹת  רד. 
את  בעבורו  לעשות  מהן  מצפה 
הס־ "בעת  אש.  תחת  העבודה 
אל  לדבר  מעדיפים  אנחנו  למה 
התושבים ולא אל כלי תקשורת 
משא־ תוספת  דרשו  הן  זרים". 
בים והביעו תקווה שזו תחילתה 

של דרך חדשה.

הז' - ישוב ירחמנו
שֶׁהּוא  כְּ ֲחֵברוֹ  ִהְכִעיסוֹ  שִֶׁאם  ָוָדם  ָשׂר  בָּ ת  ִמדַּ כְּ ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֵאין  ה  ִהנֵּ
ׁשּוָבה,  ַאֲהָבה ַהּקוֶֹדֶמת. ֲאָבל ִאם ָחָטא ָאָדם ְוָעָשׂה תְּ ה ְמַעט לֹא כְּ ה ִעּמוֹ ִמְתַרצֶּ ִמְתַרצֶּ
ׁשּוָבה  ֲעֵלי תְּ בַּ ָמקוֹם שֶׁ ָרכוֹת לד:) "בְּ נּו (בְּ רּוְך הּוא, ְוַהיְּ דוֹׁש בָּ דוָֹלה ִעם ַהקָּ ַמֲעָלתוֹ יוֵֹתר גְּ
ֶפֶרק ַהּבוֶֹנה (ְלָפֵנינּו  ְדֵפְרׁשּו בְּ ַעם כִּ מּוִרים ְיכוִֹלין ַלֲעמוֹד". ְוַהטַּ יִקים גְּ עוְֹמִדים ֵאין ַצדִּ
ל ָהרוֶֹצה ָלֵצאת ֵמעוָֹלמוֹ  כָּ ַאְכַסְדָרא שֶׁ ה ִהיא ֲעשּׂוָיה כְּ ִעְנַין ה ָלמָּ הּוא בְמָנחוֹת כט:) בְּ
תוַֹח ְלַצד ָהַרע ְוַהֵחְטא  ָרא ָהעוָֹלם פָּ רּוְך הּוא בָּ דוֹׁש בָּ ה' ְוַהקָּ רּוׁש ָהעוָֹלם ִנְבָרא בַּ ֵיֵצא, פֵּ
ְרָצה  א פִּ ָדִרים ֶאלָּ ַעל גְּ ִמין ַאְכַסְדָרא, ֵאינוֹ בַּ ֵאין חֶֹמר ְוֵיֶצר ָהַרע ּוְפָגם כְּ ִלְרָוָחה ֵאין ַצד שֶׁ
ה ִפְתִחין לוֹ לֹא  מָּ ְרֶצה ָלֵצאת ֵמעוָֹלמוֹ כַּ יִּ ל ִמי שֶׁ ה כָּ רּוָצה ְלַצד ָהַרע ְלַצד ַמטָּ דוָֹלה פְּ גְּ
ַמְעָלה שִֶׁאם  ֵנס ֶאל ַהִחצוִֹנים, ְוִהיא ְפתּוָחה ִמלְּ א ִיְמָצא ַצד ֵחְטא ְוָעוֹן ִלכָּ לֹּ ִיְפֶנה ְלַצד שֶׁ
ְתׁשּוָבה  ב בִּ ֶזה שֶַׁהשָּׁ ָתא, ָרצּו בָּ ָעא ִמלְּ יְּ ַהאי, לֹא ִמְסתַּ רּוהּו בְּ לּוהּו. ְוִהְקׁשּו ּוְלַהדְּ ָישֻׁב ְיַקבְּ
ֵדר  גָּ ָחְטאּו  א  לֹּ שֶׁ יִקים  דִּ ַהצַּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ יִקים  דִּ ַהצַּ ֶגֶדר  כְּ ָעוֹן  בֶּ ִנְגָדר  ְהֶיה  יִּ שֶׁ לוֹ  יק  ַיְספִּ לֹא 
ָצִריְך  א  ֶאלָּ ְמַעט  ֵדר  גָּ לוֹ  יק  ַיְספִּ לֹא  ָושָׁב  ָחָטא  שֶׁ ַהחוֵֹטא  ָאְמָנם  ֲאֵליֶהם  יק  ַיְספִּ ְמַעט 
ַעם ַאַחת ִאם  ַבר ִנְפָרץ פַּ ֵדר ַהְמַעט כְּ ֵני שֶׁאֹתוֹ ַהגָּ ָדִרים ָקשִׁים ִמפְּ ה גְּ מָּ יר ַעְצמוֹ כַּ ְלַהְגדִּ
ֵנס  דוֹל ְמאֹד, ְוָלֶזה לֹא ִיכָּ א ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ֶהְרֵחק גָּ ֶאלָּ הּו ִיְצרוֹ  ַקל ְיַפתֵּ ִיְתָקֵרב שָׁם בְּ
ה  מָּ כַּ ֲעֶשׂה  ַויַּ ַצר  ַתח  פֶּ ֶרְך  דֶּ ֵנס  ְוִיכָּ ה  ִיְתַעלֶּ א  ֶאלָּ שָׁם  ְרָצה  ַהפִּ שֶׁ ָהַאְכַסְדָרה  ַתח  פֶּ ֶרְך  דֶּ

ָרצוֹת. ם ַהפְּ ָצרוֹת ְוִסּגּוִפים ְלַעְצמוֹ ְוִיְסתֹּ

יִקים  דִּ ַתח ַהצַּ ֶרְך פֶּ א ִנְכְנסּו דֶּ לֹּ ֵני שֶׁ ׁשּוָבה עוְֹמִדים ְוכּו' ִמפְּ ֲעֵלי תְּ בַּ ָמקוֹם שֶׁ ַעם ֶזה בְּ ּוִמטַּ
לּו  פּו ַעְצָמן ְוִנְבדְּ ַתח ָהֶעְליוֹן ְוִסגְּ ֶרְך פֶּ א ִנְצַטֲערּו ְוָעלּו דֶּ יִקים, ֶאלָּ דִּ ְהיּו ִעם ַהצַּ יִּ ֵדי שֶׁ כְּ
ַגן  בְּ י שֶׁ ַמְדֵרָגה ה' ֵהיָכל ֲחִמישִׁ יִקים ְלָכְך ָעָלו ְוָעְמדּו בְּ דִּ ִמן ַהֵחְטא יוֵֹתר ְויוֵֹתר ִמן ַהצַּ
ָהָאָדם  ֲאשֶׁר  כַּ ְוָלֶזה  ָהַאְכַסְדָרא  ְכִניַסת  בִּ ַהֵה"א  ֶפַתח  בְּ יִקים  ְוַצדִּ ַהֵה"א  ג  גַּ ַהְינּו  דְּ ֵעֶדן 
ִכיָנתוֹ ָעָליו ֵאינוֹ  רּוְך הּוא שְׁ דוֹׁש בָּ ׁשּוב ה' ֶאל ְמקָֹמּה, ְוַיְחִזיר ַהקָּ ַהְינּו תָּ ׁשּוָבה דְּ ַיֲעֶשׂה תְּ
ּיוִֹסיף ַרֲחִמים  נּו "ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו" שֶׁ א יוֵֹתר ְויוֵֹתר. ְוַהיְּ ְלַבד, ֶאלָּ ַאֲהָבה ָהִראׁשוָֹנה בִּ שָׁב כְּ

ֵנם ִויָקְרֵבם יוֵֹתר. ְלִיְשָׂרֵאל ִויַתקְּ

א  ֶאלָּ ַהּקוֵֹדם  ַעס  ֵמַהכַּ ֵאיָבה  נוֵֹטר  ִיְהֶיה  לֹא  ֲחֵברוֹ  ִעם  ְלִהְתַנֵהג  ָצִריְך  ָהָאָדם  ְוָכְך 
ֶדם  ַמְדֵרַגת ַרֲחִמים ְוַאֲהָבה יוֵֹתר ְויוֵֹתר ִמקֹּ ׁש ַאֲהָבתוֹ ִיְהֶיה לוֹ בְּ ֲחֵברוֹ ְמַבקֵּ ְרֶאה שֶׁ יִּ שֶׁ כְּ
מּוִרים ְיכוִֹלים ַלֲעמֹד ֶאְצָלם ִויָקְרֵבהּו  יִקים גְּ ֵאין ַצדִּ ׁשּוָבה שֶּׁ ַבֲעֵלי תְּ ְויֹאַמר ֲהֵרי הּוא ִלי כְּ
א ָחְטאּו ֶאְצלוֹ:  לֹּ מּוִרים ִעּמוֹ שֶׁ יִקים גְּ ָקֵרב אָֹתם שֵֶׁהם ַצדִּ מְּ ה שֶׁ ְכִלית ֻקְרָבה יוֵֹתר ִממַּ תַּ

ה' לחודש
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בואינג תפצה ב-100 מיליון דולר את 
משפחות הנספים בהתרסקויות

הסכום אינו חלק מהפיצוי שייקבע בתביעות אפשריות שיגישו משפחות הנספים והוא יועבר באופן 
נפרד למשפחות במהלך השנים הבאות

מ‡ פ. יוחנן
התרסקות  לאחר  חודשים  ארבעה 
מטוס בואינג של אתיופיין איירליינס, במרץ 
ההתרסקות  לאחר  חודשים  ושמונה  השנה, 
באוקטובר  האינדונזי,  המטוס  של  הדומה 
2018, מודיעה ענקית התעופה האמריקאית 
הנס־ למשפחות  שתעביר  הפיצוי  סכום  על 

פים.
דולר  מיליון   100 תפקיד  החברה 
בשתי   – ההרוגים  למשפחות  סיוע  לטובת 
סכום   – איש  נספו 346  הקטלניות  התאונות 

