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שוטר העיד עדות שקר נגד חרדים – והתפטר 
» השוטר שיקר בעדותו בשני מקרים שונים 
של  כזו  התנהלות  השוטר:  על  השופט   «

שוטר מדירה שינה מעיני

עלילות שוא

זעם בלבנוןסערת השבתהוסרו המכשולים
בית המשפט המחוזי דחה את 

עתירת חברי כנסת מהליכוד נגד 
המיזוג עם כולנו

ח''כ הרב אייכלר: חלק  מראשי 
הרשויות מהימין שכחו מה זה 

להיות יהודים

אחרי הודעת ארה''ב כי תטיל סנקציות 
על שני חברי פרלמנט, זעמו במדינה: 
"מתקפה נגד המדינה ונגד הפרלמנט"

לחץ 
נוסף
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שערים יציגים

ובפנים  בהרים   ויב חם  היום: 
החוף.  במיור  והביל   ה‡ר
ברוב  כב„ים  חום  עומסי  יררו 

ה‡זורים.

 ויב חם   להיו יוסיף  מחר: 
והביל   ה‡ר ובפנים  בהרים 
במיור החוף. יררו עומסי חום 

כב„ים ברוב ה‡זורים.
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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„

ימים ˜ים ל‡ר„ו‡ן
ימים  ידע  ארדואן,  טאיפ  רג'יפ  טורקיה,  נשיא 

הטורקית  הכלכלה  בהם  ימים  אלו  היו  יותר.  יפים 

במדי־ ההשקעות  השתאות.  מעורר  בקצב  צמחה 

אחר  שדרוג  ועברו  לנקיים  הפכו  הרחובות  זינקו,  נה 

שדרוג. בהמשך הוקם גם נמל תעופה גדול והאזרחים 

הטורקים היו מרוצים. זה הוכיח את עצמו בבחירות. 

מפ־ מפלגתו,  ואנשי  ארדואן  נבחרו  פעם  אחר  פעם 

לגת "הצדק והפיתוח", לתפקידים הבולטים במדינה, 

תוך דחיקת מתחריהם. הקשר עם מדינות העולם היה 

סביר אף הוא. ארדואן אומנם לא פספס מעולם הזדמ־

נות להסתכסך עם מדינות האזור, מסוריה ומצרים ועד 

ישראל, אך בהחלט ניתן היה לומר כי ארדואן מצליח 

וצ־ הרעועה  כלכלתה  על  סוריה  את  היטב.  להסתדר 

באה הזניח הוא לא היה צריך. גם את מצרים לא. את 

הצבא  מקסימום  אבל  אומנם,  צריך  היה  הוא  ישראל 

יהיה פחות חזק. את הפיגועים שמתכנן דאע"ש לבצע 

בארצו ישראל ממילא מסכלת, כך שלכך ארדואן לא 

היה צריך לדאוג.

בקשר  היה  הוא  בעולם  הגדולות  המעצמות  עם 

טוב. בין עם סוריה. בין עם הסינים והכי חשוב - עם 

האמריקנים.

מאז הכול השתנה. הכלכלה מדשדשת. הבחירות 

עם  והקשר  אנשיו  של  לתבוסתם  הובילו  האחרונות 

מעולם  ארה"ב,   - ובאזור  בעולם  החשובה  המעצמה 

הטורקי  החוץ  משרד  אתמול  יותר.  גרועה  הייתה  לא 

פרסם קריאה נואשת לארה"ב, בבקשה כי לא תערער 

את היחסים בין המדינות. לו יהי.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

במ˜ום מרימים י„יים  
זעזע את כולם מעצרו של האברך בבית שמש שנסחב באכ־

זריות בפאותיו. מהיכרות אישית מדובר באברך יקר ועדין שה־

ביטוי "לא מסוגל לפגוע אפילו בזבוב", נאמר עליו. ודווקא אליו 

נטפלו השוטרים וגררו אותו בפאותיו למעצר עד לאחר השבת, 

תוך כדי הסעתו בכוח בשבת למגרש הרוסים.

בתקופה האחרונה אנו עדים שוב ושוב לאלימות קשה של 

בעומר  ל"ג  בערב  הבחור  של  בהכאתו  מפגינים.  כלפי  שוטרים 

ובמקרים אחרים. כמובן שאין לצפות כי השוטרים המכים ייענ־

שו. התיק ייסגר יום אחד "מחוסר הוכחות", או "חוסר ענין לצי־

בור" וכדו'.

במצלמה,  מצויד  אדם  כל  שכמעט  הוא  כיום  שהשתנה  מה 

מה שגורם לתיעוד רב של מקרי אלימות, וגם לחשש מסוים של 

השוטרים מתיעוד מעשיהם, אבל למי שזוכר או מכיר את ההיס־

טוריה, אלימות משטרתית תמיד היתה וברמה גדולה עוד יותר, 

ע"ע ההפגנות ברח' בר אילן ועוד קודם לכן בכביש רמות, והק־

שישים שבינינו עוד זוכרים את ההפגנות בכיכר השבת. 

היו  השוטרים  אז  אבל  ההפגנות,  מאותן  תיעוד  ואין  כמעט 

מכים באלות כבדות ושוברים עצמות, מה שכבר לא נראה כיום 

(רק לפני עשר שנים בפינוי עמונה קיבלנו תזכורת קשה מה קורה 

כששוטרים משתמשים באלות).

אבל  שוטרים,  מצד  לאלימות  הצדקה  שום  שאין  כמובן 

על כל אחד לזכור כי שוטר המגיע להפגנה, אינו אדם עדין שמ־

גיע לבצע תפקיד עדין, ברוב המקרים מדובר באנשים כוחניים 

שנשלחים להשליט סדר בכוח, אז אין להתפלא כי הם מפעילים 

כוח רב, ומה גם שלפעמים יש מי שדואגים להתגרות בהם ולה־

ציק להם, עד שהם מתפרצים. שלא לדבר על קריאות "נאצים" 

שכאשר הן נשמעות לעבר יהודים, אין לך הכחשת שואה גדולה 

מזו. (נסו לדמיין מה היה מתרחש אם יהודים היו מנסים להפגין 

מול שוטרים נאצים...)

נטורי  מראשי  לאחר  פעם  אמר  מבריסק  הרב  כי  מסופר 

הרי  כי  הרב,  לו  הסביר  לתמיהתו  גדול",  "ציוני  הוא  כי  קרתא, 

בחו"ל לא היה מעז להפגין מול שוטרים גויים, כי אלו היו הורגים 

אותו (או רק כמעט הורגים אותו), ואילו כאן בארץ הוא מפגין כי 

יודע ששוטרים יהודים מקסימום יכו אותו מכות חזקות, "אז אם 

אתה סומך על רחמנותם, הרי שאתה ציוני גדול".

לכל מי שמתלונן על אלימות השוטרים, ניתן רק לומר כפי 

מיד  תרים  ידיים,  שמרימים  "במקום  הסבתות  אומרות  שהיו 

אלימות  מקרוב  לחוש  חפץ  שאינו  מי  לכל  טובה  עצה  רגליים", 

משוטרים – ראית שוטר, תרים רגליים ותתרחק. אם לא התרח־

קת, אל תתפלא שחטפת.

// בר המערכ„
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 Dooris
ליהנות מהמראה 
להירגע מהשקט.

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

100% פולימר 
ללא מעורבות 

עץ

מבודדת 
 תרמית 
חום / קור

 אקוסטית 
42 דציבל 

היחידה בארץ

מוגנות 
לחלוטין ממים

15 שנות 
אחריות

15
עיצובים 
בלעדיים
בישראל
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תחת מעטה סודיות: 

ברק ועמיר פרץ נפגשו
בחשאיות ואף ללא תמונה משותפת, עמיר פרץ ואהוד ברק נפגשו אתמול ודנו 

על שת''פ אפשריים

מ‡: ח. פרנ˜ל
פרץ  עמיר  העבודה  יו''ר 
מי  עם  (רביעי)  אתמול  נפגש 
שכיהן בתפקיד בעבר, וכיום יו''ר 
ברק.  אהוד  דמוקרטית,  ישראל 
של  בחינה  היא  הפגישה  מטרת 
לק־ משותפת  לריצה  אפשרות 
ראת הבחירות. בעקבות היחסים 
הוחלט  השניים  בין  המתוחים 
בסביבתם שלא לקיים את הפגי־
של  בביתו  או  העבודה  בבית  שה 

לאור  נייטרלי.  במקום  אלא  ברק 
במשרדו  הפגישה  קוימה  זאת 
ברמת  אלמליח  אושי  עו''ד  של 
גן, מי שנחשב למקורבו ויד ימינו 
של ברק. "ישנה חשדנות טבעית 
פרץ  מקורבי  הודו  השניים",  בין 

וברק.
הוצאה  לא  הפגישה  בסיום 
תמונה משותפת לעיתונות כנהוג, 
התנהלה  הפגישה  כי  נמסר  אך 
השניים  וכי  חיובית  באווירה 

בימים  ולדבר  להמשיך  סיכמו 
הקרובים.

היא  ברק  עם  הפגישה 
פרץ  של  המשך למשא הפגישות 
השמאל-  מפלגות  ראשי  כל  עם 
מרכז. לפני כן נפגש ברק עם יו''ר 
מרצ ניצן הורוביץ ויו''ר כחול לבן 
היא  הפגישות  מטרת  גנץ.  בני 
סיכום בו חפץ פרץ, לפיו לא ית־
קיפו מפלגות השמאל מרכז אחת 

את השנייה.

ח"כ הרב ישראל אייכלר:

"ראשי רשויות בימין שכחו מה 
זה להיות יהודים"

בתגובה לאישור הפעלת התח''צ ברמת גן אמר הרב אייכלר כי "ראשי ערים 
מהליכוד עלו על גל האיבה נגד כל הקדוש והיקר"

מ‡: ח. פרנ˜ל
השבת  לחילולי  בתגובה 
ח"כ  אמר  הארץ  ובערי  גן  ברמת 
"לאחרו־ אייכלר:  ישראל  הרב 
השגריר  שאמה,  כרמל  חזר  נה 
האנטישמיות.  ספוגת  מאונסק"ו 
אנטישמיות  נגד  נלחם  הוא  שם 
הוא  כאן  חרוץ.  כישלון  וכשל 
היהדות  נגד  האיבה  ברוח  נסחף 
החרדים"  ו"פלישת  והשבת 
החל־ את  שמזכיר  מה  גן.  לרמת 
הפו־ היהודים  נגד  אונסק"ו  טות 

לשים לירושלים".
גלויות  מלחמה  "הכרזות 
רק  שלא  וההלכה,  התורה  נגד 
לבד,  והכופרים  הרפורמים  מצד 
ה"מסורתיים"  מצד  גם  אלא 
והימין הפוליטי, זו תופעה חדשה 
מש־ מותקפת  ההלכה  ומסוכנת. 
חמי־ ועד  מליברמן  ומימין,  מאל 
שה ראשי ערים מן הליכוד שעלו 
על גל האיבה נגד היהדות ושומ־

ריה. נוצרה כאן אוירה כללית של 
משמאל  וחצופה  גלויה  מלחמה 
ומימין כאחד. הימין נגרר למלח־
מה גלויה נגד התורה. נקוה שכו־
לם יקבלו תשובה יהודית מוחצת 
בקלפי. על כל איש פוליטי לדעת 
כי לא נשכח ולא נסלח. יום יבוא 
ונפרע ממנו בדרך פוליטית ארו־
לא  החרדית  היהדות  טווח.  כת 
לשום  בעתיד  פוליטית  יד  תיתן 
שומרי  נגד  וידיח  שיסית  גורם 

הדת".
הדגיש:  אייכלר  הרב  ח"כ 

רוצים  אינם  הימין  אנשי  "רוב 
מלחמה בחרדים. גם בשמאל יש 
שמחפשים  רבים  אנשים  היום 
הבעיה  ליהדות.  להתקרב  דרך 
בת־ הנושבת  התועבה  ברוח  היא 
המשפטית  בדיקטטורה  קשורת, 
זה  שמזינים  הפוליטית,  ובביצה 

את זה בדלק השנאה ליהדות".
"לא רק "השמאל שכח מה 
זה להיות יהודים" אלא גם "הימין 
איננה  לתורה  שהשנאה  שכח 
ישראל  הרב  ח"כ  אמר  יהדות", 

אייכלר.

לחץ כאן לפרטים
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ברק ועמיר פרץ נפגשו
בחשאיות ואף ללא תמונה משותפת, עמיר פרץ ואהוד ברק נפגשו אתמול ודנו 

על שת''פ אפשריים

מ‡: ח. פרנ˜ל
פרץ  עמיר  העבודה  יו''ר 
מי  עם  (רביעי)  אתמול  נפגש 
שכיהן בתפקיד בעבר, וכיום יו''ר 
ברק.  אהוד  דמוקרטית,  ישראל 
של  בחינה  היא  הפגישה  מטרת 
לק־ משותפת  לריצה  אפשרות 
ראת הבחירות. בעקבות היחסים 
הוחלט  השניים  בין  המתוחים 
בסביבתם שלא לקיים את הפגי־
של  בביתו  או  העבודה  בבית  שה 

לאור  נייטרלי.  במקום  אלא  ברק 
במשרדו  הפגישה  קוימה  זאת 
ברמת  אלמליח  אושי  עו''ד  של 
גן, מי שנחשב למקורבו ויד ימינו 
של ברק. "ישנה חשדנות טבעית 
פרץ  מקורבי  הודו  השניים",  בין 

וברק.
הוצאה  לא  הפגישה  בסיום 
תמונה משותפת לעיתונות כנהוג, 
התנהלה  הפגישה  כי  נמסר  אך 
השניים  וכי  חיובית  באווירה 

בימים  ולדבר  להמשיך  סיכמו 
הקרובים.

היא  ברק  עם  הפגישה 
פרץ  של  המשך למשא הפגישות 
השמאל-  מפלגות  ראשי  כל  עם 
מרכז. לפני כן נפגש ברק עם יו''ר 
מרצ ניצן הורוביץ ויו''ר כחול לבן 
היא  הפגישות  מטרת  גנץ.  בני 
סיכום בו חפץ פרץ, לפיו לא ית־
קיפו מפלגות השמאל מרכז אחת 

את השנייה.

ח"כ הרב ישראל אייכלר:

"ראשי רשויות בימין שכחו מה 
זה להיות יהודים"

בתגובה לאישור הפעלת התח''צ ברמת גן אמר הרב אייכלר כי "ראשי ערים 
מהליכוד עלו על גל האיבה נגד כל הקדוש והיקר"

מ‡: ח. פרנ˜ל
השבת  לחילולי  בתגובה 
ח"כ  אמר  הארץ  ובערי  גן  ברמת 
"לאחרו־ אייכלר:  ישראל  הרב 
השגריר  שאמה,  כרמל  חזר  נה 
האנטישמיות.  ספוגת  מאונסק"ו 
אנטישמיות  נגד  נלחם  הוא  שם 
הוא  כאן  חרוץ.  כישלון  וכשל 
היהדות  נגד  האיבה  ברוח  נסחף 
החרדים"  ו"פלישת  והשבת 
החל־ את  שמזכיר  מה  גן.  לרמת 
הפו־ היהודים  נגד  אונסק"ו  טות 

לשים לירושלים".
גלויות  מלחמה  "הכרזות 
רק  שלא  וההלכה,  התורה  נגד 
לבד,  והכופרים  הרפורמים  מצד 
ה"מסורתיים"  מצד  גם  אלא 
והימין הפוליטי, זו תופעה חדשה 
מש־ מותקפת  ההלכה  ומסוכנת. 
חמי־ ועד  מליברמן  ומימין,  מאל 
שה ראשי ערים מן הליכוד שעלו 
על גל האיבה נגד היהדות ושומ־

ריה. נוצרה כאן אוירה כללית של 
משמאל  וחצופה  גלויה  מלחמה 
ומימין כאחד. הימין נגרר למלח־
מה גלויה נגד התורה. נקוה שכו־
לם יקבלו תשובה יהודית מוחצת 
בקלפי. על כל איש פוליטי לדעת 
כי לא נשכח ולא נסלח. יום יבוא 
ונפרע ממנו בדרך פוליטית ארו־
לא  החרדית  היהדות  טווח.  כת 
לשום  בעתיד  פוליטית  יד  תיתן 
שומרי  נגד  וידיח  שיסית  גורם 

הדת".
הדגיש:  אייכלר  הרב  ח"כ 

רוצים  אינם  הימין  אנשי  "רוב 
מלחמה בחרדים. גם בשמאל יש 
שמחפשים  רבים  אנשים  היום 
הבעיה  ליהדות.  להתקרב  דרך 
בת־ הנושבת  התועבה  ברוח  היא 
המשפטית  בדיקטטורה  קשורת, 
זה  שמזינים  הפוליטית,  ובביצה 

את זה בדלק השנאה ליהדות".
"לא רק "השמאל שכח מה 
זה להיות יהודים" אלא גם "הימין 
איננה  לתורה  שהשנאה  שכח 
ישראל  הרב  ח"כ  אמר  יהדות", 

אייכלר.

לחץ כאן לפרטים

mailto:DoorisDelet@gmail.com
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להזמנות ולקבלת פרוספקט מפורט חייגו:

בשם ה' נעשה ונצליח

מטעמי השבת

מרחצאות חמים
 החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט | ילד הפלא דודי לינקר 

הפייטן ר' אליהו אוזן | הקלידן שייע ברים  ובעלי מנגנים מובחרים

הפייטן ר' אליהו אוזןילד הפלא דודי לינקר

הקלידן שייע ברים (בלגיה)המרצה ר' מאיר שוורץ

יל

המ

אחרוניםחדרים 

עונג שבת 
במחיר 
מדהים

חבילת סופ"ש
פרשת בלק

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

עונג
במ

מדה בצאת השבת

השבת

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

פרשת בלק
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חמאס ערך תרגיל פתע המדמה 
תקיפה ישראלית ברצועת עזה
ארגון הטרור פרס מחסומים ברצועת עזה, הטיל עוצר וסגר את הגבולות ◆ 

נבדק האם מדובר בתרגיל של חמאס המדמה תקיפה של ישראל

מ‡: מ. יו„
בליל  ערך  חמאס  ארגון 
גדול  פתע  תרגיל  האתמול  יום 
המדמה איום ביטחוני ברצועת 
הועלתה  מהתרגיל  כחלק  עזה. 
בר־ עוצר  והוטל  הכוננות  רמת 
את  חמאס  סגר  בנוסף  חובות. 
והיבשתיים.  הימיים  הגבולות 

בעזה  הביטחון  מנגנוני  כן  כמו 
שלהם  הכוננות  רמת  את  העלו 
בצ־ פתאומי  באופן  והתפרסו 
נמסרו  טרם  ברצועה.  מתים 
נבדקת  אך  המצב  על  פרטים 
בתרגיל  שמדובר  האפשרות 
לר־ ישראלית  כניסה  שמדמה 

צועת עזה.
דובר משרד הפנים בעזה, 

איאד א-ברים, הודיע כי תרגיל 
פתע מדמה איום ביטחוני גדול 
בדיקת  במסגרת  זאת  ברצועה, 
הביטחון  מנגנוני  של  המוכנות 
התרגיל  במהלך  חמאס.  של 
ביער  גדולה  שריפה  פרצה 
כתוצאה  עזה,  בעוטף  כיסופים 
מהר־ שהופרח  תבערה  מבלון 

צועה.

מעל 30 שנות מאסר למחבלים 
שרצחו את ינאי ויסמן הי"ד

שני המחבלים, וחבר חוליה שלישי, דקרו אזרח ישראלי ופצעו אותו קשה, 
ולאחר מכן דקרו למוות את סמ"ר ויסמן, שנאבק עמם כדי למנוע את המשך 

הפיגוע ◆ התביעה הצבאית ביקשה מאסרי עולם ותערער

מ‡: מ. יו„
בעופר  הצבאי  המשפט  בית 
מאסר  שנות  ו-32   35 אתמול  גזר 
המחב־ חוליית  מחברי  שניים  על 
לים, שביצעה את הפיגוע במתחם 
בפב־ בנימין  בשער  לוי  רמי  סניף 
רואר 2016, שבו נרצח סמ"ר ינאי 
ישראלי.  אזרח  ונפצע  הי"ד  ויסמן 
על חבר החוליה השלישי נגזרו מו־

קדם יותר השנה 35 שנות מאסר.
קטינים,  המחבלים  שלושת 
מוות  בגרימת  הורשעו  ושלושתם 
בכוונה - העבירה המקבילה לרצח 
במשפט הצבאי. התביעה הצבאית 
לשלושה,  עולם  מאסר  ביקשה 
בית  החלטת  על  לערער  ובכוונתה 
המשפט היום, כשעל גזר הדין שנ־
קבע מוקדם יותר השנה כבר הוגש 

ערעור.
בעניינם  הדין  הכרעת  לפי 
של חברי החוליה, השלושה תכננו 
יהודים  נגד  דקירה  פיגוע  לבצע 
בני־ בשער  המסחרי  במתחם 
בסכינים.  כך  לשם  והצטיידו  מין, 
באורח  פצעו  המחבלים  תחילה 
במת־ שהיה  ישראלי  אזרח  קשה 

את  למוות  דקרו  מכן  ולאחר  חם, 
ויסמן בן ה-21, שהיה אז בחופשה 
נאבק  ויסמן  חמוש.  ולא  מהצבא 

המשך  את  וסיכל  המחבלים  עם 
הפיגוע. על תפקודו באירוע קיבל 

צל"ש מפקד פיקוד המרכז.

12-

MI

02-5476999

לפרטים 
לחץ כאן!
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עמיר פרץ מציע ללוי אבקסיס 
ריצה משותפת בבחירות 

מ‡: ח. פרנ˜ל
למרות שנפגש אתמול (רבי־
דמוקרטית  ישראל  יו''ר  עם  עי) 
גוברות  ידיעה),  (ראה  ברק  אהוד 
כי  הפוליטית  במערכת  ההערכות 
בבחירות  יחד  ירוצו  לא  השניים 
המ־ על  המחלוקת  בשל  הקרובות, 
קום הראשון. במקביל מקיים פרץ 
בימים האחרונים שיחות רבות עם 

יו''ר גשר, אורלי לוי אבקסיס, ע''מ 
הקרובות.  בבחירות  אליו  שתחבור 
פרץ מקווה שחבירה עם אבקסיס, 
שאמנם לא עברה את אחוז החסי־
מה בבחירות האחרונות, אך קיבלה 
למצ־ תגרום  קולות,  אלף  כ-70 
שתומכים  מסורתיים,  ליכוד  ביעי 
ובכך  לעבודה  להצביע  באבקסיס, 
לגוש  הימין  מגוש  קולות  להעביר 

המרכז שמאל.
לוי, שרצה בבחירות האחרו־
קיבלה  החברתית,  התווית  עם  נות 
רבות  פניות  האחרונים  בשבועות 
מהעבודה  הקשת,  קצוות  מכל 
אך  הליכוד,  ועד  לבן  כחול  דרך 
חו־ היא  האם  החליטה  טרם  כרגע 
שלא  או  המפלגות  מן  לאחת  ברת 

תתמודד כלל בחירות הנוכחיות.

