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מתיחות בדרום

חמאס ערך תרגיל פתע רחב היקף ◆ התרגיל 
מדמה תקיפה ישראלית

החרפת 
סנקציות

משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות על 
גורם ביטחוני של חיזבאללה, ולראשונה גם 
על שני חברי פרלמנט של הארגון. "מנצלים 
את המערכת הפוליטית והכלכלית בלבנון 

לטובת הארגון השיעי ואיראן"

אין 
הכרעה

סקר חדש מגלה: שיוויון בין 
הליכוד לכחול לבן ◆ ברק 
עובר את אחוז החסימה ◆ 

'איחוד הימין - בסכנה

סיכול 
עולמי

המוסד ואמ''ן סיכלו 
חמישים פיגועים בכ-20 
מדינות ברחבי העולם 

בתוך שלוש שנים 

חציית קו אדום: עיריית רמת 
גן אישרה הפעלת תחבורה 

ציבורית בשבת קודש

אמש אישרה מועצת העיר רמת גן את הצעתו של ראש העיר להפע־
לת תחבורה ציבורית בעיצומו של יום השבת רח''ל ◆ תדהמה במגזר 

החרדי: נציגי ש''ס במועצת העיר לא פרשו מהקואליציה למרות 
ההפרה הבוטה של הסטטוס קוו ◆ יהדות התורה: מעשה אנוכי ומחו־

צף של שאמה, ישלם מחיר פוליטי כבד
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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

בהיר.  ע„   חל˜י מעונן  היום: 
חול עלייה בטמפרטורו וייעה 
בהרים  בעי˜ר  בעונה  מהר‚יל  חם 

  .ובפנים ה‡ר

 נוספ עלייה  חול  מחר: 
 ויב חם  יהיה   .בטמפרטורו
בהרים ובפנים ה‡ר והביל במיור 
בעומסי  הכב„ה   ‚ור החוף. 

החום.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5680
4.4430
3.9970
2.4728

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„
?י„ !יונוˆ

את עומק השבר אשר מתחולל בקרב חלקים 
בפרסום  לראות  היה  ניתן  הדתית  מהציונות 
שהתחו־ במה  ובעיקר  אחרונות  ידיעות  של 
בכירים  רבנים  הדיווח,  לפי  מכן.  לאחר  לל 
בציונות הדתית פנו לשר החינוך לשעבר נפ־
תלי בנט ואמרו לו כי יתמכו בחזרתו למפלגת 
הבית היהודי-האיחוד הלאומי, זאת בתמורה 
כי־ לצה"ל.  בנות  בגיוס  לתמוך  שיפסיק  לכך 
דוע, על גיוס בנות לצה"ל אמרו גדולי ישראל 
זצוק"ל כי מדובר באיסור חמור במיוחד שהוא 

בבחינת 'ייהרג ואל יעבור'.

למרות זאת, השר הבכיר לשעבר ומי שהנהיג 
לאחרונה,  עד  דתיות  הציוניות  המפלגות  את 
היה דווקא בעד גיוס בנות לצה"ל, וודאי שלא 
נלחם בכך במסגרת תפקידו ומעמדו. על אף 
העובדה כי הוא אמור לייצג כביכול את עמדת 
הקריטיים  במובנים  לפחות  והיהדות,  התורה 

ביותר לעם היהודי כסוגיית גיוס בנות.

את מה שהתרחש לאחר הפרסום לא ניתן היה 
לצפות. חבר כנסת ממפלגתו של בנט, גם הוא 
נאמן  להיות  אמור  אשר  סרוגה  כיפה  חובש 
ביהדות,  רבנים  של  הגדול  ולכוחם  ליהדות 
הבהיר בקולו כי הוא "לא ממליץ לאף רב לה־

תערב" בעמדות של מפלגתו.

נראים  ואולי  ציונים,  אמנם  הם  וחבריו  בנט 
דתיים, אך התנהגותם אינה כזו.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

‚‡ון בהסרה
ה'לב  האדמו"ר  של  דהילולא  יומא  חל  היום 

שמחה' מגור זיע"א (נלב"ע ז' תמוז תשנ"ב) 

גלי  במלון  בנתניה  שמחה  הלב  שהה  פעם 
צאנז.

קרת  ברחובות  הלך  מאוחרת  לילה  בשעת 
זיע"א  מצאנז-קלויזנבורג  האדמו"ר  צאנז, 

(שביום שישי ימלאו 25 שנה להסתלקותו).

כשעבר סמוך למלון, ביקש הרבי מקלויזנבורג 
ממשמשו, שיבדוק האם ניתן לבקר כעת אצל 
לחלון  התקרב  המשמש  שמחה.  הלב  הרבי 
ספריו  על  רכון  שמחה  שהלב  וראה  החדר 

ולומד בעיון רב. 

הם נכנסו למלון והקישו על דלת חדרו. "רק 
רגע", נשמע הקול מעבר לדלת, והיא נפתחה 

לאחר זמן קצר. 

הרבי מקלויזנבורג ומשמשו נכנסו, אך להפת־
עתם לא היה זכר לכל הספרים שהיו קודם על 
השולחן. אלו נעלמו, ועל השולחן היה פרוש 

לרווחה עיתון 'המודיע'...

על כך אמר האדמו״ר מקלויזנבורג: ״הוא היה 
גאון לדעת איך להסתיר את עצמו.״

// חציית גבול: „בר המערכ

ר''ע רמת גן הודיע כי יפעיל 
תח''צ בשבת קודש

אמש אישרה עיריית רמת גן את הפעלה של תחבורה ציבורית בשבת בעיר

מ‡: ח. פרנ˜ל
מועצת העיר רמת גן איש־
ראש  של  הצעתו  את  אמש  רה 
העיר, כרמל שאמה, לפיו תופעל 
רח''ל.  בשבת  ציבורית  תחבורה 
יצאו  העירייה  לאישור  בתגובה 
התורה,  מיהדות  הכנסת  חברי 
לי־ יעקב  והרב  גפני  משה  הרב 
על  חריף  מחאה  במכתב  צמן 
לבו־ בישראל!  דבר  הצעד. "נפל 
עיריית  ביצעה  ולחרפתנו  שתנו 
ומביש  מחפיר  מהלך  רמת-גן 
ציבו־ תחבורה  היסעי  לאישור 
פגיעה  תוך  וחג,  שבת  בימי  רית 
השנים,  בכל  הנהוג  קוו  בסטטוס 
מרגשותיהם  התעלמות  ותוך 
שומרי  העיר  תושבי  רבבות  של 
כתבו  ישראל."  ומסורת  מצוות 
בחציית  "מדובר  בכאב.  השניים 
הפו־ עירייה  ראש  של  אדום  קו 
וחיפוש  אנוכיים  ממניעים  על 
העיר  את  מכתים  ובכך  כותרות, 
וקדו־ הדת  ערכי  בהרס  גן  רמת 
מעין  בוטה  צעד  השבת.  יום  שת 
נגד  כבד  פוליטי  מחיר  יגרור  זה 
כרמל שאמה הכהן. יש להצטער 
הכ־ יו“ר  של  אמירתו  כי  כך  על 

לתת  שיש  אדלשטיין  יולי  נסת 
בנושא  להחליט  הערים  לראשי 
הפעלת תח“צ בשבת - נתנה רוח 
גבית להחלטה הקשה של עיריית 
רמת-גן הערב, גם אם יו“ר הכנ־

סת לא התכוון לכך."
ראשי יהדות התורה סיכמו 

ואמרו כי "'יהדות התורה' מביעה 
המ־ ההחלטה  נגד  גדולה  מחאה 
כך  על  תעבור  לא  הסיעה  בישה. 
לסדר היום ותפעל בשיתוף אנשי 
למנוע  מנת  על  ומשפטנים  חוק 
את יישום ההחלטה לפגוע בשבת 

קודש ובסטטוס קוו."
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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'

ועידת מפלגת העבודה התכנסה 
לראשונה מאז בחירת עמיר פרץ

אתמול התכנסה ועידת מפלגת העבודה לראשונה מאז נבחר פרץ לעמוד בראשות המפלגה ◆ 
המתמודדים מול פרץ, שמולי ושפיר נכחו בועידה

מ‡: ח. פרנ˜ל
לראשונה מאז נבחר עמיר פרץ לעמוד 
אמש  התכנסה  העבודה,  מפלגת  בראשות 
ועידת המפלגה לדון בהצעתו של פרץ לפיה 
חצי  העבודה  לראשות  הפריימריז  יתקיימו 
שנה לפני מועד פיזור הכנסת או סמוך ככל 
לאחר  חודשים  במקום 14  לבחירות,  שניתן 
הבחירות כפי שהיה נהוג עד כה. הצעתו של 
פרץ, הזוכה בתמיכת חברת הכנסת יחימוביץ 
נועדה לאפשר ליו''ר המפלגה לכהן תקופת 
זמן משמעותית ולא לגרור את המפלגה לס־
כסוכים מיד לאחר הבחירות. בנוסף אישרה 

למוסדות  מינויים  שורת  הועידה 
המפלגה אחרי שאנשי גבאי פרשו 
לה־ שלא  החלטתו  אם  מתפקידם 

תמודד על ראשות המפלגה
באש־ פרץ  סייר  כך  בתוך 
הליכוד,  של  למעוז  הנחשבת  דוד, 
קולות  ולייצר  לנסות  מטרה  מתוך 
חדשים למפלגת העבודה שלא על 
חשבון גוש השמאל. במהלך סיורו 
הליכוד  כי  לתושבים  פרץ  אמר 
למצוא  הזמן  זה  וכי  אותם  הפקיר 

בית פוליטי חדש.

איראן לבריטניה: 
"שחררו את מכלית 

הנפט שעצרתם"
הרמטכ"ל האיראני איים כי המהלך הבריטי לא יישאר 

ללא תגובה מצד איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לש־ לבריטניה  קוראת  איראן 
חרר את מכלית הנפט שעצרה סמוך 
כי  הערכה  בשל  גיברלטר  למצרי 
הסנק־ את  להפר  תכננה  המכלית 
על  האירופי  האיחוד  שהטיל  ציות 
סוריה. שר החוץ של איראן, מוחמד 
מכלית  מעצר  כי  אמר  זריף  ג'אווד 
בריטניה  ידי  על  האיראנית  הנפט 
היא תקדים מסוכן שחייב להסתיים 

"איראן  לדבריו,  כלשונו.  עכשיו, 
ולא  האירופי  באיחוד  חברה  איננה 
אירופי".  נפט  אמברגו  עליה  מוטל 
בהמשך דבריו כינה זריף את מעצר 

המכלית: "שוד ימי".
להשת־ התייחס  שעוד  מי 
הנפט  מכלית  על  הבריטית  לטות 
שהצהיר  האיראני  הרמטכ"ל  הוא 
ללא  יישאר  לא  הבריטי  המהלך  כי 

תגובה איראנית. 

דיווח: 

הרש"פ צפויה לחדש 
את הקשר עם ארה"ב

מדובר במגעים ראשוניים בין שני הצדדים ◆ לפי גורם 
בכיר ברשות, שני הצדדים מפגינים גישה חיובית

מ‡ ‡ברהם ויסמן

לקראת  הפלשתינית  הרשות 
כך  ארה"ב.  עם  היחסים  חידוש 
לפי  היום'.  'ישראל  העיתון  דיווח 
הבעייתי  הכלכלי  המצב  הדיווח, 
הביא  הפלשתינית  ברשות  ששורר 
את ההנהגה הפלסטינית לחדש את 
לדוגמה,  כך  ארה"ב.  עם  הקשרים 
בכיר פלשתיני שצוטט בעיתון אמר 
ההדו־ ליישור  מסרים  "הועברו  כי 
הציגו  והצדדים  ארה"ב  עם  רים 

גישה חיובית".
מש־ כי  עוד,  אמר  גורם  אותו 
ברא־ מרמאללה  בכירים  של  לחת 
הביטחון,  מנגנוני  ראש  של  שותו 
בקרוב  לצאת  צפויה  פראג',  מאג'ד 
אמרי־ בכירים  לדיונים  לוושינגטון 

ושיחות  חשאיים  מגעים  וכי  קנים, 
מקרו־ בין  לאחרונה  נערכו  בעניין 
אבו  של  למקרוביו  טראמפ  של  ביו 

מאזן. 
עדיין  כי  הובהר  זאת,  עם 
צוין  עוד  בלבד.  בגישושים  מדובר 
כי שני הצדדים הציגו גישה חיובית 
ונרשמה התקדמות לקראת האפש־

רות לחידוש היחסים.
המה־ מאחורי  שעומד  מה 
כי  העובדה  גם  הוא  הפלסטיני  לך 
עם  סולידריות  הציגו  ערב  מדינות 
בוועידה  והשתתפו  טראמפ  ממשל 
המצב  וכן  בבחריין.  האמריקנית 
וההבנה  ברשות  הקדה  הכלכלי 
של  המדיני  החלק  יוצג  בקרוב  כי 
מעוניינים  וברשות  השלום,  תכנית 

להיות חלק ממעצבי התכנית. 

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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077-2318448
לבעלי מייל בלבד 'לחץ כאן'

בעקבות הדלפת דברים שאמר השגריר הבריטי על טראמפ 

בריטניה הביעה את התנצלותה 
בפני ארה"ב 

השגריר הבריטי בבריטניה טען שהממשל האמריקני מתנהל בחוסר סדר

‡ ‡ברהם ויסמן

ממשלת בריטניה התנצלה 
דבריו  פרסום  על  ארה"ב  בפני 
בארה"ב,  הבריטי  השגריר  של 
טראמפ  את  כינה  שלפיהם 
ואף  מעליבים  כינויים  בשלל 

טען כי בממשל האמריקני הנו־
כחי שוררת אנרכיה. 

ראש  של  דוברה 
כי  אמר  מיי  תרזה  הממשלה 
של  המזכרים  של  ההדלפה 
בארה"ב,  בריטניה  שגריר 
נגד  חריפה  ביקורת  כתב  בה 

"היא  הברית  ארצות  נשיא 
השגריר  של  דבריו  מצערת". 
בעיתון  פורסמו  דארוך  קים 
לח־ והביאו  הבריטי  הגרדיאן 
החוץ  במשרד  פנימית  קירה 
את  לגלות  במטרה  הבריטי, 

זהות המדליפים.

טראמפ על הסכם הגרעין עם 
איראן: "טיפשי"

טראמפ הצהיר כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
הגרעין  הסכם  את  כינה  מפ, 
לאיראן  המעצמות  בין  שנחתם 
קודמו  הוביל  ושאותו  ב-2015 
כטיפשי.  אובמה,  ברק  בתפקיד 
לפוג  אמור  היה  ההסכם  לדבריו, 
תוך פרק זמן קצר, בגלל העובדה 

שאינו יעיל.
הצהיר  האמריקני  הנשיא 
לעולם  יהיה  לא  לאיראן  כי  עוד, 

נשק גרעיני. 

ראש ממשלת אוסטריה לשעבר 
הגיע לביקור בישראל
קורץ מתמודד כעת מחדש על תפקיד קנצלר אוסטריה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אוסטריה  ממשלת  ראש 
שהיה  קורץ,  סבטיאן  לשעבר, 
הצעירים  מהמנהיגים  לאחד 
אמש  הגיע  בעולם,  הבולטים 
קורץ  בישראל.  לביקור  (שלישי) 
הפרו־ בעמדותיו  ידוע  שהיה 
היום  להיפגש  צפוי  ישראליות, 
עם ראש הממשלה נתניהו ולבקר 
השר  עם  יחד  הימ"מ  של  בבסיס 
הוא  ארדן.  גלעד  פנים  לביטחון 
שואה  ניצולי  לפגוש  צפוי  גם 

יוצאי אוסטריה.
מתמודד  קורץ 
כעת מחדש על תפקיד 
באוסטריה,  הקנצלר 
לאחר שממשלתו נפלה 
הימין  פרישת  בעקבות 
מהקואליציה  הקיצוני 
מע־ פרשנים  שהנהיג. 
בי־ ביקורו  כי  ריכים 
לו  לסייע  צפוי  שראל 
הפנימיות  בבחירות 

באוסטריה. 

שר החוץ החדש של האיחוד 
האירופי תקף את העם האמריקני

בעבר התבטא באופן בעייתי כלפי ישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן

אירו־ של  החדש  החוץ  שר 
כשר  בעבר  ששימש  ומי  פה 
התבטא  אשר  ספרד,  של  החוץ 

יש־ כלפי  בעייתי  באופן  בעבר 
לחיות  צריך  כי  אמר  כאשר  ראל 
להשמיד  רוצה  שאיראן  זה  עם 
נוספת  סערה  עורר  ישראל,  את 
כאשר תקף את האמריקנים. בד־

ברים שנשא אמר הבכיר האירופי 
המיועד כי לאמריקנים אין בעצם 
וכי  עצמאותם.  טרם  היסטוריה 
כל מה שהם עשו 'זה להרוג כמה 

אינדיאנים'.