שיועבר במהלך תקופה של כמה שנים.
שייקבע  לתשלום  ישמש  לא  הסכום   
בהנ־ המשפחות,  ידי  על  שיוגשו  בתביעות 
חה שאלה יוגשו בשלב מסויים, אלא יועברו 
העתידי  לפיצוי  בנוסף  מקרה,  בכל  אליהן 
כי  הבהירה  החברה  האמורות.  בתביעות 
באף  יפגע  לא  למשפחות  שיועבר  הסכום 
בתביעות  נגדה  להם  שיש  משפטית  זכות 

עתידיות.
על  מאד  מצטערים  בבואינג  "אנחנו 
בשתי  שנספו  אלה  של  הטראגי  האובדן 
התאונות, והם ימשיכו להיות בלב כולנו עוד 
הח־ ויו"ר  מנכ"ל  אתמול  אמר  רבות",  שנים 
העברת  על  בהצהרה  מולינבורג   דניס  ברה 

הפיצוי.
 "אנו מלאי הבנה לאובדן שחוות המ־
הנוסעים  של  הקרובים  והחברים  שפחות 
תסייע  הזו  היד  שהושטת  ומקווים  שנספו 
שהוסיף:  המנכ"ל,  עוד  אמר  אותם",  לנחם 
"אנו מתמקדים בלהרוויח מחדש את האמון 
ציבור  ושל  שלנו  הלקוחות  של  והביטחון 

הנוסעים בחודשים הבאים".
יחזרו  מתי  ברור  לא  עדיין  זה  בשלב 
מטוסי 737 מסדרת מאקס לטיסות סדירות, 
המרכזיים  הרגולטורים  החלטת  זה  ובשלב 

עומדת  עדיין  המטוסים  את  לקרקע  בעולם 
הת־ בחברת  שנערכו  בדיקות  לפי  בעינה. 
במטוסים  שהותקנה  הייצוב  מערכת  עופה, 
שהיא  הודיעה  ובואינג  להתרסקות  גרמה 
תוכנה  באמצעות  הבעיה  את  לפתור  יכולה 
של  הכוחות  את  שתגביל  שפיתחה  חדשה 
שב־ פורסם  כשבועיים  לפני  אך  המערכת. 
חשפו  סימולטור  בבדיקות  שנערכו  דיקות 
ובעקבות  הבעייתית,  בתוכנה  פגום  מעבד 
דיווחים אלה נראה שייקח עוד זמן עד למ־

ציאת פתרון מספק.

אסון הצוללת הגרעינית ברוסיה: 
המלחים הובאו לקבורה

נשיא רוסיה העניק לארבעת הקצינים שנספו אות "גיבור רוסיה", העיטור הגבוה ביותר במדינה ◆ סיבת 
השריפה בצוללת הגרעינית סווגה כסוד מדינה

מ‡ פ. יוחנן
הרוסית:  בצוללת  השריפה  פרשת 
בסט. פטרבורג הובאו  למנוחות 14 ההרוגים 
הש־ הגרעינית  בצוללת  שאירעה  בשריפה 
בוע. הלוויה התקיימה בנוכחות בני משפחה 
השריפה  נסיבות  צבאיים.  וכוחות  מעטים 
ידי  על  והוגדרו  לחלוטין  ברורות  לא  עדיין 

השלטון "סוד מדינה".
העניק  פוטין,  ולדימיר  רוסיה,  נשיא 
"גיבור  אות  את  שנספו  הקצינים  לארבעת 
במדי־ ביותר  הגבוה  העיטור   - רוסיה" 
"מסדר  אות  את  קיבלו  המלחים  שאר  נה. 
האומץ". ביום חמישי, על פי הדיווחים ברו־
הנ־ עם  נפגש  שויגו  סרגיי  ההגנה  שר  סיה, 
שיא ולדימיר פוטין ודיווח לו כי על הצוללת 

שנפגעה נמצא כור גרעיני.

באותו היום אישר הקרמלין כי הצוללת 
לאחר  ימים  שלושה  זאת  גרעינית,  הייתה 
מבודד  הוא  הכור  שויגו,  לדברי  השריפה. 
ולא נפגע בשריפה שגרמה למותם של אנשי 
הצוות. שויגו צוטט באתר הקרמלין: "הציוד 

הגרעיני על מתקן זה (הצוללת) מבודד לח־
לוטין ואין בו נוכחות אנושית. בנוסף, אנשי 
על  להגן  שאיפשרו  פעולות  ביצעו  הצוות 
הציוד הגרעיני והוא נמצא במצב תקני לח־

לוטין".

דאע"ש לקח 
אחריות על הפיגוע 

הכפול בתוניסיה
דאע"ש לקח אחריות על פיגוע הטרור הכפול 

שהתרחש לפני שבועיים בטוניסיה ◆ 2 בני אדם נהרגו 
ו-9 נוספים נפצעו בפיגוע המשולב

מ‡ פ. יוחנן

אחריות  לקח  דאע"ש  ארגון 
שה־ הכפול  ההתאבדות  פיגוע  על 
בתוניסיה,  שבועיים  לפני  תרחש 
ונפצ־ אדם  בני   2 נהרגו  במסגרתם 
כי  אישרו  בהודעתם  נוספים.   9 עו 
במ־ עצמם  את  שפוצצו  המחבלים 
ארגון  פעילי  היו  טוניס  הבירה  רכז 

הטרור.
שני  השתתפו  הכפול  בפיגוע 
מט־ שהפעילו  מתאבדים  מחבלים 
בטווח  נפרדים  באתרים  חבלה  עני 
הראשון  האירוע  דקות.  מספר  של 
הצר־ לשגרירות  מחוץ  התרחש 
מחבל  כאשר  העיר,  במרכז  פתית 
שני  הרג  עצמו,  את  פוצץ  מתאבד 
נוספים-  חמישה  ופצע  אדם  בני 
שעבדו  שוטרים   3 לפחות  ביניהם 
השגרירות.  של  האבטחה  בצוות 
עדי ראייה סיפרו כי המחבל נצמד 
לש־ מחוץ  שהוחנה  משטרה  לרכב 
רבים,  קרבנות  "יהיו  וצעק  גרירות 
את  שהפעיל  לפני  אכבר"  אללה 

מטען החבלה שהוצמד לגופו.

אדם נוסף, אשר זוהה בהמשך 
מיד  מהמקום  נמלט  השני,  כמחבל 
פתחו  ובמשטרה  הפיצוץ,  לאחר 
לאחר  דקות  מספר  אחריו.  במצוד 
מכן המחבל הנמלט פוצץ את עצמו 
מול מטה המשטרה בעיר- כשארב־
עה בני אדם נוספים נפצעו באירוע 

הזה.
את־ דאע"ש  של  ההודעה 
שבה  הראשונה  הפעם  היא  מול 
על  אחריות  לוקח  הטרור  ארגון 
המשולבת  המתקפה  מאז  פיגוע 
באפ־ שהתרחשה  לנקה  בסרי 
שבעה  במסגרתם  האחרון,  ריל 
מטעני  הפעילו  הארגון  מפעילי 
ברחבי  מלון  ובתי  בכנסיות  חבלה 
 321 של  למותם  והובילו  המדינה 
בני אדם ופציעתם של כ-600 נו־
ספים. בדאעש אמרו כי הפיגועים 
במסג־ הטבח  על  כ"נקמה"  בוצעו 
דים בניו זילנד, שבו 50 מתפללים 
מוסלמים נרצחו במהלך התפילה, 
לפגוע  ש"הצלחנו  בכך  והתפארו 
אז־ נוצרים  מהם  רבים  בצלבנים, 

רחי מדינות המערב".

זינוק של 67% בתיירות מסין לישראל 
בחצי השנה הראשונה של 2019 נרשמה כניסה של 84 אלף תיירים מסין ◆ פתיחת קווי התעופה הישירים בין ישראל לסין תרמה לעלייה הניכרת

מ‡ פ. יוחנן

של  בשיא  לישראל  מסין  התיירות 
של  הראשונה  השנה  בחצי  הזמנים:  כל 
ליש־ סינים  תיירים  אלף  הגיעו 84   2019
התקופה  לעומת  של 67%  עלייה   - ראל 
הגיעו  בלבד  ביוני  אשתקד.  המקבילה 
של  עלייה   - מסין  תיירים  אלף  כ-14 

100% לעומת יוני 2018.
ישי־ תעופה  קווי  פתיחת  לאחר 
רים חדשים בין ישראל לסין, בין היתר 
של חברת היינאן איירליינס, התיירות 
במהלך  עלייה  מגמת  הציגה  מסין 
נשיא  הכרזת  לאחר  אך  ו-2018.   2017
ירושלים  על  טראמפ,  דונלד  ארה"ב, 
פירס־ סין  ממשלת  ישראל,  כבירת 

לישראל,  מסע  אזהרת  לתושביה  מה 
מהמדינה.  בתיירות  לירידה  שהובילה 
מיד לאחר מכן, היו ביטולים של משל־
חות עסקיות, שהיו אמורות להגיע לי־
הסתיימה   2018 מכך,  כתוצאה  שראל. 
בירידה של 8% בתיירות הנכנסת מסין 
כניסות  אלף   105 עם   2017 לעומת 

תיירים.