מטוסי חיל האוויר התאמנו ליד אי יווני
מ‡: מ. יו„

כי  דיווחו  תעופה  חובבי 
שני  ביום  ערכו  האוויר  חיל  מטוסי 
שכלל  מיוחד  אימון  בוקר  לפנות 
כרתים.  היווני  לאי  סמוך  תמרון 
של  יחסית  גדול  במרחק  מדובר 
של  קילומטרים  מ-1,100  יותר 

טיסה מישראל.
שהצלי־ התעופה,  חובבי 
אחד  תנועת  אחר  להתחקות  חו 
אזר־ מעקב  בתוכנת  צה"ל  ממטוסי 
חית, תהו מדוע המטוס ביצע פניית 
בלב  מסוימת  בנקודה  דווקא  פרסה 
מיוחד  שטח  תוואי  חיפש  ולא  ים 

כדי להסתובב.
היה  מדובר  כי  העריכו  הם 
באימון תקיפה באיראן, וכי המטוס 

המרחק  את  שעבר  לאחר  הסתובב 
הדרוש לתקיפת יעד אפשרי ברפו־

בליקה האיסלאמית.
לאחר  יום  התפרסם  הדיווח 
נתניהו  בנימין  הממשלה  שראש 
בטייסת  ביקור  במהלך  הצהיר 
כי  נבטים  בבסיס   F-35-ה מטוסי 
מטוסי חיל האוויר יכולים להגיע גם 
לאיראן. בדברי האזהרה המפורשים 
שלו אמר נתניהו כי "איראן מאיימת 
כדאי  ישראל.  בהשמדת  לאחרונה 
שהיא תזכור שהמטוסים האלה יכו־
התי־ במזרח  מקום  לכל  להגיע  לים 
כון גם לאיראן ובוודאי גם לסוריה".
הצליחו  התעופה  חובבי 
אחד  אחר  האימון  במהלך  לעקוב 
האוויר  חיל  של  המודיעין  ממטוסי 
("נחשון   5 גאלפסטרים  מסוג 

לקראת  המריא  המטוס  שביט"). 
חיל  מבסיס  בלילה   2:00 השעה 
ככל  לווה  הארץ,  בדרום  האוויר 
נקלטו  (שלא  קרב  במטוסי  הנראה 
סמוך  הסתובב  המעקב),  בתוכנת 
בישראל  לנחיתה  וחזר  לכרתים 

סמוך לשעה 5:00 לפנות בוקר.
בחיל  ערכו  שעבר  בחודש 
רב-שנתי  מלחמה  תרגיל  האוויר 
טייסת  לראשונה  הופעלה  שבו 
תרחי־ מתרגלים  הכוחות   .F-35-ה
לחי־ ואמצעי  טכנולוגיות  מול  שים 
לחיזבאללה  הגיעו  לא  שעדיין  מה 
מלאה  בעצימות  הופעלו  שטרם  או 
על ידי צבא סוריה. בין היתר מדובר 
על כמות גדולה של טילים מדויקים 
ומערכות ההגנה האווירית המתקד־

.S-400-ו S-300 מות

http://bit.ly/2FvdLlN-adr
http://bit.ly/2S5E5Iq-noam1
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קום הראשון. במקביל מקיים פרץ 
בימים האחרונים שיחות רבות עם 

יו''ר גשר, אורלי לוי אבקסיס, ע''מ 
הקרובות.  בבחירות  אליו  שתחבור 
פרץ מקווה שחבירה עם אבקסיס, 
שאמנם לא עברה את אחוז החסי־
מה בבחירות האחרונות, אך קיבלה 
למצ־ תגרום  קולות,  אלף  כ-70 
שתומכים  מסורתיים,  ליכוד  ביעי 
ובכך  לעבודה  להצביע  באבקסיס, 
לגוש  הימין  מגוש  קולות  להעביר 

המרכז שמאל.
לוי, שרצה בבחירות האחרו־
קיבלה  החברתית,  התווית  עם  נות 
רבות  פניות  האחרונים  בשבועות 
מהעבודה  הקשת,  קצוות  מכל 
אך  הליכוד,  ועד  לבן  כחול  דרך 
חו־ היא  האם  החליטה  טרם  כרגע 
שלא  או  המפלגות  מן  לאחת  ברת 

תתמודד כלל בחירות הנוכחיות.

מטוסי חיל האוויר התאמנו ליד אי יווני
מ‡: מ. יו„

כי  דיווחו  תעופה  חובבי 
שני  ביום  ערכו  האוויר  חיל  מטוסי 
שכלל  מיוחד  אימון  בוקר  לפנות 
כרתים.  היווני  לאי  סמוך  תמרון 
של  יחסית  גדול  במרחק  מדובר 
של  קילומטרים  מ-1,100  יותר 

טיסה מישראל.
שהצלי־ התעופה,  חובבי 
אחד  תנועת  אחר  להתחקות  חו 
אזר־ מעקב  בתוכנת  צה"ל  ממטוסי 
חית, תהו מדוע המטוס ביצע פניית 
בלב  מסוימת  בנקודה  דווקא  פרסה 
מיוחד  שטח  תוואי  חיפש  ולא  ים 

כדי להסתובב.
היה  מדובר  כי  העריכו  הם 
באימון תקיפה באיראן, וכי המטוס 

המרחק  את  שעבר  לאחר  הסתובב 
הדרוש לתקיפת יעד אפשרי ברפו־

בליקה האיסלאמית.
לאחר  יום  התפרסם  הדיווח 
נתניהו  בנימין  הממשלה  שראש 
בטייסת  ביקור  במהלך  הצהיר 
כי  נבטים  בבסיס   F-35-ה מטוסי 
מטוסי חיל האוויר יכולים להגיע גם 
לאיראן. בדברי האזהרה המפורשים 
שלו אמר נתניהו כי "איראן מאיימת 
כדאי  ישראל.  בהשמדת  לאחרונה 
שהיא תזכור שהמטוסים האלה יכו־
התי־ במזרח  מקום  לכל  להגיע  לים 
כון גם לאיראן ובוודאי גם לסוריה".
הצליחו  התעופה  חובבי 
אחד  אחר  האימון  במהלך  לעקוב 
האוויר  חיל  של  המודיעין  ממטוסי 
("נחשון   5 גאלפסטרים  מסוג 

לקראת  המריא  המטוס  שביט"). 
חיל  מבסיס  בלילה   2:00 השעה 
ככל  לווה  הארץ,  בדרום  האוויר 
נקלטו  (שלא  קרב  במטוסי  הנראה 
סמוך  הסתובב  המעקב),  בתוכנת 
בישראל  לנחיתה  וחזר  לכרתים 

סמוך לשעה 5:00 לפנות בוקר.
בחיל  ערכו  שעבר  בחודש 
רב-שנתי  מלחמה  תרגיל  האוויר 
טייסת  לראשונה  הופעלה  שבו 
תרחי־ מתרגלים  הכוחות   .F-35-ה
לחי־ ואמצעי  טכנולוגיות  מול  שים 
לחיזבאללה  הגיעו  לא  שעדיין  מה 
מלאה  בעצימות  הופעלו  שטרם  או 
על ידי צבא סוריה. בין היתר מדובר 
על כמות גדולה של טילים מדויקים 
ומערכות ההגנה האווירית המתקד־

.S-400-ו S-300 מות

http://bit.ly/2S5E5Iq-noam1
mailto:h3268992@gmail.com


יום חמישי ח' תמוז תשע"ט 811/07/2019

כתב אישום נגד מצית רכב 
במחאת העדה האתיופית

מ‡: מ. יו„
הצתה  בגין  אישום  כתב 
וחבלה במזיד הוגש הבוקר בבית 
נגד  אביב  בתל  המחוזי  המשפט 
תושב נתניה בן 27, מפגין מהעדה 
במה־ רכב  שהצית  האתיופית 
ביום  שנערכה  אלימה  הפגנה  לך 
שלישי שעבר בדרך השלום בתל 

אביב.
הגיע  האישום,  כתב  לפי 
הנאשם כשהוא רעול פנים לאזור 
ההפגנה, לקח בקבוק בנזין, שפך 
המכונית.  את  והצית  לרכב  אותו 

ידי  על  נתפס  הוא  מכן  לאחר 
השוטרים כשהשליך את הבקבוק 
ביקשה  הפרקליטות  הדרך.  לצד 

לעצור אותו עד תום ההליכים.
אין זו הסתבכותו הראשונה 
מבקשת  החוק.  עם  הנאשם  של 
המשטרה להארכת מעצרו, עולה 
כי לחובתו שתי הרשעות קודמות 
מבית המשפט לנוער בגין מספר 
שני  ריצה  בגינן  תיקים  של  רב 
חודשים   8 בן  האחד  מאסרים, 

והאחר בן 20 חודשים.
ניסן,  פינקלמן  יעל  עו"ד 

הסניגוריה  מטעם  שמייצגת 
כי:  אמרה  הצעיר  את  הציבורית 
הפו־ נורמטיבי  בצעיר  "מדובר 
החברה.  למען  רבות  ותורם  על 
אל־ כמו  להפגנה  הגיע  הצעיר 
היחס  על  למחות  כדי  רבים  פים 
אתיופיה.  יוצאי  כלפי  והאפלייה 
מוקדים  מאוד  היו  ערב  באותו 
בהם התלהמו הרוחות והוא מצא 
את  מכחיש  הצעיר   עצור.  עצמו 
לאחר  לו,  המיוחסים  האישומים 
נגיב  החקירה  חומרי  את  שנלמד 

בבית המשפט".

רוסיה תנקוט צעדים שקטים 
להחלשת איראן בסוריה

לפי הדיווח בעיתון א-שרק אל-אווסט, רוסיה סיכמה על המהלך במסגרת 
הבנות עם ארה"ב ◆ במקביל יוכלו האמריקנים לבצע "תקיפות כירורגיות" 

בצפון מערב סוריה, נגד פעילים המקורבים לארגון אל-קאעידה 

מ‡: מ. יו„
העיתון א-שרק אל-אווסט 
שנר־ הבנות  על  אתמול  דיווח 
לרוסיה,  הברית  ארצות  בין  קמו 
"צעדים  תנקוט  מוסקווה  ולפיהן 
ההשפעה  להחלשת  שקטים" 
הביט־ המוסדות  על  האיראנית 
כש־ בסוריה,  והצבאיים  חוניים 
לבצע  תוכל  וושינגטון  במקביל 
בצפון  כירורגיות"  "תקיפות 
המ־ פעילים  נגד  סוריה,  מערב 
אל-קאעידה.  לארגון  קורבים 

בימים האחרונים דווח על שורה 
בעמדות  חדשים  מינויים  של 
וב־ הביטחוני  בממסד  מפתח 
המשטר  של  המודיעין  זרועות 

הסורי.
בתוך כך, בכיר איראני במ־
נג'את,  חוסיין  המהפכה,  שמרות 
את  תהרוס  איראן  כי  אמש  איים 
ארצות  של  המטוסים  נושאות 
טעות".  תעשה  היא  "אם  הברית 
האמרי־ "הבסיסים  לדבריו: 
הטילים  בטווח  נמצאים  קנים 

מאוד  להיזהר  צריכים  הם  שלנו. 
מההשלכות של עימות צבאי עם 

איראן".
המטות  ראש  זאת,  לצד 
הברית,  ארצות  של  המשולבים 
הגנרל ג'וזף דנפורד אמר כי ארצו 
צבאית  קואליציה  לגבש  מנסה 
לכלי  הגנה  שתספק  בינלאומית 
שיט העוברים דרך מצרי הורמוז. 
שאירעו  התקיפות  לנוכח  זאת 

באזור לאחרונה.

בית שמש: 8 אתרי בנייה נסגרו 
בשנית בגלל ליקויי בטיחות

האתרים נסגרו לפני שלושה חודשים בגלל ליקויים שנמצאו ונבדקו שוב 
בפעולת אכיפה של מנהל הבטיחות ◆ מנהלי העבודה קיבלו מכתב לפני 

השעייתם מתפקידם ואחד הקבלנים חויב למנות ממונה בטיחות 

מ‡: מ. יו„
ברמת  בנייה  אתרי  שמונה 
לאחר  בשנית  נסגרו  שמש  בית 
בטי־ ליקויי  שוב  בהם  שנמצאו 
בפעילות  נסגרו  האתרים  חות. 
הבטיחות  מינהל  של  אכיפה 
בה  והרווחה,  העבודה  במשרד 
שנבדקו  בנייה  אתרי   10 נבדקו 
לפני כשלושה חודשים בלבד. בין 
השאר נמצאו במקום פיגומים לא 
אישי,  מגן  בציוד  חוסר  תקינים, 

חשמל לקוי וחוסר בגידור.

באתרים  העבודה  מנהלי 
הבטיחות  במינהל  לבירור  נקראו 
אצל מפקח עבודה ראשי בפועל, 
הם  כן,  כמו  שמילוביץ,  אריה  מר 
לפני  טיעון  זכות  מכתבי  יקבלו 
פסילת  או  מתפקידם  השעייתם 
באתרים  לכך,  בנוסף  הסמכתם. 
בית  ברמת  אלרוואבי  הקבלן  של 
שמש, חויב הקבלן למנות ממונה 
מלאה  במשרה  הבטיחות   על 

עבור אתרי רמת בית שמש.
"כל  כי  מסר  שמילוביץ 

את  בשיטתיות  שיפר  קבלן 
יהיה  בשטח  הבטיחות  הוראות 
צפוי לסגירת האתר ללא הגבלת 
ושמו  הליקויים,  לתיקון  ועד  זמן 
להמשך  הקבלנים  לרשם  יועבר 
של  הפנמה  בעזרת  רק  טיפול. 
תרבות  את  והיזמים  הקבלנים 
שי־ ובעזרת  הנחוצה,  הבטיחות 
הרגולטורים  כלל  של  כוחות  לוב 
הרלוונטיים, נצליח להיאבק בנגע 

תאונות הבנייה".

מתאם פעולות הממשלה בשטחים נפגש 
עם בכירים מהקהילה הבינלאומית

מתאם פעולות הממשלה בשטחים דן עמם בדרכים לשיפור הכלכלה 
הפלסטינית וחיזוק היציבות בעזה וביו"ש

מ‡: יר‡ל לבי‡
הממשלה  פעולות  מתאם 
רוקון  אבו  כמיל  אלוף  בשטחים, 
האירו־ האיחוד  שליחת  עם  נפגש 
התיכון,  במזרח  השלום  לתהליך  פי 
דנו  הפגישה  במהלך  טרסטל.  סוזנה 
הכלכלה  לשיפור  בדרכים  השניים 
הפלסטינית וקידום פרויקטים אזר־
חיים למניעת הידרדרות הומניטרית 

ברצועת עזה.
פגישה  קיים  המתאם  כן,  כמו 
התיכון,  למזרח  היפני  השליח  עם 
דנו  במסגרתה  קונו.  מאסאהארו 
בהמ־ אזוריים,  פעולה  בשיתופי 

ביהודה  בפרויקטים  השקעות  שך 
לשיפור  נוספות  ובדרכים  ושומרון 
המצב הכלכלי והיציבות הביטחונית 

באזור ובסוגיות נוספות.

במ־ מתבצעות  אלו  פגישות 
לרתימת  מתפ״ש  פעילות  סגרת 
להשקיע  הבינלאומית  הקהילה 
בפרויקטים אזרחיים אשר מועילים 
לכלל התושבים באזור יהודה ושומ־
רון, ולפלסטינים תושבי רצועת עזה. 
מרקם  לשיפור  תורמת  זו  פעילות 
לשמירה  ומשכך  הפלסטיני  החיים 

על היציבות הביטחונית באזור.

9 יום חמישי ח' תמוז תשע"ט 11/07/2019

בנט ושקד מנהלים יחד מו''מ מול 
האיחוד הלאומי-הבית היהודי

עם זאת הבהיר שר החינוך לשעבר כי שתי האופציות לחבירה אפשריים - עם 
זהות או המפלגה החרד"לית

מ‡: ח. פרנ˜ל
משה  של  הויתור  למרות 
פייגלין לבנט על ראשות המפלגה 
ידיעה)  (ראה  יחד  שירוצו  במקרה 
כל  כי  הודיע  לשעבר  החינוך  שר 
לדבריו:  השולחן.  על  האופציות 
אפ־ לחבירה  האופציות  "שתי 
המפלגה  או  זהות  עם   - שריים 
או  לכאן  יתרונות  יש  החרד"לית. 

לכאן, נראה ונחליט. אני חלוק לג־
מרי עם זהות על עניין הצבא המק־
צועי - זה יהיה אסון בישראל. אבל 
זה לא מונע אפשרות לחבור אליה. 

בכל מקרה זה יהיה גוש טכני".
פוליטיים  גורמים  זאת  עם 
שה־ הפגישה  לאחר  כי  טוענים 
כי  נראה  לבנט  שקד  בין  תקיימה 
יחד  ולרוץ  לחזור  החליטו  השניים 

מול  משותף  מו"מ  מנהלים  והם 
האיחוד הלאומי-הבית היהודי.

הש־ גורמים  אותם  לפי 
הראשון  המקום  את  דורשים  ניים 
לבנט.  הרביעי  המקום  ואת  לשקד 
ול־ שוב,  הצדדים  נפגשו  אתמול 

בנושא  המעורים  גורמים  דברי 
בין  משמעותית  התקדמות  "חלה 

הצדדים".

072-2704377

17:00 11.7
15

02-6456222  15

http://bit.ly/2S1GT9m-telchaim
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15

02-6456222  15

http://bit.ly/32f2hMX
http://bit.ly/2S1GT9m-telchaim
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עכו: ראש העיר ביקש שלא לחדש 
את היתר הרעלים למפעל

בעקבות דליפת האמוניה ממפעל גלידות שטראוס בעכו: לנקרי פנה לשר להגנת הסביבה 
וביקש שלא לחדש את היתר הרעלים למפעל ולהעתיקו למקום אחר

מ‡: יר‡ל לבי‡
לנקרי  שמעון  עכו,  העיר  ראש 
הסבי־ להגנת  לשר  בהול  מכתב  שיגר 
בה, ח"ב זאב אלקין וביקש ממנו שלא 
בעכו  שטראוס  גלידות  למפעל  לחדש 
בסוף  לפוג  שאמור  הרעלים  היתר  את 
למקום  המפעל  את  ולהעתיק  החודש 
לנק־ של  הפנייה  ממגורים.  מרוחק 
של  החמור  המקרה  בעקבות  יצאה  רי 
שעבר  השבוע  בסוף  אמוניה  דליפת 

מהמפעל.
העיר  מלב  להוציא  הזמן  "הגיע 
אמוניה  טון  כ-18  המחזיק  מפעל 
ולהע־ הציבור  לשלום  סכנה  המהווים 
כתב  ממגורים",  מרוחק  למקום  תיקו 
לטפל  ממנו  וביקש  אלקין  לשר  לנקרי 

באופן מיידי בנושא זה.
האח־ האירוע  הסתיים  בנס  "רק 

רון בשלושה נפגעים בלבד ואסון כבד 
הת־ את  וביקש  לנקרי  כתב  נמנע", 
אחת  שעה  "ויפה  השר,  של  ערבותו 

קודם".

התנגדות  את  לשר  צירף  לנקרי 
בעירייה  ותברואה  עסקים  רישוי  אגף 
או  למפעל  הרעלים  היתר  לחידוש 

הארכתו.

הנשיא ריבלין נפגש עם המיועדת 
לתפקיד קנצלר גרמניה

אנגרט הוסיפה בנושא אירן שעל אף הבדלי גישה וחילוקי דעות 
על הדרך, לגרמניה חשוב שלא לאפשר לאירן להשיג יכולת 

גרעינית

מ‡: יר‡ל לבי‡
המדינה,  נשיא 
נפגש  ריבלין  (רובי)  ראובן 
 CDU מפלגת  יו"ר  עם 
האיחוד  (מפלגת  הגרמנית 
אנגרט  הנוצרי-דמוקרטי) 
קארנבאואר.  קראמפ- 
פגישת  קיימו  השניים 
בי־ הנשיא  בבית  עבודה 

רושלים.
את  ברך  הנשיא 
קארנבאואר  קראמפ- 
הראשון  ביקורה  שזהו 
המפלגה,  כיו"ר  בישראל 
עמדתה  על  לה  והודה 
אנטישמיות.  נגד  האיתנה 
עומק  את  ציין  הנשיא 
היח־ ומערכת  הידידות 
ישראל  בין  הייחודית  סים 

השנים,  לאורך  וגרמניה 
היסטוריה  לאחר  שצמחה 
אודות  בשיחתם  כואבת. 
כי  הנשיא  הדגיש  אירן 
מהמדינה  למנוע  חיוני 
את  וציין  גרעינית,  יכולת 
המע־ ההרסנית  השפעתה 
באזור  היציבות  את  רערת 

כולו.
בשלו־ דרש  הנשיא 
מרקל  הקנצלרית  של  מה 
בחום  לה  להודות  וביקש 
על ידידותה האמיצה בש־
ביקש  עוד  כהונתה.  נות 
הנשיא למסור את איחוליו 
קרא־ איתנה.  לבריאות 
הודתה  מפ-קארנבאואר 
החמים  דבריו  על  לנשיא 
על  תנחומיה  את  והביעה 
ריבלין  נחמה  של  מותה 

ז"ל.
ציינה  המפלגה  יו"ר 
להגיע  חשוב  לה  שהיה 
בעצמה  בישראל  לבקר 
אישית  להתרשם  מנת  על 
מה־ אמצעי  בלתי  ובאופן 
היא  כמה  ועד  מתרחש, 

לומדת במהלך ביקורה.
שהיא  אמרה  עוד 
מת־ באנטישמיות  רואה 
הג־ הדמוקרטיה  על  קפה 
העולם  על  גם  כמו  רמנית 
קראמפ-  כולו.  החופשי 
בנו־ הוסיפה  קארנבאואר 
הבדלי  אף  שעל  אירן  שא 
על  דעות  וחילוקי  גישה 
חשוב  לגרמניה  הדרך, 
לה־ לאירן  לאפשר  שלא 

שיג יכולת גרעינית.

הממשלה עמדה ביעדי התכנית 
לפיתוח יישובי הבדואים

השרה לשוויון חברתי, יוזמת התכנית: "1480 היא אחת מאבני 
היסוד של מהפכת השוויון החברתי שהובלתי כאן בשנים 

האחרונות והפכה את הפערים החברתיים ממושג תיאורטי 
למדיניות הממשלה הלכה למעשה

מ‡ יר‡ל לבי‡
הבין  ההיגוי  ועדת 
אחר  למעקב  משרדית 
הממשלה  החלטת  יישום 
(רביעי)  התכנסה   1480
שבצפון,  טבעון  בבסמת 
הת־ ביצועי  את  והציגה 
2016- השנים  בין  כנית 

נסקרו  בוועדה   .2018
בתחומים  התכנית  הישגי 
פי־ תשתיות  פיתוח  של 
וכלכלה,  תעסוקה  זיות, 
גבוהה,  והשכלה  חינוך 
המ־ הרשויות  העצמת 
וקהילה  וחברה  קומיות 
בישובים הבדואים בצפון.