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

דיווח: 

ארה"ב לא תקפה באיראן בגלל 
התנגדותם של מנהיגי איראן לפגיעה 

במל"ט האמריקני
המנהיג העליון של איראן הביע כעס על הפלת המל"ט האמריקני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מל־ האחרון  ברגע  נמנעה  ארה"ב 
המל"ט  להפלת  כתגובה  באיראן  תקוף 
האמריקני. בכיר אמריקני אמר כי הסיבה 
הייתה,  באיראן  תקפה  לא  שארה"ב  לכך 
מפני שבממשל האמריקני ידעו כי מנהיגי 
והנשיא  חמינאי  עלי  האייתוללה  איראן, 
חסן רוחאני לא היו אחראים על תקיפת 
והפלת המל"ט, ואף הביעו כעס על המה־

לך לאחר שהתברר להם כי נעשה. 
הסי־ הייתה  זו  בכיר,  אותו  לדברי 
לשוב  למטוסים  הורה  שטראמפ  לכך  בה 
לבסיסים ולבטל את התקיפה על מטרות 

איראניות.

בן גביר דורש: אל תשתמשו בשם 
'איחוד מפלגות הימין'

זאת, בעקבות חתימת ההסכם בין הבית היהודי לאיחוד הלאומי, שעוצמה יהודית אינה חלק ממנו

מ‡: ח. פרנ˜ל

בן  איתמר  יהודית'  'עוצמה  יו''ר 
הבית  ליו''ר  חריף  במכתב  פנה  גביר 
שלא  בדרישה  פרץ  רפי  הרב  היהודי 
מפלגות  'איחוד  בשם  שימוש  יעשה 
את  משקף  לא  זה  ששם  משום  הימין' 
הבחירות  במערכת  "כזכור,  המציאות. 
האחרונות (לכנסת ה-21) התמודדנו יחד 
מפל־ 'איחוד  בשם  אחת  רשימה  תחת 
יהודית  שעוצמה  לאחר  זאת  הימין',  גות 
את  לקבל  הדין  משורת  לפנים  הסכימה 
המקומות החמישי והשמיני ברשימה, על 
אף חוסר ההגינות שבדבר", פתח בן גביר 
את מכתבו "אלא שלא זו בלבד שעוצמה 
יהודית זכתה לנציגות בלתי הולמת, יתרה 
מכך, אף במהלך מערכת הבחירות עצמה, 
ובייחוד לאחריה – הפרתם את ההסכמים 
כפי  והכל  פעמים  מספר  עמנו  הקיימים 
שפורט בהרחבה במכתב ששלחתי אליך: 
השייכים  כספים  ממנו  לשלול  ביקשתם 

מפ־ התעלמתם  חוקי,  בלתי  באופן  לנו 
להתפ־ מחויבותכם  בדבר  אליכם  נייתנו 
והפרתם  הנורבגי,  החוק  במסגרת  טרות 
במו"מ  נציג  נקבל  לפיה  ההתחייבות  את 
הקואליציוני; כל זאת במקביל לתדרוכים 
באמצ־ כלפינו  פוסקות  בלתי  והכפשות 
הרב  מילים,  בשתי  התקשורת.  כלי  עות 

רפי: השתמשתם וזרקתם".
המש־ גביר,  בן  ממשיך  מכן  לאחר 
מש גם כעורך דין, כי "מבדיקה משפטית 
שערכנו, לאחר שאנו פירקנו את שותפו־

לכך  משפטית  בעיה  קיימת  עמכם,  תינו 
הב־ במערכת  זה  בשם  לשאת  שתמשיכו 
קיימת  כי  לציין  למותר  הקרובה.  חירות 
עוצמה  כאשר  בכך,  מוסרית  בעיה  גם 
יהודית אינה חלק מרשימתכם, בנסיבות 
הדברים  לאור  לכך.  שהביאו  העגומות 
האמורים לעיל, אבקשך שלא להשתמש 

בשם זה במערכת הבחירות הקרובה".
בת־ נמסר  היהודי  הבית  מדוברות 
גובה למכתב: "השם כבר הבית היהודי-

איחוד לאומי. אפשר לנוח".

פעוט כבן 3 נפטר לאחר 
שנחנק מענבים

הפעוט הובא למרפאה מקומית בכפר בגליל המערבי ופונה למרכז 
הרפואי לגליל בנהריה ◆ לאחר מספר שעות הפעוט נפטר

מ‡: מ. יו„

מענב  אתמול  נחנק   3 כבן  פעוט 
מקומית  למרפאה  קשה  במצב  והובא 
ופרמ־ חובשים  המערבי.  בגליל  בכפר 
טיפול  לפעוט  העניקו  מד"א  של  דיקים 
ראשוני ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל 
בנהריה, שם עבר הפעוט החייאה בחדר 

הלם, אך הפעוט נפטר למרבה הצער.
סיפר:  לפל  ערן  מד"א  חובש 
לרופא  הצטרפתי  למרפאה  "כשהגעתי 
שביצע במקום פעולות החייאה. בעזרת 
ציוד רפואי מיוחד הוא שלף מגרונו של 

הפעוט, שהיה מחוסר הכרה, ענב. המש־
כנו בטיפול הרפואי שכלל מתן תרופות, 
הפעוט  את  ופינינו  ועיסויים  הנשמות 

לבית החולים כשמצבו קריטי".
בתוך כך, ילד נוסף כבן 3 איבד את 
ההכרה לאחר שבלע כדורים בביתו בבני 
ברק. יעקב ישראל מלכה, חובש באיחוד 
הפעוט  המשפחה  בני  "לדברי  הצלה: 
בלע בטעות מספר כדורים שנפלו מארון 
התרופות ובעקבות כך איבד את ההכרה. 
הענקתי לו סיוע ראשוני ולאחר מכן הוא 
פונה בניידת טיפול נמרץ להמשך קבלת 

טיפול רפואי בבית החולים".

פלסטינים נעצרו 
כשהתקרבו למעון רה"מ

ארבעה תושבי מזרח ירושלים הגיעו ב-6:45 לרחוב 
סמולנסקין בירושלים ולא נענו להוראות המאבטחים ◆ שניים 

התנגדו למעצר ונלקחו לחקירה, שני האחרים עוכבו

מ‡: מ. יו„
עצרו  הממשלה  ראש  מאבטחי 
ירושלים  ממזרח  פלסטינים  שני  אתמול 
משום  נוספים  שניים  לחקירה  ועיכבו 
ניסו להיכנס לשטח הגובל במעון ברחוב 
הועב־ העצורים  שני  בירושלים.  בלפור 
בודק  שב"כ  וגם  במשטרה,  לחקירה  רו 
לתקיפה  בחשד  נחקרו  הם  המקרה.  את 
חוקית  הוראה  והפרת  המאבטחים  של 
המשט־ סגור).  למתחם  לחדור  (ניסיון 
בבית  מעצר  להארכת  אותם  תביא  רה 

השלום  משפט 
בירושלים.

־ ו ש ח ה
סירבו  דים 
פעו־ לשתף 
בחקירתם  לה 
ופשר מעשיהם 
לא  נבדק. 
מדוע  הובהר 
מהמ־ שניים 
נעצרו  עורבים 

ושניים רק עוכבו לחקירה.
סמולנ־ ברחוב  התרחש  האירוע 
בית  של  מפאותיו  אחת  המהווה  סקין, 
לאזור  הגיעו  הארבעה  הממשלה.  ראש 
בסביבות השעה 6:45 ועוררו את החשד 
של המאבטחים שהורו להם לא להיכנס 

לרחוב.
לא  הארבעה  המאבטחים,  לטענת 
נענו להוראותיהם, ובהמשך ניסו לחדור 
בכוח לרחוב. בתגובה השתלטו המאבט־
חים על שניים מהם, ריתקו אותם ועצרו 

אותם חרף התנגדותם.

http://bit.ly/32nZame
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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

ילד ה

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

11
חו בצאת השבת

נותרו חדרים 

אחרונים 
לאמצ"ש

בשם ה' נעשה ונצליח

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

 זה קורה!
השבוע

מאורע נדיר:

אזרח דרום קוריאני ערק 
לצפון קוריאה

אביו ערק אף הוא לצפון קוריאה בעת ששימש כשר החוץ של הדרום

מ‡ ‡ברהם ויסמן

אזרח  למדי,  נדיר  באורח 
קו־ לצפון  ערק  קוריאני  דרום 
ריאה. האיש ערק לצפון בעקבות 
הוריו שעשו את אותו הדבר בש־
נות השמונים של המאה שעברה. 
שלשום  נחת  אין-גוק  צ'ו  האיש, 
בפיונגיאנג והתקבל על ידי אנשי 
התעמולה  אתר  לפי  כך  ממשל, 
של המשטר "אורימינזוקירי". צ'ו 
דרום  של  החוץ  שר  של  בנו  הוא 
דוק-שין  צ'ו  לשעבר  קוריאה 
שמת ב-1989, שלוש שנים אחרי 

שעבר לצפון קוריאה עם אשתו.
לאחר  גוק  שנשא  בדברים 
הודה  התעופה  בשדה  שנחת 
שנאותה  כך  על  קוריאה  לצפון 
לקבלו ואמר כי עשה את המהלך 

במטרה לאחד בין המדינות.
עדיין לא ברור איך צ'ו חצה 
את הגבול ומה מניעיו האמיתיים. 
מע־ קוריאה  בדרום  בתקשורת 
ריכים שהוא טס לשם מבייג'ינג. 
קיב־ קוריאה  צפון  הערכות,  לפי 
לה את צ'ו כדי שתוכל להשתמש 
לאזר־ ולהגיד  תעמולה  ככלי  בו 

מזו  טובה  במדינה  שהשיטה  חיה 
של דרום קוריאה.

בסיאול  האיחוד  משרד   
לעריקתו  מודע  היה  שלא  אמר 
על  הדיווח  שפורסם  עד  צ'ו  של 
עוקב  אינו  כי  ציין  המשרד  כך. 
אחר אנשים משום שהוא "מכבד 

את חופש התנועה".

סקרים חדשים:

 ברק עובר את אחוז החסימה, 
'איחוד הימין' בסכנה

ע''פ הסקר גוש המרכז שמאל משיג רוב של 57 מנדטים לעומת 54 לגוש הימין 
◆ שיוויון 30 לכחול  לבן והליכוד

מ‡: ח. פרנ˜ל

שפו־ חדש  סקר 
 11 בכאן  אתמול  רסם 
שיווין  יש  כי  מגלה 
לכחול  הליכוד  בין 
מקבלים  ושניהם  לבן, 
מע־ נתון  מנדטים.   30
ניין נוסף היא מפלגתו 
של אהוד ברק, ישראל 
פ  ' שע' דמוקרטית, 
את  עוברת  הזה  הסקר 
ומקב־ החסימה  אחוז 
מנדטים.  חמישה  לת 
על  שומר  שעוד  מי 
זה  בסקרים  יציבות 
שמ־ ליברמן  אביגדור 
 9 הזה  בסקר  גם  קבל 
תו־ פ  ' ע' מנדטים. 
הב־ לו  הסקר,  צאות 
מתקיימות  היו  חירות 
תמונת  הייתה  זו  היום 
 ,30 הליכוד- המצב: 
ישראל   ,30 לבן- כחול 
הרשימה   ,9 ביתינו-
(הער־ המשותפת 
התו־ יהדות   ,-9 בים)
העבו־  ,7 ס- ' ש'  ,8 רה-
6, ישראל  7, מרצ- דה-
הימין   ,5 דמוקרטית-
 ,5 זהות- עם  החדש 
גוש   .4 הימין- איחוד 
 ,57 מרכז- השמאל 
ליב־  ,54 הימין- גוש 

.9 רמן-

לפני פיזור הכנסת:

נתניהו ביקש להיפגש עם גנץ – 
והוא סירב

במסגרת היוזמה לביטול הבחירות ביקש נתניהו להיפגש עם גנץ על מנת לבחון 
איתו את האפשרות, אך האחרון סירב

מ‡: ח. פרנ˜ל
אתמול (שלישי) חשף העי־
במס־ כי  ב  מכאן  קם  זאב  תונאי 
האפשרות  לבירור  המגעים  גרת 
להקמת ממשלת אחדות, נעשתה 
הממשלה,  ראש  מלשכת  פנייה 
לבן  כחול  ליו"ר  נתניהו,  בנימין 
לדברי  סירב.  הוא  אך  גנץ,  בני 
גורמים בכירים בכנסת, גנץ סירב 
לקיים פגישה עם ראש הממשלה 
נעש־ לקיומה  וההצעה  השבוע, 

תה במסגרת הניסיון שקיים יו"ר 
לביטול  אדלשטיין  יולי  הכנסת 

הבחירות.
גורמים,  אותם  לדברי 
ראש  בהסכמת  הייתה  ההצעה 
אפש־ שתי  וכללה  הממשלה, 
רויות: פגישה בארבע עיניים בין 
גנץ לנתניהו או פגישה משולשת 
בין גנץ, נתניהו ואדלשטיין. זאת, 
בי־ האווירה  את  לטהר  במטרה 
לשיתוף  אפשרות  ולבדוק  ניהם 

פעולה ולהקמת ממשלת אחדות. 
ההצעה  את  דחה  כאמור,  גנץ, 
במהלך  שלו  האמון  חוסר  בשל 
ובשל המחשבה שמדובר בניסיון 
בלשכת  גבו.  על  ספין  לעשות 
נתניהו טענו בתגובה שגנץ סירב 
הכנסת  ראש  יושב  עם  להיפגש 
קודם  עוד  בוטלה  ההצעה  ולכן 
את  הכחישו  גנץ  בלשכת  לכן. 
ב"שקר  שמדובר  וטענו  הדברים 

של נתניהו".

יו

c o .
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ראש הממשלה: "מטוסי ה-F-35 יכולים 
להגיע גם לאיראן"

נתניהו, שביקר בטייסת מטוסי ה"אדיר", הגיב לאיומים שהגיעו לאחרונה מטהרן, לפיהן ישראל 
"תושמד תוך חצי שעה" אם האמריקנים יתקפו באיראן

מ‡: מ. יו„

בני־ הביטחון  ושר  הממשלה  ראש 
מטוסי  בטייסת  הבוקר  סייר  נתניהו  מין 
עם הרמטכ״ל,  דיון ביטחוני  ה-F-35 וקיים 
רא״ל אביב כוכבי; מפקד חיל האוויר, אלוף 
האוויר  חיל  מפקדי  ופורום  נורקין;  עמיקם 

בבסיס נבטים.
נתניהו אמר בסיור: "אני בסיור מרשים 
כל  את  רואה  אני  האוויר.  חיל  בבסיס  מאוד 
וכאן  שלנו,  והמטוסים  שלנו  הנשק  מערכות 
איראן   .F-35ה ה'אדיר',  מטוס  מאחורי 
כדאי  ישראל.  בהשמדת  לאחרונה  מאיימת 
לה־ יכולים  הללו  שהמטוסים  תזכור  שהיא 
גיע לכל מקום במזרח התיכון - גם לאיראן 

ובוודאי גם לסוריה".
עם התגברות המתח בין ארצות הברית 
לאיראן על רקע ההפרות של הסכם הגרעין, 
שיוחסו  הפרסי  במפרץ  אניות  של  ותקיפות 
על  האיראנים  האיומים  גם  גברו  לאיראן, 
הביטחון  ועדת  יו"ר  למשל,  כך  ישראל. 
הלאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, 
מוג'טבה זונור, שהתרברב בשבוע שעבר כי 
ישראל תושמד תוך חצי שעה - אם האמרי־
קנים יתקפו את איראן. "אם ארה"ב תתקוף 
ישראל  מדינת  של  החיים  תוחלת  אותנו, 

תעמוד על חצי שעה בלבד", אמר.
גם  איראן  חזרה  האחרונים  בימים 
ישנה  בהאשמה  ישראל  את  להאשים 
רק  ולא   - רבות  פעמים  הוכחשה  שכבר 
על ידי ישראל - בחטיפה ובהחזקה בכלא 

של ארבעה דיפלומטים איראנים שנעלמו 
על  שנחטפו  לאחר  בלבנון   1982 בשנת 
ציון  עם  בלבנון.  הנוצריות  הפלנגות  ידי 
ומחד־ איראן  שבה  להיעלמם,  שנים   37
שת את האשמותיה כלפי ישראל ובעלות 

בריתה.
הדיפלומטי  הסגל  אנשי  ארבעת 
כוחה  מיופה  אלמוסאווי,  מוחסן  האיראנים, 
הנ־ מותוואסליאן,  אחמד  בלבנון,  טהרן  של 

ספח הצבאי האיראני בלבנון; כאזם אח'וואן, 

נהג  רסתגאר,  ותקי  שטח  ועיתונאי  צלם 
כביש  על  נסיעה  במהלך  נעצרו  השגרירות, 
הפלנגות  למטה  והועברו  דמשק  ביירות 

בביירות.
הפלנגות  מפקד  של  עדותו  פי  על 
נר־ הארבעה  ג'עג'ע,  סמיר  תקופה,  באותה 
צחו לאחר שעונו במתחם הפלנגות. באיראן 
מתעקשים כי בשנת 1990 הם הועברו, בעו־
דם בחיים, לידי ישראל והם מוחזקים בה עד 

היום.