מציגים   2019 נתוני  זאת,  עם 
התיירות  לגבי  מחודשת  אופטימיות 
מסין שצפויה להביא את התייר הסיני 
ה-100 אלף תוך שבעה חודשים בלבד 
שנים  שלוש  לפני  שעד  פי  על  אף   -
יעד זה היה בגדר יעד שנתי של משרד 

התיירות.
הצמיחה  מגמת  כך,  בתוך 

ממשיכה  לישראל  הנכנסת  בתיירות 
אף היא. במחצית הראשונה של השנה 
תיירים  כניסות  מיליון   2.265 נרשמו 
תיירים  כניסות  מיליון   2.063 לעומת 
עלייה   - אשתקד  המקבילה  בתקופה 
ההכ־ סכום  השנה  מתחילת  של 9.8%. 
נסות מתיירים נאמד ב-11.7 מיליארד 

שקל.
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ישראל

לעבודה  פקיד/ה  ידועה  לחברה 
שקטה  אופיס  בק  עבודת  מהבית, 
ורגועה, 3-4 שעות ביום, לא נדרש 
ניסיון, 4,000 ש"ח. * למשרד עו"ד 
חרדי בירושלים דרוש/ה מזכיר/ה 
לשעה.  ש"ח   45 הבוקר,  לשעות 

קריירה 072-22-222-62

 למשרד עו"ד בבני ברק דרוש/ה מזכיר/ה, 
 * ש"ח.   8,000 גלובלי  שכר  נוחות,  שעות 
לארגון גדול בסמיכות לבני ברק דרוש מש־
גיח כשרות, 5 שעות ביום. משרה קבועה. 
* למוסדות חינוך בבני ברק והסביבה דרו־

לשנה"ל  מקצועיות  ומורות  מחנכות  שות 
תש"פ. קריירה 072-22-222-62  

תלמידי ישיבה לצעירים 'בית מרדכי' 
זוועהיל הוכתרו בתואר 'חתני ההלכה'

בזכות הקמת מסגרת ייחודית - מפעל ללימוד ושינון ההלכה 'הליכות עולם', 
הפועל בסדרי הלכה, כאשר המטרה שסדר ההלכה יתפוס את מקומו הראוי 

כ'סדר מרכזי' בעיני התלמידים, ושאכן התלמידים יעשו 'קניין בהלכה'

מ‡: יר‡ל לבי‡

לצעירים  הישיבה  תלמידי 
זוועהיל,  מרדכי'  'בית  מצוינים 
בנשיאותו של כ"ק מרן האדמו"ר 
לקיים  השבוע  זכו  שליט"א, 
"הזורעים בדמעה ברינה יקצרו", 
אצל  המבחן  בכור  עמדו  כאשר 
את  הפליאו  אשר  ישראל  גדולי 

ידיעתם.
ישיבת 'בית מרדכי זוועהיל' 
קנתה לה שם טוב בכותל המזרח 
צוות  בזכות  הישיבות,  עולם  של 
המ־ הגאונים  הרבנים  הישיבה 
טובה  במידה  מאוצרם  שפעים 
הגבוהה  ברמה  ובבקיאות  בעיון 
בית  אין  אך  נפלאים.  ובהישגים 
והחידוש  חידוש,  בלא  מדרש 
בהקמת  היה  האחרון  הזמן  של 
מסגרת ייחודית - מפעל ללימוד 
עולם',  'הליכות  ההלכה  ושינון 
הפועל בסדרי הלכה, כאשר המ־
את  יתפוס  ההלכה  שסדר  טרה 
מקומו הראוי כ'סדר מרכזי' בעיני 
התלמידים  ושאכן  התלמידים, 

יעשו 'קניין בהלכה'.
את המשימה נטל על עצמו 
פרוש  דוד  אליעזר  הרב  האברך 
ובהכ־ ביעוץ  כאשר  שליט"א, 
הרה"ג  גביו  על  עומד  גדול  וונה 
שליט"א  ברדנסדורפר  משה  רבי 
שאף  הוראה,  היכל  ומח"ס  אב"ד 
הראשון  השיעור  את  ומסר  פתח 
לימוד  חובת  את  הדגיש  ובדבריו 
דברי  את  וציטט  תפילה,  הלכות 
(תהלים  מאי  ו:)  (ברכות  הגמ' 

אלו  אדם  לבני  זלות  כרום  ט)  יב, 
דברים שעומדים ברומו של עולם 
ופירש"י  בהן  מזלזלין  אדם  ובני 
למעלה:  שעולה  תפלה  כגון 
שבס"ד  הוסיף  דבריו  ובהמשך 
המב־ בכור  שיעמדו  הבחורים 
יקבלו  תפילה  הלכות  כל  על  חן 
אלו.  הלכות  על  הוראה  תעודת 
ואכן הבחורים השקיעו במשך כל 
זמן חורף בלימוד וחזרות ובפרט 
ההלכה  ללימוד  הפנאי  בשעות 
מפעם  כאשר  דהילכתא.  אליבא 
לפעם רבנים ידועי שם מסרו בי־
שיבה שיעורים בהלכות שנלמדו.
התלמידים  זכו  השבוע 
יק־ 'ברינה  של  לשלב  להגיע 
בהצל־ עמדו  הם  כאשר  צרו' 
וענו  המבחן  בכור  גדולה  חה 
על  עצומה  ובבקיאות  בבהירות 
במבחן  שאלות  מ200  למעלה 
תפי־ הלכות  כל  את  המסכם 
כותלי  בין  המבחן  לאחר  לה. 
יחד  הבחורים  יצאו  הישיבה 
ר'  הרה"ג  הישיבה  משגיח  עם 
והעו־ שליט"א,  דייטש  אברהם 
הליכות  'מפעל  את  ומנווט  מד 
פרוש  דוד  אליעזר  הרב  עולם' 
שליט"א. להיבחן בבית ההוראה 
בי־ ישראל  בית  בשכונת  הידוע 
משה  רבי  הרה"ג  של  רושלים 
אב"ד  שליט"א  ברנדסדורפר 
המבחן  לאחר  ההוראה.  בית 
הודיע הרה"ג רבי משה ברנדס־
תעודות  שיכין  שליט"א  דורפר 
מיוחדות לבחורים שעמדו בכור 
מיוחדת  הוקרה  וכאות  המבחן, 

הישיבה,  תלמידי  את  ריגש 
לכ"ק  התקשר  במעמדם  כאשר 
להביע  שליט"א  האדמו"ר  מרן 
את התרגשותו הרבה לחזות את 
היראת  ואת  הנפלאה  ידיעתם 
פניהם,  על  החופפת  שמים 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
הביע קורת רוח מרובה מהעמל 
תלמידי  של  וההצלחה  והיגיעה 
הישיבה בלימוד ההלכה ובפרט 
הפנוי  בזמן  היה  בלימוד  שרוב 

של הבחורים.
המבחן  בכור  עמדו  כן  כמו 
נוסבוים  נפתלי  רבי  הגאון  אצל 
בעו־ הדיינים  מחשובי  שליט"א 
במיוחד  הגיע  אשר  התורה.  לם 
רבי  הרה"ק  של  קדשו  למשכן 
זי"ע  זצוק"ל  מזוועהיל  שלומק'ה 
ובחן שם את חתני ההלכה כשעה 
בה־ פנה  המבחן  בגמר  ארוכה, 
הגה"צ  הישיבה  לראש  תרגשות 
רבי שמואל דוד גולדמן שליט"א 
חמד  בחורי  לראות  'נדיר  ואמר, 
תפי־ הלכות  בכל  בקיאות  בכזה 
ואמר  שבח',  לכל  הם  ראויים  לה 
לבחורים  הוקרה  מכתבי  יכין  כי 

המצטיינים.
והוריהם  הישיבה  בחורי 
העצומה  הטוב  הכרת  את  הביעו 
שהם חשים להנהלת הישיבה הק' 
שמעניקה  המבורכת  היוזמה  על 
לבחור את התחושה הנפלאה של 
היסוד  שזה  בהלכה,  בקי  להיות 
דא  כגון  על  וודאי  יהודי,  כל  של 
נאמר 'חנוך לנער על פי דרכו גם 

כי יזקין לא יסור ממנו'.

פניה לשגריר המצרי: 
"פתחו את ציון רבי יעקב 

אבוחצירא זיע"א"
חבר הכנסת משה ארבל (ש"ס) פנה לשגריר מצרים בישראל בבקשה לקדם את 
פתיחת ציונו של האדמו"ר רבי יעקב אבוחצירא זיע"א הטמון בדמנהור במדינה

מ‡: יר‡ל לבי‡

מש"ס  ארבל  משה  ח"כ 
מצ־ לשגריר  נרגשת  בפניה 
בשמך  להודות  "אבקש  רים 
מצ־ נשיא  לכבוד  הלב  מעומק 
זאת,  עם  יחד  א-סיסי,  מר  רים 
ציון  פתיחת  את  לאפשר  אבקש 
אבוחצירא,  יעקב  רבי  האדמו"ר 
אר־ למשך  דמנהור,  בעיר  הטמון 

בעה ימים בחודש".
לשגריר  מכתבו  בפתח 

"ראשית,  ארבל:  כותב  המצרי 
מעומק  בשמך  להודות  אבקש 
מר  מצרים  נשיא  לכבוד  הלב 
האמיצה  החלטתו  אשר  א-סיסי 
הק־ בית  את  לשמר  והחשובה 
מאות  בן  העתיק  היהודי  ברות 
"בסאטין"  בשכונת  השנים 
מעוררת  החלטה  הינה  בקהיר 
כבוד והערכה למנהיגותו ולתבו־
נתו ועל כך אני מקדים את דברי 

התודה וההערכה".
כחבר  אני  זאת,  עם  "יחד 

הכנסת ובתפקידי הקודם כראש 
דרעי  אריה  הפנים  שר  מטה 
רבות  במדינות  רבות  פועל 
את  ולכבד  לשמר  בכדי  בעולם 
העבר  ההיסטוריה,  המורשת, 
המפואר והקדושה של בתי הע־
פעילות  כנגד  הן  היהודיים  למין 
תוכניות  כנגד  והן  אנטישמית 
של  בכבודם  שפוגעות  לבניה 
להם  חייבים  אנו  אשר  המתים 
הזו  האלמנטרית  החובה  את 

לכבד את מנוחתם.

mailto:7631347@gmail.com


יום שני ה' תמוז תשע"ט 1808/07/2019

בכנס רב משתתפים:

תעודת הערכה 
הוענקה לראש מחוז 
ירושלים והשפלה 

ב'מכבי' על ידי ארגון 
'דרכי מרים'