השקיעה  זה  בתחום 
מלש"ח   226 הממשלה 
 2016-2018 השנים  בין 
במס־ הבדואים,  בישובים 
התשתיות  שודרגו  גרתם 
בי־ ותיקות  שכונות  ב-9 
אחרות  ושדרוג 16  שובים 
שודרגו  כמתוכנן,  מתקדם 
נס־  – התחבורה  תשתיות 
וסלילתם  כבישים   9 ללו 
מתקדמת  כבישים   8 של 
 12 תוגברו  כמתוכנן,  
הציבורית  תחבורה  קווי 
קווים  ונוספו  בישובים 
מוס־  3 הוקמו  חדשים,  

דות ציבור חדשים ועוד 8 
כמו  בניה,  בהליכי  מצויים 

המים  תשתיות  שודרגו  כן 
ונרשמה  בישובים  והביוב 
באחוז  משמעותית  עליה 
הביוב  למערכת  החיבור 
מ -30 ההתבייבות)  (אחוז 

ל-70%  בשנת 2016   40%
בשנת 2018.

השקיעה  הממשלה 
בר־ ותעסוקה  בכלכלה 
מעבר  הבדואיות  שויות 
2016- לשנים  למתוכנן 
ההקצאה  כאשר   ,2018
 54 על  עמדה  המתוכננת 
הוקצו   ובפועל  מלש"ח 
במסגרתם,   . מלש"ח   59
 1900 מ-  למעלה  בוצעו 
העבודה,  בשוק  השמות 
מתוכם 60% נשים. כמו כן 
יז־  270 למעל  סיוע  ניתן 
מים ובעלי עסקים בחברה 
קידום  במסגרת  הבדואית 

ותמיכה  קטנים  עסקים 
ביזמות בדואית.

במסג־ כאמור 
השקיעה  התכנית  רת 
מלש"ח   90 הממשלה 
המקו־ הרשויות  בהעצמת 
מיות. במסגרתם 5 רשויות 
צורפו  בצפון  בדואיות 
פרויקטים  לאשכולות, 
ברשויות  מניבים  כלכליים 
פיתוח  בהליכי  מצויים 
הרשויות  ובכלל  ברשויות 
פיתוח  תהליך  מתקיים 
כמו  רשותי.  פנים  ארגוני 
כן, בקרוב ייצא לדרך מיזם 
במסגרתו  אשר  (מוארד) 
המשרד  במימון   יועסקו 
מנהלי  חברתי  לשוויון 
כלכלי  לפיתוח  יחידות 
בכלל  משאבים  ומיצוי 

הרשויות.

מצווה 
לתרום 
ממעשר

 ₪240,000
ב-150 

תשלומים
רו"ח 

זיו האפט 
BDO

בהכוונת 
גדולי הדור 

שליט"א
ייעוץ משפטי 

יגאל ארנון 
ושות'

להצטרפות 
לחץ כאן!
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ניצול השואה נפטר, משפחתו 
תרמה את אוסף הרכבות שלו

האוסף שהורכב ונשמר על ידי חובב הרכבות במשך עשרות שנים נתרם לאחר 
מותו למוזיאון רכבת ישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡
ניצול  הורביץ,  שמואל 
הרכבות  מחובבי  ואחד  שואה 
הוותיקים בישראל,  הלך לעול־
מו בגיל 90, כשהוא משאיר אח־
ריו אוצר אמיתי עבור כל חובב 
רכבת: עשרות מטרים של מסי־
לות מיניאטוריות, קטרים, קרו־
ברי־ רכבת  תחנות  ואפילו  נות 
באופן  ששוחזרו  זעירות  טיות 
של  מידה  בקנה  הכל  מדויק, 
האמיתיים.  לדגמים  ביחס   1:85
במשך  טופח  המפואר  האוסף 
הורביץ  ידי  על  שנים  עשרות 

ז"ל, כחלק מאהבתו לרכבות.
הר־ והערך  הקושי  למרות 
גשי החליטה משפחתו האהובה 
רוב  את  להעביר  שמואל  של 
הדגמים הייחודיים שנשמרו עד 
בחדר  נעולים  רבה,  בקנאות  כה 
רכבת  למוזיאון  בביתו-  מיוחד 

ישראל.
משפחתו  בני  מקווים  בכך 
ומו־ רוחו  את  ולשמור  להמשיך 
רשתו של שמואל במקום שהיה 
שנות  ברוב  אליו  מחובר  הכי 

חייו, מוזאון הרכבת.
לידידו  פנו  המשפחה  בני 
של הורביץ, חן מלינג, חובב רכ־
בות בעצמו ומנהל מוזיאון רכבת 
את  להעביר  לו  והציעו  ישראל, 
הרכ־ במוזיאון  לחזקתו  האוסף 
מורש־ את  לשמר  בת. "החלטנו 
תו של סבא ולהעביר את האוסף 
אהבתו  את  יעריך  שהכי  למקום 
לרכבות", מספר גלעד, נכדו של 
שמואל הורביץ ז"ל, "אני מתכנן 
להגיע ולסייע בהרכבת הדגמים 

שהם  לוודא  וכמובן  במוזיאון, 
נשמרים באופן הטוב ביותר."

הגיע  ימים  מספר  לפני 
מטעם  מיוחד  מומחים  צוות 
של  בראשותו  הרכבת,  מוזיאון 
במלאכה  והחל  מלינג,  המנהל 
הדגמים  פירוק  של  העדינה 
עדינה  הובלה  לקראת  ואריזתם 
אנ־ בחיפה.  הממוקם  למוזיאון 
כי  סיפרו  באירוע  שנכחו  שים 
לא נשארו עיניים יבשות במהלך 

המעמד המרגש.
שוב  מוכיח  הזה  "הסיפור 
הקשו־ הפלדה  חזית  שמאחורי 
נמצאת  הרכבת,  חובבי  של  חה 

רכבת  מוזיאון  עדינה.  נפש 
שואבת  אבן  היה  תמיד  ישראל 
ובעולם,  בארץ  רכבות  לחובבי 
שמורשתו  ונרגש  שמח  ואני 
תבוא  ז"ל  שמואל  ידידי  של 
הקרובים  בימים  בו.  ביטוי  לידי 
המורכבת  במלאכה  נתחיל  אנו 
הדגמים,  הרכבת  של  והעדינה 
ז"ל,  שמואל  של  הוראותיו  לפי 
לרווחת  במוזיאון  ימוקמו  אשר 
המבקרים. אנו מודים מקרב לב 
תרומתם  על  הורביץ  למשפחת 
הגדולה לציבור חובבי הרכבות, 
למו־ עת  בכל  אותם  ומזמינים 

זיאון."

שר התקשורת דוד אמסלם 
נכנס לתפקידו

הגר"ש עמאר קבע מזוזה בפתח משרדו

מ‡: יר‡ל לבי‡
בקביעת מזוזה בלשכת שר 
אמסלם,  דוד  הנכנס  התקשורת 
הגרש"מ  לציון  הראשון  כובד 
עמאר רבה של ירושלים בקביעת 

מזוזה.
ובירך  מזוזה  קבע  הראש"ל 
ברכה  "שתראה  הנכנס  השר  את 

בכל מעשה ידיך".
דברי  נשא  אמסלם  השר 
הקשר  על  סיפר  בדבריו  ברכה, 
"המע־ לציון.  הראשון  עם  שלו 
מד הזה מרגש אותי מאד בעיקר 
שנמצא איתנו מורי ורבי הראשון 

לציון הרב עמאר".
שנה  מידי  כי  ציין  השר 
של  למעונו  עולה  החגים  במהלך 
המל־ ברכתו  את  לקבל  הגרש"מ 
את  ובירך  שנים  במשך  אותו  ווה 

צוות לשכתו.

נער נחבל בעת משחק בת"ת – 
מצבו בינוני

נער ששיחק בכדור בחצר החיידר בנתניה נפצע באורח בינוני שעה שנפגע 
בראשו לאחר שנפל תוך כדי משחק

מ‡: יר‡ל לבי‡
בראשו  נפצע   14 כבן  נער 
כדור  עם  משחק  במהלך  כשנפל 
בחצר תלמוד תורה בנתניה. הנער 

נפל  כדורגל  חבריו  עם  ששיחק 
ונחבל בראשו, ולמקום הגיעו כו־
נני איחוד הצלה שטיפלו בו ולא־
חר מכן פינו אותו לבית החולים.

מסר  הצלה  באיחוד  חובש 

טיפול  בניידת  פונה  הנער  כי 
טיפול  קבלת  להמשך  נמרץ 
שניידר  החולים  בבית  רפואי 
מוגדר  כשמצבו  תקווה  בפתח 

בינוני.

הורים שימו לב – האורתודנט 
שחויב בתשלום של כשני 

מיליון שקלים
שלמה בן ה-12 קיבל טיפול יישור שיניים שגרתי דרך קופת החולים. לפני 
כשלוש שנים החל לסבול מדלקות חניכיים חריפות מה שחייב  אותו לעבור 
טיפולי שיניים סבוכים במשך זמן  רב -  השבוע קבע בית המשפט כי מדובר 

ברשלנות קשה.

מ‡: ˆבי ˜ופמן
ומה־ מרכזית  חולים  קופת 
לאח־ חויבה  בישראל,  גדולות 
כמיליון  של  בסך  בתשלום  רונה 
לצעיר   ₪ אלף  מאות  ושמונה  
שיניים  טיפול  בעקבות  מאשדוד 
רשלני. יישור השיניים של שלמה 
אך  ומקובל   שגרתי  בהליך  החל 
אותם  טיפולים  בסדרת  ימשיך 
בעקבות  הנער  לעבור  ייאלץ 
שהתפתחה  קשה  חניכיים  דלקת 
במשך מספר שנים ולא התגלתה 

בזמן ובמועד הנכון. 
מדובר בטיפול שנערך ע"י 
מתברר  שבדיעבד  אורתודנט 
את  שהציג  כפי  מומחה  אינו  כי 
פר־ ובשיטות  למתעניינים  עצמו 
סום בהם נקטה קופת החולים בה 
הועסק. שלמה ידע לספר כי הת־
לונן בפני האורתודנט על כאבים 
טיפולים  במספר  חש  בהם  עזים 
בטענות  אותו  דחה  האחרון  אך 
שנו־ "שיגרתי"  בכאב  שמדובר 

על  המופעל  הלחץ  בעקבות  צר 
מהליך  כחלק  ומדובר  השיניים 
הטיפול. משפחתו של הנער גיל־
תה את הבעיה רק לאחר שנועצה 
ומומחים  דין  עורך  של  בדעתם 
שקבעו  השיניים  רפואת  בתחום 
ישיר  קשר  שקיים  משמעית  חד 
ביישור  הרשלני  הטיפול  בין 
החריפה  הדלקת  לבין  השיניים 
שהתפתחה. כאמור בית המשפט 
הטיפו־ מעלות  אחוז  כי 90  קבע 
לים הנדרשים (כ - 1,800,000 ₪) 
תושת על האורתודנט ועל קופת 
וזאת  מועסק  הוא  בה  החולים 
הר־ העתידיים  הטיפולים  בשל 

בים שהוא יאלץ לעבור. 

נתנאל  הדין  עורך  לדברי 
ור־ הנזיקין  בתחום  העוסק  רוט 
וטיפל  בפרט  רפואית  שלנות 
במקרה כשל שלמה, "כאשר אנו 
יש  רפואית,  רשלנות  בודקים 
לברר האם רופא השיניים העניק 
כמצופה  סביר,  טיפול  למטופל 

הר־ לסטנדרטים  ובהתאם  ממנו 
זהיר  היה  הרופא  האם  פואיים, 
התבצע  הטיפול  האם  בטיפולו, 
והאם  המטופל  של  בהסכמה 
הטיפול.  אחר  מעקב  התקיים 
טי־ במסגרת  רפואית  רשלנות 
הן  להתרחש  יכולה  שיניים,  פול 
בטיפול כירורגי והן בטיפול אס־
להתרחש  יכולה  הרשלנות  תטי. 
בשלב האבחון, כאשר הבעיה לא 
מאובחנת בזמן הנכון או באבחנה 
הנכונה. רשלנות יכולה גם לנבוע 
דרך  על  הרופא  של  ידע  מחוסר 
אפש־ על  או  המומלצת  הטיפול 

רויות חלופיות".
בשי־ בוחנים  שאנו  לאחר 
לרפואת  המומחה  רופא  עם  תוף 
באופן  מקרה  כל  נסיבות  שיניים 
שאכן  לדעת  ונוכחנו  ספציפי 
הטיפול  בהליך  רשלנות  הייתה 
חברת  כנגד  תביעה  מגישים  אנו 
הביטוח של הרופא או המרפאה. 
ואומר,  מוסיף  רוט  עו"ד 

הרופא  הטיפול,  שלבי  "בכל 
צריך להיות קשוב למטופל וערני 
מתעורר  כאשר  שלו.  לדיווחים 
את  להפנות  הרופא  על  חשד, 
פנור־  / רנטגן  לצילומי  המטופל 
מי על מנת לברר את הסימפטום 
ולוודא שאכן שהטיפול שהחליט 
במק־ הנכון.  הטיפול  הוא  עליו 
למק־ עדים  אנו  שלמה  של  רה 
כיוון  רשלנות  של  "קלאסי"  רה 
נזקים  על  והתריע  התלונן  שהוא 
שעתידים להופיע אך הוא נדחה 
ע"י האורתודנט פעם אחר פעם. 
אני שמח שבית המשפט הבין את 
קופת  את  וחייב  המקרה  חומרת 
שעולל  מה  על  לשלם  החולים 
לשלמה  "המומחה"  האורתודנט 

הצעיר.
ברשלנות  נתקלתם 
העוסק  דין  לעורך  פנו  רפואית? 
בתחום בכדי לברר את זכויותיכם 
הפיצוי  את  ולמקסם  המשפטיות 

המגיע לכם כחוק

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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ניצול השואה נפטר, משפחתו 
תרמה את אוסף הרכבות שלו

האוסף שהורכב ונשמר על ידי חובב הרכבות במשך עשרות שנים נתרם לאחר 
מותו למוזיאון רכבת ישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡
ניצול  הורביץ,  שמואל 
הרכבות  מחובבי  ואחד  שואה 
הוותיקים בישראל,  הלך לעול־
מו בגיל 90, כשהוא משאיר אח־
ריו אוצר אמיתי עבור כל חובב 
רכבת: עשרות מטרים של מסי־
לות מיניאטוריות, קטרים, קרו־
ברי־ רכבת  תחנות  ואפילו  נות 
באופן  ששוחזרו  זעירות  טיות 
של  מידה  בקנה  הכל  מדויק, 
האמיתיים.  לדגמים  ביחס   1:85
במשך  טופח  המפואר  האוסף 
הורביץ  ידי  על  שנים  עשרות 

ז"ל, כחלק מאהבתו לרכבות.
הר־ והערך  הקושי  למרות 
גשי החליטה משפחתו האהובה 
רוב  את  להעביר  שמואל  של 
הדגמים הייחודיים שנשמרו עד 
בחדר  נעולים  רבה,  בקנאות  כה 
רכבת  למוזיאון  בביתו-  מיוחד 

ישראל.
משפחתו  בני  מקווים  בכך 
ומו־ רוחו  את  ולשמור  להמשיך 
רשתו של שמואל במקום שהיה 
שנות  ברוב  אליו  מחובר  הכי 

חייו, מוזאון הרכבת.
לידידו  פנו  המשפחה  בני 
של הורביץ, חן מלינג, חובב רכ־
בות בעצמו ומנהל מוזיאון רכבת 
את  להעביר  לו  והציעו  ישראל, 
הרכ־ במוזיאון  לחזקתו  האוסף 
מורש־ את  לשמר  בת. "החלטנו 
תו של סבא ולהעביר את האוסף 
אהבתו  את  יעריך  שהכי  למקום 
לרכבות", מספר גלעד, נכדו של 
שמואל הורביץ ז"ל, "אני מתכנן 
להגיע ולסייע בהרכבת הדגמים 

שהם  לוודא  וכמובן  במוזיאון, 
נשמרים באופן הטוב ביותר."

הגיע  ימים  מספר  לפני 
מטעם  מיוחד  מומחים  צוות 
של  בראשותו  הרכבת,  מוזיאון 
במלאכה  והחל  מלינג,  המנהל 
הדגמים  פירוק  של  העדינה 
עדינה  הובלה  לקראת  ואריזתם 
אנ־ בחיפה.  הממוקם  למוזיאון 
כי  סיפרו  באירוע  שנכחו  שים 
לא נשארו עיניים יבשות במהלך 

המעמד המרגש.
שוב  מוכיח  הזה  "הסיפור 
הקשו־ הפלדה  חזית  שמאחורי 
נמצאת  הרכבת,  חובבי  של  חה 

רכבת  מוזיאון  עדינה.  נפש 
שואבת  אבן  היה  תמיד  ישראל 
ובעולם,  בארץ  רכבות  לחובבי 
שמורשתו  ונרגש  שמח  ואני 
תבוא  ז"ל  שמואל  ידידי  של 
הקרובים  בימים  בו.  ביטוי  לידי 
המורכבת  במלאכה  נתחיל  אנו 
הדגמים,  הרכבת  של  והעדינה 
ז"ל,  שמואל  של  הוראותיו  לפי 
לרווחת  במוזיאון  ימוקמו  אשר 
המבקרים. אנו מודים מקרב לב 
תרומתם  על  הורביץ  למשפחת 
הגדולה לציבור חובבי הרכבות, 
למו־ עת  בכל  אותם  ומזמינים 

זיאון."

שר התקשורת דוד אמסלם 
נכנס לתפקידו

הגר"ש עמאר קבע מזוזה בפתח משרדו

מ‡: יר‡ל לבי‡
בקביעת מזוזה בלשכת שר 
אמסלם,  דוד  הנכנס  התקשורת 
הגרש"מ  לציון  הראשון  כובד 
עמאר רבה של ירושלים בקביעת 

מזוזה.
ובירך  מזוזה  קבע  הראש"ל 
ברכה  "שתראה  הנכנס  השר  את 

בכל מעשה ידיך".
דברי  נשא  אמסלם  השר 
הקשר  על  סיפר  בדבריו  ברכה, 
"המע־ לציון.  הראשון  עם  שלו 
מד הזה מרגש אותי מאד בעיקר 
שנמצא איתנו מורי ורבי הראשון 

לציון הרב עמאר".
שנה  מידי  כי  ציין  השר 
של  למעונו  עולה  החגים  במהלך 
המל־ ברכתו  את  לקבל  הגרש"מ 
את  ובירך  שנים  במשך  אותו  ווה 

צוות לשכתו.

נער נחבל בעת משחק בת"ת – 
מצבו בינוני

נער ששיחק בכדור בחצר החיידר בנתניה נפצע באורח בינוני שעה שנפגע 
בראשו לאחר שנפל תוך כדי משחק

מ‡: יר‡ל לבי‡
בראשו  נפצע   14 כבן  נער 
כדור  עם  משחק  במהלך  כשנפל 
בחצר תלמוד תורה בנתניה. הנער 

נפל  כדורגל  חבריו  עם  ששיחק 
ונחבל בראשו, ולמקום הגיעו כו־
נני איחוד הצלה שטיפלו בו ולא־
חר מכן פינו אותו לבית החולים.

מסר  הצלה  באיחוד  חובש 

טיפול  בניידת  פונה  הנער  כי 
טיפול  קבלת  להמשך  נמרץ 
שניידר  החולים  בבית  רפואי 
מוגדר  כשמצבו  תקווה  בפתח 

בינוני.

הורים שימו לב – האורתודנט 
שחויב בתשלום של כשני 

מיליון שקלים
שלמה בן ה-12 קיבל טיפול יישור שיניים שגרתי דרך קופת החולים. לפני 
כשלוש שנים החל לסבול מדלקות חניכיים חריפות מה שחייב  אותו לעבור 
טיפולי שיניים סבוכים במשך זמן  רב -  השבוע קבע בית המשפט כי מדובר 

ברשלנות קשה.

מ‡: ˆבי ˜ופמן
ומה־ מרכזית  חולים  קופת 
לאח־ חויבה  בישראל,  גדולות 
כמיליון  של  בסך  בתשלום  רונה 
לצעיר   ₪ אלף  מאות  ושמונה  
שיניים  טיפול  בעקבות  מאשדוד 
רשלני. יישור השיניים של שלמה 
אך  ומקובל   שגרתי  בהליך  החל 
אותם  טיפולים  בסדרת  ימשיך 
בעקבות  הנער  לעבור  ייאלץ 
שהתפתחה  קשה  חניכיים  דלקת 
במשך מספר שנים ולא התגלתה 

בזמן ובמועד הנכון. 
מדובר בטיפול שנערך ע"י 
מתברר  שבדיעבד  אורתודנט 
את  שהציג  כפי  מומחה  אינו  כי 
פר־ ובשיטות  למתעניינים  עצמו 
סום בהם נקטה קופת החולים בה 
הועסק. שלמה ידע לספר כי הת־
לונן בפני האורתודנט על כאבים 
טיפולים  במספר  חש  בהם  עזים 
בטענות  אותו  דחה  האחרון  אך 
שנו־ "שיגרתי"  בכאב  שמדובר 

על  המופעל  הלחץ  בעקבות  צר 
מהליך  כחלק  ומדובר  השיניים 
הטיפול. משפחתו של הנער גיל־
תה את הבעיה רק לאחר שנועצה 
ומומחים  דין  עורך  של  בדעתם 
שקבעו  השיניים  רפואת  בתחום 
ישיר  קשר  שקיים  משמעית  חד 
ביישור  הרשלני  הטיפול  בין 
החריפה  הדלקת  לבין  השיניים 
שהתפתחה. כאמור בית המשפט 
הטיפו־ מעלות  אחוז  כי 90  קבע 
לים הנדרשים (כ - 1,800,000 ₪) 
תושת על האורתודנט ועל קופת 
וזאת  מועסק  הוא  בה  החולים 
הר־ העתידיים  הטיפולים  בשל 

בים שהוא יאלץ לעבור. 