מחבל השליך בקת"ב – ונורה
לוחמי משמר הגבול ירו לעבר מחבל שהשליך בקבוקי תבערה ◆ האירוע התרחש בכניסה לבית המשפט 

הצבאי בשומרון

מ‡: מ. יו„
לוחמי משמר הגבול ירו לעבר מחבל 
לעבר  תבערה  בקבוקי  שהשליך  ערבי 
הצ־ המשפט  לבית  בכניסה  מג"ב  עמדת 
המח־ סאלם.  לכפר  סמוך  בשומרון,  באי 
נורה  לחייו,   50 ה-  בשנות  ג'נין  תושב  בל 
החולים  לבית  פונה  הוא  ונעצר.  ברגליו 

כשמצבו מוגדר קל עד בינוני.
למקום  הוזעק  המשטרה  של  חבלן 
התלקחו  שלא  תבערה  בקבוקי  שני  ואיתר 
ותיק שחור שככל הנראה שימש את המחבל 

לנשיאת בקבוקי התבערה.
לוחמי  עצרו  האחרון  הלילה  במהלך 
ערבים   12 והמשטרה  שב״כ  וכוחות  צה"ל 

ומבקעת  ושומרון  יהודה  מאזור  מבוקשים 
הירדן, החשודים במעורבות בפעילות טרור 

ובהתפרעויות. החשודים הועברו לחקירה
למ־ צה״ל  לוחמי  של  סריקות  במהלך 
במרחב  חוקיים  בלתי  לחימה  אמצעי  ציאת 
החטיבה המרחבית "בקעה ועמקים", תפסו 

הלוחמים שני נשקים ותחמושת.

פצוע הפיגוע 
תובע מעל מיליון 

ש"ח מהמחבל 
הדורס

פצוע פיגוע דריסה בירושלים הגיש תביעה אזרחית 
נגד המחבל הדורס, בגין הנזקים הגופניים והנפשיים 

שנגרמו לו ◆ על המחבל נגזר עונש של 15 שנות מאסר

מ‡: יר‡ל לבי‡

עתניאל אלקיים שנפצע בפי־
גוע דריסה בירושלים לפני כשלוש 
שנים תובע כעת את המחבל הדורס 
בעקבות  ש"ח,  ממיליון  בלמעלה 
הנזקים הגופניים והנפשיים שנגרמו 

לו כתוצאה הפיגוע.
עו"ד  ע"י  הוגשה  התביעה 
לבית  חוננו  מארגון  בלייכר  חיים 
המייצג  ירושלים,  המחוזי  המשפט 

את הפצוע.
הפיגוע,  תואר  בתביעה 
שנים,  כשלוש  לפני  שהתרחש 
צעדו  נוסף  וחבר  התובע  כאשר 
בירושלים  ציון  הר  למלון  סמוך 
מכלי  מנוע  של  ”רעש  ושמעו   –
אופנוע  מאחוריהם,  המאיץ  רכב 
במכ־ התנגש  הנתבע  בידי  הנהוג 
מאחור,  בתובע  רבה  בעוצמה  וון 
ההתנ־ מעוצמת  השמאלי.  בצדו 
ונפל  באוויר  התובע  הועף  גשות 

על הארץ“.

”הנ־ נכתב:  התביעה  בהמשך 
תבע .. קם והחל ללכת לעבר חברו 
בידו  מחזיק  שהוא  תוך  התובע  של 
ובי־ האופנוע  קסדת  את  הימנית 
11ס“מ,  באורך  סכין  השמאלית  דו 
בעת   – מועד  מבעוד  הכין  אותה 

שתיכנן לבצע את הפיגוע.
על  נלחם  התובע  של  ”חברו 
מסוים  בשלב  בנתבע.  ונאבק  חייו 
הסכין לא היתה יותר בידי הנתבע – 
או אז החל הנתבע לתקוף את חברו 
של התובע באמצעות קסדת האופ־
שלוש  בפניו  הולם  שהוא  תוך  נוע 

פעמים באמצעותה“.
אלקיים,  נפצע  מכך  כתוצאה 
בפ־ חבלות  בגפיים,  מפגיעות  סבל 
חברו  בראשו.  לתפרים  ונזקק  נים 

שהיה עימו נפצע אף הוא.
נזכיר כי לאחר גזר הדין הגיש 
על  ערעור  רג'בי,  מוראד  המחבל, 
חומרת עונשו. בימה"ש העליון דחה 
את הערעור, ועל רג'בי הושת עונש 

של 15 שנות מאסר.

http://bit.ly/32nZame
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הרוג מפגיעת רכב חולף במחלף ענבה
 גבר בשנות ה-60 לחייו נהרג מרכב שחלף במקום ◆ בבאר שבע נכנס בן 80 עם רכבו אל תוך סניף 

בנק ◆ הוא פונה במצב קל לבית החולים, יחד עם שלוש נשים נוספות

מ‡: מ. יו„
נהרג  לחייו  ה-60  בשנות  רגל  הולך 
 ,431 בכביש  פרטי  מרכב  שנפגע  לאחר 
כוחות  מודיעין.  שבאזור  ענבה  מחלף  ליד 
ללא  אותו  מצאו  למקום  שהוזעקו  רפואה 

סימני חיים וקבעו את מותו.
"בשול הדרך הימני שכב הפצוע, גבר 
וסובל  הכרה  מחוסר  כשהוא  ה-60  בשנות 

סיפר  מאוד",  קשה  מערכתית  רב  מפגיעה 
שהיו  "אזרחים  דרין.  אור  מד"א  פרמדיק 
במקום סיפרו לנו שהוא נפגע מרכב חולף. 
ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא 
סימני חיים ולא נותר לנו לקבוע את מותו".
בנק  בסניף  התנגש  רכב  במקביל, 
את  פרץ  הרכב  שבע.  בבאר  החייל"  "אוצר 
חלון הזכוכית של הבנק ונכנס לתוך המבנה 

אדם,  בני  ארבעה  בעיר.  זאב  נווה  בשכונת 
נהג הרכב כבן 80 ושלוש נשים בשנות ה-30 
לחייהן, נפצעו באורח קל ופונו לבית חולים.
כמו כן, גבר כבן 50 נפצע באורח בי־
בכ־ לרכב  אופנוע  בין  דרכים  בתאונת  נוני 
האוני־ למחלף  סמוך  דרום,  לכיוון  ביש 20 
איכילוב  החולים  לבית  פונה  הוא  ברסיטה. 

עם חבלות בפלג גופו העליון.

צה"ל הפיל רחפן שחדר מרצועת עזה
כוח צה"ל הפיל את הרחפן מעל שטחי עוטף עזה ◆ שני רחפנים חשודים זוהו קודם לכן מעל לקיבוץ 

זיקים ◆ התושבים התבקשו לגלות עירנות

מ‡: מ. יו„
רחפן  זוהה  כי  הודיע  צה"ל  דובר 
הופל  הרחפן  עזה.  רצועת  משטח  שחדר 
על ידי לוחמי צה״ל מעל שטח עוטף עזה, 

ומייד לאחר מכן נשלח לבדיקה.
הגי־ מערכות  זיהו  אתמול  הרחפן  את 
בבוקר  עשר  השעה  בסביבות  צה"ל  של  לוי 
הרצועה  עם  המערכת  גדר  בכיוון  כשהוא 
וזיקים.  כרמיה  הקיבוצים  באזור  בצפונה, 
אותו.  שהפילו  צה"ל  כוחות  הוזעקו  לנקודה 
בצה"ל בודקים את כלי הטיס הזעיר, ובמקביל 
מנסים להבין למי הוא שייך ומה הייתה מטר־
תו. בצה"ל טוענים שבמקרה הזה בוצע מעקב 
אחר הרחפן עוד כשהיה ברצועה, ורק לאחר 

שחצה את הגבול - הוא הופל מהקרקע.

המ־ המועצה  הודיעה  יותר  מוקדם 
שני  כי  לתושבים  זיקים  בקיבוץ  קומית 
לאור  הישוב.  בצפון  זוהו  חשודים  רחפנים 
כי  העוטף  לתושבי  צה"ל  דובר  הודיע  זאת 

עליהם לגלות כעת ערנות.
האירועים האחרונים מגיעים על רקע 
בג־ האחרונים  בימים  שהיה  היחסי  השקט 
ההבנות  הסכם  בעקבות  זאת  הרצועה,  בול 
התקיים  רביעי  ביום  וחמאס.  ישראל  של 
דיון בקבינט בנושא, שלאחריו ביקש ראש 
הר־ ראשי  עם  להיפגש  נתניהו  הממשלה 
לפגישה.  סירבו  אלה  אך  בעוטף,  שויות 
"חבל  ואמר:  זה  סירוב  לאחר  הגיב  נתניהו 
אומרים  שתמיד  הרשויות  מראשי  שכמה 
כשבא־ דווקא  הלכו  להם  מקשיבים  שלא 

אנחנו  מקרה,  בכל  אבל  להם.  להקשיב  נו 
נעשה את מה שדרוש עבור כולם".

שני  לפחות  היו  איתן  צוק  במהלך   
בכלי  שימוש  חמאס  עשה  שבהם  אירועים 
טייס זעירים, בניסיון להוציא לפועל פיגוע 
בשטח ישראל, אך כלי הטיס הופלו על ידי 
שאיתם  הכטב"מים,  לעומת  האוויר.  חיל 
ההתמודדות  האוויר,  חיל  מתמודד  בעיקר 
כוחות  של  משימתם  גם  היא  הרחפנים  עם 
האוגדה. בסבב ההסלמה האחרון במאי ניסו 
ארגוני הטרור פעמיים לבצע פיגוע באמצ־
עות רחפן. המענה של צה"ל במקרים הללו 
היה חלקי - מבחינת הזיהוי ופגיעה ברחפן 
- ולכן בחודשים האחרונים מרכזים בצה"ל 

מאמץ על מנת לשפר את המענה המבצעי.

נעצר איש הרש"פ שתכנן לרצוח יהודים
מנגנוני הביטחון הפלסטינים עצרו איש של המנגנון שתכנן לבצע פיגוע ירי בכביש המנהרות במטרה 

לרצוח יהודים.

מ‡: מ. יו„
איש הביטחון שמגיע מבית לחם הת־
ארבעה  ולפני  האחרונה  בתקופה  מוזר  נהג 
שבר־ הנשק  כלי  עם  מביתו  נעדר  שבועות 

שותו.
מנגנוני   ,12 בחדשות  הדיווח  פי  על 
הביטחון הפלסטינים חשדו כי הוא מתכוון 
לבצע פיגוע והחלו בחיפושים אחריו. עוד 
באותו הלילה הם איתרו אותו בבית קברות 
באזור בית ג'אלה, לא רחוק מכביש המנה־

רות.
ש  י א ה
בחקיר־ הודה 
התכוון  כי  תו 
פיגוע  לבצע 
יש־ נגד  ירי 
בבוקר  ראלים 
הוא  שלמחרת. 
במע־ הושאר 

צר.

משלחת מצרית תגיע 
לרצועת עזה בסוף השבוע

המשלחת ממצרים תיוועד עם בכירים ברשות 
הפלסטינית ועם בכירי ארגון הטרור ◆ על הפרק: הפיוס 

הפנים פלסטיני והרגיעה בין ישראל לחמאס

מ‡: מ. יו„

ונש־ חוזרות  דחיות  לאחר 
הביטחונית  המשלחת  צפויה  נות 
בסוף  עזה  לרצועת  להגיע  המצרית 
השבוע כדי לדון בפיוס וברגיעה בין 
הפיוס  בסוגיית  וכן  לחמאס,  ישראל 
בסוכנות  דווח  כך  פלסטיני,  הפנים 

הידיעות "מען".
הידיעות,  לסוכנות  אמר  מקור 

קודם  תגיע  המצרית  המשלחת  כי 
בכירים  עם  תיוועד  שם  לרמאללה, 
מכן  ולאחר  הפלסטינית,  ברשות 
עזה  לרצועת  ארז  מחסום  דרך  תגיע 
לפגישה עם בכירי חמאס. עוד דווח, 
כי המשלחת תעביר מסרים בין הנה־
גת פתח וחמאס בקשר לפיוס הפנים 
המשלחת  אמורה  בנוסף  פלסטיני. 
לדון בנושא הרגיעה בין ישראל לח־

מאס.

מורה בניו יורק שיבח 
את הצורר הנאצי 
בספר לימוד שכתב

השימוש בספרים בוטל לאחר גילוי הציטוט

מ‡: יר‡ל לבי‡
ניו  מדינת  בצפון  הספר  בית 
שג'ף  לאחר  המדריך  את  ביטל  יורק 
כי  בראיון  הצהיר  חדש,  מורה  אקור, 
הצורר הנאצי אדולף היטלר היה הד־

מות המועדפת על ידו.
ג'ף אקור, פרופסור להיסטוריה 
בשנה א', צוטט בספר: "אדולף היט־
לר, עשה הרבה דברים טובים לגרמ־
ניה ולנוער שלו לפני השואה הידועה 

לשמצה".

היט־ "אדולף  כי  אמר  גם  הוא 
לר נתקל בקשיים רבים במהלך חייו 
להז־ יכולים  רבים  אנשים  שאיתם 

דהות.
ספק  ללא  הוא  אדולף 
בהיסטוריה  ביותר  הגדול  הנואם 
בקי־ השתתף  אדולף  העולמית. 
למעצמה  אותה  והפך  ארצו  דום 

עולמית."
לפני  בוטל  בספרים  השימוש 

שבועיים, לאחר גילוי הציטוט.
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רבה של רוסיה - אורח הכבוד במחנה הקיץ 
׳האסק׳ לילדים בעלי צרכים מיוחדים בארה״ב

ביקור רב רושם ומיוחד, ערך רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט״א, במחנה הקיץ הגדול של ארגון 
׳האסק׳ הוותיק בארה״ב, הפועל במשך כל השנה למען ילדים בעלי צרכים מיוחדים, במסירות ובהשקעה רבה

מ‡: יר‡ל לבי‡

לרגל  לארה״ב  הגיע  לאזאר  הגר״ב 
היארצייט ה-25 של כ״ק הרבי מליובאוויטש 
זי״ע, יחד עם קבוצה גדולה של שלוחי חב״ד 
מרוסיה, ושהו במהלך שבת היארצייט, סמוך 
אלפי  עוד  עם  יחד  הקדוש,  לאוהל  ונראה 
חסידים ושלוחים, לתפילות, שיעורים והת־

וועדויות גדולות.
אורחים  ועוד  'האסק',  ועסקני  הנהלת 
סקווירא  חסידות  דיין  בראשם  חשובים, 
שליט׳׳א  שטיינמץ  הגר״מ  בבורו-פארק 
במה־ וליווהו  הדגול  האורח  פני  את  קיבלו 
והכיתות,  השונים  האגפים  בין  ביקורו,  לך 
בטי־ והמסירות  ההשקעה  על  מקרוב  ועמד 
הילדים  למען  הדרוש  וכל  הרפואיים  פולים 

המיוחדים.
׳אייב׳  אברהם  ר׳  הובילו  הסיור  את 
האסק,  של  המנהלים  מועצת  יו"ר   - אייזנר 

ר׳ שמיל קאהן - מנכ׳׳ל המחנה, והרב יהודה 
מישל – מנהל המחנה.

המסוק  על  ועלייתו  הביקור  תום  עם 
לנמל התעופה JFK בדרכו חזרה למוסקבה, 

נשא האורח הדגול בפני מאות המשתתפים, 
דברי חיזוק ושמחה מתוך רגש רב, שעודדו 
ממנו  נפרדו  והללו  המאזינים  את  וחיזקו 

בשירה והערכה.