רב הכותל והמקומות הקדושים, הרה"ג רבי שמואל 
רבינוביץ שליט"א, ור' אהרון וינגרטן, יו"ר ארגון 'דרכי 

מרים', העניקו תעודת הוקרה והערכה לראש מחוז 
ירושלים והשפלה ב'מכבי', מר גידי לשץ • הענקת 

התעודה התקיימה בשיאו של כנס המתנדבות ונשות 
המתנדבים בארגון, כהוקרה על פעילותה ושותפתה של 

'מכבי' למערך החסד למען החולים

חרי בכ :‡מ

ה-17  שנת  פעילות  במסגרת 
לייסודו של ארגון 'דרכי מרים', קיים 
הארגון אירוע מרשים ורב משתתפים 
בא־ המתנדבים  ולנשות  למתנדבות 
רב  העניקו  האירוע,  של  בשיאו  רגון. 
הרה"ג  הקדושים,  והמקומות  הכותל 
ור'  שליט"א,  רבינוביץ  שמואל  רבי 
'דרכי  ארגון  יו"ר  וינגרטן,  אהרון 
מרים', תעודת הוקרה והערכה לראש 
מר  ב'מכבי',  והשפלה  ירושלים  מחוז 
על  כאות  ניתנה  התעודה  לשץ.  גידי 
המסירות והעשייה הענפה של 'מכבי' 
של  והחסד  הסיוע  מערך  בשיתוף 
אונקולוגיים  בחולים  התומך  הארגון, 

ומשפחתם.
דברים  נשאו  האירוע,  במהלך 
חיים  הרב  החינוכי,  והיועץ  הסופר 
ולדר; פרופסור דינה בן יהודה, מנה־
ביה"ס  ודיקן  ההמטולוגי  המערך  לת 
וינגרטן,  דוד  הרב  כרם;  עין  לרפואה 
מנהל מוסדות וינגרטן ומתנדב פעיל 
והשפ־ ירושלים  מחוז  ראש  בארגון; 
לה, מר גידי לשץ; הגב' ימימה מזרחי; 

והגב' נעמי זייבלד.
הוענקה  האירוע,  של  בשיאו 
ירוש־ מחוז  לראש  ההוקרה  תעודת 
דברים  ונשא  שהודה  והשפלה,  לים 
המשתתפות:   מאות  אל  מרגשים 
ול־ כאן,  להיות  עבורי  גדולה  "זכות 

ראות את מאות המתנדבות שעושות 
'מכבי'  החולים.  למען  כימים  לילות 
לה־ בכדי  אתכן,  יחד  לפעול  בחרה 
אנשים.  שיותר  לכמה  ולעזור  עניק 
יום,  מדי  'מכבי'  פועלת  זו,  בגישה 
רפואה  שירותי  להעניק  מטרה  מתוך 
אני  ורגישים.  מתקדמים  מקצועיים, 
מאמין שרק מתוך הבנה אמיתית של 
מלאה  והתאמה  המבוטחים,  צרכי 
לארחות חייו – אפשר לחולל מהפכה 
אמיתית, כפי ש'מכבי' מחוללת ברח־

בי ירושלים".
מר־ 'מכבי'  האחרונות,  בשנים 
חיבה ומעמיקה את שירותיה בירוש־
לים: עשרות מרכזים רפואיים נפתחו 
ל-50  מעל  גויסו  השונות,  בשכונות 
שונים,  בתחומים  מומחים  רופאים 
לרווחת  מיוחדים  הסכמים  ונחתמו 

המבוטחים.
הציבור מצביע ברגליים: 2018 
בה  ברציפות  הרביעית  השנה  הייתה 
המצטר־ מספר  את  'מכבי'  הובילה 
מספר  בפרט.  ובירושלים  בכלל,  פים 
מעל  על  עמד  ל'מכבי'  נטו  גיוסים 
הר־ שביעות  במדדי  גם  אלף.  ל-28 
צון שומרת הקופה על נתונים גבוהים 
ועקביים: סקר ברוקדייל לשנת 2018 
קבע כי 93% ממבוטחי מכבי מרוצים 
הרפואה,  מאיכות  מאד  מרוצים  או 
המת־ והטכנולוגיה  האישי,  השירות 

קדמת.

הגה"ח ר' אברהם חיים וייס ז"ל
למ־ המונים  ליוו  ותוגה  יגון  עטופי 
בתורה  מופלג  רבה,  גברא  האי  את  נוחות 
יר"ש וחסידות, הגה"ח ר' אברהם חיים וייס 
זצ"ל משכונת רמת אלחנן שבבני ברק, מח־
שובי הת"ח ובעלי התריסין מחסידי ויזניץ, 
תלמיד מובהק למרן הגאון בעל 'שבט הלוי' 
זצוק"ל, שנלב"ע בעש"ק פר' חקת 'דא גזי־
רת אורייתא', והובא למנוחות כשקהל גדול 
אדמו"ר  מרן  בראשות  מיטתו  אחר  הלך 

מויזניץ שליט"א.
בפ־ שושנים.  ללקוט  לגנו  ירד  דודי 
בש־ רק  והוא  חיים  אברהם  ר'  של  טירתו 
עובד  חמדה,  כלי  אוצר  אבד  ה-ס"ה,  נתו 
מנעוריו  אשר  ובתמים,  באמת  ימיו  כל  ד' 
התורה,  ביגיעת  למופת  והיה  ונתעלה  עלה 
ובמעשי  המצוות,  ובדקדוק  ד'  בעבודת 
התייסר  האחרונה  בשנה  מופלגים.  חסד 
בייסורים קשים וקיבלם באהבה ובדומייה, 
תוך אמונה שלימה ובטחון בריבון עולמים.

החשוב  לאביו  תשי"ד  בשנת  נולד 
מחשובי  ז"ל,  דוד  מוה"ר  ושלם  ירא  איש 
מגאלנ־ בוקסבוים  מהר"י  הגה"ק  תלמידי 
טא הי"ד. אביו ז"ל נפטר כאשר המנוח היה 
עדיין נער צער, והוא התחנך בישיבתו של 
זצוק"ל  הלוי'  'שבט  בעל  הגאון  מרן  כ"ק 

שפרס עליו את חסותו ואהבו מאוד.
בהתמד־ בלט  לובלין  חכמי  בישיבת 
התפילה  בעבודת  וכן  בתורה,  העצומה  תו 
באש להבה, כפי שמעידים עליו חבריו מאז. 
כששאלו פעם את ה'שבט הלוי' אם תפילתו 
של הב' אברהם חיים בקול רם אינה מפרי־
הבחורים  וכל  הלוואי  'אדרבה,  השיב:  עה, 
בה־ רבו  עליו  התבטא  לימים  כך!'  יתפללו 
פלגה: 'הנני מכירו מעל חמישים שנה; הוא 

קדוש מרחם אמו!' 
עם  ביתו  את  הקים  לפרקו  בהגיעו 
זוג' החשובה עקרת הבית שתחי', שעמדה 
וחינוך  בגידול  במסירות  השנים  כל  לימינו 
צאצאיהם הברוכים אשר חננם ד', בתו של 
מוה"ר יואל צבי רייזנר ז"ל מירושלים, תל־
מידו ובן משפחתו של מרן מהרי"ץ דושינ־

סקיא זצוק"ל גאב"ד ירושלים.
הוא  כאשר  ברק,  בבני  קבע  ביתו  את 
משתית את אורחות חייו על אדני הדבקות 
למצוינים  בכולל  למד  ובחסידות.  בתורה 
של ישיבת חכמי לובלין, ואח"כ בכולל בע־
רגסאז בפתח תקוה, כשבכל מקום התייגע 
חברים  בדיבוק  בקדושה,  התוה"ק  בעמל 
רו־ כמשגיח  התמנה  לימים  תורה.  מופלגי 
הרמה  ודמותו  לובלין,  חכמי  בישיבת  חני 
עסק  כן  הצאן.  צעירי  על  רבות  השפיעה 
בקדשים בכתיבת סת"ם, ורבים שיחרו לר־
כוש ס"ת תפילין ומזוזות מכתיבתו, בהיותו 

מפורסם ביראתו הקודמת לחכמתו.
מגיל צעיר זכה להתקרב לחצר הקו־
היו  ביח"ל  חברים  עם  כשיחד  ויזניץ,  דש 
מרן  אצל  ולשולחנות  לתפילות  מגיעים 
בחיבה.  קירבם  אשר  זי"ע,  חיים'  ה'אמרי 
כבר אז נקשר אל כ"ק מרן ה'ישועות משה' 
בחורים יחידי  כמה  עם  ויחד  זי"ע,  מויזניץ 
תקנות  להם  נתן  זי"ע  שהרבי  זכו  סגולה 
היו  פעם  מדי  החסידות.  בדרכי  מיוחדות 
חיזוק,  לשיחת  קודש  נאוה  לביתו  מגיעים 
הרבי היה מוציא את הפנקס בו נרשמו הת־
קנות, ומתעניין מה נשמע עם תקנה זו ועם 
תקנה זו. פעם אף זכו והרבי למד עימם ספר 

חסידות.
דמות  אכן  היה  חיים  אברהם  ר' 
דב־ תוך  ד'  ועובד  ת"ח  אברך  של  מיוחדת 
התיישב  כאשר  החסידות.  בנתיבות  קות 
היה  לא  ועדיין  בב"ב  אלחנן  רמת  בשכונת 
יום  מדי  נוסע  היה  בשכונה,  מקוה  קיים 
לטבול  חסידי,  שכן  של  במשאית  שחר  עם 
במקוה בשיכון ה'. משהתיישב הרה"ק רבי 
בשכונה  זצוק"ל  מזוטשקא  אייזיק  יצחק 

וביקש גם הוא לנסוע עימם מדי יום למקוה, 
כיבדו את הרבי מזוטשקא לשבת ע"י הנהג, 
ור' אברהם חיים עמד במשאית מאחור, כי 

לא רצה לוותר על הטהרה. 
תפילתו  את  קבע  המרחק,  למרות 
ותורתו בביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ, היה 
בק־ ברבים'  תורה  ל'שיעורי  יום  מדי  מגיע 
רית ויזניץ, ומדי שבת עשה את הדרך הלוך 
בתפילתו  להשתתף  כדי  פעמים,   8 וחזור 
ובשולחנות בצל מרן ה'ישועות משה' זי"ע 

אליו היה קשור בכל לב ונפש.
למנוע  זכה  מסוים  ובמקרה  אירע 
מהרבי זי"ע עגמת נפש. כאשר הבחין הרבי 
עגמת  ממני  שמנעת  'בזכות  לו:  נענה  בכך, 

נפש, תזכה שגם לך לא יהיה עגמת נפש!'
זצוק"ל  מרן  כ"ק  הסתלקות  לאחר 
שליט"א  מויזניץ  אדמו"ר  מרן  אל  התקשר 
דיבור  כל  ההתבטלות,  ניכרה  דרכיו  ובכל 

של הרבי קודש היה בעיניו.
יסד  החסידות  בתורת  בדבקותו 
'זכרון  שבשכונת  ויזניץ  דחסידי  בביהמ"ד 
החסי־ בתורת  שבועי  שיעור  בב"ב,  מאיר' 

פרידמן  דוד  אליעזר  רבי  הגה"צ  ע"י  דות 
רבים  שאבו  המנוח  של  בזכותו  שליט"א. 