נתנאל  הדין  עורך  לדברי 
ור־ הנזיקין  בתחום  העוסק  רוט 
וטיפל  בפרט  רפואית  שלנות 
במקרה כשל שלמה, "כאשר אנו 
יש  רפואית,  רשלנות  בודקים 
לברר האם רופא השיניים העניק 
כמצופה  סביר,  טיפול  למטופל 

הר־ לסטנדרטים  ובהתאם  ממנו 
זהיר  היה  הרופא  האם  פואיים, 
התבצע  הטיפול  האם  בטיפולו, 
והאם  המטופל  של  בהסכמה 
הטיפול.  אחר  מעקב  התקיים 
טי־ במסגרת  רפואית  רשלנות 
הן  להתרחש  יכולה  שיניים,  פול 
בטיפול כירורגי והן בטיפול אס־
להתרחש  יכולה  הרשלנות  תטי. 
בשלב האבחון, כאשר הבעיה לא 
מאובחנת בזמן הנכון או באבחנה 
הנכונה. רשלנות יכולה גם לנבוע 
דרך  על  הרופא  של  ידע  מחוסר 
אפש־ על  או  המומלצת  הטיפול 

רויות חלופיות".
בשי־ בוחנים  שאנו  לאחר 
לרפואת  המומחה  רופא  עם  תוף 
באופן  מקרה  כל  נסיבות  שיניים 
שאכן  לדעת  ונוכחנו  ספציפי 
הטיפול  בהליך  רשלנות  הייתה 
חברת  כנגד  תביעה  מגישים  אנו 
הביטוח של הרופא או המרפאה. 
ואומר,  מוסיף  רוט  עו"ד 

הרופא  הטיפול,  שלבי  "בכל 
צריך להיות קשוב למטופל וערני 
מתעורר  כאשר  שלו.  לדיווחים 
את  להפנות  הרופא  על  חשד, 
פנור־  / רנטגן  לצילומי  המטופל 
מי על מנת לברר את הסימפטום 
ולוודא שאכן שהטיפול שהחליט 
במק־ הנכון.  הטיפול  הוא  עליו 
למק־ עדים  אנו  שלמה  של  רה 
כיוון  רשלנות  של  "קלאסי"  רה 
נזקים  על  והתריע  התלונן  שהוא 
שעתידים להופיע אך הוא נדחה 
ע"י האורתודנט פעם אחר פעם. 
אני שמח שבית המשפט הבין את 
קופת  את  וחייב  המקרה  חומרת 
שעולל  מה  על  לשלם  החולים 
לשלמה  "המומחה"  האורתודנט 

הצעיר.
ברשלנות  נתקלתם 
העוסק  דין  לעורך  פנו  רפואית? 
בתחום בכדי לברר את זכויותיכם 
הפיצוי  את  ולמקסם  המשפטיות 

המגיע לכם כחוק

http://bit.ly/32nZame
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הערב: הילולת השפע חיים מצאנז זי"ע
אלפים יעלו לציונו בבית החיים בנתניה

מ‡: יר‡ל לבי‡
תפילת  לאחר  שישי,  יום  מחר 
המתיבתא  בהיכל  עם  ברוב  שחרית 
מרן  כ"ק  יסיים  נתניה,  צאנז  שבקרית 
אדמו"ר מצאנז שליט"א את הש"ס ומ־
במס־ צאנז  חסידי  ע"י  שנלמדו  שניות 
לחיים.  שלחן  ויערוך  ש"ס,  חברת  גרת 
שעה קלה לאחר מכן יעלה לתפילה ליד 
ציון קדשו של אביו בעל ההילולא זי"ע.
באיזור  תאורה  מערכת  הותקנה 
לכל שעות הלילה. ויוצבו מתקני שתיה 
מיוחדים  אוהלים  הוקמו  כן  כמו  קרה. 
הצי־ תהלים.  ואמירת  משניות  ללימוד 
הציבו־ בתחבורה  להגיע  מתבקש  בור 
רית. לא תותר כניסת כלי רכב למתחם 

בית-החיים.
הס־ מתארגנות  הארץ  חלקי  מכל 
עד  שיגיעו  ומחר,  הערב  מסודרות  עות 
לחניות הסמוכות לבית העלמין. חברות 

התחבורה מתגברים את האוטובוסים.

ייצאו  שבנתניה  צאנז  מקרית 
שישי,  יום  מחר  מיוחדים  אוטובוסים 
החל מהשעה 7 בבוקר עד 5 אחה"צ, כל 

רבע שעה, הלוך ושוב. 
הארץ  רחבי  בכל  ייערכו  הערב, 
והתוועדויות  הילולא  סעודות  והעולם 
חסידים בבתי המדרש של חסידי צאנז 
ובישיבות הקדושות, בהשתתפותם של 
יעסקו  יחדיו  אשר  ורבנים,  אדמורי"ם 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  בדברי-תורתו 
ומורשתו  הטהור  זכרו  את  ויעלו  זי"ע 
לדורי  ברכה  אחריו  שהותיר  הרוחנית 

דורות.
בי־ הונהגו  מחר  יום  כל  במשך 
לימוד  סדרי  צאנז  ובכוללי  שיבות 
בוקר  לפנות  כבר  יחלו  אשר  מיוחדים, 
ויימשכו במשך היום כולו. אל הבחורים 
בעלי־ המוני  מצטרפים  גם  והאברכים 
כולו  היום  את  מקדישים  אשר  בתים 

ללימוד התורה.

מחיר למשתכן בבית שמש - דירת 
100 מ"ר החל ממיליון שקל

מדובר בשני מכרזים הכוללים 1603 יחידות דיור ששווקו בהצלחה ברובע ד' בעיר ◆ ההנחה 
עומדת על 20%-14% ממחירי השוק

מ‡ פ. יוחנן
מעדכנת  ישראל  מקרקעי  רשות 
יחידות   1603 של  בהצלחה  שיווק  על 
ברובע  למשתכן  מחיר  מכרזי  בשני  דיור 

ד' בבית שמש.
 15 בהצלחה  שווקו  אחת  בתכנית 
בשטח  יח"ד    1,467 לבניית  מתחמים 
בת־ מדובר  מ"ר.  של 101  דירתי  ממוצע 
תכניות  שש  מתוך  אחת  לשכונה  כנית 
המקודמות ברובע. שטח התכנית כ-626 

דונם.
על פי נתוני המכרז, מחירי הדירות 

דירה  ממחיר   20% של  הנחה  מגלמים 
 85 לדירת  התחלתי  מחיר  בשוק:  דומה 
מחיר  שקל.   816,906 על  יעמוד  מ"ר 
על  יעמוד  מ"ר   100 לדירת  התחלתי 
לדירת  התחלתי  מחיר  שקל.   1,180,985

120 מ"ר יעמוד על 1,397,283 שקל.
 1,639 התכנית  כוללת  הכל  בסך 
שונות  צפיפות  ברמות  דיור  יחידות 
כו־ עוד  שווקו.  כבר  יחידות  כאשר 172 
מיוחד  לדיור  יחידות   200 התכנית  ללת 
לצד שטחי תעסוקה, מבני ציבור, שטחים 

פתוחים, פארקים ומתקנים הנדסיים.
למכרז הוגשו 14 הצעות. החברות 
מכר־ ובניה - 6  יזום  טריסון  הן:  הזוכות 
זים, פרץ לוזון - 2 מכרזים, מגן עבודות 
דרך  אבני  מכרזים,   5  - בנאיות  הנדסה 
קפיטל  ואפי  בחריש  בונה  פרויקטים 

מתחמים זכו כל אחת במכרז אחד.
ברובע,  נוספת  תכנית  במסגרת 
שווק בהצלחה מתחם אחד מתוך שניים 
לבניית 136 יחידות דיור. החברה הזוכה 

במכרז היא חברת פרץ לוזון.

היום: העלייה לציונו של 
הרה"ק רבי יוסף אלטר 
מראדוביץ זי"ע בחיפה

משנת תרי"ד הנהיג עדה בעיר ראדוביץ שבבוקובינה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ואנשי  חסידים 
את  היום  יפקדו  מעשה 
ציון קדשו של הרה"ק רבי 
מראדוביץ  אלטר  יוסף 
הישן  החיים  בבית  זי"ע, 
קדשו  אהל  ע"י  בחיפה, 
אבדימי  רבי  האמורא  של 

דמן חיפה זי"ע.
הרבי מראדוביץ היה 
חיים  רבי  הרה"ק  של  בנו 
'תורת  בעל  זי"ע  מקאסוב 
זקנו  ברכי  על  וגדל  חיים' 
שלום'  ה'אהבת  הרה"ק 
חתנו  היה  זי"ע.  מקאסוב 
ישראל  רבי  הרה"צ  של 
חתן הרה"ק רבי משה צבי 

מסאווראן זי"ע.
הנהיג  תרי"ד  משנת 
אשר  ראדוביץ  בעיר  עדה 
בבוקובינה, וחסידים רבים 
מפור־ היה  לחצרו.  נהרו 
צדיק  בתורה,  כגדול  סם 
רבים  מופת.  ובעל  וקדוש, 
עצה  ממנו  לבקש  באו  אף 
בח־ ותושיה, בהיותו נודע 

כמתו כי רבה.
הש־ את  מימש  הוא 
זי"ע  הק'  אבותיו  תוקקות 
עפר  את  ולחונן  לעלות 
להוציא  כדי  הקודש.  ארץ 
הכמיהה  את  לפועל 
הכבוד  על  ויתר  לארה"ק, 

עליו  שהושפעו  והיקר 
ובשנת  מולדתו,  בארץ 
תרל"ג עלה לארץ ישראל. 
הרה"ק  בנו  שאלו  כאשר 
רבי משה על מי נוטש הוא 
כי  נענה  מרעיתו,  צאן  את 
בכל עת שיכתבו אליו ויב־
קשו את הישועה הנחוצה, 
יושבו  שלא  הוא  בטוח 
ובוודאי  ריקם,  פניהם 

יוושעו!
בעיר  התיישב  כאן 
הקודש צפת, ויסד בה את 
המד־ בית  מדרשו.  בית 
עד  הקיים  ראדוביץ -  רש 
מלא  תמיד  היה   - היום 
שנות  אלה  היו  חסידים. 
החסידים  לעדת  פריחה 
מרא־ והרבי  הגליל,  בעיר 
העדה  מראשי  היה  דוביץ 

ונערץ על כולם.
לפני  תרל"ט  בקיץ 
בעצת  נסע  שנה,   140
לצורכי  לחיפה,  הרופאים 

התדרדר  שם  אולם  ריפוי, 
בתמוז  ובח'  בריאותו  מצב 
של  לישיבה  נקרא  תרל"ט 
פע־ שכמה  אף  על  מעלה. 
אנשים  להטמין  ניסו  מים 
חשובים ע"י ציון האמורא 
רבי אבדימי ְדִמן חיפה, לא 
אירעה  תמיד  כי  הצליחו, 
הפעם  אולם  מפולת.  שם 
הת־ הקבר  את  כשחפרו 
כל  ללא  כשורה  הכל  נהל 
ליד  נטמן  והרבי  מניעות, 
שהתפ־ דבר   - האמורא 
בקרב  גלים  והיכה  רסם 

הציבור.
שבעיר  הק'  האהל 
תלפיות  תל  מהווה  חיפה 
עד היום, ורבים באים לה־
תפלל במקום, בפרט לאור 
הבטחתו של הצדיק מרא־
דוביץ, שבכל עת שיבקשו 
הוא  בטוח  ישועה  הימנו 
שלא יושבו פני המבקשים 

ריקם, ובוודאי יוושעו.

טורקיה עשויה להעביר 
למדינות אחרות את 

סוללות ההגנה שקיבלה
על פי הדיווח, טורקיה שוקלת להעביר לקטאר ולאזרבייג'אן את 

סוללות S-400 שיגיעו מרוסיה, כדי למנוע קרע עם ארה"ב

מ‡ פ. יוחנן
שוקלת  טורקיה 
בקטאר  להציב  אפשרות 
סוללות  את  ובאזרבייג'אן 
 S-400 הגנ"א  מערכת 
מרו־ שתקבל  המתקדמת 
עם  קרע  למנוע  כדי  סיה, 
לעס־ המתנגדת  ארה"ב, 

קה.
דובר הנשיאות באנ־
קרה אמר לכתב 'ספוטניק 
טורקיה  שלטונות  כי  ניוז' 
אפשרויות  כמה  בוחנים 
החד־ הטילים  להצבת 
התקיימו  כבר  וכי  שים, 
האפשרות  בדבר  שיחות 
לקטאר  אותם  למסור 
ולאזרבייג'אן. הועלתה גם 
לפרוס   – אחרת  אפשרות 

הראשונה  הסוללה  את 
אנ־ סביב  מרוסיה  שתגיע 
השניה  הסוללה  ואת  קרה 
חשי־ בעל  ב"אזור  לפרוס 
במזרח  אסטרטגית",  בות 

ובדרום-מזרח טורקיה.
הרא־ הסוללות  שתי 
 S-400 שונות של מערכות
לטורקיה  להגיע  אמורות 
בשבוע הבא בדרך האוויר 
שני  על  יוטען  הציוד  כל   –
רוסיים  תובלה  מטוסי 

גדולים שיטוסו לטורקיה.
וטורקיה  רוסיה 
חתמו על הסכם בשווי של 
2.5 מיליארד דולר לאספ־
 .S-400 קת ארבעה גדודי
נמרצת  מתנגדת  ארה"ב 
לטורקים  והציעה  לעסקה 
של  בשווי  'פטריוט'  טילי 
3.5 מיליארד דולר במקום 
הק־ כן  הרוסיים.  הטילים 
פיאה ארה"ב מסירת מטו־

סי קרב F-35 לטורקים.
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בכיר בצי הרוסי: השריפה בצוללת היתה יכולה לגרום לאסון עולמי
יועצו של מפקד חיל הים אמר בהלוויית 14 המלחים שנספו באסון בכלי השיט החשאי כי בזכותם גבורתם הם מנעו "קטסטרופה בקנה מידה עולמי"

מ‡ פ. יוחנן
כי  אמר  רוסיה  של  בצי  בכיר 
המחקר  בצוללת  שפרצה  השריפה 
יכו־ הייתה  שעבר  בשבוע  החשאית 
עול־ מידה  בקנה  ל"אסון  להוביל  לה 
דווח  כך   - המלחים  גבורת  לולא  מי" 
נספו  מהם  ברוסיה. 14  תקשורת  בכלי 
באש שהשתוללה בכלי השיט החשאי, 
הסמוך  ברנץ  ים  קרקעית  את  שסקר 
לחוג הארקטי, ולא זוהו עד היום רמות 

קרינה חריגות.

להציל   - אחד  גורל  חלקו  "כולם 
את  להציל  חבריהם,  של  חייהם  את 
בקנה  אסון  ולמנוע  שלהם  השיט  כלי 
סר־ אמר  חייהם",  במחיר  עולמי  מידה 
גיי פבלוב, עוזר של מפקד הצי הרוסי, 
בעת  "פונטנקה",  התקשורת  כלי  לפי 
שהת־ המלחים  של  הסגורה  ההלוויה 
פטרסבורג.  בסנט  שבת  ביום  קיימה 
הייתה  השריפה  כיצד  הסביר  לא  הוא 
עלולה להוביל לאסון כה חמור. משרד 
ההגנה אמר כי הצוות הצליח להשתלט 
על האש ולבודד את הכור, שהיה בחדר 
אחר. לא ברור כמה מלחים ניצלו, לצד 
מומחה אזרחי שהיה גם הוא בעת המ־

שימה החשאית.

פסקוב  דמיטרי  הקרמלין  דובר 
אמר לכתבים בשיחת ועידה כי הוא לא 
ההלוויה  במהלך  שעלו  להערות  מודע 
הר־ בנושא.  להגיב  יכול  לא  הוא  ולכן 

שויות הרוסיות מואשמות בטיוח פרטי 
אחריה,  ימים  שלושה  ורק  התקרית, 
הודה הנשיא ולדימיר פוטין שהיא אכן 
הייתה מונעת בכור גרעיני. ביום שישי 
העניק פוטין את העיטור הגבוה ביותר, 
ההרו־ מ-14  לשניים  רוסיה",  "גיבור 
גים, כששניים אחרים כבר קיבלו אותו 
לעיטור  זכו  היתר  קודמות.  במשימות 

מכובד אחר, "מסדר האומץ".

פרטים  למסור  ממעט  הקרמלין 
שני  ביום  שהתרחשה  התקרית,  על 
שעבר, לאור סודיות המשימה של הצ־
וות. הוא הודה בקיומה רק יממה לאחר 
מכן, מה שהעלה ביקורות קשות עליו. 
מדגם  צוללת  זו  הייתה  הדיווחים,  לפי 
שם  על  "לושריק",  המכונה   ,AS-12
הסובייטית.  מהתקופה  מצוירת  דמות 
מחקר  למטרות  לכאורה  פותחה  היא 
שעשתה  זו  כמו  הים,  בעומק  רגישות 
בקרקעית ים ברנץ בעת השריפה, אולם 
בפנטגון סבורים כי יעודה האמיתי הוא 

לחבל בכבלי תקשורת תת-מימיים.

הוא 79  צוללת  המיני  של  אורכה 
של  למהירות  להגיע  יכולה  והיא  מטר 
30 קשר. העומק המקסימלי שלה הוא 
6,000 מטר והיא נישאת על ידי "צוללת 
קומרס־ העיתון  לפי  יותר.  גדולה  אם" 
נט, כל הקצינים שמתו היו חלק מיחי־
דה "סודית ביותר", שמספרה הסידורי 

הוא 45707.
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להשכרה צימרים ברמה 
גבוהה בישוב אור הגנוז,
נוף מקסים, מאובזר, 

מדהים ונקי, + ג'קוזי גדול,
052-7655095
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לקבלת פרוספקט קיץ וסרטון תדמית:
res@kinorothotel.co.il

מחירים מיוחדים למקדימיםהבטיחו מקומכם! 

בין
הזמנים
בכינורות

ארוחות גורמה עם השף מאיר איפרגן

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

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

ניר חיימוביץ
רפטינגטיולי גיפיםחמי טבריה

אבא טורצקיעופר הלוי
מופע סטנדאפמופע סטנדאפמופע טלפתיה מרהיב

www.kinorothotel.co.il

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

בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית

שווייץ: מטס אווירי הופיע בשמי העיר הלא נכונה
הצוות האקרובטי של חיל האוויר השוויצרי היה אמור לטוס בשמי עיירה במדינה, אולם המפקד התבלבל וערך את המפגן בעיר הסמוכה

מ‡ פ. יוחנן
של  האוויר  חיל  של  האקרובטי  הצוות 
שוויץ הופיע בשוגג בשמי עיר אחרת, שתושביו 
 ,BBC רשת  לפי  האקרובטי.  מהמצג  הופתעו 
לטוס  אמור  היה  "פטרוויל"  הצוות  של  המפגן 
שנה  מאה  ציון  לכבוד  לנגנברוק  העיר  בשמי 
למותו של אוסקר ביידר, חלוץ בתחום התעופה 

המקומי.
בשמי  טס  הצוות  זאת,  במקום  ואולם, 
העיירה הסמוכה מומליסוויל, שאירחה פסטיבל 
התנ־ שוויץ  של  ההגנה  משרד  דובר  מסורתי. 
 F-5E-מטוסי "ה כי  אמר  הוא  הטעות.  על  צל 

.GPS טייגר 2" לא היו מצוידים במערכות
ביידר היה האדם הראשון שטס בשמי הרי 

בשנת  שהשלים  הישג  הכיוונים,  בשני  האלפים 
בלנגנב־ נולד  הוא  בלבד.   22 בן  כשהיה   ,1913
רוק, אבל מפקד הלהק ראה את האוהל שהוקם 
במומליסוויל, שנמצאת במרחק של שישה ק"מ 
האחרים.  הטייסים  את  והטעה  משם,  מערבה 
מהמופע  נהנו  הפסטיבל  באי  הדיווחים,  לפי 

הלא צפוי שחלף מעל ראשם.

הטליבאן ונציגים 
אפגנים הסכימו: 

לצמצם את 
הפגיעה באזרחים
עשרות דמויות בכירות באפגניסטן 

גיבשו הבנות ראשונות מסוגן 
שאמורות למנוע את המשך הקורבנות 
האזרחיים ◆ זאת במקביל להתקדמות 

בשיחות בין טליבאן לבין ארה"ב

מ‡ פ. יוחנן
טלי־ של  נציגים 
אפג־ אזרחים  ושל  באן 
את  לצמצם  הסכימו  נים 
הנפגעים בקרב האזרחים 
להאיץ  בניסיון  במדינה, 
במדינה  הפיוס  תהליך 
שיחות  להמשך  במקביל 
לבין  טליבאן  בין  השלום 
הת־ אלו  הברית.  ארצות 
המארחת  בקטאר,  חדשו 
את המשא ומתן בין אנשי 
הארגון הקיצוני לבין המ־
המ־ האמריקנית,  שלחת 
למלחמה  קץ  לשים  נסים 
הארוכה  השנים,   18 בת 
של  בהיסטוריה  ביותר 

ארצות הברית.
קרובים  הצדדים 
שצפוי  להסכם  להגיע 
הבטחת  על  להתבסס 
ארצות הברית להסיג את 
בת־ מהמדינה,  כוחותיה 
טלי־ של  להבטחה  מורה 
באן שלא להפוך את אפ־
למתקפות  לבסיס  גניסטן 
הברית.  ארצות  נגד  טרור 
כזה,  הסכם  יושג  אם  גם 
סיום  את  מבטיח  לא  זה 
במדי־ הפנימית  הלחימה 
בקאבול  הממשלה  בין  נה 
ארצות  ידי  על  הנתמכת 

הברית לבין טליבאן.
שהנהיג  טליבאן, 
אסלאמי  הלכה  שלטון 
הפלתו  ועד   1996 בין 
הברית  ארצות  צבא  בידי 
לשאת  מסרב  ב-2001, 
ולתת עם ממשלת אפגני־
סטן. הוא רואה בה "בובה 
זאת,  עם  אמריקנית". 
בוועידה שנמשכה יומיים 
נציגיו  קטאר,  בבירת 
דמויות   60 של  ומשלחת 

בולטות באפגניסטן אמרו 
לכבד  "מחויבים  הם  כי 
ולהגן על כבוד האזרחים, 
רכושם  ועל  חייהם  על 
מספר  את  ולהפחית 
האזרחים  הנפגעים 

לאפס".
נמס־ ההבנות 
שלוחמי  אחרי  יום  רו 
מכונית  פוצצו  טליבאן 
למתחם  מחוץ  תופת 
שב־ רזני  בעיר  ביטחוני 
בני   14 המדינה.  מרכז 
אדם נהרגו ויותר ממאה 
עשרות  בהם  נפצעו, 
שני  ספר.  בית  תלמידי 
הצדדים הסכימו לשמור 
מוסדי  של  ביטחונם  על 
ספר,  בתי  כמו  ציבור, 
בתי חולים ושווקים. על 
 3,804 האו"ם,  נתוני  פי 
יותר  כולל   - אזרחים 
נהרגו   - ילדים  מ-900 
ב-2018, שהייתה השנה 
עבור  ביותר  הקטלנית 
תחילת  מאז  אזרחים 
אז־ כ-7,000  המלחמה. 

רחים נוספים נפצעו.
אמר  החודש 
הברית  ארצות  נשיא 
הוא  כי  טראמפ  דונלד 
הכו־ את  להוציא  רוצה 
מאפ־ האמריקניים  חות 
הביע  הוא  אולם  גניסטן, 
היא  שבלעדיהם  חשש 
למתקפות  בסיס  תשמש 
הברית.  ארצות  נגד  טרור 
לה־ מקווים  בוושינגטון 
בספ־  1 עד  להסכם  גיע 
הבחירות  לפני  טמבר, 
לה־ שאמורות  לנשיאות 
הזה  החודש  בסוף  תקיים 
המקורי  שמועדן  אחרי 

נדחה.
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תגלית נדירה: אגם לבה באי בודד
בהר געש ליד אנטארקטיקה, שאיש מעולם לא הגיע לפסגתו, אותר אגם הלבה 

השמיני בעולם

מ‡ פ. יוחנן
באמצעות  איתרו  מדענים 
קבוע"  לבה  "אגם  לוויין  תמונות 
ומרו־ שומם  באי  במיוחד,  ונדיר 
האטלנטי,  האוקיינוס  בדרום  חק 
מדו־ מאנטרקטיקה.  הרחק  לא 
השמיני  הקבוע  הלבה  באגם  בר 

שאותר בכדור הארץ.
בהר  התגלה  הלבה  אגם 
מיושב  הלא  באי  מייקל  הגעש 
סנ־ מאיי  חלק  הוא  האי  סונדרס. 
דוויץ' הדרומיים, טריטוריה ברי־
המקומות  לאחד  הנחשבת  טית 
בכל  הארץ.  כדור  על  המרוחקים 
בלבד  איש   35 מתגוררים  האיים 
החו־ בחורף.  פחות  ועוד  בקיץ, 
קיימים  אמנם  כי  הסבירו  קרים 
הארץ,  בכדור  געש  הרי  כ-1,500 

אך רק לבודדים יש בריכות לבה 
מבעבעות במכתשים שלהם.