חוקרים: "מצאנו את 
צקלג המקראית מימי 

דוד המלך"
האתר, מימי דוד המלך, נחשף ליד קרית גת ◆  דוד 

המלך התגורר בצקלג כשנמלט משאול המלך, וממנה 
עלה להימשח למלך בחברון ◆ באתר הקדום מלפני 
3,000 שנה, נחשפו עשרות כלי חרס כשהם שלמים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הע־ מהאוניברסיטה  חוקרים 
העתיקות  רשות  בירושלים,  ברית 
בסידני  מק-קווארי  ואוניברסיטת 
שגילו  מאמינים  שבאוסטרליה, 
הפלשתית  העיר  את  גת  קרית  ליד 
צקלג  המקרא.  מסיפורי  הנודעת 
פע־ של  רב  מספר  בתנ"ך  מוזכרת 
שמואל  (בספרי  לדוד  בהקשר  מים 
הסיפור  פי  על  ב').  ושמואל  א' 
לדוד  נתן  גת  מלך  אכיש  המקראי, 
משאול  כשנמלט  בצקלג  להתגורר 
להימשח  דוד  יצא  ומצקלג  המלך, 
התרחש  אף  בצקלג  בחברון.  למלך 
האירוע, במהלכו פשטו העמלקים, 
שהם  תוך  העיר,  על  המדבר,  נוודי 

לוקחים בשבי נשים וילדים.
החפירה, שהחלה בשנת 2015 
שבשפלת  אל-ראעי  חורבת  באתר 
יהודה – בין קרית גת ללכיש, נערכה 
בשיתוף פעולה של פרופ' יוסף גר־
לארכיאולוגיה  המכון  ראש  פינקל, 
בירו־ העברית  האוניברסיטה  של 
שלים, סער גנור מרשות העתיקות 
מאוניברסיטת  קיימר  קייל  ופרופ' 
שבאוסטרליה.  בסידני  מק-קווארי 
ג'ואי  השתתפו  החפירה  במימון 
מניו  לוי  אהרון  מירושלים,  סילבר 
ואקיל  ויצחק  רוט  ומשפחת  ג'רסי, 
ועד  החפירה  החלה  מאז  מסידני. 
חפירה,  עונות  שבע  נערכו  היום 
כ-1,000   – גדולים  שטחים  ונחפרו 

עולה  מהם  מ"ר, 
החדשה  התגלית 

מימי דוד.
נמצאו  באתר 
עדויות להתיישבות 
הפלשתים,  מימי 
 11-12 מהמאות 
נחשפו  לפנה"ס: 
רחבי  אבן  מבני 
ומסיביים,  ידיים 
ממצאים  ובהם 

הפלשתית.  לתרבות  האופייניים 
קערות  הן  שנתגלה,  מיוחד  ממצא 
לרצ־ מתחת  שהונחו  מנחות   – ונר 
שאלה  אמונה  מתוך  המבנים  פות 
המבנה.  בהקמת  טוב  מזל  יביאו 
בנוסף, נמצאו כלי אבן וכלי מתכת. 
ממצאים דומים מתקופה זו, התגלו 
אשקלון,  אשדוד,  בחפירות  בעבר 
הפ־ סרני  של  הערים  וגת,  עקרון 

לישתים.
הפל־ היישוב  לשרידי  מעל 
מתקופת  כפרי  יישוב  התגלה  שתי 
ה-10  המאה  תחילת  דוד-  המלך 
בש־ לקיצו  בא  היישוב  לפנה"ס. 
המבנים.  את  שהחריבה  עזה,  ריפה 
נמצאו  שלמים  חרס  כלי  עשרות 
זהים  אלה,  כלים  השונים.  בחדרים 
היהודאית  בעיר  שנמצאו  לאלו 
שה־ קיאפה  חורבת  של  המבוצרת 
עם  ומזוהה  יהודה  בשפלת  תגלתה 
שעריים המקראית. בדיקה בשיטת 
פחמן 14 מתארכות את אתר חורבת 

אל-ראעי לתקופת דוד המלך.
החרס  כלי  של  הגדול  המגוון 
דוד.  בימי  היום-יום  חיי  על  מעיד 
כמויות  התגלו  החפירה  במהלך 
וגדו־ בינוניים  קנקנים,  של  גדולות 
לים, אשר שימשו לאגירת שמן ויין. 
פכים  מזון,  להגשת  כלים  נמצאו  כן 
בצבע  מעוטרים  היו  אשר  וקערות, 
"מירוק  שנקרא  ובסגנון  אדום, 

פרוע", האופייני לימי דוד.

צעד נוסף בקידום המאבק בעישון
השלב השני של החוק המעודכן לאיסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון יכנס לתוקפו 

◆ הקנס על הפרת החוק הוא 75,300 שקלים לאדם פרטי או 150,600 שקלים לתאגיד
מ‡: יר‡ל לבי‡

השלב  לתוקפו  נכנס  מהשבוע  החל 
פר־ לאיסור  המעודכן  החוק  ביישום  השני 
סומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועי־
שון ועמו עוד רשימת הוראות שנועדו להגן 
של  האגרסיבי  הקידום  מפני  הציבור  על 
במיוחד  זה  שלב  והניקוטין.  הטבק  חברות 
ילדים  של  החשיפה  מניעת  לנושא  רלוונטי 
כולל  והוא  היות  הממכר  העישון  לעולם 
מסטיקים,  בישראל  למכור  האוסרת  הוראה 
אשר  סיגריות,  בצורת  וצעצועים  ממתקים 
במוצרי  שימוש  לצמצום  לתרום  ביכולתם 

טבק בקרב בני נוער וצעירים.
בס־ באגודה למלחמה  שנאסף  ממידע 
בישראל  שנים  עשרות  במשך  כי  עולה  רטן 
בצורת  וממתקים  מסטיקים  שווקו  ובעולם 
המסוכ־ לסיגריות  העניקו  אשר  סיגריות 
אך  ו"נחשק",  לגיטימי  מוצר  של  מעמד  נות 
הודות לחוק המעודכן, מכירתם תיאסר עתה 

באופן מוחלט.
מחקרים מדעיים שנערכו לאורך הש־
נים אף הוכיחו כי ילדים שצורכים ממתקים 
להיות  להפוך  יותר  נוטים  סיגריות,  בצורת 
הדומים  ממתקים  וכי  בבגרותם  מעשנים 
עישון  לעודד  יכולים  סיגריות  לחפיסות 

בקרב בני נוער וצעירים.
פורסם  אשר  אלו,  ממחקרים  באחד 
ג'ורנל  מדיקל  בריטיש  המדעי,  העת  בכתב 
של  לרפואה  הספר  מבית  חוקרים   (BMJ)
יורק  ניו  שבמדינת  רוצ'סטר  אוניברסיטת 
 candy" הביטוי  אחר  מעמיק  חיפוש  ערכו 
סיגריות)  בצורת  )ממתקים   "cigarettes
הב־ ארצות  של  רשמיים  מסמכים  וגילו 
של  עמדה  וניירות  אקדמיים  מחקרים  רית, 
מצב  תמונת  עלתה  מהם  הטבק,  תעשיית 

מדאיגה.
תעשיית  ראשי  כי  חשפו  המסמכים 
אפק־ אמצעי פרסום  בממתקים  ראו  הטבק 

טיבי למעשני העתיד, עבדו בשיתוף פעולה 

להעלים  פעלו  הממתקים,  יצרני  עם  הדוק 
עדויות מחקריות אודות הנזקים האפשריים 
להגביל  ניסיונות  כנגד  לוביסטים  והפעילו 

את מכירת הממתקים בחקיקה.
אוניברסיטת  של  המחקר  חשף  עוד 
רוצ'סטר, אשר הוצג על ידי מרכז המידע של 
מחברות  חלק  כי  בסרטן  למלחמה  האגודה 
לה־ הממתקים  ליצרני  רשות  העניקו  הטבק 
הסיג־ חפיסות  של  המקורי  בעיצוב  שתמש 
ובעיצוב  בלוגו  שימוש  תוך  האמתיות  ריות 
במטרה  והשוקולד  המסטיקים  ביצור  זהה 
לעודד את הילדים להתייחס לסיגריות כאל 

מוצר לגיטימי.
"עשרות  בסרטן:  למלחמה  האגודה 
וממתקים  מסטיקים  בישראל  שווקו  שנים 
בצורת סיגריות אשר העניקו לסיגריות המ־
מכירתם  לגיטימי.  מוצר  של  מעמד  סוכנות 
המרכזי  היעד  מוחלט.  באופן  עתה  תיאסר 
שלנו הוא מניעת עישון והתמכרות בקרב בני 

נוער וצעירים".
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יוקם צוות משימה להגברת 
המאמץ לניצולי השואה בישראל

ועידת התביעות והמשרד לשוויון חברתי יקימו צוות משימה להגברת המאמץ 
לרווחת ניצולי השואה החיים בישראל ◆ הצוות יגיש המלצותיו תוך 150 יום

מ‡: יר‡ל לבי‡

היהודית  המדינה  לישראל, 
היסטורית  שליחות  יש  היחידה, 
לניצו־ לסיוע  עמוקה  ומחויבות 
כ  המהווים  בה,  המתגוררים  לים 
כיום.  החיים  מהניצולים   -40%
התביעות  ועידת  הקצתה  השנה 
לטובת  דולר  מיליון   135 מעל 
ביש־ שואה  ניצולי  של  רווחתם 
התבי־ ועידת  של  המנדט  ראל. 
בינ־ לא-ממשלתי  ארגון  עות, 
לאומי המייצג את יהדות העולם, 
לכל  צדק  של  מידה  קבלת  כולל 
רדיפות  של  היהודים  הקורבנות 

הנאצים, בכל מקום שבו הם מת־
גוררים.

שעל  סוכם  (שלישי)  אמש 
המ־ מאמציהם  את  להגביר  מנת 
השואה,  ניצולי  למען  תמשכים 
על  המיוצגת  ישראל,  ממשלת 
ידי גילה גמליאל, השרה לשוויון 
חברתי וועידת התביעות של יש־
ראל, יקימו צוות משימה משותף 
הפ־ שיתוף  את  להגביר  שיסייע 
המתגו־ הניצולים  לטובת  עולה 

ררים בישראל.
במיוחד  מעוניין  המשרד 
הניצו־ של  חייהם  רמת  בהעלאת 
לים החיים מתחת לקו העוני. כוח 

המשימה המשותפת יסקור נושא 
נוספים,  נושאים  עם  יחד  הזה 
הראשוניות  המלצותיו  את  ויגיש 

בתוך 150 ימים.
"שעון  גמליאל:  השרה 
לצידנו.  אינו  והזמן  אוזל,  החול 
לע־ כדי  לאות  ללא  פועלים  אנו 
וההיס־ המוסרית  בחובתנו  מוד 
השואה. 135  ניצולי  כלפי  טורית 
ביטוי  הם  שגויסו  הדולר  מיליון 
הח־ לסוגיה  הלאומית  למחויבות 
שובה, אנו נוסיף לפעול בכל דרך 
כדי להבטיח חיי כבוד לניצולים, 
בצו  ועמידה  יהודי  רכוש  השבת 

המוסר היהודי".

שיתוף פעולה בין התעשיות 
הישראליות והסיניות

שיתוף הפעולה יתבטא בקידום וחיזוק מערכת היחסים הכלכלית בתחום 
החדשנות בין המדינות בין סין וישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡
לתע־ הישראלי  האיגוד 
שיות מתקדמות (IATI) חתם על 
שיהווה  אסטרטגי  פעולה  שיתוף 
הישראליות  התעשיות  בין  גשר 

והסיניות.
נחתם  הפעולה  שיתוף 
 Nanjing כנס  במסגרת 
שהתקיים   Techweek 2019
בירת  בסין.   ג'יאנגסו  במחוז 
לאחת  נחשבת  המחוז-נאנג'ינג 
בכל־ החשובות  הערים  משלוש 

כלת סין.
יתבטא  הפעולה  שיתוף 
היחסים  מערכת  וחיזוק  בקידום 
בין  החדשנות  בתחום  הכלכלית 
של  עסקי  קשר  פיתוח  המדינות, 
חברות ישראליות עם חברות ומ־

הדדיים  ביקורים  מסין,  שקיעים 
והחלפת מידע רלוונטי לענף.

עשרות  השתתפו  בכנס 
אלפי מומחים ובכירים מכל העו־
נכחו  אשר  נובל  פרס  זוכי   5 לם, 
בינהם  כבוד,  כאורחי  באירוע 

הישראלי דן שכטמן.
רובינשטין,  מאיר  קרין 
הישרא־ האיגוד  ונשיאת  מנכ"ל 
 (IATI) מתקדמות  לתעשיות  לי 
האיגוד  הקמתו,  "מיום  ציינה:  
ולפתח  לחזק  מטרה,  לעצמו  שם 
והטכנו־ העסקיים  הקשרים  את 
לוגיים של התעשיות המתקדמות 
בישראל עם מדינות מכל העולם. 
הכנס בו השתתפנו הוא מהכנסים 
אנו  בסין,  והבולטים  החשובים 
בכנס  ישראל  את  ייצגנו  כי  גאים 

זה
חתם  עליו  הפעולה  שיתוף 
אסטרט־ הישג  הינו  האיגוד 
ולתעשיית  ישראל  למדינת  גי 
האיגוד  החיים.  ומדעי  טק  ההיי 
מתקדמות  לתעשיות  הישראלי 
לביסוס  העת  כל  ופועל  ממשיך 
העסקיים  הקשרים  והתרחבות 
ישרא־ חברות  של  והטכנולוגיים 
ליות וממשלת ישראל עם מדינות 
לצד  זאת  העולם,  מכל  ותעשיות 
מיצוב וטיפוח התעשייה בישראל 
התעשיות  של  הגג  ארגון  בהיותו 
המספק  בישראל,   המתקדמות 
פתרונות ותמיכה ברמות השונות 
השונים  הסקטורים  את  ומשלב 
אסטר־ מטרות  עבור  בתעשייה 

טגיות וממשלתיות משותפות".

פוטין הימר בעד הזהב ונגד 
הדולר - והרוויח בגדול

בעקבות הסנקציות שהטילה ארה"ב על רוסיה, החליט הבנק המרכזי של רוסיה 
לגוון את יתרות המט"ח שלו ולהקטין את האחזקות של הדולרים ◆ פוטין פנה 

לזהב - והעליות האחרונות במחיר המתכת היקרה מוכיחות שהוא לא טעה

מ‡: יר‡ל לבי‡
פוטין  ולדימיר  הנשיא 

כל־ כיצד  לאחרונה  הוכיח 
רוסיה  של  כמו  גדולה  כלה 
- המחזיקה ביתרת המט"ח 
בעולם  בגודלה  החמישית 
אח־ את  לצמצם  יכולה   -
ועדיין  שלה,  המט"ח  זקות 

להרוויח.
פוטין, שלא סומך על 
החליט  האמריקאי,  הדולר 

להשקיע בזהב וזה לא אכזב וזינק 
לרמות הגבוהות ביותר שלו מאז 

.2013
של 2019,  הראשון  ברבעון 
כמות  רכשו  המרכזיים  הבנקים 
וב־ זהב,  טונה   715.7 של  שיא 
חודש האחרון זינק מחיר הזהב 
המדינה  לקופת  והוסיף  ב-7% 

כ-7 מיליארד דולר נוספים.
הזהב  מהווה  כיום, 
של  המט"ח  מיתרות  כ-20% 
רוסיה, שמסתכמות ב-500 מי־

ליארד דולר.