מלוא חופניים דרכי עבודת ד' בשיעור זה.
בדרך  חסדים,  בגמילות  היה  מופלג 
מדי  נכבדים,  כסף  סכומי  השיג  סודית 
ולק־ מצרכים  לרכוש  בעצמו  הלך  שבוע 
ראת שבת חילק עשרות מצרכי מזון לכמה 
וכמה משפחות נצרכות, לכבוד שבת. בלו־
שם  הקים  לובלין  ישיבת  שע"י  בכולל  מדו 
מפעל 'קמחא דפסחא', לפני פסח הלך יחד 
עם הגאון רבי יוסף בנימין וואזנר שליט"א 
לקבץ נתינות נכבדות, והעניקו תמיכות נכ־
בדות ביותר למשפחות רבות לקראת החג.

הליכות  אחר  והתחקה  עקב  ימיו  כל 
וד־ מעשה,  ואנשי  חסידים  וגדולי  צדיקים 
רכיהם היו נר לרגליו. בבואו לשבות בבית 
חותנו בירושלים, היה משמש בקביעות את 
הרה"ק רבי יהודה הורוויץ זצוק"ל מדזיקוב, 
בקבי־ מלווהו  כשהיה  אליו  להתקרב  וזכה 
דושי־ בביהמ"ד  שבת  קבלת  לתפילת  עות 

נסקי, ובחזור.
סוכות  לפני  עוסק  היה  רבות  שנים 
ומובחרים,  מהודרים  מינים  ד'  במכירת 
מהודרים  אתרוגים  לשלוח  נהג  שנה  מדי 
לארה"ב אל הרה"ק ה'תורת מרדכי' מויזניץ 

מונסי זצוק"ל, אשר הכיר לו טובה על כך.
קשר מיוחד של שנים רבות היה למ־
רפאל  רבי  האדמו"ר  כ"ק  יבל"ח  עם  נוח 
אביחצירא שליט"א מאשדוד, אשר העריכו 

וחיבבו ביותר.
בתו  חלתה  שנים  יובל  כחצי  לפני 
ומרה  קצרה  מחלה  ולאחר  פתאום,  לפתע 
התבקשה לישיבה של מעלה, ל"ע. באותם 

את  בהשי"ת.  העצום  בטחונו  בלט  ימים 
כש־ וביגיעה,  בעמל  רכש  הבטחון  מידת 
הבטחון  שער  בחברותא  למד  שנים  במשך 
בו  הבחין  כשהרופא  הלבבות'.  ב'חובות 
ושאל  כך,  על  התפלא  ורגוע,  שליו  יושב 
הרפואי  למצבה  מודע  האב  אם  בהשתאות 
ולה־ לרוץ  הרופא  לו  וכשהורה  ילדתו.  של 
ביא מנת-דם כדי לנסות להציל את חיי בתו 

ע"ה, שינן כל הדרך 'שער הבטחון' בע"פ.
לנחם  זצ"ל  הלוי'  ה'שבט  בעל  כשבא 
'מה  התבטא:  ע"ה,  הילדה  פטירת  לאחר 
בעוון  מתים  קטנים  שבנים  חז"ל  שאמרו 
אלא  זאת  אין  כאן,  נאמר  לא  ודאי  האבות, 

שעל הכלל להתעורר לתשובה!'
לפני כשמונה וחצי שנים נפל למשכב, 
מאז,  שנחלש  ואף  לחיים.  ניצל  בנס  אולם 
המשיך  כוחו  ובכל  בד'  בבטחונו  התחזק 
ויתר  לא  הקושי  למרות  הקודש.  בעבודת 
ולשולחנות  לתפילות  שבת  מדי  מלצעוד 
כשב־ שליט"א,  מויזניץ  אדמו"ר  מרן  אצל 
כל הליכותיו בלטה ענוותנותו והיותו דבוק 
פעם  לנפשיה.  טיבותא  מחזיק  לא  במידת 
מוסיף  הוא  יום  שבכל  לצאצאיו,  התבטא 

ברכה: 'ברוך שעשני פשוט'ער איד'...
בו  התגלתה  תשע"ט  שנת  מראשית 
אברהם  ר'  התחזק  ושוב  המרה,  המחלה 
חיים והמשיך בעבודת הקודש בתורה וב־
תפילה בכל כוחו, למרות ייסוריו הקשים. 
מויזניץ  שאדמו"ר  מכך  שאב  רבה  חיות 
ומזכירו  עליו  שמכוון  לו  אמר  שליט"א 
האח־ בשבועות  ביום.  פעמים  ד'  לרפואה 

העולמית  המגבית  כשהתקיימה  רונים, 
ישב  ויזניץ,  בקרית  ביהמ"ד  בניית  למען 
בביתו והתאמץ בכל כוחו להתרים יהודים 
מכך  מאוד  ושמח  צדיק,  רצון  לעשות  כדי 

שהדבר עלה בידו.
הגיעה  חקת  פר'  עש"ק  שישי  בליל 
ניכרה  שהמחלה  למרות  האחרונה,  שעתו 
שנאמר  למה  זכה  האחרונה,  בתקופה  עליו 
צדי־ של  צורתם  מייפה  שהקב"ה  בספה"ק 
וידי־ המשפחה  בני  הסתלקותם.  לפני  קים 
דיו, למעלה משני מניינים, סבבו את מיטתו 
ואמרו את פסוקי הייחוד וניגוני התעוררות, 
למ־ השמימה  המזוככת  נשמתו  עלתה  וכך 

גינת כל לב.
בעש"ק  נפטר  כי  ציינו  המשפחה  בני 
דוד  מוה"ר  אביו  נפטר  בו  ביום  חקת,  פר' 
ז"ל לפני יובל שנים בדיוק. כן ציינו כי בש־
שמואל  הרב  פטירת  לאחר  האחרונות  נים 
מאיר גלבר ז"ל מנהל יח"ל, למד ר' אברהם 
נשמתו,  לטובת  משניות  בקביעות  חיים 
מתוך מידת הכרת הטוב, על כל מה שעשה 
למען יח"ל, ולפלא היה שנפטר באותו יום 

בו נפטר רש"מ ז"ל.
המרג־ את  ההמונים  ביכו  בהלווייתו 
לית היקרה שנעקרה, איש סגולה ורב המ־
והנהגותיו  מדרכיו  ללמוד  יש  שהרבה  עלה 
רבי  הגאון  תמרורים  הספידוהו  התרומיות. 
אלחנן,  רמת  שכונת  רב  זילברשטיין  יצחק 
חתנו  איצקוביץ  יעקב  אברהם  רבי  הגאון 
של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל, והרב חנניה 
את  עוררו  אשר  מציון,  עזר  יו"ר  צ'ולק 
הקהל לתיקון המעשים. כן ציינו את היותו 
מופלג במצות כיבוד אם, כאשר במשך 36 
החסיר  לא  אלמנה,  ע"ה  אמו  שהיתה  שנה 

יום מלבוא לבקרה.
החשובה  זוגתו  את  אחריו  הותיר 
שתחי', ודור ישרים מבורך הדבקים בתורה 
דוד,  הר"ר  בניו  הברוכה,  בדרכו  ובחסידות 
הר"ר  אליהו,  מנחם  הר"ר  ישראל,  הר"ר 
שלמה, הר"ר יואל צבי, הר"ר יוסף שמחה, 
בנותיו  בצלאל,  משה  והב'  מאיר,  הר"ר 
יצחק  הר"ר  גרינפלד,  מיכאל  הר"ר  וחתניו 
ברא"א הוס, הר"ר יששכר דוב וייס והר"ר 

אשר יונה ברמ"מ ויינברגר, הי"ו.
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בני ברק: ראש העיר ביצע ביקורת פתע 
בתחבורה הציבורית

ראש העיר בני ברק הרב אברהם רובינשטיין הפתיע את התושבים כשביצע ביקורת פתע ◆ "הדוחק 
והצפיפות באוטובוסים בבני ברק חמורים ויש לפעול בדחיפות למען נוחות הנסיעה של תושבי 

העיר"

מ‡: יר‡ל לבי‡

אברהם  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש 
את  האחרונים  בימים  הפתיע  רובינשטיין 
תושבי העיר הנוסעים בתחבורה הציבורית 
האוטובוסים  קווי  על  ועלה  הגיע  כאשר 
המרכזיים בעיר על מנת לעקוב מקרוב אחר 
הקווים  ותדירות  זמינות  הנסיעה,  נוחות 

לצד העומס והעמידה בזמני ההגעה ליעד.
מספר  במשך  וירד  עלה  רובינשטיין 
על  ברק  בבני  האוטובוסים  קווי  על  שעות 
מנת לחוש את מצוקת האזרחים כדי שיוכל 

לפעול לשיפור השירות.
רא־ בחינה  לאחר  העיר  ראש  לדברי 
שונה של הנתונים עולה כי בחלק מהקווים 
בזמנים  עמידה  ואי  רבים  איחורים  ישנם 
שיש  ראויה  בלתי  וצפיפות  עומס  לצד 

לטפל בהם לאלתר ובאופן מיידי.
אין  מהם  שלרבים  העיר  "תושבי 
ברשותם רכבים פרטיים מבקשים לדעת 
התחבורה  על  להסתמך  יכולים  הם  כי 
הע־ למקום  בזמן  יגיעו  וכי  הציבורית 
לאחר  לצערי  אך  הלימודים  או  בודה 
אין  כיום  כי  מתברר  בעצמי  שבדקתי 

רו־ הבהיר  כך",  על  לסמוך  באפשרותם 
בינשטיין.