רזולו־ עם  לוויין  בתמונת 
ציה נמוכה שצולמה ב-2001 בהר 
 1,600 במרחק  שנמצא  מייקל, 
של  המזרחי  לקצה  צפונית  ק"מ 
זוהתה  באנטארקטיקה,  וודל  ים 
בעקבות  גאותרמית".  "אנומליה 
זאת נמשך המחקר, ובחינת תמו־
גבוהה  רזולוציה  עם  לוויין  נות 
ל-2018,  בין 2003  שצולמו  יותר 
עיבוד  טכניקות  עם  בשילוב 
אגם  לחשיפת  הביאו  מתקדמות, 

הלבה.
עד המאה ה-19 לא היו כלל 
געשיות  להתפרצויות  עדויות 
בהר מייקל. ההתפרצות הגעשית 
האחרונה בהר, שמוסתר לרוב על 

כמעט  לפני  אירעה  עננים,  ידי 
שנים. קוטר אגם הלבה במכתשו 
של הר הגעש הוא בין 90 ל-215 
המו־ הסלעים  וטמפרטורת  מטר 
בין   - מאוד  חמה  במקום  תכים 

989 ל-1,279 מעלות.
לחשוף  מאושרים  "אנחנו 
בט־ דופן  יוצא  כה  גאולוגי  פרט 
לים",  מעבר  בריטית  ריטוריה 
ברטון-ג'ונסון  אלכס  ד"ר  אמר 
בריטניה  של  המחקרית  מהזרוע 
פוקלנד  באיי  החסות  לשטחי 
שיפר  הלבה  אגם  "זיהוי  ובאזור. 
לפעילות  בנוגע  שלנו  ההבנה  את 
זה,  מרוחק  באי  ולסכנה  הגעשית 
אגמי  על  ידיעותינו  את  העמיק 
טכניקות  לפתח  לנו  וסייע  לבה 
למעקב מהחלל אחרי הרי געש".

החלו העבודות להנגשת עמדת 
היו"ר במליאת הכנסת

מנכ"ל הכנסת ציין כי הוא רואה חשיבות רבה בהשלמת כל הצעדים הנדרשים 
על-מנת להנגיש את הכנסת באופן מלא עבור אנשים בעלי מוגבלויות

מ‡: יר‡ל לבי‡
השיפוצים  עבודות  החלו 
שנועדו להנגיש את עמדת היו"ר 
במליאת הכנסת. השיפוצים הינם 
המשך ישיר לצעדים הרבים שנ־
האחרונות  בשנים  הכנסת  קטה 
לאנשים  עצמה  להנגיש  על-מנת 

בעלי מוגבלויות.
מע־ התקנת  השאר,  בין 

שמאפשר  ציוד  רכישת  לונים, 
בכנסת  לבקר  מוגבלויות  לבעלי 
חכמים  משקפיים  זה,  ובכלל 
בעת  ראייה  למוגבלי  שמסייעים 
שהם מבקרים בכנסת ועוד. הכנ־
סת אף פעלה לשילוב בעלי מוג־

בלויות בעבודה במשכן.
אלברט  הכנסת,  מנכ"ל 
רואה  הוא  כי  ציין  סחרוביץ', 
הצ־ כל  בהשלמת  רבה  חשיבות 

עדים הנדרשים על-מנת להנגיש 
את הכנסת באופן מלא עבור אנ־

שים בעלי מוגבלויות.
"הכנסת  סחרוביץ':  לדברי 
חוקים  לחוקק  וממשיכה  חוקקה 
שמטרתם להנגיש מוסדות ציבור 
ומסחריים  פרטיים  גופים  ואף 
הראוי  ומן  מוגבלויות,  לבעלי 
נאה  בבחינת  בעצמה,  כך  שתנהג 

דורש נאה מקיים".

כתיבת ס"ת לע"נ החייל רונן 
לומברסקי הי"ד

ביוזמת משפחת הלוחם רונן לומברסקי הי"ד שנרצח בעת פעילות מבצעית 
במחנה פליטים בסמוך לרמאללה. נכתב ספר תורה לע"נ חיילי יחידת דובדבן ◆ 

ראש הממשלה כתב אות בספר התורה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ראש הממשלה נתניהו כתב 
אות בספר תורה לעילוי נשמתם 
״דובדבן״  יחידת  נופלי  כלל  של 
מדו־ בעם.  המתנדבים  ולהוקרת 
בר ביוזמה משותפת של משפח־

תו של רונן לוברסקי הי"ד.
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ניהו: ״אנחנו חותמים היום 'ספר 
רונן  של  נשמתם  לעילוי  תורה' 
יחי־ של  האחרים  והנופלים  ז״ל 
דת ״דובדבן״. יחידת דובדבן היא 
יחידה של התנדבות, של הקרבה 
ביט־ על  ששומרת  גבורה,  ושל 
דרכים,  לא  בדרכים  ישראל  חון 
עילאית.  ובגבורה  עצום  בקושי 
אנחנו מתברכים ברגע הזה משום 
העם  הערכת  את  מבטא  שהוא 
ואת הערכת המדינה. אנחנו יוד־
כרוכה  הזאת  שההתנדבות  עים 
ולמש־ לכם  מנשוא  כבד  בכאב 
מאמצים  אנחנו  האחרות.  פחות 
כחלק  אתכם  ומחבקים  אתכם 

ממשפחתנו.
נמשיך לעשות דברים למען 
אחת  מסיבה  הנופלים  זיכרון 

חיים,  אנחנו  בזכותם   - פשוטה 
ובזכותם  המדינה  חיה  בזכותם 
הפרזה  לא  זו  המדינה.  מתפתחת 

- זה מדויק לגמרי, ולכן ואין דבר 
טוב יותר מאשר לרומם את זכרם 

בספר הספרים של עמנו".

אוסטרליה שוקלת לפתח 
הרתעה גרעינית

פעם האמינו האוסטרלים שאפילו מלחמה גרעינית בין הסובייטים לארה"ב לא 
תגיע אליהם ◆ אבל עכשיו, כשסין מתפשטת לאוקיינוס ועל תמיכה מטראמפ 

קשה לסמוך, יש מי שמציע לשקול אסטרטגיה צבאית חדשה

מ‡ פ. יוחנן
בעוד בעלת הברית הגדולה 
יציבה  נראית  וושינגטון,  שלה, 
הרבה פחות מבעבר, וסין המתח־
זקת נדמית לוחמנית יותר ויותר, 
באוסטרליה  צבאיים  אסטרטגים 
מנהלים כעת – גם אם בזהירות – 
שא־ הזמן  הגיע  אם  בשאלה  דיון 
גר־ הרתעה  לפתח  תשקול  רצם 
עינית משלה. כך דווח ב"ויינט".

במשך שנים רבות היו לכו־
אוסטרליה,  של  המזוינים  חות 
באופן יחסי, מעט סיבות לדאגה. 
ארה"ב  עם  שנה  מאה  בת  ברית 
ערבויות  לאוסטרלים  סיפקה 
ביטחוניות, וייצוא מינרלים לסין 
מיתון  ללא  שנים  להם 28  העניק 
המו־ שהמחויבות  אלא  כלכלי. 
ארה"ב  נשיא  של  גבלת-משהו 
המסור־ לבריתות  טראמפ  דונלד 
תיות של וושינגטון והחתירה של 
לעליונות  ג'ינפינג  שי  סין  נשיא 
כך   – עלולות  השקט  באוקיינוס 
את  לערער   – כעת  שם  חוששים 
הביטחון  של  התווך  עמודי  שני 

האוסטרלי.
עכשיו  היא  "אוסטרליה 
בקו  הניצבת  מדינה  רבה  במידה 
דייוויס,  מלקולם  טוען  החזית", 

אסטרטג צבאי שקורא זה זמן רב 
הבי־ מדיניות  על  מחדש  לחשוב 
התגו־ כה  עד  האוסטרלית.  טחון 
בה מקנברה הייתה זהירה: ניסיון 
ארה"ב  עם  הברית  את  לשמר 
המע־ עם  סחר  לקיום  במקביל 
העולה  העולמית  הכלכלית  צמה 

מהמזרח.
לשעבר  ווייט, יועץ  יו  אבל 
במר־ ופרופסור  ממשלה  לראשי 
וביטחון  אסטרטגיה  ללימודי  כז 
האוס־ הלאומית  באוניברסיטה 
שהגיע  מאמין  בקנברה,  טרלית 
"איך  ִסְפרוֹ  מהגדר.  לרדת  הזמן 
שפורסם  אוסטרליה"  על  להגן 
שב־ סוער  ויכוח  עורר  החודש 
"מה  אחת:  שאלה  עומדת  מרכזו 

בנוגע לנשק גרעיני?".
תמיכה  מביע  אינו  ווייט 
לו,  התנגדות  או  גרעיני  בנשק 
נעשית  שהשאלה  אומר  אבל 
אס־ שינויים  "יש  נמנעת.  בלתי 
הוא  באסיה",  גדולים  טרטגיים 
לומר  אפשר  אי  "כבר  אומר, 
בביטחון שלעולם לא יהיה היגיון 
נשק  תחזיק  שאוסטרליה  בכך 
של  האסטרטגי  המחיר  גרעיני. 
באסיה  גרעיני  נשק  על  ויתור 
החדשה עלול להיות גבוה בהרבה 

מכפי שהוא היה עד עכשיו".
גרעי־ הרתעה  של  פיתוח 
יהיה  בלבד,  מוגבלת  אפילו  נית, 
פוליטי,  כלכלי,  במחיר  כרוך 
הוא   – אדיר  וחברתי  דיפלומטי 
לפרוש  אוסטרליה  את  יחייב 
מהאמנה למניעת הפצה של נשק  
עשרות  שבמשך  אומר  ווייט 
אוס־ אסטרטגים  שקלו  שנים 
האפשרות  את  בחשאי  טרלים 
וגיבשו  גרעיני  נשק  פיתוח  של 
זמן  כמה  לשאלה  בנוגע  העָרכות 
שכזה.  נשק  לפתח  כדי  יידרש 
הח־ תמיד  קנברה  כה  עד  אבל 
שהעלות  דבר  של  בסופו  ליטה 
נמוכים  ושהסיכונים  מדי  גבוהה 
שהיא  בכך  בהתחשב  במיוחד   –

זוכה לגיבוי מארה"ב.
אוסטר־ על  האיומים  גם 
ליה השתנו: מסמכים היסטוריים 
המוע־ ברית  שבימי  מלמדים 
צבאיים  אנליסטים  העריכו  צות 
תותקף  לא  ארצם  כי  אוסטרלים 
במ־ אפילו  הסובייטים  על-ידי 

קרה של עימות גרעיני חמור בין 
בכל  אבל  לוושינגטון,  מוסקבה 
הנוגע לסין של ימינו, האפשרות 
סבירה  נראית  התלקחות  של 

הרבה יותר.

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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תגלית נדירה: אגם לבה באי בודד
בהר געש ליד אנטארקטיקה, שאיש מעולם לא הגיע לפסגתו, אותר אגם הלבה 

השמיני בעולם

מ‡ פ. יוחנן
באמצעות  איתרו  מדענים 
קבוע"  לבה  "אגם  לוויין  תמונות 
ומרו־ שומם  באי  במיוחד,  ונדיר 
האטלנטי,  האוקיינוס  בדרום  חק 
מדו־ מאנטרקטיקה.  הרחק  לא 
השמיני  הקבוע  הלבה  באגם  בר 

שאותר בכדור הארץ.
בהר  התגלה  הלבה  אגם 
מיושב  הלא  באי  מייקל  הגעש 
סנ־ מאיי  חלק  הוא  האי  סונדרס. 
דוויץ' הדרומיים, טריטוריה ברי־
המקומות  לאחד  הנחשבת  טית 
בכל  הארץ.  כדור  על  המרוחקים 
בלבד  איש   35 מתגוררים  האיים 
החו־ בחורף.  פחות  ועוד  בקיץ, 
קיימים  אמנם  כי  הסבירו  קרים 
הארץ,  בכדור  געש  הרי  כ-1,500 

אך רק לבודדים יש בריכות לבה 
מבעבעות במכתשים שלהם.

רזולו־ עם  לוויין  בתמונת 
ציה נמוכה שצולמה ב-2001 בהר 
 1,600 במרחק  שנמצא  מייקל, 
של  המזרחי  לקצה  צפונית  ק"מ 
זוהתה  באנטארקטיקה,  וודל  ים 
בעקבות  גאותרמית".  "אנומליה 
זאת נמשך המחקר, ובחינת תמו־
גבוהה  רזולוציה  עם  לוויין  נות 
ל-2018,  בין 2003  שצולמו  יותר 
עיבוד  טכניקות  עם  בשילוב 
אגם  לחשיפת  הביאו  מתקדמות, 

הלבה.
עד המאה ה-19 לא היו כלל 
געשיות  להתפרצויות  עדויות 
בהר מייקל. ההתפרצות הגעשית 
האחרונה בהר, שמוסתר לרוב על 

כמעט  לפני  אירעה  עננים,  ידי 
שנים. קוטר אגם הלבה במכתשו 
של הר הגעש הוא בין 90 ל-215 
המו־ הסלעים  וטמפרטורת  מטר 
בין   - מאוד  חמה  במקום  תכים 

989 ל-1,279 מעלות.
לחשוף  מאושרים  "אנחנו 
בט־ דופן  יוצא  כה  גאולוגי  פרט 
לים",  מעבר  בריטית  ריטוריה 
ברטון-ג'ונסון  אלכס  ד"ר  אמר 
בריטניה  של  המחקרית  מהזרוע 
פוקלנד  באיי  החסות  לשטחי 
שיפר  הלבה  אגם  "זיהוי  ובאזור. 
לפעילות  בנוגע  שלנו  ההבנה  את 
זה,  מרוחק  באי  ולסכנה  הגעשית 
אגמי  על  ידיעותינו  את  העמיק 
טכניקות  לפתח  לנו  וסייע  לבה 
למעקב מהחלל אחרי הרי געש".

החלו העבודות להנגשת עמדת 
היו"ר במליאת הכנסת

מנכ"ל הכנסת ציין כי הוא רואה חשיבות רבה בהשלמת כל הצעדים הנדרשים 
על-מנת להנגיש את הכנסת באופן מלא עבור אנשים בעלי מוגבלויות

מ‡: יר‡ל לבי‡
השיפוצים  עבודות  החלו 
שנועדו להנגיש את עמדת היו"ר 
במליאת הכנסת. השיפוצים הינם 
המשך ישיר לצעדים הרבים שנ־
האחרונות  בשנים  הכנסת  קטה 
לאנשים  עצמה  להנגיש  על-מנת 

בעלי מוגבלויות.
מע־ התקנת  השאר,  בין 

שמאפשר  ציוד  רכישת  לונים, 
בכנסת  לבקר  מוגבלויות  לבעלי 
חכמים  משקפיים  זה,  ובכלל 
בעת  ראייה  למוגבלי  שמסייעים 
שהם מבקרים בכנסת ועוד. הכנ־
סת אף פעלה לשילוב בעלי מוג־

בלויות בעבודה במשכן.
אלברט  הכנסת,  מנכ"ל 
רואה  הוא  כי  ציין  סחרוביץ', 
הצ־ כל  בהשלמת  רבה  חשיבות 

עדים הנדרשים על-מנת להנגיש 
את הכנסת באופן מלא עבור אנ־

שים בעלי מוגבלויות.
"הכנסת  סחרוביץ':  לדברי 
חוקים  לחוקק  וממשיכה  חוקקה 
שמטרתם להנגיש מוסדות ציבור 
ומסחריים  פרטיים  גופים  ואף 
הראוי  ומן  מוגבלויות,  לבעלי 
נאה  בבחינת  בעצמה,  כך  שתנהג 

דורש נאה מקיים".

כתיבת ס"ת לע"נ החייל רונן 
לומברסקי הי"ד

ביוזמת משפחת הלוחם רונן לומברסקי הי"ד שנרצח בעת פעילות מבצעית 
במחנה פליטים בסמוך לרמאללה. נכתב ספר תורה לע"נ חיילי יחידת דובדבן ◆ 

ראש הממשלה כתב אות בספר התורה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ראש הממשלה נתניהו כתב 
אות בספר תורה לעילוי נשמתם 
״דובדבן״  יחידת  נופלי  כלל  של 
מדו־ בעם.  המתנדבים  ולהוקרת 
בר ביוזמה משותפת של משפח־

תו של רונן לוברסקי הי"ד.
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ניהו: ״אנחנו חותמים היום 'ספר 
רונן  של  נשמתם  לעילוי  תורה' 
יחי־ של  האחרים  והנופלים  ז״ל 
דת ״דובדבן״. יחידת דובדבן היא 
יחידה של התנדבות, של הקרבה 
ביט־ על  ששומרת  גבורה,  ושל 
דרכים,  לא  בדרכים  ישראל  חון 
עילאית.  ובגבורה  עצום  בקושי 
אנחנו מתברכים ברגע הזה משום 
העם  הערכת  את  מבטא  שהוא 
ואת הערכת המדינה. אנחנו יוד־
כרוכה  הזאת  שההתנדבות  עים 
ולמש־ לכם  מנשוא  כבד  בכאב 
מאמצים  אנחנו  האחרות.  פחות 
כחלק  אתכם  ומחבקים  אתכם 

ממשפחתנו.
נמשיך לעשות דברים למען 
אחת  מסיבה  הנופלים  זיכרון 

חיים,  אנחנו  בזכותם   - פשוטה 
ובזכותם  המדינה  חיה  בזכותם 
הפרזה  לא  זו  המדינה.  מתפתחת 

- זה מדויק לגמרי, ולכן ואין דבר 
טוב יותר מאשר לרומם את זכרם 

בספר הספרים של עמנו".

אוסטרליה שוקלת לפתח 
הרתעה גרעינית

פעם האמינו האוסטרלים שאפילו מלחמה גרעינית בין הסובייטים לארה"ב לא 
תגיע אליהם ◆ אבל עכשיו, כשסין מתפשטת לאוקיינוס ועל תמיכה מטראמפ 

קשה לסמוך, יש מי שמציע לשקול אסטרטגיה צבאית חדשה

מ‡ פ. יוחנן
בעוד בעלת הברית הגדולה 
יציבה  נראית  וושינגטון,  שלה, 
הרבה פחות מבעבר, וסין המתח־
זקת נדמית לוחמנית יותר ויותר, 
באוסטרליה  צבאיים  אסטרטגים 
מנהלים כעת – גם אם בזהירות – 
שא־ הזמן  הגיע  אם  בשאלה  דיון 
גר־ הרתעה  לפתח  תשקול  רצם 
עינית משלה. כך דווח ב"ויינט".

במשך שנים רבות היו לכו־
אוסטרליה,  של  המזוינים  חות 
באופן יחסי, מעט סיבות לדאגה. 
ארה"ב  עם  שנה  מאה  בת  ברית 
ערבויות  לאוסטרלים  סיפקה 
ביטחוניות, וייצוא מינרלים לסין 
מיתון  ללא  שנים  להם 28  העניק 
המו־ שהמחויבות  אלא  כלכלי. 
ארה"ב  נשיא  של  גבלת-משהו 
המסור־ לבריתות  טראמפ  דונלד 
תיות של וושינגטון והחתירה של 
לעליונות  ג'ינפינג  שי  סין  נשיא 
כך   – עלולות  השקט  באוקיינוס 
את  לערער   – כעת  שם  חוששים 
הביטחון  של  התווך  עמודי  שני 

האוסטרלי.
עכשיו  היא  "אוסטרליה 
בקו  הניצבת  מדינה  רבה  במידה 
דייוויס,  מלקולם  טוען  החזית", 

אסטרטג צבאי שקורא זה זמן רב 
הבי־ מדיניות  על  מחדש  לחשוב 
התגו־ כה  עד  האוסטרלית.  טחון 
בה מקנברה הייתה זהירה: ניסיון 
ארה"ב  עם  הברית  את  לשמר 
המע־ עם  סחר  לקיום  במקביל 
העולה  העולמית  הכלכלית  צמה 

מהמזרח.
לשעבר  יועץ  ווייט,  יו  אבל 
במר־ ופרופסור  ממשלה  לראשי 
וביטחון  אסטרטגיה  ללימודי  כז 
האוס־ הלאומית  באוניברסיטה 
שהגיע  מאמין  בקנברה,  טרלית 
"איך  ִסְפרוֹ  מהגדר.  לרדת  הזמן 
שפורסם  אוסטרליה"  על  להגן 
שב־ סוער  ויכוח  עורר  החודש 
"מה  שאלה אחת:  עומדת  מרכזו 

בנוגע לנשק גרעיני?".
תמיכה  מביע  אינו  ווייט 
לו,  התנגדות  או  גרעיני  בנשק 
נעשית  שהשאלה  אומר  אבל 
אס־ שינויים  "יש  נמנעת.  בלתי 
הוא  באסיה",  גדולים  טרטגיים 
לומר  אפשר  אי  "כבר  אומר, 
בביטחון שלעולם לא יהיה היגיון 
נשק  תחזיק  שאוסטרליה  בכך 
של  האסטרטגי  המחיר  גרעיני. 
באסיה  גרעיני  נשק  על  ויתור 
החדשה עלול להיות גבוה בהרבה 

מכפי שהוא היה עד עכשיו".
גרעי־ הרתעה  של  פיתוח 
יהיה  בלבד,  מוגבלת  אפילו  נית, 
פוליטי,  כלכלי,  במחיר  כרוך 
הוא   – אדיר  וחברתי  דיפלומטי 
לפרוש  אוסטרליה  את  יחייב 
מהאמנה למניעת הפצה של נשק  
עשרות  שבמשך  אומר  ווייט 
אוס־ אסטרטגים  שקלו  שנים 
האפשרות  את  בחשאי  טרלים 
וגיבשו  גרעיני  נשק  פיתוח  של 
זמן  כמה  לשאלה  בנוגע  העָרכות 
שכזה.  נשק  לפתח  כדי  יידרש 
הח־ תמיד  קנברה  כה  עד  אבל 
שהעלות  דבר  של  בסופו  ליטה 
נמוכים  ושהסיכונים  מדי  גבוהה 
שהיא  בכך  בהתחשב  במיוחד   –

זוכה לגיבוי מארה"ב.
אוסטר־ על  האיומים  גם 
ליה השתנו: מסמכים היסטוריים 
המוע־ ברית  שבימי  מלמדים 
צבאיים  אנליסטים  העריכו  צות 
תותקף  לא  ארצם  כי  אוסטרלים 
במ־ אפילו  הסובייטים  על-ידי 

קרה של עימות גרעיני חמור בין 
בכל  אבל  לוושינגטון,  מוסקבה 
הנוגע לסין של ימינו, האפשרות 
סבירה  נראית  התלקחות  של 

הרבה יותר.

http://bit.ly/32nZame
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תוגברו מאמצי ההסברה 
ופיקוח בים התיכון בתקופת 