הט' - ותשליך במצלות ים כל חטאותם
ְתׁשּוָבה  ְרעֹה ְושָׁבּו בִּ ַיד פַּ רּוְך הּוא שֲֶׁהֵרי ִיְשָׂרֵאל ָחְטאּו ְמָסָרם בְּ דוֹׁש בָּ ה טוָֹבה ְלַהקָּ זוֹ ִמדָּ
ְלַבד  בִּ ִמְתַנֵחם  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֵאין  ְודוֵֹמיֶהם  ָהָמן  ְוֵכן  ַסְנֵחִריב  ְוֵכן  ְרעֹה  פַּ ַיֲעִניׁש  ה  ָלמָּ
ק ָהָמן ֵמֲעֵליֶהם אוֹ ַפְרעֹה  לֵּ ן ִיְסתַּ ן לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם עוֹד ָרָעה ִאם כֵּ ְתׁשּוָבה ִאם כֵּ לוַֹמר שָׁבּו בִּ
ַעם  ְרעֹה ְוֵכן ַסְנֵחִריב ְוַהטַּ ְוֵכן פַּ א ָיׁשּוב ֲעַמל ָהָמן ַעל רֹאׁשוֹ  יק ֶאלָּ ַסְנֵחִריב ֶזה לֹא ַיְספִּ אוֹ 
ֵזָרה"  ל ֲעוֹנָֹתם ֶאל ֶאֶרץ גְּ ִׂעיר ָעָליו ֶאת כָּ ְקָרא טז, כב): "ְוָנָשׂא ַהשָּ סוֹד (ַויִּ ְלַהְנָהָגה זוֹ ִהיא בְּ
א  ִׂעיר נוֵֹשׂא. ֶאלָּ ׁש, ְוֶזה ָקשֶׁה ְמאֹד ְוִכי ִיְשָׂרֵאל ָחְטאּו ְוַהשָּ ִׂעיר נוֵֹשׂא ֲעוֹנוֹת ַממָּ ּוֵפרּוׁשוֹ שֶַׁהשָּ
ים  ִהלִּ ִוד (תְּ ִעְנָין שֶָׁאַמר דָּ ל ָעָליו ָטֳהָרה כְּ ּדּוי ְלַקבֵּ וִּ ָנתוֹ בַּ ה ְוַכוָּ ְך ָהָאָדם ִמְתַודֶּ ה ִהיא כָּ דָּ ַהמִּ
א  ל ֶאלָּ לֵּ ִמְתפַּ ים" ֵאינוֹ  ַרֲחֶמיָך ָהַרבִּ ֵסִני ֵמֲעוִֹני" ְוֵכן הּוא ֲאָמֵרנּו "ְמרוֹק בְּ בְּ נא, ד): "ֶהֶרב כַּ
ּטּול ּתוָֹרה. ְוֶזה שֶׁאוְֹמִרים "ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים  ֶהם בִּ א ִיְהֶיה בָּ ים שֶׁלֹּ ְהיּו ִיּסּוִרים ַקלִּ שֶׁיִּ
ל ִיּסּוִרים  ׁש הּוא ְמַקבֵּ א ָעַלי" ַממָּ ל ַהבָּ יק ַעל כָּ ה ַצדִּ ְהיוֹתוֹ אוֵֹמר "ְוַאתָּ ן בִּ ָרִעים" ְוָכְך הּוא ְמַכוֵּ
ִמיָתה ְמָמֶרֶקת. ְוָכְך  ּסּוִרים ְמָמְרִקים אוֹ  ׁש ֲעוֹנוֹת שֶׁיִּ ֵני שֶׁיֵּ ר ִמפְּ פֵּ ִנים ָיפוֹת ְלִהְתכַּ ֵסֶבר פָּ בְּ
ף רסב:) שֶׁהּוא ֵחֶלק  קּוֵדי (דַּ ָפָרשַׁת פְּ ַהר בְּ זֹּ תוֹ ּוֵפְרׁשּו בַּ ְתִפלָּ ה בִּ ה ִמיַּד שֶׁזֶּה ִמְתַודֶּ דָּ ִהיא ַהמִּ
ן שָׁם  מֵּ רּוְך הּוא ּגוֵֹזר ָעָליו ִיּסּוִרים ּוִמיַּד ִמְזדַּ דוֹׁש בָּ ִׂעיר, ַמהּו ֶחְלקוֹ שֶַׁהקָּ ֵעין ַהשָּ סמא"ל כְּ
רּוְך הּוא נוֵֹתן לוֹ ְרׁשּות  דוֹׁש בָּ ִׂעיר ָהֲעוֹנוֹת שֶַׁהקָּ סמא"ל ְוהוֵֹלְך ְוגוֶֹבה חוֹבוֹ ַוֲהֵרי נוֵֹשׂא ַהשָּ
רּוְך הּוא  דוֹׁש בָּ ַעם שֶַׁהקָּ ל ַעל סמא"ל, ְוַהטַּ ְלגֵּ ל ִיְתגַּ ִלְגּבוֹת חוֹבוֹ ְוִיְשָׂרֵאל ִמְתַטֲהִרים ְוִהנֵּה ַהכֹּ
ְקָרא כ, טו)  ֲהרֹגּו" (ַויִּ ֵהָמה תַּ ל, ְוֶזה ַטַעם "ְוֶאת ַהבְּ טֵּ ֲעֶשׂה ֵכן ִיְתבַּ ל ִמי שֶׁיַּ ַזר ַעל עוָֹלמוֹ שֶׁכָּ גָּ
ל  ֱהָרִגין ְטעּוִנין ְקבּוָרה (ַסְנֶהְדִרין מה:) ְלַבטֵּ ִיף שֶׁל ִמְצַות ַהנֶּ ְסָקִלין ְוַהסַּ ְוֵכן ָהֶאֶבן שֶׁל ִמְצַות ַהנִּ

יָנם. ְגמֹר דִּ ְמִציאּוָתם ְוכָֹחם ַאַחר שֶׁיִּ

י ַדֲהָבא"  ֶבל "ֵרישָׁא דִּ ַיד ֶמֶלְך בָּ ר ִנְמְסרּו ִיְשָׂרֵאל בְּ ֶלם שֶׁל ְנבּוַכְדֶנאצַּ ׁש סוֹד ַהצֶּ ַוֲהֵרי ָבֶזה ַממָּ
י ְכַסף" ְוֵכן ִנְדחּו  ַרס שֵֶׁהן "ֲחדוִֹהי ּוְדָרעוִֹהי דִּ ַיד פָּ ִניֵּאל ב, לב) ִנְכַנע ַההּוא ֵרישָׁא ְוִנְמְסרּו בְּ (דָּ
י ֲחַסף" (שָׁם, לג) ּוַמה  ֵהון דִּ י ַפְרֶזל ּוִמנְּ ֵהון דִּ ְרדּו ִיְשָׂרֵאל ְל"ַרְגלוִֹהי ִמנְּ ֵני ֵאּלּו ַעד שֶׁיָּ ֵאּלּו ִמפְּ
ָבִרים  ִדְכִתיב (דְּ ין כְּ ֶהם דִּ רּוְך הּוא ַמֲעִמיָדם ְועוֶֹשׂה בָּ דוֹׁש בָּ ּסוֹף ַהקָּ ְכִלית ַהּטוֹב בַּ ִיְהֶיה תַּ
א  ְספָּ ֲחָדא ַדֲהָבא כַּ קּו כַּ אַדִין דָּ ִלים "בֵּ ִלים ְוִיְשָׂרֵאל ֵאיָנם כָּ י כָּ ה ָבם" ִחצַּ י ֲאַכלֶּ לב, כג): "ִחצַּ
ל  ִתיב (שם, לד) "ּוְמָחת ְלַצְלָמא ַעל ַרְגלוִֹהי" ֵאין ִמכָּ ַהְתָחָלה כְּ ּוְנָחשָׁא ְוכּו'" (שָׁם, לה) ִהנֵּה בַּ
קּו  ּסוֹף דָּ ל ֶזה בַּ ָחם ְוָעְברּו רֹאׁש ּוְדָרעוִֹהי ּוְמעוִֹהי ְוִעם כָּ ל כֹּ טֵּ ָבר ִנְתבַּ א ַרְגָליו שֶׁכְּ ֶלם ֶאלָּ ַהצֶּ
ֲעֶשׂה  רּוְך הּוא ְלַהֲעִמיד סמא"ל ְוָהְרשִָׁעים עוֵֹשׂי ַמֲעָשׂיו ּוְפֻעּלוָֹתיו ַויַּ דוֹׁש בָּ ֲחָדא, ָעִתיד ַהקָּ כַּ
יל ַעל  ין ְלַהפִּ ַח ַהדִּ אוָתם " , ֵיָרֶצה ִהשְִׁליְך כֹּ ל ַחטֹּ ְמֻצלוֹת ָים כָּ נּו " ְוַתשְִׁליְך בִּ ין. ְוַהיְּ ָבֶהם ַהדִּ
י ַהשְֵׁקט לֹא יּוָכל ַוְיָגְרׁשּו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש  יָּם ִנְגָרׁש כִּ ְיֵדי ֵאּלּו שֵֶׁהם ְמצּולוֹת ָים "ְוָהְרשִָׁעים כַּ
רֹאשָׁם,  מּוָלם בְּ ל גְּ ְך כָּ ׁשּוב ַאַחר כָּ ִיְשָׂרֵאל שֶׁיָּ ין בְּ ָוִטיט" (ְישְַׁעָיה נז, כ) ֵאּלּו ֵהם ָהעוִֹשׂים דִּ
ַדם  רּוְך הּוא ִמְתַנֵחם ֲאִפּלּו ַעל ַמה שֶׁקָּ דוֹׁש בָּ ין ַהקָּ לּו ַהדִּ ְשָׂרֵאל ִקבְּ ֵני שֶַׁאַחר שֶׁיִּ ַעם ִמפְּ ְוַהטַּ

ה ָעְזרּו ְלָרָעה" (ְזַכְרָיה א, טו). י ְמָעט ְוֵהמָּ א "ֲאִני ָקַצְפתִּ י ֶאלָּ ְותוֵֹבַע ֶעְלּבוָֹנם ְולֹא דַּ

ַאל  ִיּסּוִרין  בְּ א  ְמֻדכָּ ָרשָׁע  ְהֶיה  שֶׁיִּ ֲאִפּלּו  ֲחֵברוֹ,  ִעם  ָהָאָדם  ְלִהְתַנֵהג  ָצִריְך  זוֹ  ה  ִמדָּ בְּ ם  גַּ
ִויַרֵחם  ֱעָנשִׁים  ְוַהנֶּ רּוִדים  ַהמְּ ִויָקֵרב  כג.)  (ַמּכוֹת  ָאִחיָך  כְּ הּוא  ֲהֵרי  ְקָלה  שֶׁנִּ שֶַׁאַחר  ִיְשָׂנֵאהּו 
י:  ְדֵפַרשְׁתִּ ה זוֹ כִּ ִמדָּ א ְיַרֲחֵמהּו בְּ ַרם לוֹ ֶאלָּ יֵלם ִמיַּד אוֵֹיב ְוַאל יֹאַמר ֲעוֹנוֹ גָּ ה ַיצִּ ֲעֵליֶהם ְוַאְדַרבָּ

ז' לחודש
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בשל חשש לירי נ"ט מעזה: 

תכנית פינוי לתושבי שדרות
בשל חשש לירי נ"ט מעזה במערכת הביטחון ◆ בצה"ל מגבשים תוכנית פינוי לתושבי שדרות 

שמתגוררים בקומות העליונות בבניינים הגבוהים החשופים לירי בכינון ישיר

מ‡: יר‡ל לבי‡

חד־ שכונות  של  בנייתן  במסגרת 
קומות  רבי  בניינים  ובהן  בשדרות  שות 
נותרו הקומות העליונות במגדלים אלה 
לכינון  חשופים  ודייריהן  הירי  בטווח 
מדווח  כך  מעזה.  נ"ט  טילי  של  ישיר 
תמיר  החדשות,  חברת  של  הדרום  כתב 

סטיינמן.
במערכת  מתגבשת  אלה  בימים 
אשר  פינוי  תוכנית  ובצה"ל  הביטחון 
תושבי  ביטחונית  הסלמה  בעת  לפיה 

העיר, דיירי הקומות העליונות בבניינים 
להיבנות  שצפויים  באלה  וגם  שנבנו 
להתפנות  יתבקשו  הקרובים,  בחודשים 
הנזק  יכולת  את  לצמצם  ובכך  מהדירות 

והפגיעה של חמאס בבניינים.
מדובר לדברי סטיינמן בארוע שי־
כולות להיות לו משמעויות אסטרטגיות 

נרחבות.
בכל  מכחישה  שדרות  "עיריית 
כתב  של  הערב  הפרסום  את  תוקף 
הפעם  שזו  סטיינמן  תמיר   12 חדשות 
כביכול  לאיומים  שמתייחס  השניה 

הגבוהות  בקומות  הדירות  דיירי  כלפי 
התייחסותנו  את  לקבל  מבלי  העיר  של 
ולאמת את העובדות. ישנן תכניות פינוי 
ליישובי עוטף עזה ובתוך כך לעיר שד־
רות לאוכלוסיות מיוחדות כמו קשישים, 
בשום  וילדים.  מיוחדים  צרכים  בעלי 
לא דובר ולא מדובר על פינוי תו־ שלב 
שבים מדירות גבוהות בבניינים בשל ירי 
לחבל  בחרו  שבחדשות 12  לנו  צר  נ"ט. 
מסיבות  העיר  של  היפה  בהתפתחותה 
מיותר  לחשש  ולגרום  לנו  ברורות  שלא 

אצל התושבים".

בגלל הכטב"מים:

בריטניה: פרו פלסטינים התבצרו על 
גג מפעל של חברת אלביט

הם דרשו שממשלתם תוציא את אלביט מחוץ למדינה ◆ לטענתם ישראל מוכרת נשק 
נגד עזה לבריטים

מ‡: יר‡ל לבי‡  
חברת  של  למפעל  בסמוך  שים 
אלביט במנ'צסטר, לאחר מכן הם עלו על 
והתבצרו  מחאה  שלטי  תלו  המפעל,  גג 

בו במשך שלושה ימים.
לטענתם, חברת אלביט אשר מקו־
שרת לצה"ל, פועלת לפיתוח נשק אשר 
"נבחן על פלסטינים בעזה" בכדי שאח"כ 
יוכלו למכור אותו לצבאות אחרים בעו־

לם.
המפגינים אמרו כי הם רוצים לה־
עביר בכך מסר לממשלת בריטניה לפיו 
הם רוצים שממשלתם תוציא את אלביט 

מחוץ למדינה.
על  בבריטניה  הוקם  המפעל 
לבריטים  למכור  תוכל  שאלביט  מנת 

שה־ הראשונה  הפעם  זו  אין  כטב"מים. 
פגנה מן הסוג הזה נערכת נגד המפעלים 

טו־ לא  ובישראל  בבריטניה  הישראלים 
רחים להזכיר זאת בתקשורת.

ארה"ב: לוחם שהואשם בחיסול 
מחבל מנוטרל בעיראק - זוכה מרצח
אדוארד גלאגר, צלף וחובש ביחידת העילית האמריקאית 'אריות הים', הואשם בשנת 2017 

בדקירתו למוות של מחבל דאע"ש מנוטרל, במהלך פעילות מבצעית במוסול.

מ‡: יר‡ל לבי‡

הגיש  ה-39  בן  גלאגר  אדוארד 
שניטרל,  למחבל  רפואי  טיפול  תחילה 
בצוואר.  אותו  ודקר  סכין  שלף  אז  אבל 

כך לדברי התביעה הצבאית,
ליד  הצטלם  אותו,  שחיסל  לאחר 
התמונה  את  ושלח  המחבל  של  גופתו 
אותו  "הרגתי  הכיתוב:  עם  אחר  ללוחם 

עם סכין הציד שלי".
 5 שכלל  צבאי,  מושבעים  חבר 
אותו  לזכות  החליט  'מארינס',  אנשי 
של  שעות  ומאות  סוער  משפט  אחרי 
דיונים. אם היה מורשע, היה נדון למא־

סר עולם.
צפוי  שהוא  היחידה  העבירה 
התמונה  צילום  היא  בה  מואשם  להיות 

עם הגופה והפצתה.
העונש המרבי על עבירה זו: 4 חו־

דשי מאסר - אותם כבר ריצה בתקופת 
המעצר.

הרעה, ‡מון ומה ביניהם
תקיפת  בגין  מעצר  להארכת  מובל  החשוד  קבוע;  לנוהל  הפך  כבר  זה 
מתוך  מתברר  למעשה   ... וכו'  וכו'  לניידת,  נזק  אבנים,  זריקת  שוטר, 
התיעוד של המעצר ביום שישי האחרון, שאלימות של השוטרים היא 
כדי  תוך  מחבריהם  לאחד  הרגל  את  שברו  שהם  עד  קשה,  כך  כדי  עד 

גרירת החשוד בפאותיו...

חסרת  אלימות  של  חודשים  כמה  מלפני  תיעוד  עוד  לו  צץ  והנה 
פרופורציות כלפי נער מפגין (שממש לא משנה אם אני מסכים איתו ועם 
מעשיו). אתם יודעים למה?! כי הוא "פנאט חשוך" ששותק כשמסיתים 

נגדו.

הציבור ימשיך להתעסק בבחירות לכנסת ובויכוחי סרק בין ימין אמיתי, 
ימין חולני וימין חילוני מול מרכז שמאל, שמאל מרכז, שמאל של גנץ 
ושמאל של ברק בעיניים. ובינתיים בשמש הקופחת יעמדו מפגינים מכל 
קצוות הארץ ויביעו את מחאתם, מי על מותו של נער, ומי בפחד מפני 

התנהלות הגננות, ואחרים על אידיאולוגיה שבציפור נפשם.

אלא מה, שבסיפורים שמספרים המפגינים השונים יש סוף שונה, סוף 
שאפשר לצפות כבר על פי לבושם של המפגינים.