והדוחק  הצפיפות  העיר  ראש  לדברי 
בחלק מהקווים איומה ממש וגורמת לתחו־
שת אי נוחות רבה בקרב הנוסעים בתחבו־

רה הציבורית.
לפעול  בכוונתו  כי  מציין  העיר  ראש 
למען  הקווים  בתדירות  משמעותי  לשנוי 
המנכ״ל  את  והנחה  העיר  תושבי  הנוסעים 
בהש־ מיוחד  פורום  לכנס  ליטוב  שמואל 
תתפות בכירי ענף התחבורה הציבורית וב־
העירוניות  הזרועות  שכל  מנת  על  ראשותו 

גאב"ד מעלה אדומים בסיום כתיבת אותיות בספר 
תהילים מקלף ב'הדסה':

 מרן שר התורה רואה 
מעלה גדולה מאוד 

בקריאת תהילים מתוך 
הקלף וזה קבלה מאביו 
הקדוש בעל הקהילת 

יעקב זיע"א
הגאון  אדומים  מעלה  גאב"ד 
שליט"א  דויטש  אברהם  רבי 
כתיבת  סיום  באירוע  השתתף 
מקלף  תהילים  ספר  של  אותיות 
בביקור  'הדסה'.  הרפואי  במרכז 
המ־ לרב  הגאב"ד  העניק  בהדסה 
קליין  משה   הרב  הרפואי  רכז 
גליונות  עם  היום  סדר  הספר  את 
מבעל  ארז'  'עץ  ע"ש  מהגאב"ד 
שנכתב  בספר  אני".  ה"מודה 
נכלל  בצפת  יוסף  הבית  בתקופת 
הכלל  לישועת  סגולות  קונטרס 
המע־ לראשונה  נזכר  ושם  והפרט 
דברים  בקריאת  שיש  הגדולה  לה 
ומתוך  אשורית  בכתב  שבקדושה 

הקלף. 
קודם לאירוע שוחח הגאב"ד 
רפואה  בנושאי  קליין  הרב  עם 
קליין  הרב  הרפואי.  במרכז  והלכה 
של  בשורה  הגאב"ד  את  שיתף 
הקשורים  ההלכתיים  נושאים 
שבהם  והכשרות  השבת  לשמירת 
כן  כמו  ב'הדסה'.   מהפכה  חולל 
במ־ הקשורות  ההנהגות  את  ציין 
ניעת טומאת כהנים שנעשו בעניין 
זה תיקונים גדולים. הגאב"ד סיפר 
למעמד,  שהגיעו  הרופאים  לבכירי 
הטוב  הכרת  לו  יש  אישי  שבאופן 
על  הדסה  של  הרפואית  למערכת 

לידת ילדיו במרכז הרפואי. 
פעילתו  את  שיבח  הגאב"ד 
שנים  של  בעבודה  קליין  הרב  של 
בהידורים רבים למען הציבור יראי 
וחרד לדבר ה'. 'הצליח ד' דרכו של 
לע־ להמשיך  הרפואי  המרכז  רב 

הדרך  את  ולתקן  גדר  תיקוני  שות 

שהוא  שאפשר,  כמה  עד  לכהנים 
על  בחז"ל  שמצינו  כמו  גדול  דבר 
ששיבחו  יוחאי  בר  שמעון  רבי 

אותו שתיקן את העיר טבריה'.
הגאב"ד  השתתף  מכן  לאחר 
כתיבת  סיים  באירוע  שליט"א 
מקלף.  תהילים  בספר  אותיות 
כי  אמר  דויטש  אברהם  רבי  הגאון 
רואים הנהגה מיוחדת של מרן שר 
מדר־ בבית  שיהיה  שדאג  התורה 
שו ספר תהילים מקלף והוא עצמו 
כמה  אותנו  מלמד  וזה  בו  קורא 
סגולה גדולה יש בקריאת תהילים 
מסו־ היא  סיפר  זו  ומסורת  בקלף, 
מאביו  עוד  התורה  שר  למרן  רה 
בעל 'הקהילות יעקב' : 'זכות עצו־
מה זכו ב'הדסה' שמקום רפואה יש 
הגדולה  התפילה  של  הכוח  את  בו 
מתוך  תהילים  אמירת  של  הזאת 

קלף'.
במהלך האירוע בירך הגאב"ד 
המחלקות  וראשי  הרופאים  את 
סיום  של  המעמד  את  לכבד  שבאו 
שתשרה  תהילים,  ספר  כתיבת 
ידיהם  במעשה  דשמיא  סייעתא 
ולא יכשלו במלאכתם להביא מזור 

ורפואה לנזקקים לכך. 
כתיבת  סיום  למעמד  קודם 
'הדסה'  הרפואי  במרכז  האותיות 
גדו־ אותיות  בכתיבת  התכבדו 
המובהק  רבו  בהם   ישראל  לי 
הישיבות  ראש  זקן  הגאב"ד  של 
הגאון רבי משולם דוד סולוביצ'יק 
החר־ העדה  וגאב"ד  שליט"א 
וייס  טוביה  יצחק  רבי  הגאון  דית 

שליט"א.

במעמד יו"ר נשיאות רשת 'שובו' בישראל:

הוכתרו חתני ההלכה שע"י רשת החינוך 
והקירוב 'שובו'

המשגיח הגר"ח וואלקין שליט"א: "אני רואה בכם כוח לעלות מעלה מעלה להיות מרביצי תורה 
ומורי הוראה בישראל' ◆ הנערים עלו לבתיהם של גדולי ישראל חברי נשיאות הרשת: הגה"צ רבי 
בנימין פינקל, הגרב"צ קוק והגה"צ המשפיע רבי נחמן בידרמן, שהתפעלו מהיקף הידע העצום של 

התלמידים

מ‡: יר‡ל לבי‡
יו"ר  במעמד  ומרגש  מרשים  באירוע 
המשגיח  בישראל  'שובו'  רשת  נשיאות 
הגה"צ רבי חיים וואלקין שליט"א הוכתרו 
והקירוב  החינוך  רשת  שע"י  ההלכה  חתני 
ההכתרה  במעמד  תשע"ט.  לשנת  'שובו' 
בירושלים  'שובו'  רשת  באולמי  שנערך 
צוותות  והוריהם,  התלמידים  השתתפו 

ההוראה ואברכי הכוללים.
שקדו  האחרונים  החודשים  במשך 
תלמידי חטיבות הביניים של הרשת בערים 
וק־ תפילה  הלכות  בלימוד  ויבנה  מבשרת 
במסגרת  התקיימו  הלימודים  שמע.  ריאת 
הערב  ובלימודי  בחטיבה  ההלכה  לימודי 
יש־ 'כנסת  ארגון  של  התורניים  במרכזים 
את  המלווים  הכוללים  רבני  ידי  על  ראל' 
תלמידי בתי הספר ומשפחותיהם, כשמידי 
שבוע אף נערך לימוד 'אבות ובנים' במשו־

תף עם רבני 'כנסת ישראל'.
עלו  האחרונים  השבועות  במהלך 

התלמידים לבתיהם של גדולי ישראל חברי 
פינקל  בנימין  רבי  הגה"צ  הרשת  נשיאות 
ההוראה  בית  ראש  'מיר',  ישיבת  מראשי 
רבי  המשפיע  והגה"צ  קוק,  הגרב"צ  הכללי 
כשגדולי  להיבחן  שליט"א,  בידרמן  נחמן 
מהיקף  התפעלותם  את  מביעים  התורה 

הידע העצום של התלמידים.
מיכאל  חיים  הרב  'שובו'  רשת  מנכ"ל 
המש־ בני  התלמידים  את  שבירך  גוטרמן 
שנים  אחרי  גם  כי  אמר  והאברכים  פחות 
ההתרגשות  עדיין  'שובו'  פעילות  של  רבות 
ומת־ עולים  התלמידים  את  לראות  עצומה 
על  המשגיח  למרן  הודה  הוא  בתורה.  עלים 
מרן  ידי  על  שנוסדה  הרשת,  למען  טרחתו 
הגאון הגדול רבי אברהם פאם זצוק"ל; 'זכינו 
וגדולי ישראל זצוק"ל ויבדלח"א מלווים את 
הרשת וכיום זכינו ברוך השם שמרן המשגיח 

שליט"א עומד בראש נשיאות הרשת'.
מנכ"ל 'כנסת ישראל' הרב יעקב דינר 
בהק־ הפורה,  הפעולה  שיתוף  את  שיבח 

והודה  האברכים  ובפעילות  החטיבות,  מת 
חינוכם  למען  נפשו  המוסר  גוטרמן  להרב 

של ילדי ישראל.
שליט"א  וואלקין  הגר"ח  המשגיח 
תשע"ט  לשנת  ההלכה  חתני  את  שהכתיר 
אמר: 'אני נרגש עד מאוד, לא רק מעוצמת 
ההשקעה  מגודל  רק  ולא  הידיעות,  והיקף 
מלראות  בעיקר  אלא  התלמידים,  שלכם 
את שמחת התורה על פניכם, לימוד מתוך 
אשרי־ ביותר,  הגבוהה  הדרגא  זו  שמחה, 
כם אתם מאושרים שזכיתם לדבוק בתורה 
הקדושה, ואשרי הוריכם שעשו את הצעד 
הנכון לשלוח אתכם ללמוד תורה, אני רואה 
בכם כוח לעלות מעלה מעלה להיות מרבי־

צי תורה ומורי הוראה בישראל'.
בסיום הערב עברו התלמידים מסיימי 
כיתות ח' והוריהם להתברך ממרן המשגיח 
שליט"א כשחלק התלמידים אף יזכו בשנה 
הקרובה ללמוד בישיבות הק', כששאר הת־

למידים ימשיכו בתיכון של הרשת.