האיסור על הדיג
תקופת האיסור על הדיג באמצעות ספינות מכמורת, מוכרזת למען שמירה על 

משאב הדגה בים התיכון

מ‡: יר‡ל לבי‡
רשות  של  הימית  היחידה 
מטעם  האמונה  והגנים,  הטבע 
פיקוח  על  החקלאות  משרד 
הדיג בישראל, תגביר את מאמצי 
התיכון,  בים  והפיקוח  ההסברה 
הדיג  האיסור  תקופת  במהלך 
המכמורת  ספינות  באמצעות 
שתימשך השנה החל מעתה ועד 
בתקופה  כולל.  באוגוסט   31 ה- 
הסברה  פעילויות  תבוצענה  זו 
לאורך  ובמעגנות  בים  ופיקוח 
מתו־ ובצוותים  היום  שעות  כל 

גברים.
במש־ הדיג  אגף  שנה  מדי 
תקופת  על  מכריז  החקלאות  רד 
איסור הדיג על שיטותיו השונות 
בהתאם  התיכון   ובים  בכנרת 
זאת  כל  הרבייה.  עונת  לתזמון 
במטרה להבטיח, עד כמה שניתן, 
ההתרבות  תהליך  השלמת  את 
התקין והסדיר של הדגים לרבות 
על  שמירה  למען  הגיוס,  שלב 

משאב הדגה בים.
היחי־ מנהל  ארי,  בן  יגאל 
דה הימית ברשות הטבע והגנים 

ספורים  "חודשים  כי,  מסביר 
מתרבים  שבה  העונה  לאחר 
מגיעים  צעירים  דגיגים  הדגים, 
הגי־ בבית  בעיקר  הגיוס,  לשלב 
הרבייה  עונת  לאחר  החולי.  דול 
השלב  הביצים,  התפתחות  וזמן 
נסחף  פגיות,  הדגים,  של  הצעיר 
במרחב.  ומתפזר  הזרמים  עם 
כבני  זה, כשהדגיגים  שלב  בתום 
מתחי־ חודשים,  כמה  עד  חודש 
תה־ את  המתבגרים  הדגים  לים 
ליך "הגיוס" - מתכנסים, בעיקר 
בבית הגידול החולי,  ומצטרפים 
על  הבוגרים.  הדגים  ללהקות 
רב  דיג  שלל  הגיוס  בעונת  כן 
מש־ חסר  צעירים,  דגיגים  של 
הגיוס  זמני  את  כלכלית.  מעות 
להע־ ניתן  השונים  המינים  של 
של  ומדידה  בבחינה  בעיקר  ריך 
כדי  כן,  על  המכמורת.  דיג  שלל 
דגיגים  של  מלכידה  להימנע 
באמצעות  הדייג  נאסר  צעירים 
ספינות המכמורת למשך תקופה 
זו. במסגרת זו נגביר את פעולות 
הפיקוח בכל שעות היממה בשי־

כדי  נוספים  אכיפה  גורמי  תוף 
לאכוף בהצלחה את איסור הדיג 
מצב  על  בהצלחה  לשמור  ובכך 

הדגה בים".
ניר פרוימן, מנהל אגף הדיג 
הח־ "משרד  החקלאות:  במשרד 
בש־ רבה  חשיבות  רואה  קלאות 
עבור  הן  הדגה,  משאב  על  מירה 
ובריאים  טריים  דגים  שליית 
לשם  והן  הרחב,  הציבור  לטובת 
ולדורות  לשנים  הדגה  על  הגנה 
כל  עושים  אנו  לכך,  אי  הבאים. 
את  לעצור  מנת  על  שביכולתנו 
הדגים   באוכלוסיות  הפגיעה 
על  מיטבית  שמירה  המקומיות, 
בתי הגידול ואזורי הריבוי, הגנה 
מתפיסה  הקטנים  הדגים  על 
בתקופות  דיג  ואיסור  עת  בטרם 
לא  עשורים,  שני  מזה  רגישות. 
חדשים  דיג  רישיונות  ניתנים 
המ־ ממדיניות  כחלק  לספינות, 
שרד לשמירה על היחס המתאים 
המסחרית  הדיג  פעילות  שבין 
באזור־ הזמין  הדגה  משאב  ובין 

נו".

צריכת אשלגן גבוהה מביאה 
לירידה במשקל

מחקר שארך 8 שנים מצא: צריכת אשלגן גבוהה מביאה לירידה במשקל ◆ 
המזונות שמביאים את הירידה הגדולה ביותר: עוף ודגים

מ‡: יר‡ל לבי‡  
הור־ מנבאים  מזונות  אלו 
מי  כל  מסקרנים  משקל?  דת 
שמתמודד עם עודף משקל קטן 
לשאלה  המענה  את  גדול.  או 
סגול  ממרכז  חוקרים  מצאו  זו 
האנ־ במכון  מטבולית,  להשמנה 
במחקר  באיכילוב  כאן  דוקריני, 
שהתנהל  מערכתי,  רב  תצפיתי 

במשך שמונה שנים.
מש־ את  הנחו  החוקרים 
במשך  לצרוך  המחקר  תתפי 
מאוזנת,  הרזייה  דיאטת  שנה 
לק"ג  חלבון  ג'  כ 1.2  שמספקת 
עופות,  (דגים,  החי  מן  מחלבון 
זירעוני  פירות,  ירקות,  גבינות), 
מתקדם  יותר  ובשלב  חמניה, 
להוסיף מזונות עמילניים. בתום 
המחקר  משתתפי  הפחיתו  שנה 
בממוצע 9.4 ק"ג ממשקל גופם, 
המהווים 9.4% ירידה. בבדיקות 
רוב  הפחיתו  שנה  כעבור  הדם 
הסיכון  גורמי  את  המשתתפים 
הקרדיווסקולרית.  לתחלואה 
רמות  הגלוקוז,  רמות  פחתו 
לחץ  ורמות  בדם,  השומנים 
אחוז  משמעותית  ירד  הדם. 
קצב  ירד  ובמקביל  בגוף  השומן 
משמ־ לא  אך  האנרגיה  שריפת 

עותית.
ההר־ של  השינוי  בבדיקת 
החוקרים  מצאו  התזונתי  כב 
שככל שצריכת האשלגן מהמזון 
הייתה גבוהה, ירדו המשתתפים 

יותר במשקל.
הס־ התוצאות  קבלת  עם 
האשלגן  כמות  כי  הייתה  ברה 
שבדיאטה התקבלה בעיקר מע־
ליית צריכת הירקות, נתון שכיח 
להפתעתנו,  הרזייה.  בדיאטות 
המזו־ סוגי  את  לחשוף  במטרה 
האשלגן  כמות  את  שתרמו  נות 

תרומת  בלטה  ביותר,  הגבוהה 
שציפינו  כפי  ולא  והדגים  העוף 

שיהיו הירקות והפירות.
טל,  ברוריה  ד"ר  לדברי 
ומובילת  קלינית  דיאטנית 
המחקר:  של  התזונתי  המערך 
מצאו  שלנו  המחקר  "ממצאי 
בפעם הראשונה את הקשר שבין 
משקל  להורדת  אשלגן  צריכת 
המ־ מסקנות  הרזייה.  בתהליך 
חקר מצביעות על הרכב תזונתי 
של  בטני  שומן  להורדת  מנצח 

תזונה עשירה באשלגן".

דיווח: 

נציגים אמריקנים ואיראניים 
נפגשו בעיראק

שני הצדדים נפגשו בבירת כורדיסטאן בעיראק

מ‡ ‡ברהם ויסמן
עומ־ וארה"ב  איראן  האם 
בי־ להסכם  הגעה  לקראת  דות 
ניהן? לפי דיווח בערוץ החדשות 
נציגים   ,i24NEWS הבינלאומי
נציגים  עם  נפגשו  אמריקנים 
שב־ באירביל  בכירים  איראניים 

האיראנית  במשלחת  עיראק. 
השתתף גם נכדו של האייתוללה 
האס־ המהפכה  מוביל  חומייני, 
חומייני.  חאסן  באיראן,  לאמית 
לפי הדיווח, חומייני הנכד הוביל 
בפגי־ האיראנית.  המשלחת  את 
שה השתתפו בכירים ממשמרות 

בעי־ איראן  שגריר  וכן  המהפכה 
ראק. תוכן השיחה לא נמסר.

של  פגישתם  כי  לציין  יש 
באירביל  דווקא  הצדדים  שני 
מעניינת במיוחד, לנוכח העובדה 
כורדיס־ מחוז  בבירת  מדובר  כי 

טאן בעיראק. 
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 כך משנים את התמונה: 

הצלחה חסרת תקדים לסדרת 
המכשירים החדשה מבית 'עסקן'

לאחר השקת המכשיר המתקדם גלקסי A 80, הצטרפו עוד ועוד לקוחות 
הנהנים ממכשיר מתקדם, שירות מעולה ואיכות ללא תחרות

קשה  הזאת  התמונה  את 
מרו־ לקוחות  ועוד  עוד  לפספס: 
להצלחה,  הצטרפו  כבר  צים, 
לסדרת המכשירים החדשה מבית 
'עסקן', סדרה כבשה לה מקום של 
תקדים  חסר  ביקוש  ויצרה  כבוד 
לר־ שמיהרו  לקוחות  מאות  מצד 
המו־ המכשירים  אחד  את  כוש 

בילים. 
חברת עסקן יחד עם חברת 
לאח־ השיקה  העולמית,  סמסונג 
רונה את הסדרה החדשה המהווה 
הס־ בעולם  האחרונה  המילה  את 
גלקסי 80  סמסונג  ובראשה  לולר 
התמונה  את  ששינה  מכשיר   ,A
בכל הקשור לטלפונים חכמים עם 
המת־ והטכנולוגיה  קפדני  סינון 
הכל  ביותר,  והמתוחכמת  קדמת 

כמובן כשר ונקי למהדרין.
המכשיר החדש מציע מערך 
צילום משולש ומסתובב, עם מסך 
מגר־ ללא  לקצה  מקצה  שנמתח 
בגו־ בתצוגה,  חרירים  וללא  עות 
טביעות  כשחיישן  אינץ',   6.7 דל 
האצבע נמצא מתחת למסך, ובסך 
הכל עוביו של המכשיר עומד על 

 2 במכשיר  יש  כן  כמו  מ"מ.   9.3
 2.2 של  מרבית  במהירות  ליבות 
ביצועים  ליבות  ו-6  גיגה-הרץ 
שוטפים במהירות מרבית של 1.7 
 8 עם  מגיע  המכשיר  גיגה-הרץ. 
ו-128  עבודה  זיכרון  גיגה-בייט 
גיגה-בייט זיכרון אחסון. הסוללה 
מילי-אמ־  3,700 של  בגודל  היא 
בטעינה  תומכת  והיא  פר/שעה 
מהירה בהספק של 25 וואט. סמ־

עם  רמקולים  גם  בו  שילבה  סונג 
.Dolby Atmos-תמיכה ב

הייחו־ המכשירים  יתר  גם 
המי־ את  מהווים  בסדרה  דיים 
הסלולר  בתחום  האחרונה  לה 
טכנולוגיות  במגוון  ומצוידים 
מופחת,  עובי  כמו  דרך,  פורצות 
סוללה  תקדים,  חסרי  מחירים 
עוצמתית וחזקה המחזיקה מעמד 
אצבע  טביעת  חיישן  וכן  רב  זמן 
לטעינה  אפשרות  במסך,  מוטמע 

שיתופית אלחוטית ועוד.
המתק־ המכשירים  סדרת 
חברת  ע"י  לארץ  מיובאים  דמים 
מאחורי  עומדת  גם  שהיא  'סאני' 
חברת  המקורית.  היצרן  אחריות 

המורשה  המשווקת  היא  'עסקן' 
עם  הללו  המכשירים  של  היחידה 
אחרות,  מחברות  בשונה  הסינון 
המכשירים  את  כן  גם  המשווקות 
מער־ הרכבת  ברגע  אך  הללו 
אחריות  גם  שם  פגה  הסינון  כת 
שלקו־ היא,  המשמעות  היצרן. 
הנהנים  היחידים  הם  'עסקן'  חות 
הר־ היבואן  של  מלאה  מאחריות 
ברחבי  השירות  תחנות  בכל  שמי 

הארץ, ללא תשלום נוסף. 
שולם,  מיכה  'עסקן'  מנכ"ל 
לומר  מליצה  לא  "זאת  כי  אמר 
המכשי־ התמונה'.  את  ש'שינינו 
מספקים  רק  לא  החדשים  רים 
אלא  הכרתם  שלא  צילום  איכות 
שמשנה  חדשה  בשורה  מביאים 
לנז־ הסלולר  צריכת  תמונת  את 
גם  נמשיך  פרנסה.  לצרכי  קקים 
ההצל־ את  בע"ה  להוביל  הלאה 
חה ולספק ללקוחותינו את הטוב 

ביותר". 
כי אם כבר צריך, אז שיהיה 

עסקן!
02- ורכישה:  לפרטים 

9404050

בשדות הקיבוץ הדתי: מאות 
אברכים פשטו על קו העירוב

שדות הקיבוץ הדתי בארות יצחק התמלאו אתמול במאות אברכים תלמידי 
קרוס 'בנועם עירובין' שהתנסו בהתקנת עירוב במקום

תושבי הקיבוץ הדתי בארות 
מאות  את  אתמול  אירחו  יצחק 
'בנועם  הקורס  לומדי  האברכים 
עירובין', שיצאו לשדות הסמוכות 
הרב  הקיבוץ  רב  עם  יחד  והתנסו 
הת־ של  בפרקטיקה  דוד,  בן  ירון 

קנת עירוב הלכה למעשה.
הוביל  הלימודי  הסיור  את 
מס־ מרבני  אנגלרד,  משה  הרב 
שידוע  בנועם,  של  ההכשרות  לול 
ורב  עשיר  ניסיון  ובעל  כמומחה 
מהודרים  עירובין  בהתקנת  שנים 
בדקדקנות  שעבר  הארץ,  ברחבי 
עם  ויחד  בקיבוץ  העירוב  קו  על 
האברכים ביצע בו שורה של הד־

גמות חשובות.
כיצד  הדגים  אנגלרד  הרב 
מעמידים  היו  רחוק  הלא  בעבר 
דבר  בחביות,  העירוב  עמודי  את 
של  ארוכה  שורה  יוצר  שהיה 
בעיות, החל מכיסוי החבית בחול 
עשרת  גובה  את  היה  שלא  כך 
הטפחים הדרוש, ועד להתעקמות 
שהחוט  לכך  שגורם  דבר  העמוד 
עובר שלא מעל העמוד ובכך פוסל 

את העירוב.
הרבנים  קיבלו  כן,  כמו 
כיצד  חיה  הדגמה  והאברכים 

חדש  חוט  ומעמידים  קושרים 
חוט  מותחים  או  העירוב,  בקו 
מזג  שינויי  בגלל  שהתרופף  קים 
לטפס  מבלי  זאת  וכל  האוויר, 
הוסבר  זו  במסגרת  העמוד.  על 
להש־ חדלו  כיום  מדוע  והובהר 
את  ומעדיפים  ברזל  בחוטי  תמש 

חוטי הפלסטיק.
לד־ יצא  ההכשרות  מסלול 
בקשת  לאור  שנה  כחצי  לפני  רכו 
חכם  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 
רבות  תלונות  שקיבל  כהן,  שלום 

עירובין  בבודקי  חמור  מחסור  על 
מומחים בערי הפריפריה.

ארגון  הרים  כך  בעקבות 
בנועם בראשות הרב זמיר כהן את 
הכשרה  למסלולי  ויצא  הכפפה 
של מאות אברכים תלמידי חכמים 
עירו־ בודקי  של  החשוב  לתפקיד 
בין, תוך התנסות פרקטית בשטח, 
את  לתלמידים  המעניק  דבר 
היכולת המעשית להצליח בתחום 

מפקחי ובודקי העירובין בארץ.
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 כך משנים את התמונה: 

הצלחה חסרת תקדים לסדרת 
המכשירים החדשה מבית 'עסקן'

לאחר השקת המכשיר המתקדם גלקסי A 80, הצטרפו עוד ועוד לקוחות 
הנהנים ממכשיר מתקדם, שירות מעולה ואיכות ללא תחרות

קשה  הזאת  התמונה  את 
מרו־ לקוחות  ועוד  עוד  לפספס: 
להצלחה,  הצטרפו  כבר  צים, 
לסדרת המכשירים החדשה מבית 
'עסקן', סדרה כבשה לה מקום של 
תקדים  חסר  ביקוש  ויצרה  כבוד 
לר־ שמיהרו  לקוחות  מאות  מצד 
המו־ המכשירים  אחד  את  כוש 

בילים. 
חברת עסקן יחד עם חברת 
לאח־ השיקה  העולמית,  סמסונג 
רונה את הסדרה החדשה המהווה 
הס־ בעולם  האחרונה  המילה  את 
גלקסי 80  סמסונג  ובראשה  לולר 
התמונה  את  ששינה  מכשיר   ,A
בכל הקשור לטלפונים חכמים עם 
המת־ והטכנולוגיה  קפדני  סינון 
הכל  ביותר,  והמתוחכמת  קדמת 

כמובן כשר ונקי למהדרין.
המכשיר החדש מציע מערך 
צילום משולש ומסתובב, עם מסך 
מגר־ ללא  לקצה  מקצה  שנמתח 
בגו־ בתצוגה,  חרירים  וללא  עות 
טביעות  כשחיישן  אינץ',   6.7 דל 
האצבע נמצא מתחת למסך, ובסך 
הכל עוביו של המכשיר עומד על 

 2 במכשיר  יש  כן  כמו  מ"מ.   9.3
 2.2 של  מרבית  במהירות  ליבות 
ביצועים  ליבות  ו-6  גיגה-הרץ 
שוטפים במהירות מרבית של 1.7 
 8 עם  מגיע  המכשיר  גיגה-הרץ. 
ו-128  עבודה  זיכרון  גיגה-בייט 
גיגה-בייט זיכרון אחסון. הסוללה 
מילי-אמ־  3,700 של  בגודל  היא 
בטעינה  תומכת  והיא  פר/שעה 
מהירה בהספק של 25 וואט. סמ־

עם  רמקולים  גם  בו  שילבה  סונג 
.Dolby Atmos-תמיכה ב

הייחו־ המכשירים  יתר  גם 
המי־ את  מהווים  בסדרה  דיים 
הסלולר  בתחום  האחרונה  לה 
טכנולוגיות  במגוון  ומצוידים 
מופחת,  עובי  כמו  דרך,  פורצות 
סוללה  תקדים,  חסרי  מחירים 
עוצמתית וחזקה המחזיקה מעמד 
אצבע  טביעת  חיישן  וכן  רב  זמן 
לטעינה  אפשרות  במסך,  מוטמע 

שיתופית אלחוטית ועוד.
המתק־ המכשירים  סדרת 
חברת  ע"י  לארץ  מיובאים  דמים 
מאחורי  עומדת  גם  שהיא  'סאני' 
חברת  המקורית.  היצרן  אחריות 

המורשה  המשווקת  היא  'עסקן' 
עם  הללו  המכשירים  של  היחידה 
אחרות,  מחברות  בשונה  הסינון 
המכשירים  את  כן  גם  המשווקות 
מער־ הרכבת  ברגע  אך  הללו 
אחריות  גם  שם  פגה  הסינון  כת 
שלקו־ היא,  המשמעות  היצרן. 
הנהנים  היחידים  הם  'עסקן'  חות 
הר־ היבואן  של  מלאה  מאחריות 
ברחבי  השירות  תחנות  בכל  שמי 

הארץ, ללא תשלום נוסף. 
שולם,  מיכה  'עסקן'  מנכ"ל 
לומר  מליצה  לא  "זאת  כי  אמר 
המכשי־ התמונה'.  את  ש'שינינו 
מספקים  רק  לא  החדשים  רים 
אלא  הכרתם  שלא  צילום  איכות 
שמשנה  חדשה  בשורה  מביאים 
לנז־ הסלולר  צריכת  תמונת  את 
גם  נמשיך  פרנסה.  לצרכי  קקים 
ההצל־ את  בע"ה  להוביל  הלאה 
חה ולספק ללקוחותינו את הטוב 

ביותר". 
כי אם כבר צריך, אז שיהיה 

עסקן!
02- ורכישה:  לפרטים 

9404050

בשדות הקיבוץ הדתי: מאות 
אברכים פשטו על קו העירוב

שדות הקיבוץ הדתי בארות יצחק התמלאו אתמול במאות אברכים תלמידי 
קרוס 'בנועם עירובין' שהתנסו בהתקנת עירוב במקום

תושבי הקיבוץ הדתי בארות 
מאות  את  אתמול  אירחו  יצחק 
'בנועם  הקורס  לומדי  האברכים 
עירובין', שיצאו לשדות הסמוכות 
הרב  הקיבוץ  רב  עם  יחד  והתנסו 
הת־ של  בפרקטיקה  דוד,  בן  ירון 

קנת עירוב הלכה למעשה.
הוביל  הלימודי  הסיור  את 
מס־ מרבני  אנגלרד,  משה  הרב 
שידוע  בנועם,  של  ההכשרות  לול 
ורב  עשיר  ניסיון  ובעל  כמומחה 
מהודרים  עירובין  בהתקנת  שנים 
בדקדקנות  שעבר  הארץ,  ברחבי 
עם  ויחד  בקיבוץ  העירוב  קו  על 
האברכים ביצע בו שורה של הד־

גמות חשובות.
כיצד  הדגים  אנגלרד  הרב 
מעמידים  היו  רחוק  הלא  בעבר 
דבר  בחביות,  העירוב  עמודי  את 
של  ארוכה  שורה  יוצר  שהיה 
בעיות, החל מכיסוי החבית בחול 
עשרת  גובה  את  היה  שלא  כך 
הטפחים הדרוש, ועד להתעקמות 
שהחוט  לכך  שגורם  דבר  העמוד 
עובר שלא מעל העמוד ובכך פוסל 

את העירוב.
הרבנים  קיבלו  כן,  כמו 
כיצד  חיה  הדגמה  והאברכים 

חדש  חוט  ומעמידים  קושרים 
חוט  מותחים  או  העירוב,  בקו 
מזג  שינויי  בגלל  שהתרופף  קים 
לטפס  מבלי  זאת  וכל  האוויר, 
הוסבר  זו  במסגרת  העמוד.  על 
להש־ חדלו  כיום  מדוע  והובהר 
את  ומעדיפים  ברזל  בחוטי  תמש 

חוטי הפלסטיק.
לד־ יצא  ההכשרות  מסלול 
בקשת  לאור  שנה  כחצי  לפני  רכו 
חכם  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 
רבות  תלונות  שקיבל  כהן,  שלום 

עירובין  בבודקי  חמור  מחסור  על 
מומחים בערי הפריפריה.