בואו נאמר זאת 'דוגרי', עוד לא צולם השוטר שיגרור מפגין בתל אביב 
השרשראות  את  שימרוט  הקצין  קם  לא  עוד  המחומצן,  מהפוני 

מצווארו של אנרכיסט באיילון.

מה שמותר לעשות למפגין החרדי ולסממני אמונתו אסור בתכלית 
ישראל.  משטרת  של  בדמוקרטיה  החיים  בעלי  לכל  האיסור 
של  סיפורם  את  מספרים  האחרונה  בתקופה  שפורסמו  התיעודים 
המפגינים.  בקרבת  זמינה  הייתה  לא  שהמצלמה  מקרים  אותם  כל 
לכו תדעו מה היה קורה אילו ארגוני השמאל היו מתעדים התנהגות 

בהמית כזו כנגד מתפרעים פלסטינים.

משיכתו פאות תועדו בזמנים אפלים בהם הצביעות חגגה וההסתה 
זרמה בכל מדיה אפשרית, ממש כמו במגמה שקיימת כיום.

הטענה המופרכת של 'השוטרים נמצאים כל יום במציאות מאתגרת' 
היא הבסיס והגרעין לגריסת הדמוקרטיה וזכויות האזרח באשר הוא 

אזרח.

כאילו לקתה המשטרה במחלת השכחה, יצאה שוב תגובה החלטית 
שמספרת כי החשוד נעצר משום שהוא כנראה 'זרק אבנים' ו'גרם 

נזק לניידת'....

אי הפקת הלקחים מהפעם הקודמת בה נתפסה המשטרה במערומי 
השקרים, זועקת לשמים ומעלה באש הצמיגים החרוכים את טיפות 

האמון שנותרו לציבור במשטרה.

לחקירת  המחלקה  פעילות  את  שמאפיינת  ה'חקירות'  סחבת 
שוטרים מנציחה את הזלזול של האזרחים באפשרות שימוצה הדין 

עם שוטרים אלימים.

תועדו  מיוחד,  נער  מכים  שוטרים  תועדו  האחרונים  בחודשים  רק 
שוטרים מכים אם לילד שנחשד במעורבות בשריפה כשהיא חולת 
פיברומיאלגיה, תועדו שוטרים מפילים ארצה נכה קטוע רגל ואני 

נוטה להאמין שאני מחסיר כמה מקרים נוספים.

האמון  לבניית  ההזדמנויות  את  להחמיץ  למשטרה  שגורם  מה 
יוצאות  הודעות  בה  הראש  קלות  כנראה  היא  מחדש,  הציבורי 
לציבור לפני חקירה ראשונית. הציבור היה מעריך הרבה יותר את 
המשטרה כגוף והיה נותן בו את אמונו אם רק היה למישהו שם אומץ 
לבוא 'להסתכל לציבור בעיניים' ולהפסיק לחפות על אלימות במצב 

אוטומטי.

באה  שלו  שהקריירה  מבין  היה  באלימות  מעורב  שהיה  שוטר  אם 
מסוימים,  במקרים  אזרחית  תביעה  לחטוף  עלול  גם  והוא  לקיצה 

המשטרה הייתה עובדת פחות קשה.

כלפי  הרתעה  לבנות  ישראל  משטרת  מצד  דמוקרטי  יותר  הרבה 
עבריינים, מאשר להסביר כמה חשוב לא לפגוע באמון הציבורי כלפי 
המשטרה, ואם המשטרה סבורה שהכלים העומדים לרשותה אינם 
מאפשרים לתחזק הרתעה נאותה, שיתכבדו נא הנושאים באחריות 
ויעלו לרגל אל בית המחוקקים לדרוש החמרה של הסנקציות בחוק 

כלפי עבריינים.

טור „עה / ‡הרן ‚רטנהויז, יוע˜ ור ויח"ˆ
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דירה להשכרה 
2 חדרים ק"ק ברחוב בהרן ירושלים

ללא ריהוט - מחיר 3300 
מתאים גם למשרד

052-830-9509

שבועיים להילולת האור 
החיים: הגורמים הרלוונטיים 

סיירו בהר הזיתים
סגן ראש עיריית ירושלים הרב יוסי דייטש בסיור בהר הזיתים לקראת הילולת 

אור החיים הקדוש ◆ עירית ירושלים לראשונה מתקצבת את ההערכות 
הלוגיסטית לקליטת המוני המתפללים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הילו־ יום  לפני  שבועיים 
בט"ו  הקדוש  החיים  האור  לת 
סיור  השבוע  התקיים  בתמוז, 
ברא־ הזיתים  בהר  מקיף  עבודה 
ירושלים  עיריית  ראש  סגן  שות 
ובהשתתפות  דייטש  יוסי  הרב 
הת־ בעלי  וכלל  המשטרה  בכירי 
על  האמונים  הבכירים  פקידים 
ביום  הזיתים  להר  העליה  ארגון 
מקרוב  לעמוד  במטרה  ההילולא, 
התח־ האבטחה,  סידורי  אחר 
במהלך  במקום  והשהייה  בורה 
רבבות  צפויים  בו  ההילולא  יום 
על  להשתטח  לעלות  יהודים 

הציון.
בסיור השתתפו קצין אג"ם 
בן  אמיר  פקד  רב  שלם  בתחנת 
המשטרה  תחנת  מפקד  קיקי, 
בהר הזיתים רב פקד רפי מליחי, 
הרב  העלמין,  בתי  מועצת  מנהל 
הלל הורביץ, נציגי הנהלת חברת 
באירוע  הלוגיסטיקה  מנהל  אגד, 
הרב  קופרשטוק,  ציון  בן  הרב 
האירוע  ממארגני  רובין  שלמה 
והרב ישראל ורטהיימר המופקד 

על התיאום מול המשטרה.
בישר  הסיור,  במהלך 
לאור  לראשונה  השנה  כי  דייטש 
ליאון  משה  העיר  לראש  פנייתו 
ועליה  ההילולא  את  לתקצב 
לציון אליה נוהרים אלפי יהודים 
ציבור  לרווחת  הארץ  רחבי  מכל 
העיר  ראש  הציון.  על  העולים 

עדכן את סגן ראש העיר כי נענה 
ירושלים  עירית  ואכן  לפנייתו 
הלוגי־ הערכות  את  מתקצבת 
המקום  להכנת  והטכנית  סטית 
דייטש  האלפים.  של  לקליטתם 
ההכרה  על  העיר  ראש  את  בירך 
אישור  ועל  ההילולא  באירועי 

התקציב המיוחד.
המ־ עקבו  הסיור  במסגרת 
ההיער־ עבודות  אחר  שתתפים 
הכוללות  ההילולא,  לקראת  כות 
התקנת הצללה סביב שטח הציון, 
התקנת  הגישה,  דרכי  שיפור 
לשירות  במקום  התאורה  מערך 
הלילה,  בשעות  לציון  העולים 
לטו־ שתיה  ברזיות  העמדת  וכן 
בת אלפי העולים. דייטש הדגיש 
דוכנים  הצבת  כל  תותר  לא  כי 
ביום  וסביבותיו  בציון  ורוכלות 

ההילולא.
במהלך  שעלה  נוסף  נושא 
הגישה  צירי  הסדרת  הוא  הסיור 
הב־ ההיערכות  וכן  ואבטחתם, 
לאורך  הזיתים  הר  סביב  טחונית 
המשטרה  גורמי  ההילולא.  יום 
כי  הדגישו  בסיור  שהשתתפו 
הציון  סביב  המוגברת  האבטחה 
היממה,  שעות  כל  לאורך  תפעל 
ועד  המתפללים  ראשוני  מהגעת 
אחרון  ועזיבת  ההילולא  לסיום 
העולים את הציון. "עלינו לדאוג 
לכך שציבור העולים יידע שניתן 
כך  ולשם  בבטחה,  לציון  לעלות 
נדרשת נוכחות משטרתית גבוהה 
יהיה",  שכך  בטוח  ואני  באזור 
סיכם סגן ראש העיר יוסי דייטש 
לכל  והודה  הנרחב  הסיור  את 

המשתתפים.

"אפרטהייד וכיבוש": ח"כ מחד"ש 
קורא להחרים את ישראל

ח"כ יוסף ג'בארין מחד"ש קורא להחרפת החרם על ישראל בלונדון, בכנס 
המעודד חרם על ישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡

הכנסת  חבר   – ירושלים 
יוסף ג'בארין מחד"ש קרא לחרם 
בכנס  שדיבר  בעת  ישראל  על 
השבוע  בסוף  אקספו"  "פלשתין 

האחרון.
שה־ בלונדון,  הוועידה 
ראשון,  וביום  בשבת  תקיימה 
באירופה.  מסוגה  הגדולה  היתה 
את  יש  הבינלאומית  "לקהילה 
פשעי  עם  להתמודד  הכלים  כל 
מתנחלים,  להחרים  מלחמה, 
לה־ התנחלויות,  מוצרי  להחרים 
אמר  בינלאומיות",  חברות  חרים 
ידי  על  שצולם  בכנס,  ג'בארין 

כאן 11.
המוני  בגיוס  צורך  "יש 
לא  הקרקע,  על  עמנו  של  יותר 
המער־ בגדה  גם  אלא  בעזה,  רק 
בית", המשיך ג'בארין. "[ישראל] 

היא בדיוק כמו הבנטוסטן הדרום 
אפר־ של  שילוב  אפריקאית, 

טהייד וכיבוש".
הפוע־ כאן',  'עד  בעמותת 
וארגונים  עמותות  לחקירת  לת 
במעשיו  כי  טוענים  זר,  במימון 
של ח"כ ג'בארין ישנו קידום של 
השותפים  טרור,  ארגוני  מספר 
לכנס של עמותת אל-אקצה. "בין 
שני  נמצאים  ומממניו  מארגניו 

כ'התאחדות  שהוגדרו  ארגונים 
בלתי מותרת' על ידי מדינת יש־
הדוקים  בקשרים  ונמצאים  ראל, 
אנו  חמאס".  הטרור  ארגון  עם 
קוראים לרשויות האכיפה לבחון 
היטב האם השתתפות בכנס אנטי 
ישראלי זה, שנערך במימון גורמי 
החמאס  מטעם  הפועלים  טרור 
י"פ),   ,PRC-ו  INTERPAL)

הינה בגבולות המותר בחוק.

המשרד להגנת הסביבה: 

הסיכונים מתקלות במפרץ 
חיפה - סבירים

בדו"ח החיצוני נבחנו סיכונים מתקריות תפעוליות בלבד, והוא לא עסק 
בפעילות שגרתית של מפעלי המפרץ, כמו זיהום ◆ המשרד להגנ"ס קרא 

לציבור להעביר הערות על אזורים שהדו"ח לא התייחס אליהם

מ‡ פ. יוחנן
הסביבה  להגנת  המשרד 
הרא־ השלב  תוצאות  את  פרסם 
למפ־ הסיכונים  סקר  של  שון 
כי  עולה  שמממצאיו  חיפה,  רץ 
אלה  מתקלות  הנגרם  הסיכון 
בה־ סביר  במפרץ,  לאוכלוסייה 
המפו־ במדינות  למקובל  שוואה 
לתקלות  מתייחס  הסקר  תחות. 
בלבד  באזור  חמורות  תפעוליות 
שגרתית  בפעילות  עוסק  ואינו 

של המפעלים במפרץ.
הסקר,  של  הראשון  השלב 
תפ־ לתקריות  מתייחס  כאמור, 
וב־ במפעלים  חמורות  עוליות 
בחומרים  העוסקים  מתקנים 
מ-1,500  למעלה  ובחן  מסוכנים 
מהתוצאות,  סיכון.  מקורות 

שהוגשו למשרד על ידי ד"ר אלי 
שטרן, מומחה בין-לאומי להער־
כי  עולה  מורכבות,  סיכונים  כות 
מגורים  אזור  המפרץ  באזור  אין 
בסיכון  הנמצא  ציבורי  מסחר  או 
לקריטריונים  בהשוואה  גבוה, 
היתר  בין  הנהוגים  בין-לאומיים 

במערב אירופה.
תוצאות  כי  עולה  מהדוח 
אלה משקפות את יישום דרישות 
מהמ־ הסביבה  להגנת  המשרד 
השונים  הסיכון  וגורמי  פעלים 
לאורך השנים, ובעיקר את יישום 
של  ההפרדה  מרחקי  מדיניות 
חומרים מסוכנים ומקורות סיכון 
לאוכלוסייה, והתנאים השוטפים 

בהיתרי הרעלים של המפעלים.
שנבד־ התרחישים  שבעת 

פעוליות  תקריות  סיכוני  היו  קו 
שריפת  בהם  בלבד,  חמורות 
בצנרת  גיליוטינה  חתך  מוצקים, 
מתפשטים  אדים  פיצוץ  מיכל, 
פליטה  וכן  רותחים  נוזלים  של 
לסביבה של נוזלים רעילים. מה־
מהסי־ אחד  אף  כי  עלה  בדיקה 
באזורים  נמצא  אינו  הללו  כונים 
המיועדים  ככאלה  המוגדרים 
או  קמעונאי  מסחר  למגורים, 
ישנם  קהל.  משרתי  למשרדים 
בסי־ שנמצאים  אחרים,  אזורים 
באזורי  נמצאים  הם  אך  כון, 
מאותם  כשאחד  ברובם,  מסחר 
הוא  בסיכון  הנמצאים  שטחים 
הפארק  להיבנות  עתיד  בו  שטח 

הציבורי מורד נחל קישון.

http://bit.ly/2x7AEaw-grafolog
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רה"מ מספר על המפגש הראשון שלו עם הרבי מליובאוויטש

לרגל יום השנה ה־25 לפטירתו
מ‡: יר‡ל לבי‡

רה"מ סיפר על המפגש הראשון שלו 
עם הרבי בחג שמחת תורה בשנת תשמ"ו, 

בעת שכיהן כשגריר ישראל באו"ם.
"בח־ נתניהו:  בנימין  הממשלה  ראש 
צות הלילה הגעתי עם מלוויי לאותה כתו־
שבעים"  מאות  "שבע  בית  מפורסמת,  בת 
אבל  מאוחרת,  הייתה  השעה  בברוקלין. 
אמצע  של  הייתה  האווירה  האולם  בתוך 
היום. אלפי חסידים הצטופפו על טריבונות 
שנבנו לגובה כדי להכיל את האורחים שה־

תקבצו מכל העולם.
האנשים שעמדו לצדי דחקו בי: "גש 
לראות  "באתי  ואמרתי:  התקרבתי  לרבי". 
אותך", והוא אמר: "רק לראות?! לא לשו־

חח?!".

השיחה נמשכה ונמשכה. לפי הערכתי 
היא הסתכמה בארבעים וחמש דקות ארו־
להת־ כות. מסביב אלפי חסידים ממתינים 
חיל את ריקודי ה'הקפות' עם ספרי התורה, 
הזה  האיש  "מי  לעצמם:  אומרים  ובוודאי 
אבל   – הרבי?…"  של  היקר  זמנו  את  שגוזל 

לרבי היה זמן.
באו"ם  תפקידי  על  ודיבר  עמד  הוא 
שלנו  האמת  את  להציג  יש  בה  הדרך  ועל 
משפט  לי  אמר  הרבי  העולם.  אומות  בפני 
נר  להיות  והפך  בעצמותיי  שחדר  למופת 

לרגלי.
ציטטתי  ישראל  ממשלת  ראש  בתור 
הכללית  בעצרת  האו"ם  בימת  מעל  אותו 
הולך  "אתה  אמר:  הוא  וכך   .2011 בשנת 
לבית החושך והשקר הנצחי, אבל זכור שגם 

את  מסלק  אחד  נר  ביותר,  הגדולה  באפלה 
החושך.

אמת,  של  אחד  נר  מדליק  כשאתה 
למרחק.  שנראה  יקרות  אור  מפיץ  הוא 
הערכים  על  ובגאווה  בתוקף  לעמוד  עליך 
היהודיים ולהדליק את האור גם במקומות 

החשוכים".
קרה  הסתיימה,  ששיחתנו  אחרי  ואז, 
את  לקח  הרבי  חיי:  כל  אשכח  שלא  דבר 
ספר התורה בידו והתקדם לעבר מרכז בית 

הכנסת.
הספר  עם  נלהב  בריקוד  פרץ  הוא 
כשאלפי החסידים קופצים מסביב. אמרתי 
זה  שלנו,  העם  של  הכוח  זה  הנה,  לעצמי: 
של  האמונה  זוהי  שלנו,  המסורת  של  כוחה 

העם שלנו".