כינוס רבני תימן בעיר אלעד
לרגל הוצאת סדרת הספרים 'חכמה קדומה' מאת הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, ראש רבני 

תימן בארה"ק

מ‡: יר‡ל לבי‡

'חכמה  הספרים  סדרת  הוצאת  לרגל 
חלקים,  ג'  התורה,  על  וסוד  פשט  קדומה' 
רבה  זצ"ל  קורח  שלמה  רבי  הגאון  מאת 
יתקיים  תימן,  רבני  וראש  ברק  בני  של 
גדולי  של  בהשתתפותם  תימן,  רבני  כינוס 
ישיבות,  ראשי  דיינים,  ערים,  רבני  תורה, 
ליש־ הראשי  הרב  ובמעמד  קהילות  רבני 
ראל הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א. 
הכינוס יתקיים ביום רביעי הקרוב, ז' בתמוז 

'שפ־ בסימן  ויהיה  אלעד,  בעיר  ה'תשע"ט 
תותיו דובבות'.

היו  קדומה'  'חכמה  הספרים  סדרת 
ערכם  רום  ומחמת  רב,  זמן  בכתובים  עמו 
ביקש שלא להוציאם אלא לעת זקנתו, ובי־
מי חליו ביקש מבנו הגאון רבי עמרם קורח 
ספרדים "תורת  קודש  קהילת  רב  שליט"א 
השנה  בתוך  להוציאם  עילית  ביתר  חיים" 
 39 ל-  מצטרפים  אלו  ספרים  לפטירתו. 
בפסיקת  לאור  יצאו  שכבר  נוספים  ספרים 

ההלכה, באמונה ובהשקפה ובקבלה.

כתבי  עוד  אחריו  הותיר  זצ"ל  הרב 
על  ידו  בכתב  שלם  ספר  רבים, וביניהם  יד 
ספר "שער הגלגולים" עם פירוש מציץ מן 
החרכים. וגם זה יצא בקרוב. עיקר לימודו 
הש"ס,  בלימוד  היה  זצ"ל  הרב  של  ועסקו 
מס־ כל  על  ועצום  גדול  חיבור  חיבר  ואף 
שלמה".  "חיי  הנקרא  בכת"י,  הש"ס  כתות 
ובעזה"י בנו ממשיך דרכו הגאון רבי עמרם 
הר־ כתביו  להוצאת  יפעל  שליט"א,  קורח 
ומ־ לתורתו  הצמאים  הרבים  לתועלת  בים 

שנתו הבהירה.
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חדד - רוט ושות' מצרפים את עו"ד 
אורי שנהר כשותף בכיר במשרדם

של  ״הצטרפותו  חדד:  עמית  עו״ד 
נכבדה,  תוספת  עבורנו  מהווה  שנהר  עו״ד 
בדיני  ומומחיותו  שניסיונו  ספק  לי  ואין 
לשון הרע, דיני שיווק ופרסום וניהול מש־
ברים תקשורתיים יסייעו לנו להרחיב עוד 
ללקוחותינו  ולהעניק  המשרד  פעילות  את 
מעטפת שירותים איכותית, מלאה וכוללת״
עו״ד אורי שנהר: "אני שמח להצטרף 
ביחד  רוט.  חדד  שבמשרד  המעולה  לצוות 
להתמו־ כלים  ללקוחותינו  להעניק  נוכל 
בתחום  ביותר  הקשים  האתגרים  עם  דדות 
התקשורתי, השיווקי, הרגולטורי והעסקי״

רוט,  ואריאל  חדד  עמית  הדין  עורכי 
עורכי  משרד  ושות׳  רוט  בחדד  השותפים 
עו"ד  של   צירופו  על  הבוקר  הודיעו  דין, 

אורי שנהר כשותף במשרד. 
נוסד  חדד-רוט  הדין  עורכי  משרד 
חדד  עמית  עוה"ד  ידי  על   2018 בסוף 
ואריאל רוט, לאחר שאלה התפצלו ממשרד 
הקצרה  התקופה  אף  על  ושות׳.  ויינרוט 
שבה פועל המשרד, נחשב חדד-רוט ושות‘ 
והוא  בישראל,  הצומחים  המשרדים  לאחד 
מייצג מאות לקוחות מכל תחומי העשייה, 
לכל   One Stop Shop עבורם  ומהווה 
לאחר  המשפטי.  והייצוג  הייעוץ  שירותי 
הצטרפות שנהר, יימנה משרד חדד רוט, 15 

עורכי דין. 

הליטיגציה  בתחומי  מתמחה  המשרד 
לבן,  צווארון  עבירות  והפלילית,  האזרחית 
ורכישות,  מיזוגים  מסחרי,  ומשפט  נדל״ן 
דיני  מיסים,  מנהלי,  משפט  עבודה,  דיני 
בערכאות  ייצוג  ומעניק  ועוד,  עמותות 
בין  ובחו״ל.  בארץ  ובבוררויות,  שיפוטיות 
והממשל  המשק  בכירי  המשרד  לקוחות 
דירקטורים  מובילים,  תאגידים  בישראל, 
רשויות  מסחריות,  בחברות  משרה  ונושאי 
הדין  עורכי  ומלכ״רים.  עמותות  מקומיות, 
הם  ורוט,  חדד  של  בהובלתם  במשרד, 
לקוחות  בייצוג  וייחודי  רב  ניסיון  בעלי 
ראש  בהם  גבוה,  תקשורתי  פרופיל  בעלי 

הממשלה, אישי ציבור בכירים, שרים חברי 
כנסת, ראשי ערים ואנשי עסקים מובילים.

דרכו  את  החל  שנהר  אורי  עו״ד 
כעו״ד במשרד אמנון זכרוני, ובשנת 1997 
שנהר-דולב,  הדין  עורכי  משרד  את  ייסד 
הינו  שנהר  התקשורת.  בתחום  שהתמחה 
שנים  מ-25  למעלה  של  רב  ניסיון  בעל 
מגוונים,  בתחומים  משפטי  ייעוץ  במתן 
ונ־ ועמותות,  במלכרי"ם  התמחות  כולל 
הרע  לשון  דיני  בתחום  לאוטוריטה  חשב 
המ־ לקוחות  ובשירות  פרסומות,  ודיני 
בין  תקשורתיים.  משברים  עם  תמודדים 
הרע״  לשון  ״דיני  הספר  את  חיבר  השאר, 
המוביל  בוק"  "הטקסט  שהוא   ,(1997)
המשפט  על  הפרקים  את  וכתב  בתחום 
הישראלי בספרים בנושא תקשורת, דיבה 
בלומברג  ההוצאות  של  בעולם  ופרטיות 
שהוא  עשורים  שני  מזה  ולקסיסנקסיס. 
העברית  באוניברסיטה  כמרצה  משמש 
הרע״  לשון  ״דיני  מומחיותו:  בתחומי 
ו״דיני פרסומות״. שנהר אף שימש בעברו 
כעיתונאי וכיועץ משפטי לעשרות תכניות 
בולטים,  תיעודיים  ולסרטונים  תחקיר 
השונים.  הטלוויזיה  בערוצי  שודרו  אשר 
ובינ־ ישראליות  חברות  לקוחותיו,  בין 
לאומיות מוכרות, עיתונאים ואנשי ציבור 

מהמובילים בישראל.

שיעור הארנונה בעיר בעפולה 
מהנמוכים בארץ

בישיבת המועצה האחרונה שהתקיימה בשבוע שעבר הוחלט לא לעלות את תעריף הארנונה מעבר 
לקבוע בחוק. הבשורה: גם בשנת 2020 מתייצבת עפולה כאחת הרשויות עם שיעור הארנונה למגורים 

הנמוך בארץ בכלל ובצפון בפרט.

חרי בכ :‡מ
שבוע  אישרה  עפולה  העיר  מועצת 
הב־  .2020 לשנת  הארנונה  צו  את  שעבר 
היא  עפולה  תושבי  עבור  הגדולה  שורה 
כאחת  עפולה  תתייצב  הבאה  בשנה  שגם 
הרשויות הזולות בארץ בארנונה למגורים. 
מבדיקה של צווי הארנונה לשנת 2019 בע־
רים הגדולות בצפון עולה כי עפולה ניצבת 
למגו־ נמוך  ארנונה  בשיעור  השני  במקום 
רים. רק לשם השוואה שיעור הארנונה בע־
פולה עומד כיום על 37.09 ₪ למטר בעוד 
התעריף  עמקים  בגליל  אחרות  ברשויות 
גבוה יותר למשל מועצה אזורית עמק יזר־
עאל 46.08 ₪, מועצה אזורית גלבוע 39.89 
₪, בית שאן 41 ₪, נצרת עילית 39.50 ₪, 

יוקנעם 38.74 ₪, וצפת 
39.01 ₪ ועוד.