ארגון  הרים  כך  בעקבות 
בנועם בראשות הרב זמיר כהן את 
הכשרה  למסלולי  ויצא  הכפפה 
של מאות אברכים תלמידי חכמים 
עירו־ בודקי  של  החשוב  לתפקיד 
בין, תוך התנסות פרקטית בשטח, 
את  לתלמידים  המעניק  דבר 
היכולת המעשית להצליח בתחום 

מפקחי ובודקי העירובין בארץ.
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זינוק בשעות נוספות והעסקה 
מעבר לתקן

על פי דו"ח חריגות השכר שהגיש הממונה על השכר, פעולות האכיפה סייעו 
בחיסכון 275 מיליון שקלים בשנה האחרונה

מ‡ פ. יוחנן
השכר  בחריגות  הטיפול 
 2018-2016 בין  הציבורי  במגזר 
מי־  1.9 המדינה  לקופת  חסך 
מדוח  עולה  כך   - שקלים  ליארד 
הציבורי  במגזר  השכר  חריגות 
במ־ השכר  על  הממונה  שהגיש 
שרד האוצר, קובי בר נתן, ליו"ר 
הדוח  אדלשטיין.  יולי  הכנסת 
במגזר  החריגות  היקף  את  סוקר 
המתוקצבים  בגופים  הציבורי 
הממשלה  ידי  על  והנתמכים 
פעילות  את  וכן   2017 לשנת 
השכר  וחקירות  האכיפה  יחידת 

לשנת 2018.
המתוק־ הגופים  מדיווחי 
שע־ בשנתה  והנתמכים  צבים 
העסקה  עלות  סך  כי  עולה  ברה 
והנתמכים  המתוקצבים  בגופים 
עמדה בשנת 2018 על כ-75 מי־
ליארד שקלים. סך החיסכון שה־
האכיפה  יחידת  מפעילות  תקבל 
של  סכום  על  עומד  בשנת 2018 
מסכום  שקלים.  מיליון  כ־275 
זה, כ-37.3 מיליון שקלים הושב 

התבצעה  בהם  הגופים  לקופות 
האכיפה, וכ-238 שקלים מהווים 

חיסכון.
בשנת 2017 נמצאו חריגות 
מתוקצבים,  גופים  ב־93  לכאורה 
הגופים.  מכלל  כ-12%  המהווים 
הרשויות  הן  המובילים  הגופים 
בסדר  מכן  ולאחר  המקומיות, 
גופים  ממשלתיות,  חברות  יורד: 
נתמכים, תאגידים, חברות עירו־

ניות ומועצות דתיות. 
אביב-יפו  תל  בעיריית 
לכאורה  שכר  חריגות  התגלו 
ברציפות.  שנים  חמש  במשך 
הגופים   93 מתוך  לכך,  בנוסף 
לכאורה  חריגות  התגלו  בהם 
בשנת 2017, ב-29 גופים התגלו 
,ובח־  2016 בשנת  גם  חריגות 
שכר  חריגות  התגלו  מתוכם  מש 
בר־ שנים  שלוש  במשך  לכאורה 
אזורית  מועצה  ביניהם  ציפות. 
מו־ טייבה,  עיריית  הכרמל,  חוף 
התעופה  שדות  רשות  זמר,  עצת 

ועיריית תל אביב.
השכר  מחריגות  ניכר  חלק 

לכאורה (בהיקף של 29%) בקרב 
ברשות  עלו  התפקידים  בעלי 
שדות התעופה כתוצאה של הע־
סקה על פי תקנים לא מאושרים. 
מחרי־ משמעותי - 38% -  חלק 
בעלי  בקרב  לכאורה  השכר  גות 
השכר הגבוה עלו ב"באלתא תע־
עלייה  בשל  אלקטרוניות"  שיות 
בהיקף  מנומקת  ולא  סבירה  לא 
השעות הנוספות שביצעו העוב־

דים ביחס לשנה שעברה.
היחידות  פעילות  במסגרת 
לה־ בהתבסס  אכיפה  מתבצעת 
תרעות ומידע המועבר ממקורות 
בדוח  לכך,  בהתאם  שונים. 
הוצ־ הכנסת  יו"ר  לידי  שהועבר 
שהוגש  והכסף  חיסכון  אומדן  גו 
לקופת  החיסכון  אומדנו  הוצגו 
מהפעילות,  כתוצאה  המדינה 
אלו.  לגופים  שהושבו  והסכומים 
ההשבה  סכומי  שולבו  כך,  לשם 
קיבל  שעובד  הסכומים  כלומר   -
לה־ ונדרש  לחוק  בניגוד  בעבר 
שנוצר  עתידי  חיסכון  וכן  שיבם, 
מהפחתת התשלומים העתידיים.

המלצות מעונות היום 
לממשלה: תוספת של שני 

מיליארד שקל בשנה
ברקע הצהרת נתניהו על העברת הטיפול במעונות למשרד החינוך, דו"ח 

שהוגש ע"י מעונות היום המפוקחים לממשלה דורש תקצוב לשימור כוח אדם, 
OECD-הלימה בין מספר הסייעות לפעוטות ועמידה בסטנדרטים של ה
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ארגוני מעונות היום המפו־
הבין-מש־ לוועדה  הגישו  קחים 
כדי  שהוקמה  הממשלתית,  רדית 
תחום  הסדרת  סוגיית  את  לבחון 
מפו־ עבודה  תכנית  המעונות, 

הסדרת  ההמלצות,  פי  על  רטת. 
למדינה  תעלה  המעונות  תחום 
הע־ ותכלול  שקל,  מיליארד  כ-2 
לאת שכר המטפלות, מנהל תקין 
והולם בעניין כמות המטפלות על 
הדר־ הכשרות,  הפעוטות,  כמות 

כות ושימור כוח אדם איכותי.
ראש  הצהרת  לאחר 
הממשלה בנימין נתניהו כי סיכם 
לה־ פרץ  רפי  החינוך  שר  עם 
היום  מעונות  תפעול  את  עביר 
היועץ  הבהיר  משרדו,  לאחריות 
מנד־ אביחי  לממשלה  המשפטי 
תכנית  כי  נתניהו  ללשכת  לבליט 
כזו מחייבת חקיקה - דבר שיוכל 
הבאה  בממשלה  רק  להתקיים 

ולא באופן מיידי.
עו־ שנה  מזה  לכך,  מעבר 
הבין-משרדית  הוועדה  בדת 
סוגית  את  לבחון  כדי  שהוקמה 
הסדרת הפיקוח על תחום המעו־
נות במדינת ישראל, והיא צפויה 

באוגוסט  ממצאיה  את  לפרסם 
הקרוב. נכון להיום ישנם כ-2000 
משרד  ידי  על  מפוקחים  מעונות 
כ-25%  מתחנכים  בהם  העבודה, 
בישראל.  הפעוטות  מאוכלוסיית 
מצליחים  שלא  הנדחים  מספר 
כ-10,000  על  עומד  להתקבל 
להירשם  נאלצים  אשר  פעוטות, 
מפו־ שאינם  פרטיים  למעונות 

קחים
שהוגשה  התכנית  פי  על 
מעונות  ארגוני  ידי  על  לוועדה 
ויצ"ו  בהם  המפוקחים,  היום 
להס־ בכדי  כי  נטען  ונעמ"ת, 
את  לצמצם  יש  התחום  את  דיר 
במ־ המטפלות  בין  השכר  פערי 

בגני  סייעות  של  לאלו  עונות 
כמיליון  להוסיף  גם  כמו  הילדים, 
עבור, בין  מעון,  לכל  בשנה  שקל 
מטפלות/יל־ יחס  שיפור  היתר,  
מטפלת  הוספת  באמצעות  דים 
העלאת  במעון,  גיל  קבוצת  בכל 
ב-30%,  המעונות  צוותי  שכר 
מטפ־ שכר  העלאת  כך  ובתוך 
ל-35  ש"ח  מ-31  מתחילות  לות 
מענה  ומתן  לשעה),  (ברוטו  ש"ח 
להיעדרויות ומילוי מקום בדמות 

מטפלת מחליפה.
המפו־ הארגונים  כן,  כמו 
את  הוועדה  בפני  הציגו  קחים 
כיום  הנהוג  המודל  בין  הפערים 

למודל הרצוי בראייתם.

יו''ר הפרלמנט הלבנוני מאשים: 
הסנקציות של ארה"ב - 
תוקפנות כלפי לבנון כולה

שר האוצר הלבנוני התבטא אף הוא ברוח דומה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לסנ־ מגיבים  בלבנון 
על  ארה"ב  שהטילה  קציות 
יושב  בלבנון.  פרלמנט  חברי 
ראש הפרלמנט הלבנוני, נביה 

שה־ הסנקציות  כי  אמר  ברי, 
טילה ארה"ב על חברי פרלמ־
נט המזוהים עם חיזבאללה, הן 

"תוקפנות כלפי לבנון כולה".
שר  אמר  דומים  דברים 

האוצר הלבנוני עלי חסן ח'ליל 
נוג־ "הסנקציות  כי  טען  אשר 
עות לכל הלבנונים, גם אם הן 

מכוונות רק לחיזבאללה".

קרוב ל-30 אלף עולים חדשים 
ב-2018

28,099 עולים, רובם המוחץ מאירופה, הגיעו לישראל בשנה שעברה ◆ כשליש 
מהעולים הגיעו מאוקראינה - בעוד שגל העלייה מצרפת ממשיך להיחלש
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28,099 עולים חדשים, מר־

לשעבר,  המועצות  מברית  ביתם 
הגיעו בשנה שעברה לישראל. כך 
המרכזית  הלשכה  מנתוני  עולה 

לסטטיסטיקה שפורסמו.
הג־ העולים  מספר 
הגיע   2018 בשנת  ביותר  דול 
העו־ מסך   78.2%  - מאירופה 
העו־ שאר  לארץ.  שהגיעו  לים 
אמריקה  מהיבשות  הגיעו  לים 
ואוקיאניה (15.3% מסך העולים), 
 1.3%) ואפריקה   (5.2%) אסיה 
 2018 בשנת  גם  העולים).  מסך 
מהמדינות  הגיעו  העולים  רוב 
המועצות  ברית  את  המרכיבות 
שהם  עולים,   18,786  – לשעבר 
בעשור  העולים.  מכלל   67.7%

האחרון העולים מברית המועצות 
ממחצית  יותר  מהווים  לשעבר 
המגיעים  העולים  מסך   (52.0%)

לישראל.
הגי־ שמהן  נוספות  מדינות 
אוק־ הן  רבה  עולים  כמות  עה 
 ,(22.9% עולים,   6,355) ראינה 
עולים,   2,496) הברית  ארצות 
עולים,   2,415) וצרפת   (9%
הירידה  בהמשך  מדובר   .(8.7%
שעו־ מצרפת,  העולים  במספר 
לשנת  בהשוואה  על 23.5%  מדת 
הנוכחי  העלייה  גל  שיא   .2017
מצרפת היה ב-2015 - אז הגיעו 
6,628 עולים. מקום המדינה עלו 
 - עולים  מיליון  כ-3.3  לישראל 
משנת 1990  עלו  מהם  כ-43.7% 

ואילך.
אוכלוסיית העולים מבוגרת 

לאוכלוסייה  בהשוואה  במקצת 
בישראל. הגיל החציוני של העו־
עומד   2018 בשנת  שהגיעו  לים 
השוואה,  לשם  שנים.   33.9 על 
האוכ־ כלל  בקרב  החציוני  הגיל 
שנים   29.9 היה  בישראל  לוסייה 

ב-2017.
השתקעו  החדשים  העולים 
 11.1% הגדולות.  בערים  בעיקר 
הש־  2018 בשנת  העולים  מסך 
בי־  9.5% אביב-יפו,  בתל  תקעו 
ו-7.9%  בנתניה   8.5% רושלים, 
בתל  העולים  מרבית  בחיפה. 
מרוסיה  עלו  ובנתניה  אביב-יפו 
מרבית  בירושלים,  ומצרפת. 
הברית  מארצות  היו  העולים 
ובא־ ים  בבת  בחיפה,  ומצרפת. 
שדוד מרבית העולים היו מרוסיה 

ומאוקראינה.
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החשב הכללי פרסם את הדו"חות 
הכספיים של ממשלת ישראל

לשנת 2018 ◆ מטרת הדו"חות היא להביא לשקיפות פיננסית ראויה של עבודת 
הממשלה, לרבות חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים

מ‡: יר‡ל לבי‡
במשרד  הכללי  החשב 
את  פרסם  חזקיהו,  רוני  האוצר, 
מדינת  של  הכספיים  הדו"חות 
הדו"חות   .2018 לשנת  ישראל 
לממשלה,  מספקים  הכספיים 
תמו־ הרחב  ולציבור  לכנסת 
פעילות  על  מקיפה  מצב  נת 
והת־ הממשלה  נכסי  הממשלה, 

חייבויותיה.
מורכבים  הדו"חות 
הערוכים  כספיים  מדו"חות 
חשבונאות  לתקני  בהתאם 
מדו"חות  מקובלים,  ממשלתיים 
ומפרק  התקציב  ביצוע  על 
לצורך  נוצר  אשר  נוסף"  "מידע 
הממשלה  תכניות  לגבי  הרחבה 
למצוא  ניתן  כך  ובעתיד.  בהווה 
מה־ בדבר  נרחב  מידע  בדו"חות 
פיתוח  בתחומי  הממשלה  לכי 
ועוד,  הדיור  המלוות,  התשתיות, 
המאפשר  באופן  מוגש  אשר 
עוד  קודמות.  לשנים  השוואה 
כוללים הדו"חות נתונים על הח־
בות האקטוארית המלאה לפנסיה 
תקציבית של ממשלת ישראל. זו 
בכ-  2018 שנת  בסוף  הסתכמה 
פנ־ (ללא  ש"ח  מיליארדי   708
הביטחון),  במערכת  גישור  סיית 
ש"ח  מיליארד   412 כ-  מתוכם 
מיליארדי  וכ-296  גמלאים  בגין 
תש־ פעילים.  עובדים  בגין  ש"ח 
לומי גמלאות הפנסיה התקציבית 
בשנת  לשיאם  להגיע  צפויים 
מי־ כ- 36.14  על  ולעמוד   ,2038
ליארדי ש"ח. כמו כן, הדו"ח כולל 
התפלגות צפויה של התזרים לפי 
גמלאי   - קצבה  מקבלי  קבוצות 
המשטרה,  ההוראה,  המדינה, 

השב"ס ומערכת הביטחון.
המדינה  בתקציב  הגירעון 
בכ-38.7  הסתכם   2018 בשנת 
כ- 2.9%  שהיוו  ש"ח,  מיליארדי 
ההוצאות  זו.  לשנה  מהתוצר 
בכ-72.3%  הסתכמו  האזרחיות 
מה־  71.4% (לעומת  מהתקציב 
וכ- הקודמת)  בשנה  תקציב 
19.6% מהתוצר (כ-19.3% בשנה 

הביטחון  הוצאות  הקודמת). 
בכ-19.6%מהתקציב  הסתכמו 
(20.1% בשנה קודמת), וכ-5.1% 
הקוד־ בשנה  (כ-5.2%  מהתוצר 
הסתכמו  הריבית  תשלומי  מת). 
שנה   8.5%) מהתקציב  בכ-8.2% 
(כ-  מהתוצר  וכ- 2.2%  קודמת)  
הדו"חות  קודמת).  בשנה   2.3%
האזר־ בהוצאות  עליה  מראים 
בחלקן  האחרונה,  בשנה  חיות 
וזאת  ולתמ"ג,  לתקציב  ביחס 
הביטחון  הוצאות  חשבון  על 
שי־ החוב  על  הריבית  והוצאות 
המדינה,  של  הנכסים  היקף  רדו. 
על פי הדו"חות המאוחדים (כולל 
ומרבית  הממשלתיות  החברות 
הס־ הסטטוטוריים)  התאגידים 
בכ-598   2018 שנת  בסוף  תכם 
מיליארדי ש"ח. בנוסף, ערך הק־
נאמד  ישראל  מדינת  של  רקעות 
ש"ח.  מיליארדי  כ-523  של  בסך 
היקף התחייבויות הממשלה הס־
ש"ח,  מיליארדי  בכ-2,559  תכם 
הכוללות את התחייבויות המוסד 
לביטוח לאומי כלפי מבוטחים או 
למו־ עד  נוצרה  לגביהם  תלויים 
של  בסך  לזכאות  עילה  הדוח  עד 

כ-723 מיליארדי ש"ח.
כחלון:  משה  האוצר,  שר 
"כלכלה חזקה תלויה במידה רבה 
ואחראי.  מקצועי  דוחות  בניהול 
רוני  בהובלת  הכללי,  החשב  אגף 

יסודית  עבודה  עושה  חזקיהו, 
הפעולות  כלל  בניהול  ומקצועית 
וזוכה  הממשלה  של  הכספיות 
בארץ  והוקרה  לשבחים  כך  על 
ובעולם. הדו"חות הכספיים שה־
מראים,  הכללי  החשב  היום  גיש 
את  כולם,  לעיני  שקופה  בצורה 
הניהול  של  המלאה  התמונה 
על  ישראל  מדינת  של  הפיסקלי 
בי־ לידי  בא  בדוח  היבטיה.  כל 
האזרחית  בהוצאה  הגידול  טוי 
ות־ הבטחון  הוצאות  חשבון  על 
האחרונה.  בשנה  הריבית  שלומי 
האחריות על הניהול הכלכלי של 
משרד  של  היא  ישראל  מדינת 
ויחידיות  אגפיו  כל  על  האוצר, 
את  נקרא  וכולנו  שלו,  הסמך 
ללמוד  כדי  הכספיים  הדו"חות 
הממשלה  עבודת  את  ולשפר 

בעתיד".
החשב הכללי, רוני חזקיהו: 
"אנו שמחים לפרסם את הדוחות 
המספ־  ,2018 לשנת  הכספיים 
הפעילות  של  טובה  תמונה  קים 
מא־ אנו  זו.  בשנה  הממשלתית 
מינים כי המידע בדוחות יאפשר 
ובח־ בממשלה  הדוחות  לקוראי 
יותר  טוב  להבין  האזרחית,  ברה 
הרחבה,  הממשלה  עשיית  את 
ולפעול כל אחד בדרכו ובמסגרת 
של  השירות  לשיפור  תפקידו, 

הממשלה לאזרח".

המתווכים המצרים דחו 
ביקורים כדי ללחוץ על חמאס

מקור פלסטיני אמר לעיתון לבנוני כי בארגון הטרור סירבו להצעה ישראלית 
להעביר את הכסף הקטארי לפיתוח תשתיות ולא למשפחות נזקקות ובמצרים 

ביקשו לשנות את דעתם ◆ בכירים בארגון הטרור ייצאו למוסקבה 

מ‡: מ. יו„ 
העיתון הלבנוני אל-אחבאר 
דיווח אתמול כי המתווכים המצ־
בשבועיים  פעמים  כמה  דחו  רים 
האחרונים את ביקורם באזור כדי 
מקור  חמאס.  על  לחץ  להפעיל 
פלסטיני אמר לעיתון כי בחמאס 
להעביר  ישראלית  להצעה  סירבו 

תש־ לפיתוח  הקטרי  הכסף  את 
וב־ נזקקות  למשפחות  ולא  תיות 
מצרים ביקשו לשנות את דעתם. 
בעזה  הדיווח,  פי  על  זאת,  עם 
הזהירו שאם יימשך הלחץ עליהם 

המצב יתדרדר להסלמה.
העיתון  דיווח  כך,  בתוך 
לאור  היוצא  אל-אווסט,  א-שרק 
אנשי  של  משלחת  כי  בלונדון, 

הארגון,  בכיר  בראשות  חמאס 
לצאת  צפויה  מרזוק,  אבו  מוסא 
הבא  השבוע  בתחילת  למוסקבה 
הרוסי  החוץ  שר  עם  ולהיפגש 
נוספים  ובכירים  לברוב  סרגיי 
הפגי־ הדיווח,  פי  על  בממשל. 
שות יעסקו במצב באזור בעקבות 
בחריין  וועידת  המאה"  "עסקת 

ובסכסוך הפנים פלסטיני.

בעיריית בני ברק מקדמים:

מיומנות לימוד גמרא עם ילדים 
ונוער שאובחנו עם הפרעת קשב

התוכנית פותחה לאור ביקוש הולך וגובר למתן מענים לצרכים הספציפיים של 
ילדים ונוער עם הפרעת קשב

מ‡: יר‡ל לבי‡
סבב  הסתיים  אלה  בימים 
"הסכת"  תכנית  של  סדנאות 
לקידום מיומנות לימוד גמרא עם 
ילדים ונוער שאובחנו עם הפרעת 

קשב.
חדשנית,  בתכנית  מדובר 
פרי יוזמתה של התוכנית 360 לי־
לדים ונוער בעיריית בני ברק, בה 
אנשי  בין  פעולה  שיתוף  מתקיים 

מקצוע מתחום הטיפול והחינוך.
הע־ הסדנאות  במהלך 
ידע  הטיפול  מתחום  מנחה  ביר 
הרגשיים  בהיבטים  ומיומנות 
והבין-אישיים שקשורים ללמידה 
העביר  ההוראה  מתחום  ומנחה 
ללימוד  הנוגעת  ומיומנות  ידע 

גמרא עם ילדים ונוער אלו.
מהווה  זו  תכנית  כי  יצוין 
ראש  של  מדיניותו  מיישום  חלק 
רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר 
לדאוג  עליונה  מטרה  לו  ששם 

לצרכי החינוך בעיר.
הת־ הרב  הביקוש  בשל 

להורים,  נפרדים  מחזורים  קיימו 
סדנא  בכל  וחונכים.  ולמלמדים 
בהם  מפגשים  חמישה  התקיימו 
הרג־ החוויה  הבנת  על  דגש  ניתן 
שית של החיים עם הפרעת קשב, 
 , חשק  חיבור,  להגביר  דרכים 
טעם בלימוד הגמרא, היכרות עם 
דפוסי  זיהוי  וטיפול,  אבחון  דרכי 
גמרא  לימוד  ומיומנויות  חשיבה 
בדגש על מאפיינים ייחודיים של 

הפרעת קשב וריכוז.
צוות  גיבש  התוכנית  את 
ונוער  לילדים   360 התכנית  של 
והשירו־ החינוך  לאגפי  המשותף 
גורמי  בעירייה,  החברתיים  תים 
מציון"  "עזר  בארגונים  מקצוע 
ו"מכון  העולם"  את  ו"מאירים 
השנה  בכל  המפעילים  הקשב" 
 360 בתוכנית  שונים  פרויקטים 

ועתה חברו ליוזמה משותפת.
השתתפו  הסיום  במעמד 
עמדו  אשר  מהעירייה  נציגים 
התוכנית  חשיבות  על  בדבריהם 
רגשי  חיבור  להקנות  שתסייע 
ושכלי עמוק לגמרא. ישנם ילדים 

באופן  מסתייע  הלימוד  שאיתם 
ללמוד  שצריך  ילדים  ויש  טבעי, 
לפתח  איך  יותר  מקצועי  באופן 
וכיצד  לימוד  מיומנויות  איתם 
ליצור אצלם חיבור רגשי לגמרא, 

וזו מטרת התכנית.
את  שיבחו  המשתתפים 
התכנית וציינו את תרומתה לשי־
הלי־ וחיבוב  הגמרא  הוראת  פור 
מוד. הם הציפו את הצורך בקיום 
סדנאות לעבודה עם אנשים שיש 
תחומים  על  קשב  הפרעת  להם 
יכו־ ומצווה,  תפילה  כמו  נוספים 
לת עמידה בגבולות, שליטה עצ־

מית וכיוצא.
רובינשטיין:  הרב  לדברי 
מנושאי  אחד  הינו  החינוך  נושא 
הדגל שעיריית בני ברק לקחה על 
עצמה לטפל בהם באופן המיטבי 
מעניקות  הללו  הסדנאות  ביותר. 
המקצוע  לאנשי  וסיוע  תמיכה 
מתוך עיון ולמידה על כלל ההיב־
טים המקצועיים השונים בנושאי 
בלי־ ונוער  ילדים  וקידום  החינוך 

מוד הגמרא.
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החשב הכללי פרסם את הדו"חות 
הכספיים של ממשלת ישראל