הונגריה: שבת מרוממת לרגל הכנסת 
ס"ת בבית הכנסת אורחים בעיירה מאד

שבת מרוממת לרגל שמחת הכנסת ספר התורה בבית הכנסת האורחים בעיר מאד שבהונגריה, נדבת 
האחים לבית משפחת שווארץ מארה"ב צאצאי הגה"ק ה'קול אריה' זצוק"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡

של  רחובותיה  זכו  לא  רבות  שנים  כבר 
מש־ במחזות  לצפות  ההונגרית  מאד  העיירה 
לבית  תורה  ספר  הכנסת  שמחת  כאלו:  מחים 
המפואר,  האורחים  הכנסת  שבבנין  הכנסת 
שהוקם בתקופה האחרונה בצמוד לבית החיים 
במאד, על ידי צאצאי הגה"ק בעל 'קול אריה' 
זצוק"ל  נפתלי'  'בית  בעל  הגה"ק  ובנו  זצוק"ל 
הטמונים שם. השמחה הגדולה התקיימה ביום 
בארה"ק)  בלק  (פר'  בחו"ל  חוקת  פר'  ראשון 
חוגג  והמון  רינה  בקול  מלך,  הדרת  עם  ברוב 

ברחובה של עיר, לכבודה של תורה.
למקום  נחשב  מאד  בעיירה  החיים  בית 
שמור היטב ורוב המצבות בו עומדות על תילן 
בשלמות למרות השנים הרבות שחלפו עליהן. 
הדגולים  הנדיבים  נכנסו  האחרונות  בשנים 
משה  הרב  האחים:  שווארץ,  משפחת  לבית 
פרץ שליט"א, הרב יצחק מאיר פנחס שליט"א 
והרב יוסף אריה שליט"א, לעובי הקורה והוזילו 
הון רב לשיפוץ בית החיים בכלילת יופי והקמת 
אוהל מחודש על קברי ראשי אבותם – הגה"ק 
ה'קול אריה' ובנו הגה"ק ה'בית נפתלי' זצוק"ל.
השיפוץ הכללי שולב בהקמת בנין הכנ־

סת אורחים מפואר ביותר עם שכלולים רבים 
כיד ד' הטובה עליהם, בניין בן שתי קומות בו 
נפתח גם בית כנסת מיוחד לכהנים שיוכלו לה־
תפלל משם תוך כדי צפייה אל מול פני האוהל, 
בעד קיר זכוכית שנבנה במיוחד באחד מצדדיו 
היות  העלמין,  בית  לכיוון  הפונה  הבנין  של 
וצאצאי ה'קול אריה' נמנים על שבט הכהונה. 
פינת  וכן  שירות  חדרי  נבנו  הראשונה  בקומה 

קפה ותה לרווחת הבאים למאד.

לבית  האחים  הגיעו  האחרונה  בשבת 
משפחת שווארץ יחד עם בני המשפחה המו־
רחבת וקהל ידידים קרובים, לחגוג את חנוכת 
הבית של בנין הכנסת האורחים יחד עם שמחת 
בספר  האותיות  כתיבת  סיום  לכבוד  התורה 
התורה המהודר שהוכנס על ידם ביום ראשון, 
לבית הכנסת שבבנין הכנסת האורחים וישמש 
מכאן ואילך את כל הבאים לפקוד את הציונים 
הקדושים של גאוני הדור וצדיקי הדורות הט־

מונים בין רגבי אדמת בית החיים העתיק.
בסיום כתיבת האותיות כובדו האחים 
יש־ הרב  וכן  שליט"א  החשובים  הנדיבים 
ראל מאיר גבאי שליט"א יו"ר אגודת אהלי 
צדיקים, שידיו רבות לו בשיפוץ האוהל של 
צדיקים אלו וכן בהקמת בית הכנסת האור־
מקום  בכל  כדרכו  והדר,  פאר  ברוב  חים 
שידיו הארוכות מגיעות בסייעתא דשמיא. 
משם יצאה התהלוכה ברחובותיה של מאד 
כשהקהל  ומרוממת,  גדולה  שמחה  מתוך 
הת־ התורה.  שמחת  לכבוד  ומכרכר  מפזז 
עניינות רבה נרשמה גם בקרב התושבים 
עיניהם  למראה  האמינו  שלא  הנכרים 
של  ברחובה  והשמחה  הריקודים  לנוכח 

עיר.

העיר העתיקה בבל הוכרזה כאתר מורשת עולמי
שנים לאחר שניסתה להיכלל ברשימה היוקרתית הוכרזה העיר העתיקה שמדרום לבגדד אתר 

מורשת עולמית  

מ‡ פ. יוחנן

שממנה  שנה   4,300 בת  העיר  בבל, 
שלח נבוכדנצר את צבאו הגדול לירושלים, 
אונסקו.  של  עולמי  מורשת  כאתר  הוכרזה 
ההצבעה התקיימה בבאקו בירת אזרביג'אן, 
לר־ להוספתה  פעלו  שבבגדד  לאחר  שנים 
עולמית  מורשת  ועדת  היוקרתית.  שימה 
רשמה אתמול חמישה אתרים חדשים בר־
שימת המורשת העולמית של אונסקו, אתר 
ושני  בברזיל  אתר  באיסלנד,  אתר  בצרפת 

אתרי תרבות בבורקינה פאסו ובעירק. 
של  מושבם  מקום  שהייתה  "בבל 

ונ־ חמורבי  כגון  שליטים  תחת  אימפריות 
בוכדנצר, מייצגת את הביטוי של יצירתיות 
אזכורה  בשיאה.  הניאו-בבלית  האימפריה 
העולם  פלאי  משבעת  אחד  עם  העיר  של 
העתיק - הגנים התלויים - עוררה השראה 
והדתית  הפופולרית  האמנותית,  לתרבות 
בקנה מידה עולמי", נכתב בהודעת אונסקו. 
על  בירך  צאלח,  ברהם  עירק,  נשיא 
אתרים  שגם  בתקווה  והביע  ההחלטה, 
יתווספו  נוספים  עירקים  ארכיאולוגיים 
את  "להחזיר  תוכל  שהמדינה  כך  לרשימה, 

המעמד הראוי לה", אמר. 
העיר השוכנת על נהר הפרת במרחק 

של כ-85 ק"מ מדרום לבגדד הייתה במשך 
לפני  מרכזי  תיירותי  משיכה  מוקד  שנים 
חוזרות  ממלחמות  לסבול  החלה  שעירק 

ונשנות בארבעת העשורים האחרונים. 
כיום  היא  שנה  בת 4,300  העיר  בבל, 
שני  וכוללת  ארכיאולוגית  חורבה  בעיקר 
המקום  את  שמתארים  חשובים  מוזאונים 
שבו שושלות עלו וירדו מהימים הראשונים 
האימפ־ הממוסדת.  האנושית  התרבות  של 
מסופו־ בכל  בשיאה  ששלטה  הבבלית  ריה 
טמיה ובאזורים רחבים בסהר הפורה. העיר 
בבל עצמה נבנתה על הפרת, שחילק אותה 

לשני חלקים שווים.

קלף שבתפילין ניצל 
בדרך נס מהשריפה

בשריפה בראש פינה שארעה לפני כשבוע וקצת באחת 
הסריקות במקום נמצאו תפילין שנפגעו כתוצאה 

מהשריפה ◆ בדרך נס הקלפים שבתוכם נשארו שלמים 
וכמעט לא נפגעו
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באזור  באש  עלו  חנויות  שתי 
מרכז ראש פינה. לוחמי האש שהגיעו 
למקום הבחינו כי ישנה בעירה חזקה 
נוספות.  לחנויות  סכנה  יש  וכי  מאוד 

למקום הוזנקו 6 צוותים כולל מנוף.
השרי־ לכיבוי  פעלו  הצוותים 
פה, הגנה על חנויות נוספות ומניעת 

התפשטות האש.
למקום  הוזעק  שריפות  חוקר 
פרוץ  נסיבות  את  לבדוק  מנת  על 

השריפה.
באחת  כי  סיפרו  האש  לוחמי 
שנ־ תפילין  נמצאו  במקום  הסריקות 
בדרך  אך  מהשריפה,  כתוצאה  פגעו 
שלמים  נשארו  שבתוכם  הקלפים  נס 

וכמעט לא נפגעו.

הכנות ב'מאור 
התלמוד' לקראת כנס 

בוגרים היסטורי
בכנס צפויים המשתתפים לצפות במצגת בדברי ימיה 

והקמתה של הישיבה ◆ במקום תערך גלריית זיכרון ענק 
מארבעים שנות הישיבה
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לקראת  ההכנות  נשלמות 
הבוגרים  כנס  ההיסטורי  המעמד 
הישי־ התלמוד',  'מאור  לישיבת 
תורה  של  מגדלור  מהוה  אשר  בה 
למעלה  זה  רחובות  בעיר  וירא"ש 
בעז"ה  עורכת  שנה  מארבעים 
היס־ בוגרים  כנס  הקרוב  ג'  ביום 
מאז  הישיבה  בוגרי  לאלפי  טורי 

היווסדה ועד היום.
בקרב  עצומה  התרגשות 
המ־ לקראת  הישיבה  בוגרי  אלפי 
הישיבה  בוגרי  כנס  האדיר  עמד 
מאר־ למעלה  לפני  היווסדה  מאז 

בעים שנה.
הכנס ההיסטורי יערך בעז"ה 
ביום שלישי הקרוב באולמי סאן-
רבני  בהשתתפות  ים  בבת  סט 
הישיבה  ראש  בראשות  הישיבה 

יצחק  אברהם  רבי  הגדול  הגאון 
צפוי  כמו"כ  שליט"א,  קוק  הכהן 
דרחובות  דאתרא  מרא  להשתתף 
שמחה  רבי  הגאון  הישיבה  ונשיא 

הכהן קוק שליט"א.
לש־ צפויים  האדיר  בכינוס 
השעה  דבר  את  הבוגרים  מוע 
מאת רבני הישיבה ומראש הישי־
שליט"א,  קוק  הכהן  הגרא"י  בה 
המשתתפים  צפויים  בכנס  כמו"כ 
והק־ ימיה  בדברי  במצגת  לצפות 
ומצגת  הק',  הישיבה  של  מתה 
רבי  הגאון  הישיבה  לראש  זיכרון 
זליבנסקי  הערץ  נפתלי  חיים 
גל־ במקום  תערך  וכן  זצוק"ל, 
שנות  מארבעים  ענק  זיכרון  ריית 

הישיבה.
מכל  לצאת  צפויות  הסעות 
המכינה  והועדה  הארץ  רחבי 

נמסר שהכינוס למוזמנים בלבד.
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י-ם: כנס הדיינים השנתי לע"נ מרן 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל

בהנחיית נשיא בית הדין הגדול הרה"ר הגר"ד לאו שליט"א, כנס הדיינים נפתח במושב מיוחד לזכרו 
של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שכיהן במשך שנים רבות כדיין בבתי הדין הרבניים וחבר 

בית הדין הגדול, אשר יום פטירתו יחול בימים הקרובים

מ‡: יר‡ל לבי‡
השנתי  הדיינים  כנס  נפתח  בראשון 
של בתי הדין הרבניים שנערך השנה במלון 
הנחיית  עפ"י  בירושלים.  פלאז'ה  לאונרדו 
לישראל  הרה"ר  הגדול  הדין  בית  נשיא 
במושב  נפתח  הכנס  שליט"א,  לאו  הגר"ד 
הגרי"ש  הדור  פוסק  מרן  של  לזכרו  מיוחד 
רבות  שנים  במשך  שכיהן  זצוק"ל  אלישיב 
הדין  בית  וחבר  הרבניים  הדין  בבתי  כדיין 
הק־ בימים  יחול  פטירתו  יום  אשר  הגדול, 

רובים.
המו־ ולכבוד  החשוב  הכינוס  לקראת 
שב המיוחד לזכרו של מרן הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל, יצא לאור קובץ "משכיל לדוד – פסקי 
מופיעים  בקובץ  אלישיב",  הגרי"ש  מרן 
פסקי דין של נשיא בית הדין הגדול הגר"ד 
הלכתי  נידון  מתקיים  בהם  שליט"א  לאו 
פוסק  מרן  של  ופסיקותיו  בדבריו  מעמיק 

הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
מתפרסמים  הקובץ  בראש  כן  כמו 
לראשונה שני פסקי דין שכתב מרן הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל, הרואים אור לראשונה בקו־

בץ המיוחד.
הפ־ "בדרכי  המיוחד  הפתיחה  מושב 
סיקה של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל" פתח 
הראשי  הרב  השתתפו  בו  הדיינים  כנס  את 
לישראל ונשיא בית הדין הגדול הגאון רבי 
הראשי  והרב  הראש"ל  שליט"א,  לאו  דוד 
רבי  הגאון  הרה"ר  מועצת  נשיא  לישראל 
יצחק יוסף שליט"א, דייני בית הדין הגדול, 
דין,  בתי  אבות  הרבניים,  הדין  בתי  דייני 
שהגיעו  העולם  מרחבי  ודיינים  ראבד"ים 
הגאון  בראשם  בכינוס,  להשתתף  במיוחד 
מוסקבה,  אב"ד  גולדשמידט  פנחס  רבי 
אוס־ סידני  אב"ד  אולמן  יהורם  רבי  הגאון 
אמ־ אב"ד  וולף  אלעזר  רבי  והגאון  טרליה 

סטרדם.
איזירר  חגי  רבי  הגאון  הדיינים  זקן 

בכינוס  להשתתף  ממנו  שנבצר  שליט"א 
בשל חולשתו, מסר את ברכתו למעמד ול־
אלישיב  הגרי"ש  מרן  לע"נ  המיוחד  מושב 

זצ"ל אליו היה מקורב.
הגר״ד  הגדול  הדין  בית  נשיא 
וסיפר  המיוחד  המושב  את  פתח  לאו 
בע־ לפסוק  בבואו  רבות  פעמים  כי 
בבית  לפתחו  הבאים  סבוכים  ניינים 
מרן  של  פסקיו  משמשים  הגדול  הדין 
הלכתית  דרך  כמורי  אלישיב  הגרי״ש 
הפסיקה  בדרך  רבות  ומסייעים  בהירה 
מרן  של  בפסקיו  בעיון  הדין.  בתי  של 
המיוחדת  דרכו  על  רבות  ללמוד  ניתן 
אשר שילבה בין חתירה מתמדת לאמת 
את  לתת  ידע  זאת  עם  ויחד  הטהורה 
המקום הנכון לכל ספק ולכל התלבטות 

במהלך הדיון.
רבי  הגאון  דברים  נשא  מכן  לאחר 
המד־ בית  ראש  שליט"א,  אפרתי  יוסף 
רש להוראה ויד ימינו של מרן פוסק הדור 

דבריו  שבפתח  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש 
למ־ נכנס  הכנס  לפני  כי  לדיינים  סיפר 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  עונו 
דברים  לשאת  הוזמן  כי  לו  ואמר  שליט"א 
מרן  לו  ענה  מחשבה  לאחר  הדיינים.  בכנס 

שר התורה כי זו מצוה להשתתף בכנס.
של  דבריו  את  באר  אפרתי  הגר"י 
מרן  חמיו  של  דבריו  עפ"י  התורה  שר  מרן 
כי  מציין  כשהוא  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש 
כזה  בכינוס  אומר  היה  אלישיב  הרב  מרן 
"המשפט לאלוקים", צריכים את בתי הדין 
וכל עוד שהשלטון לא מתערב ופוגע אתם 

תעשו את מלאכתכם.
את  בדבריו  העלה  אפרתי  הגר"י 
את  וציין  אלישיב  הגרי"ש  מרן  של  זכרו 
הפ־ ולדרך  דיינים  למינוי  בנוגע  הוראותיו 
מזכיר  כשהוא  הדין,  בבתי  שהתווה  סיקה 
עליו  שליט"א  איזירר  חגי  רבי  הגאון  את 
היה סומך מרן הגרי"ש אלישיב בכל נושא 

עולם הדיינות.

בני ברק: 

העירייה תפעל לתקן 
את העירוב לשיטת 

ה'בית יוסף'
בשל בקשת הרבנים: השר דרעי פעל לקידום התקנת 

עירוב בבני ברק על פי שיטת ה׳בית יוסף׳
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הגאון רבי יהודה צארום, גאב״ד 
ביום  פנה  ברק,  בבני  הישיבות  חניכי 
חמישי האחרון ליו"ר ש"ס הרב אריה 
בע־ הגר"ש  מרן  נכדת  בחתונת  דרעי 
דני, כדי שיסייע בנושא התקנת העי־
רוב בבני ברק על פי שיטת בית יוסף.

עם  בנושא  שוחח  דרעי  השר 
הגר"ש בעדני, שאמר לו כי הוא אינו 
העי־ וכי  זה,  בגלל  ברק  בבני  מטלטל 
רוב לפי שיטת בית יוסף חשוב וחיוני 

מאד לציבור הספרדי בעיר, וגם עבור 
האשכנזים הדבר מהווה הידור.