המוע־ בישיבת 
שנערכה  האחרונה  צה 
בעפולה  שעבר  בשבוע 
שלא  כאמור,  הוחלט, 
הארנונה  את  לעלות 
שהממשלה  למה  מעבר 
הר־ כלל  את  מחייבת 
וזכה  שנה  מדי  שויות 
האוטו־ "הטייס  לשם 
להדגיש  חשוב  מטי". 
האוטומטי"  "הטייס  כי 
המחי־ ממדד  המושפע 
רים לצרכן ומדד השכר 
הנחייה  הינו  הציבורי 
האוצר  שרי  של  גורפת 
הרשויות  לכלל  והפנים 

של  שיעור  על  השנה  ויעמוד  בישראל 
האוטומטי"  "הטייס  כי  לציין  יש   .2.58%
עולה מדי שנה במספר אחוזים כפי שקרה 
כאשר  בעפולה  האחרונות  השנים  בחמש 
האוטומטי"  "הטייס  קבע   2014 בשנת 
עלייה של 3.36%, ב2015 עלייה של 0.75%, 
ב2016 עלייה של 1.27%, ב2017 עלייה של 
1.77% וב2018 עלייה של 2.18%, שיעור די 

דומה לשיעור שאושר אתמול.
במהלך  ציין  אלקבץ  אבי  העיר  ראש 
ישיבת המועצה כי חברי האופוזיציה שבי־

קשו לבטל את "הטייס האוטומטי" יודעים 
לרשויות  גורפת  בהנחיה  מדובר  כי  היטב 
שכן חלקם הצביעו מדי שנה בחמש השנים 
האחרונות בעד העלאה כזאת ובקשתם לד־

חות את העלייה השנה היא לא יותר מפו־
פוליזם שכן ממילא הדרג המקצועי ימליץ 
ועדיף  הרשות  החלטת  את  לדחות  לשרים 
מראש לוותר על "ההצגה", כביכול, בניסיון 

לעצור את העלאה השנתית.
חרדית  קהילה  מתגוררת  בעפולה 
וספרדים,  ליטאים  חסידים,  של  מאוחדת 
המיוצגים על ידי מפלגה מאוחדת בראשות 
המועצה  וחבר  כהן  צורי  העיר  ראש  סגן 
ישראל  אגודת  נציג  עם  יחד  גולד,  מנחם 

ורכז תרבות תורנית ר' יעקב זורגר.
כי  מציינים  בעיר  החרדית  בקהילה 
הקיום  דו  על  לשמור  מקפיד  העיר  ראש 
בעיר ומעניק לכלל הקהלים בעיר את המ־

גיע להם והכל מתוך שלום  ואחווה.

מטרנה מציגה:

5 המיתוסים שלא 
מחזיקים מים

מאת: רננה מזרחי, דיאטנית קלינית ומנהלת מדעית מטרנה

חרי בכ :‡מ

מרגי־ הקיץ,  של  בעיצומו  אנחנו 
ולכן  והלחות  החום  את  היטב  שים 
וב־ בריאותינו  על  לשמור  חשוב 
לשתיית  הקשור  בכל  ילדינו  ריאות 

מים. 
לתינוקות  לתת  מתחילים  מתי 
התינוק  את  להרגיל  איך  לשתות? 
למים? מה לעשות אם הוא לא אוהב 
בנושא  מיתוסים   5 לפניכם  מים? 

שתייה של תינוקות:
חשוב לתת לתינוק מים לשתייה

נכון , אבל רק החל מגיל חצי שנה
הבריאות,  משרד  המלצות  לפי 
בששת החודשים הראשונים לחיים 
מחלב  צרכיו  את  מקבל  התינוק 
האם או מתחליף החלב וזה כולל גם 
את כל הנוזלים להם הוא זקוק. זוהי 
מזון  בה  בחיים  היחידה  התקופה 
יחיד מספק את הצרכים התזונתיים 
יש  אותם  וברזל    D ויטמין  (מלבד 

להוסיף בטיפות).
התינוק שלך בן 1/2 שנה והתחיל 
פי־ ירקות,  כגון  מוצק  מזון  לאכול 
לתת  להתחיל  הזמן  זה  וכד'?  רות 
בו  הזה  בשלב  לשתייה.  מים  גם  לו 
מו־ מזונות  לאכול  מתחיל  התינוק 
צקים ונחשף לטעמים חדשים, הוא 
גם מתחיל להיות צמא וזקוק להש־

למת נוזלים ממש כמונו.
ממתקני  מים  להרתיח  צורך  אין 

טיהור ומים מינרלים 
לא נכון!

חשוב מאד להקפיד ולהרתיח את 
לפ־ דקות   2 למשך  המים  סוגי  כל 
ולה־ השימוש  לפני  לקררם  חות, 
המים  את  שנה.  גיל  עד  בכך  משיך 
הרתוחים שקוררו ניתן לשמור בט־
שעות   24 במשך  החדר  מפרטורת 
סט־ (עבר  מעוקר  והמיכל  במידה 
הרתחת  הרמטית.  וסגור  ריליזציה) 
המים:  סוגי  עבור כל  חשובה  המים 
מבוקבקים,  מים  ברז,  מי  מינרלים, 
ומים ממתקני טיהור ביתיים. חשוב 
לזכור שמתקני שתייה ביתיים אינם 
מגיעים לטמפ' רתיחה של 100 מע־
מעוקרים  אינם  מינרלים  ומים  לות 
לקומקום  להעבירם  חייבים  ולכן 
חשמלי או להרתיחם בסיר למשך 2 
דקות לפחות. טיפ חשוב - כשמש־
מים  להרתיח  יש  ברז  במי  תמשים 

קרים ולא לנסות לקצר את התהליך 
העלולים  חמים  במים  שימוש  ע"י 
להכיל מתכות המגיעות מדוד החי־

מום ומהצנרת.
שישתה  מים  שותה  לא  הילד  אם 

משקה ממותק – העיקר שישתה
לא נכון!

הת־ מראה  אינו  התינוק  אם  גם 
תמהרו  אל  מים  משתיית  להבות 
זכרו  ממותקת.  שתיה  לו  להציע 
שבגיל הינקות נרכשים הרגלי אכי־
לה ושתיה שמלווים אותנו אחר כך 
התי־ את  נרגיל  אם  החיים.  בהמשך 
משקאות  לשתות  צעיר  מגיל  נוק 
שלו  ההעדפה  תהיה  זו  ממותקים, 
ממותקים  משקאות   . בהמשך  גם 
סוכר  של  גדולות  כמויות  מכילים 
קלו־ של  עודפת  לצריכה  ומביאים 
להוביל  ועלולות  'ריקות'  ריות 
הם  בנוסף  ולהשמנה.  משקל  לעודף 
השי־ לעששת  הסיכון  את  מגבירים 
שובע  תחושת  ליצור  עלולים  ניים, 
מכילים  ולעיתים  בתיאבון  ולפגוע 
תוספות מיותרות כגון צבעי מאכל. 

התינוק שלי לא אוהב מים 
האמנם?

לשתות  שמסרבים  תינוקות  יש 
מב־ מים  להם  מציעים  כאשר  מים 
שהם  בגלל  שזה  מאד  ויתכן  קבוק 
אם  לחלב  או  חלב  לתחליף  מצפים 
אפשר  לכן  מורגלים.  הם  אליהם 
לנסות להציע כוס עם פיית שתייה 
וידית אחיזה שתאפשר להם חווית 
התינוק  אם  בנוסף,  אחרת.  שתייה 
אל  מים  מלשתות  מתלהב  אינו 
אוהב  אינו  שהוא  לקבוע  תמהרו 
ופשוט תנו לו עוד ועוד הזדמנויות 
והתנסויות. מחקרים מראים כי יש 
להצגה  הזקוקים  רבים  תינוקות 
פע־ כ17  עד  אפילו  ונשנית  חוזרת 
לטעם  מתרגלים  הם  אשר  עד  מים 
למים.  בנוגע  גם  נכון  וזה  החדש 
המשחקים  בין  המים  את  לו  הניחו 
הבקבוק  עם  ל'שחק'  לו  ותנו  שלו, 

או הכוס.
תה אינו מומלץ לתינוקות

נכון!
תה  לתינוק  להציע  שלא  עדיף 
עלול  שהוא  מכיוון  שונים  מסוגים 
שכידוע  הברזל  בספיגת  לפגוע 

חשוב מאד להתפתחות תינוקות. 
אז שיהיה לרוויה!
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mailto:s@shaharit.com 
http://bit.ly/2JF0Hyc
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o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505

להזמנות ולקבלת פרוספקט מפורט חייגו:

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

ה ילד

 החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט | ילד הפלא דודי לינקר 
הפייטן ר' אליהו אוזן | הקלידן שייע ברים  ובעלי מנגנים מובחרים

חו בצאת השבת

נותרו חדרים 

אחרונים 
לאמצ"ש

בשם ה' נעשה ונצליח

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

 זה קורה!
השבוע

mailto:s@shaharit.com 
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להשכרה צימרים ברמה 
גבוהה בישוב אור הגנוז,

נוף מקסים, מאובזר, מדהים 
ונקי, + ג'קוזי גדול,

052-7655095

mailto:s@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 
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02-5704444
office@wreschner.netwww.wreschner.co.il

 16/07 23/07 25/07  18/07

2019

mailto:s@shaharit.com 
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2
600

deal

gshotel.co.il office@gshotel.co.il
09-8621777

mailto:s@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 
mailto:p0527146734@gmail.com
mailto:tooty06@gmail.com
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*8310

WIFI

7

2,490

mailto:s@shaharit.com 
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hillel@lehmaaseh.com
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רובח

נימויזרמונכויפרוףמח
̂יúום: י‰וע פרוכטר
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רובח

עויזניימחבסעוחוממסיבו
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רובח

רבורבבירווונמרמו
̂יúום: úומי טריכטר

מורמרימעובמובונון
̂יúום: úום ‚ר‡ס
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רובח

חומסעובמוורסטמרבירוים
̂יúום: מו‡ú „ריי