הנחרצים,  הדברים  בעקבות 
פנה הרב דרעי בחתונה לראש עיריית 
בני ברק הרב רובינשטיין וביקש ממנו 
נעתר  העיר  ראש  הנושא.  את  לקדם 
בנושא  רבנים  ועדת  יכנס  כי  ואמר, 
כדי לקדם את התקנת העירוב לציבור 

הספרדי.
הגר"י צארום הפועל רבות בנו־
על  דרעי  הרב  לשר  בחום  הודה  שא, 

פועלו המהיר בנושא החשוב.

בני ברק תשלם 
עשרות מיליוני 
שקלים לפולשים

תכנית לבניית 1,400 דירות בכ־50 בניינים תקבל תוקף 
בעוד כחודשיים, אך לפני עליית הדחפורים על הקרקע 
תפצה העירייה כ־150 מחזיקים בשטח, רובם ללא היתר
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די־  1,400 לבניית  תוכנית 
מע־ באחת  בניינים   50 בכ־ רות 
של  האחרונות  הקרקע  תודות 
האח־ לישורת  הגיעה  ברק  בני 
בתוך  תוקף  לקבל  וצפויה  רונה, 
עליית  לפני  אולם  כחודשיים. 
תצטרך  הקרקע  על  הדחפורים 
ברק,  בני  של  הכלכלית  החברה 
העי־ בבעלות  עירונית  חברה 
מחזיקים   150 כ־ לפצות  רייה, 
של  כולל  בסכום  בשטח  שונים 
כמה עשרות מיליוני שקלים, כך 
שנחתם  הפיתוח  מהסכם  עולה 
מקרק־ רשות  ובין  העירייה  בין 
פורסם  אשר  (רמ"י),  ישראל  עי 

ב"כלכליסט".
 מדובר במתחם החולש על 
המו־ באזור  דונם   103 של  שטח 
סכים בשכונת פרדס כץ, ממזרח 
בני  של  החדש  העסקים  למתחם 
הצפוני  הגבול   .(BBC) ברק 
הירקון,  רחוב  הוא  המתחם  של 
והחשמו־ ממזרח  המכבים  רחוב 
בשטח  יש  כיום  ממערב.  נאים 
שונים  ומבנים  מוסכים  בעיקר 
מסורתית.  לתעשייה  המשמשים 
הק־ ייעוד  את  משנה  התוכנית 
לבנות  ותאפשר  למגורים,  רקע 
עד  של  בגובה  בניינים  במקום 
6.5 קומות. ההערכה היא כי ית־
 6,200 כ־ החדשה  בשכונה  גוררו 

איש.

לאחר  ההערכות,  פי  על 
שווי  צפוי  לתוכנית  התוקף  מתן 
מיליון   425 לכ־ להגיע  הקרקע 
משווייה  שניים  פי  בערך  שקל, 
יתח־ משיווקה  ההכנסות  היום. 
לקו בין עיריית בני ברק לרשות 
עוד  אך  (רמ"י),  ישראל  מקרקעי 
תשלו־ מהסכום  ינוכו  זה  לפני 
מחזיקים   150 לכ־ פיצויים  מי 
נחשבים  רובם   - בשטח  שונים 
בחרי־ בנו  אחרים  פולשים, 
חרגו  או  היתר  ללא  בנייה,  גות 

מהוראות התוכנית בשטח.
בין  סוכם  הפינוי  מתווה   
בני  של  הכלכלית  לחברה  רמ"י 
החכירה  הסכם  במסגרת  ברק 
קיבלה  במסגרתו  הצדדים,  בין 
על  זכויות  הכלכלית  החברה 
עצמה  על  לקחה  גם  אך  הקרקע, 
את עלות פינוי 150 מחזיקי הק־
נודע  ל"כלכלסט"  במקום.  רקע 
כי החברה הכלכלית כבר הגיעה 
מחזי־ עם  הסכמים  של  לשורה 
להליכים  במקביל  הקרקעות,  קי 
שגם  אחרים,  נגד  משפטיים 
בפסיקה  להסתיים  צפויים  הם 
בתמורה  לרוב  פינוי,  שתאפשר 
תקבל  התוכנית  כאשר  לפיצוי. 
תש־ הכלכלית  החברה  תוקף, 

ווק את הקרקע לקבלנים והכסף 
יתר  הפיצויים.  למימון  ישמש 
יחו־ הקרקע  משיווק  ההכנסות 
העירייה  בין  שווה  באופן  לקו 

לרמ"י.

ישראכרט מקפיצה את העמלות 
לשימוש בכרטיס אשראי בחו"ל

ישראכרט מייקרת את השימוש בכרטיסים בחו"ל, כולל בקניות ברשת ◆ חברת האשראי גם מייקרת 
את דמי הכרטיס ב־31%, וכמעט מכפילה את תעריף השימוש בכרטיסי דביט
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כרטיסי  חברת  של  ללקוחות 
הוד־ את  שיפתחו  ישראכרט  האשראי 
הפתעה:  צפויה  יולי  לחודש  החיוב  עת 
לע־ צפויות  בכרטיס  השימוש  עלויות 
לות החל בספטמבר. הרקע למהלך הוא 
מת־ באפריל,  שהונפקה  שישראכרט, 
חברת  מצד  תעריפים  ייקור  עם  מודדת 
איומים  ועם  שב"א,  התשלום  תשתית 
התשלום  אפליקציות  מצד  תחרותיים 
מאז  ירד  המניה  מחיר  הבנקים.  של 

ההנפקה ב־10%.
לתו־ שייכנס  החדש  מהתעריפון 
כי  עולה  מחודשיים  פחות  בעוד  קף 
הזו  המגמה  את  מנצלים  בישראכרט 

המטבע  המרת  תעריף  את  ומעלים 
בישראכרט  מנגד,   .2.7% ל־  2.3% מ־־
מוזילים את עמלות משיכת מטבע חוץ 
 .3.5% ל־  3.9% מ־ בחו"ל  מכספומטים 
לעמ־ מודעים  כבר  שהישראלים  אלא 
בחו"ל  מזומן  של  הגבוהה  המשיכה  לת 
אשראי  בכרטיס  לשלם  מעדיפים  ולכן 
שה־ שברור  כך  עמם מזומן,  להביא  או 
של  זו  היא  יותר  המשמעותית  עמלה 

המרת המטבע.
מול  קו  מיישרת  ישראכרט  בנוסף,   
כאל, שכבר כיום גובה עמלה של 3.5% על 
מקס  בעוד  בחו"ל,  מכספומט  כסף  משיכת 
דווקא הזולה ביותר בעמלה זו מבין שלוש 

החברות וגובה רק 3%.
 ישראכרט אמנם מייקרת משמעותית 

ליתר  בכ־17%  המט"ח,  המרת  עמלת  את 
היא  של 2.7%  עמלה  שיעור  עם  אך  דיוק, 
במקס  החברות.  שלוש  מבין  הזולה  עדיין 
עמלת המרת המט"ח בתעריפון עומדת על 

3%, ובכאל העמלה היא 2.8%. 
עוד עולה כי ישראכרט תייקר גם את 
דמי  בכרטיסים.  החודשיים  השימוש  דמי 
בנקאי,  כרטיס  למחזיקי  המקומי  הכרטיס 
שהם רוב הלקוחות, יעלו מ־13.16 ל־17.22 
לאחר  זאת  של 30%.  זינוק   – בחודש  שקל 
השימוש  דמי  את  החברה  ייקרה  שבינואר 
ניתן  שלא  המקומי,  ישראכרט  בכרטיס 
בנ־ חוץ  כרטיס  למחזיקי  בחו"ל,  לשימוש 
קאי, ב־20% — ל־15.9 שקל בחודש, והפ־

חיתה את דמי הכרטיס למחזיקי הכרטיסים 
הבינלאומיים.
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נועם 1 בשבת ובחו"ל
משפח־ 'חופשה  המילים  צמד 
תית' גורם לכולנו לחשוב מיד על הר 
ההוצאות שמחכה לנו בסגירת החופ־
שה, ברגע שנחזור לבית אל המציאות. 
השנה יש לכם הזדמנות נדירה לחו־
פשה משפחתית מפנקת וכשרה למה־
דרין באחד מהמקומות היפים בעולם, 
העו"ש  את  תגלו  לבית  וכשתחזרו 

בדיוק כמו קודם החופשה.
חברת אפיקים המשווקת הבלעדית 
במ־ יוצאת   1 נעם  השבת  מיניבר  של 
כל  את  להעיף  שיכול  מטיס  קיץ  בצע 

חלומית  לחופשה  המשפחה 
הנ־ עוצרי  הקרפטים  בהרי 

שימה.
אז אם התלבטתם אם לש־
איכות  ואת  הבית  את  דרג 
ומ־  1 נעם  ולרכוש  החיים 
עשיתם  לא  עדייןן  מה  שום 
את  הרגע  תזרקו  תזה,  את 
למ־ (עדיף  לפח  הבקבוקים 
חזורית) ורוצו להזמין את בר 
המים נעם 1 שיסגור לכם את 

הפינה בשבת ובחול, מים חמים וקרים 
בשפע, ותכנסו להגרלה ענקית על חו־

פשה משפחתית בהרי הקרפטים.
גם  וגם.  גם  נהנים  רק,  אין  השנה 
ממים חמים, גם מקרים גם בשבת וגם 
בחול, גם משלל אטרקציות, וגם מנו־
חו־ לכם  שיסדרו  נשימה,  עוצרי  פים 
הרבה  תשכחו  שלא  משפחתית  פשה 
זמן. הזמינו עכשיו וטוסו לקיץ משגע 

במתנה 
http://bit.ly/2S5E5Iq-noam1

שיא המדוזות – עוד לפנינו
מדוזת "החוטית הנודדת" מגיעה לים התיכון מהאוקיינוס ההודי דרך תעלת סואץ ◆ באוגוסט הנחיל יעלם

מ‡ פ. יוחנן
מי שביקר בימים האחרונים בחוף הים 
בתוך  הגדול  המדוזות  בנחיל  נתקל  בוודאי 
המים, או במדוזות שנפלטו אל החוף. בשפה 
המקצועית קוראים לזן הנפוץ ביותר בחופי 
ארצנו "חוטית נודדת". זהו זן טרופי שנפוץ 
בעיקר באוקיינוס השקט ובאוקיינוס ההודי, 
בשנים  אך  סואץ,  תעלת  דרך  אלינו  ומגיע 
ישראל  בחופי  לבקר  התחילו  האחרונות 
ובצבעים  בגדלים  מדוזות,  של  נוספים  זנים 

שונים.
אם מתבססים על הדיווחים הרשמיים 
של המכון לחקר ימים ואגמים, הנחיל העי־
של  במרחק  נמצא  עדיין  המדוזות  של  קרי 
שה־ שייתכן  כך  מהחוף,  מטרים  מאות  כמה 
כאמור,  הקרובים,  בימים  לפנינו.  עוד  שיא 
המגיעות  המדוזות  במספר  החמרה  צפויה 
לקו החוף, אך הבשורה הטובה היא כי ברוב 
בין  בחופים  הענק  נחלי  נשארים  המקרים 
שבועיים לשלושה שבועות, ובאוגוסט מכת 

המדוזות תהיה מאחורינו.

הישגים רפואיים יוצאי דופן לפגייה של המרכז הרפואי 
מעיני הישועה

מספר הפגים מהגבוהים בישראל ◆ אפס היפגעות מוחית בשנה החולפת ◆ העתק מודל העבודה לכלל בתי החולים בישראל 

חרי בכ :‡מ
מוצלחת  שנה  מסכמים  הישועה'  'מעייני  הרפואי  במרכז  בפגייה 
עוברים  בפגייה  ארציים.  שיאים  שבירת  הכוללת  בס"ד,  חיים,  ומצילת 
מידי שנה בין 300 ל-400 תינוקות, בהם עד כ-90 פגים מתחת למשקל 
קטנים  גם  לנו  יש  ביניהם  במיוחד.  לקטנים  הנחשבים  גרם –  של 1.750 

במיוחד פחות מקילו.
 3 מתוך  אחד   – בפגייה  בכיר  רופא  הרצליך,  יעקב  ר'  הד"ר 
ניאונטולוגים – מתגורר בבני ברק. הוא למד בישיבות נחשבות, בהן 'חב־
רון גאולה' ואחר כך למד רפואה במשך 14.5 שנים, כולל רפואת ילדים 

ורפואת פגים.
בשיחה איתו השבוע הוא לא פסק מלהודות לקב"ה על ההצלחות 
סמך  שעל  כך  כדי  עד  גדולה,  הצלחה  ב"ה  לנו  במחלקה: "יש  הגדולות 
בקרות שהתקיימו אצלנו ע"י ראשי מערכת הבריאות, הומלץ להעתיק 
את השנה  את הטיפול כפי שהצוות שלנו פיתח בכל הפגיות בישראל. 
כגון  מדהימים  הישגים  עם  גדולה  דשמיא  בסייעתא  סיימנו  שעברה, 
לידה בשבוע ה-23, שזה דבר שנקרא בעולם הרפואי 'גבול החיּות'  וכן 
שבוע 24 במשקל 520 גר' עד כדי כך שיש מרכזים רפואיים שאומרים 
שזה חסר סיכוי. בלידות הללו התינוקות שוחררו לביתם בריאים ושל־

מים ללא דימום בראש שזה יוצא דופן במונחים רפואיים".
לדברי ד"ר הרצליך, "אחת הבעיות הנפוצות בקרב פגים היא די־
מום במוח, בגלל שהכלי דם רגישים ומועדים לפורענות – ואחד הנזקים 

הן  ו-3-4  'קל'  נחשב  זה   1-2 דרגה  סוגים:  ל-4  שמתחלק  דימום  הוא 
דרגות קשות. בשנה החולפת סיימנו עם 0 מקרים של דרגה 3-4. אין אף 

מרכז רפואי באזורנו שהגיע למצב כל כך טוב".

אבל לא מדובר רק סייעתא דשמיא אלא גם בשלוחי המקום, מלא־
כים בלבן, שעושים עבודה נכונה: כדי לקבל פג חדש לפגייה יש צורך 
לשבוע 30  מתחת  שנולד  מי  כל  לכך,  בהתאם  הגנה.  שכוללת  בעבודה 
הוא  בנוסף,  רופא.  כולל  בכיר",  "צוות  בידי  מתקבל  הישועה'  ב'מעייני 
מוכנס לשקית ייעודית מיוחדת שתשמור על חום גוף, משתמשים עבורו 

במזרן חימום חד פעמי ולא מטלטלים את התינוקות במשך 72 שעות.
"נמצא כי פגים שמגיעים עם חום גוף נמוך מדממים בראש ופגים 
היינו  בעבר  ומשמעותית.  מהירה  מאוד  בצורה  הגוף  חום  את  מאבדים 
מקבלים לפגייה תינוקות עם חום של 34.9-35, היום ב"ה אנחנו מקבלים 
אותם לפגיה עם חום של 36.5 שזה הסטנדרט – וכל זאת בזכות העבודה 

לשמירת חום הגוף שהוא דבר חשוב וקריטי".
בנוסף, הפגייה ב'מעייני הישועה' מוחשכת באופן קבוע כדי למנוע 

גירוי מהתינוקות מאחר והגירוי פוגע במוח הפג". 
 "בחודש האחרון הפגייה הייתה בתפוסה מלאה, עם 13 פגים קט־
נים ( פחות מ 1750 גר') חדשים – שזה ממוצע שנתי לפעמים אצל בתי 
להציל  כדי  עוד  אותה  להגדיל  שואפים  אנחנו  זאת,  עם  אחרים.  חולים 

נפשות בישראל".
של  לזכותם  נזקפים  הרפואיים  ההישגים  כי  מדגיש  הרצליך  ד"ר 
מנהל האגף ד"ר *דניאל לובין,* מנהל טיפול נמרץ ילודים ד"ר *זיו הר־

מתי* והאחות האחראית הגב' *טניה קוגן,* הפועלים ללא לאות מסביב 
לשעון ביצירתיות ובמסירות יוצאת דופן עד לתוצאות האמורות.
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hillel@lehmaaseh.com
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רובח

מןחמחויזניבימח
̂יúום: י‰וע פרוכטר
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רובח

עויזנייבירברכובעמחוביביםמונחנוחיועמעמ
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רובח

ירופביםוומומבנסיעזמבערמובןחרוכימררןרר
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רובח

כנסמועוטובובחוריוורן
̂יúום: úומי טריכטר
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רובח

ובויזניבסעוחוממסיב
̂יúום: יוסי úוי
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רובח

מרמונכיםנמח
̃ובי ̂יúום: י‰ו„‰ פר