לשנת 2018 ◆ מטרת הדו"חות היא להביא לשקיפות פיננסית ראויה של עבודת 
הממשלה, לרבות חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים

מ‡: יר‡ל לבי‡
במשרד  הכללי  החשב 
את  פרסם  חזקיהו,  רוני  האוצר, 
מדינת  של  הכספיים  הדו"חות 
הדו"חות   .2018 לשנת  ישראל 
לממשלה,  מספקים  הכספיים 
תמו־ הרחב  ולציבור  לכנסת 
פעילות  על  מקיפה  מצב  נת 
והת־ הממשלה  נכסי  הממשלה, 

חייבויותיה.
מורכבים  הדו"חות 
הערוכים  כספיים  מדו"חות 
חשבונאות  לתקני  בהתאם 
מדו"חות  מקובלים,  ממשלתיים 
ומפרק  התקציב  ביצוע  על 
לצורך  נוצר  אשר  נוסף"  "מידע 
הממשלה  תכניות  לגבי  הרחבה 
למצוא  ניתן  כך  ובעתיד.  בהווה 
מה־ בדבר  נרחב  מידע  בדו"חות 
פיתוח  בתחומי  הממשלה  לכי 
ועוד,  הדיור  המלוות,  התשתיות, 
המאפשר  באופן  מוגש  אשר 
עוד  קודמות.  לשנים  השוואה 
כוללים הדו"חות נתונים על הח־
בות האקטוארית המלאה לפנסיה 
תקציבית של ממשלת ישראל. זו 
בכ-  2018 שנת  בסוף  הסתכמה 
פנ־ (ללא  ש"ח  מיליארדי   708
הביטחון),  במערכת  גישור  סיית 
ש"ח  מיליארד   412 כ-  מתוכם 
מיליארדי  וכ-296  גמלאים  בגין 
תש־ פעילים.  עובדים  בגין  ש"ח 
לומי גמלאות הפנסיה התקציבית 
בשנת  לשיאם  להגיע  צפויים 
מי־ כ- 36.14  על  ולעמוד   ,2038
ליארדי ש"ח. כמו כן, הדו"ח כולל 
התפלגות צפויה של התזרים לפי 
גמלאי   - קצבה  מקבלי  קבוצות 
המשטרה,  ההוראה,  המדינה, 

השב"ס ומערכת הביטחון.
המדינה  בתקציב  הגירעון 
בכ-38.7  הסתכם   2018 בשנת 
כ- 2.9%  שהיוו  ש"ח,  מיליארדי 
ההוצאות  זו.  לשנה  מהתוצר 
בכ-72.3%  הסתכמו  האזרחיות 
מה־  71.4% (לעומת  מהתקציב 
וכ- הקודמת)  בשנה  תקציב 
19.6% מהתוצר (כ-19.3% בשנה 

הביטחון  הוצאות  הקודמת). 
בכ-19.6%מהתקציב  הסתכמו 
(20.1% בשנה קודמת), וכ-5.1% 
הקוד־ בשנה  (כ-5.2%  מהתוצר 
הסתכמו  הריבית  תשלומי  מת). 
שנה   8.5%) מהתקציב  בכ-8.2% 
(כ-  מהתוצר  וכ- 2.2%  קודמת)  
הדו"חות  קודמת).  בשנה   2.3%
האזר־ בהוצאות  עליה  מראים 
בחלקן  האחרונה,  בשנה  חיות 
וזאת  ולתמ"ג,  לתקציב  ביחס 
הביטחון  הוצאות  חשבון  על 
שי־ החוב  על  הריבית  והוצאות 
המדינה,  של  הנכסים  היקף  רדו. 
על פי הדו"חות המאוחדים (כולל 
ומרבית  הממשלתיות  החברות 
הס־ הסטטוטוריים)  התאגידים 

בכ-598   2018 שנת  בסוף  תכם 
מיליארדי ש"ח. בנוסף, ערך הק־
נאמד  ישראל  מדינת  של  רקעות 
ש"ח.  מיליארדי  כ-523  של  בסך 
היקף התחייבויות הממשלה הס־
ש"ח,  מיליארדי  בכ-2,559  תכם 
הכוללות את התחייבויות המוסד 
לביטוח לאומי כלפי מבוטחים או 
למו־ עד  נוצרה  לגביהם  תלויים 
של  בסך  לזכאות  עילה  הדוח  עד 

כ-723 מיליארדי ש"ח.
כחלון:  משה  האוצר,  שר 
"כלכלה חזקה תלויה במידה רבה 
ואחראי.  מקצועי  דוחות  בניהול 
רוני  בהובלת  הכללי,  החשב  אגף 

יסודית  עבודה  עושה  חזקיהו, 
הפעולות  כלל  בניהול  ומקצועית 
וזוכה  הממשלה  של  הכספיות 
בארץ  והוקרה  לשבחים  כך  על 
ובעולם. הדו"חות הכספיים שה־
מראים,  הכללי  החשב  היום  גיש 
את  כולם,  לעיני  שקופה  בצורה 
הניהול  של  המלאה  התמונה 
על  ישראל  מדינת  של  הפיסקלי 
בי־ לידי  בא  בדוח  היבטיה.  כל 
האזרחית  בהוצאה  הגידול  טוי 
ות־ הבטחון  הוצאות  חשבון  על 
האחרונה.  בשנה  הריבית  שלומי 
האחריות על הניהול הכלכלי של 
משרד  של  היא  ישראל  מדינת 
ויחידיות  אגפיו  כל  על  האוצר, 
את  נקרא  וכולנו  שלו,  הסמך 
ללמוד  כדי  הכספיים  הדו"חות 
הממשלה  עבודת  את  ולשפר 

בעתיד".
החשב הכללי, רוני חזקיהו: 
"אנו שמחים לפרסם את הדוחות 
המספ־  ,2018 לשנת  הכספיים 
הפעילות  של  טובה  תמונה  קים 
מא־ אנו  זו.  בשנה  הממשלתית 
מינים כי המידע בדוחות יאפשר 
ובח־ בממשלה  הדוחות  לקוראי 
יותר  טוב  להבין  האזרחית,  ברה 
הרחבה,  הממשלה  עשיית  את 
ולפעול כל אחד בדרכו ובמסגרת 
של  השירות  לשיפור  תפקידו, 

הממשלה לאזרח".

המתווכים המצרים דחו 
ביקורים כדי ללחוץ על חמאס

מקור פלסטיני אמר לעיתון לבנוני כי בארגון הטרור סירבו להצעה ישראלית 
להעביר את הכסף הקטארי לפיתוח תשתיות ולא למשפחות נזקקות ובמצרים 

ביקשו לשנות את דעתם ◆ בכירים בארגון הטרור ייצאו למוסקבה 

מ‡: מ. יו„ 
העיתון הלבנוני אל-אחבאר 
דיווח אתמול כי המתווכים המצ־
בשבועיים  פעמים  כמה  דחו  רים 
האחרונים את ביקורם באזור כדי 
מקור  חמאס.  על  לחץ  להפעיל 
פלסטיני אמר לעיתון כי בחמאס 
להעביר  ישראלית  להצעה  סירבו 

תש־ לפיתוח  הקטרי  הכסף  את 
וב־ נזקקות  למשפחות  ולא  תיות 
מצרים ביקשו לשנות את דעתם. 
בעזה  הדיווח,  פי  על  זאת,  עם 
הזהירו שאם יימשך הלחץ עליהם 

המצב יתדרדר להסלמה.
העיתון  דיווח  כך,  בתוך 
לאור  היוצא  אל-אווסט,  א-שרק 
אנשי  של  משלחת  כי  בלונדון, 

הארגון,  בכיר  בראשות  חמאס 
לצאת  צפויה  מרזוק,  אבו  מוסא 
הבא  השבוע  בתחילת  למוסקבה 
הרוסי  החוץ  שר  עם  ולהיפגש 
נוספים  ובכירים  לברוב  סרגיי 
הפגי־ הדיווח,  פי  על  בממשל. 
שות יעסקו במצב באזור בעקבות 
בחריין  וועידת  המאה"  "עסקת 

ובסכסוך הפנים פלסטיני.

בעיריית בני ברק מקדמים:

מיומנות לימוד גמרא עם ילדים 
ונוער שאובחנו עם הפרעת קשב

התוכנית פותחה לאור ביקוש הולך וגובר למתן מענים לצרכים הספציפיים של 
ילדים ונוער עם הפרעת קשב

מ‡: יר‡ל לבי‡
סבב  הסתיים  אלה  בימים 
"הסכת"  תכנית  של  סדנאות 
לקידום מיומנות לימוד גמרא עם 
ילדים ונוער שאובחנו עם הפרעת 

קשב.
חדשנית,  בתכנית  מדובר 
פרי יוזמתה של התוכנית 360 לי־
לדים ונוער בעיריית בני ברק, בה 
אנשי  בין  פעולה  שיתוף  מתקיים 

מקצוע מתחום הטיפול והחינוך.
הע־ הסדנאות  במהלך 
ידע  הטיפול  מתחום  מנחה  ביר 
הרגשיים  בהיבטים  ומיומנות 
והבין-אישיים שקשורים ללמידה 
העביר  ההוראה  מתחום  ומנחה 
ללימוד  הנוגעת  ומיומנות  ידע 

גמרא עם ילדים ונוער אלו.
מהווה  זו  תכנית  כי  יצוין 
ראש  של  מדיניותו  מיישום  חלק 
רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר 
לדאוג  עליונה  מטרה  לו  ששם 

לצרכי החינוך בעיר.
הת־ הרב  הביקוש  בשל 

להורים,  נפרדים  מחזורים  קיימו 
סדנא  בכל  וחונכים.  ולמלמדים 
בהם  מפגשים  חמישה  התקיימו 
הרג־ החוויה  הבנת  על  דגש  ניתן 
שית של החיים עם הפרעת קשב, 
 , חשק  חיבור,  להגביר  דרכים 
טעם בלימוד הגמרא, היכרות עם 
דפוסי  זיהוי  וטיפול,  אבחון  דרכי 
גמרא  לימוד  ומיומנויות  חשיבה 
בדגש על מאפיינים ייחודיים של 

הפרעת קשב וריכוז.
צוות  גיבש  התוכנית  את 
ונוער  לילדים   360 התכנית  של 
והשירו־ החינוך  לאגפי  המשותף 
גורמי  בעירייה,  החברתיים  תים 
מציון"  "עזר  בארגונים  מקצוע 
ו"מכון  העולם"  את  ו"מאירים 
השנה  בכל  המפעילים  הקשב" 
 360 בתוכנית  שונים  פרויקטים 

ועתה חברו ליוזמה משותפת.
השתתפו  הסיום  במעמד 
עמדו  אשר  מהעירייה  נציגים 
התוכנית  חשיבות  על  בדבריהם 
רגשי  חיבור  להקנות  שתסייע 
ושכלי עמוק לגמרא. ישנם ילדים 

באופן  מסתייע  הלימוד  שאיתם 
ללמוד  שצריך  ילדים  ויש  טבעי, 
לפתח  איך  יותר  מקצועי  באופן 
וכיצד  לימוד  מיומנויות  איתם 
ליצור אצלם חיבור רגשי לגמרא, 

וזו מטרת התכנית.
את  שיבחו  המשתתפים 
התכנית וציינו את תרומתה לשי־
הלי־ וחיבוב  הגמרא  הוראת  פור 
מוד. הם הציפו את הצורך בקיום 
סדנאות לעבודה עם אנשים שיש 
תחומים  על  קשב  הפרעת  להם 
יכו־ ומצווה,  תפילה  כמו  נוספים 
לת עמידה בגבולות, שליטה עצ־

מית וכיוצא.
רובינשטיין:  הרב  לדברי 
מנושאי  אחד  הינו  החינוך  נושא 
הדגל שעיריית בני ברק לקחה על 
עצמה לטפל בהם באופן המיטבי 
מעניקות  הללו  הסדנאות  ביותר. 
המקצוע  לאנשי  וסיוע  תמיכה 
מתוך עיון ולמידה על כלל ההיב־
טים המקצועיים השונים בנושאי 
בלי־ ונוער  ילדים  וקידום  החינוך 

מוד הגמרא.
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רבני טוהר המחנה מעוררים לקראת ימי 
הקיץ: חופי הים טומנים סכנה רוחנית

פורסמה רשימת החופים הכשרים והנפרדים, לעומת רשימת החופים הפסולים 
לעת עתה, שנבדקו ואין לנסוע אליהם כלל >> מיליוני מדוזות הגיעו לחופי 

ישראל, המים רעילים, וחופי הרחצה ריקים מאדם

מ‡: מ. מון
במודעה מיוחדת שמ־
טוהר  למען  האגודה  פרסם 
מה־ רבים  כי  עולה  המחנה 
'נפרדים'  הנחשבים  חופים 
בערים השונות אינם ראויים 
ד'.  יראי  ע"י  לשימוש  כלל 
אל  שירדו  הוועד  שלוחי 
פני  את  לבחון  כדי  השטח 
אמצ־ בלתי  באופן  הדברים 
פרצות  כי  לגלות  נחרדו  עי, 
שונים  בחופים  נוספו  רבות 
ידם  על  ונסקרו  שנסרקו 
שהצביעו  אלה  וגם  בעבר - 
תוקנו  טרם  בעבר  עליהם 

ואף החמירו..
הפסולים  החופים  בין 
לעת עתה נמנים חוף שרתון 
לציון,  בראשון  החוף  בת"א, 
חוף קרית חיים, חוף בת ים, 
שבכו־  - והרצליה  אשקלון 
לם נמצאו חריגות רבות מג־
דרי הצניעות, ובלתי אפשרי 
בלבבו  ד'  שיראת  מי  לכל 

לרחוץ בהם.
המחנה  לטוהר  בוועד 
הברוכה  פעילותו  את  ציינו 
אריה  הרב  הפנים  שר  של 
הנפ־ החופים  למען  דרעי 

צוות  עם  יחד  הוא,  כאשר  רדים, 
ולעמוד  לסייע  נרתמים  לשכתו, 
הר־ והגופים  הרשויות  מול  אל 
האישורים  להשגת  עד  לוונטיים 
הליקויים  ותיקון  המתאימים 
נפרדים  חופים  של  רב  במספר 

כשרים ברחבי הארץ.
נמ־ הכשרים  הים  חופי  בין 
החוף  בחיפה,  השקט  החוף  נים: 
הנפרד  החוף  באשדוד,  הנפרד 
בנתניה, חוף כינר, החוף העירוני 
זוהר'  'חמי  חוף  בטבריה,  הנפרד 

בים המלח. 
מיליוני  אלו  בימים  יצוין, 
הים  חופי  את  מציפים  מדוזות 
התיכון וגורמים לכוויות רבות לא 

רק המדוזה עצמה, אלא כל המים 
רעילים, עם זאת, רבים מבקשים 
לחו־ הקרובים  בשבועות  לנסוע 

בתקווה  הכשרים,  הנפרדים  פים 
כי גל המדוזות יתפנה.

מדגישים  בוועד  זאת  עם 
יש־ שחופי  לדעת  הציבור  על  כי 
בבוקר   7 מהשעה  פתוחים  ראל 
עד השעה 7 בערב -  למעט חוף 
בבוקר   8 מהשעה  שפתוח  חיפה 
בכל  כאשר  בערב,   6 השעה  עד 
השעה  מאחרי  החל  החופים, 
כחופים  הם  הרי  בערב,   07.00

מעורבים לכל דבר. 
בחוף  גם  הדגישו,  כן  כמו 
נתניה שהשעות בו מתחלקות בין 
אחה"צ   - לפנה"צ  לנשים  גברים 

יש להקפיד לצאת מהחוף בשעה 
לר־ להגיע  ולא  בצהריים,   13:00
חצת אחה"צ לפני השעה 14:00.

בוועד לטוהר המחנה שבים 
במכתבם,  הציבור  את  ומזהירים 
ילדים  לשלוח  אין  בשופו"א  כי 
בהשגחה  אלא  הים  לחופי  לבדם 
ואחראי,  מבוגר  אדם  של  צמודה 
חופי  גם  בדעת.  יעשה  נבון  וכל 
למשנה  זקוקים  הכשרים,  הים 
זהירות לכל אדם באשר הוא וב־

פרט לצעירי הצאן.
הוועד  של  הטלפון  מספר 
ולמשוב  למידע  המחנה  לטוהר 
הים: -0-72-27 חופי  נושא  בכל 

600-60

מעמד מרגש ורב רושם של 'חומש סעודה' בתלמוד תורה דחסידי ויז'ניץ בעיר עפולה
מעמד  בטהרות:  יעסקו  טהורים 
סעודה'  'חומש  לציון  רושם  ורב  מרגש 
ותחילת לימוד החומש על ידי ילדי חמד, 
בעיר  ויזניץ  משה'  'ישועת  ת"ת  תלמידי 
המ־ במתנ"ס  שהתקיים  המעמד  עפולה. 
קומי במכיל מספר רב של מקומות, נערך 
ראש  שליט"א,  הקהילה  רב  בהשתתפות 
העיר  ראש  מ"מ  אלקבץ,  אבי  מר  העיר 
מר חביב פרץ, אישי ציבור והמוני הורים 
וסבים נרגשים הזוכים להכניס את ילדיהם 
ילדי חמד, ללימוד התורה וקדושתה ברוב 

פאר והדר עם חתני השמחה ילדי חמד
כבר מבעוד מועד נערכו צוות הת"ת 
פאר  ברוב  שנערך  למעמד  הילדים  וכלל 
חינו־ מטרה  מתוך  עירונית,  בחסות  והדר 
כית לתת יקר וכבוד ללומדי התורה ולה־

בלימודה  וערבות  מתיקות  לילדים  עניק 
להתרחבות  סמל  שהפכה  ובשכונה  בעיר 
הרח־ מתוך  התורה  וחיי  הקדושה  גבולות 
הוכנו  ארוכים  שבועות  במשך  הדעת.  בת 
המחנכים  צוות  ידי  על  הת"ת  תלמידי 
המיוחד של הת"ת, בשינון פסוקי החומש 
ושירי קודש על עריבות ומתיקות התורה, 
 - שלהם  הפרטית  התורה  קבלת  לקראת 

תחילת לימוד החומש.

החמד  ילדי  עוטרו  המעמד,  ביום 
וכ־ תורה  של  לכבודה  והדר  פאר  בלבוש 
הגדול  למעמד  מתכוננים  כשהם  תרה, 
על  כתובה  כ'דיו  ימיהם  כל  בהם  שייחרט 

נייר חלק'.
 המעמד נפתח בדברי ברכה ובפרקי 

שירה נרגשים על אהבת התורה ושירתה, 
כאשר לאחר שעה של שירה והתעלות רב 
שחילק  שליט"א   טובק  הגר"מ  הקהילה 
חמישה  אישי  באופן  ותלמיד  תלמיד  לכל 

חומשי תורה.
את  ללמוד  הילדים  זכו  מכן  לאחר 
הם  כאשר  בחומש  הראשונים  הפסוקים 
החו־ את  לראשונה  לידיהם  לקבל  זוכים 
ליקרת  נאה  אישית  ותשורה  החדש  מש 

התורה.
הייתה  זו,  בשנה  החומש  מסיבת 
גדולה ומרשימה והצביעה על ההתפתחות 
כאשר  עפולה.  בעיר  ויזניץ  מוסדות  של 
לאחת  והפכת  ופורחת  עולה  כולה  העיר 
ברחבי  החרדית  ההתיישבות  מפניניות 

ארץ הקודש. 

קורם עור וגידים: שחיטת ענק של כשרות 
רבני העיר בני ברק שליט"א, לקראת לשינויי 

שיווק שישפיעו על רמת המחירים לצרכן
ההיסטוריה המרגשת הפכה לעובדה מוגמרת. 'כשרות הרב לנדא' או בחותמה 
החדש והמשותף של רבני העיר בני ברק הגאונים רבי חיים יצחק לנדא ורבי 

שבח רוזנבלט שליט"א, מקיפה את כל תחומי הכשרות ובכל מערכות השחיטה.
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בכולל שומרי החומות נערכו 
ברחבי העולם דינרים והתקיים 

כינוס רבנים רבתי
בהשתתפות מרנן ורבנן שליט"א, תורמים ואורחי כבוד נערכו בחודשים 

האחרונים דינרים של כולל שומרי החומות צדקת רבי מאיר בעל הנס בכל 
רחבי העולם והתקיים כינוס רבנים רבתי בוויליאמסבורג ביארצייט של מרן 

בעל ה'דברי חיים' זי"ע

בחודשים האחרונים נערכו 
דינרים  החומות  שומרי  בכולל 
מונסי,  וויליאמסבורג,  בלונדון, 
בורו פארק, אנטוורפן ווינה. בנו־
רבתי  רבנים  כינוס  התקיים  סף, 
מרן  של  ביא"צ  בוויליאמסבורג 
מונצח  ששמו  חיים'  ה'דברי  בעל 
'כולל  של  קיימת  הקרן  בספרי 
בנו  ע"י  שנרשם  החומות'  שומרי 

הגה"ק משינווא זי"ע.
תורמי  רבנים,  עשרות 
בדינרים  השתתפו  כבוד  ואורחי 
ולחזק  להרבות  מנת  על  שנערכו 
למ־ התורמים  שבין  הקשר  את 
הארגון,  ע"י  הנעזרות  שפחות 
להוקיר  לגבש,  פעלים,  להרבות 
התור־ מאות  את  ולעודד  תודה 
שנו־ על  העולם  רחבי  בכל  מים 
הקדושה  בשליחות  חלק  טלים 
והחשובה לעזור ולסייע לעשרות 

משפחות בארץ הקודש.
הנס  בעל  מאיר  רבי  צדקת 
כידוע  הוקם  החומות  שומרי   -

לפני למעלה מ-160 שנה על ידי 
מרנא  ותלמידי  סופר  הכתב  מרן 
א"י,  עניי  עבור  סופר  החתם 
מסייעים  העולם  יהודי  כאשר 
ותורמים  ישראל  ארץ  ליהודי 
בקופה המיועדת לכך "ההייליגע 

פושקע", מאז ועד עתה. 
במשך עשרות שנים, מחל־
קת הקופה הוותיקה שומרי החו־
ע"י  מות ממלכת התורה והחסד, 
חודש  מידי  פושקע'  ה'הייליגע 
לאלפי  שקלים  מיליוני  בחדשו 

משפחות, ומחזיקה מאות אברכי 
דשופריא,  קרתא  מיקירי  כולל 
בע־ ויתומים  באלמנות  ותומכת 
התו־ של  הנדיבה  תרומתם  זרת 
הארץ  רחבי  מכל  הרבים  רמים 

והעולם.
והוקירו  הודו  בדינרים, 
התורמים את הנהלת כולל שומ־
רי החומות על הזכות להיות חלק 
לעשרות  ולסייע  חיים  ממפעל 
הנעז־ הקודש  בארץ  המשפחות 

רות על ידי הארגון.

מעמד מרומם לרגל סיום מסכת 
בכורות בקהילת מישקולץ ירושלים

בשילוב שמחת שבע ברכות לבנו בכורו של רב ואב''ד הקהילה הגאון רבי 
ישראל ברגר שליט''א

ומרומם  מפואר  במעמד 
מישקולץ  קהילת  בני  התכנסו 
מסכת  סיום  לחגיגת  בירושלים 
בכורות שנלמד ברבים מידי ערב 
ע''י רב ואב''ד הקהילה הגאון רבי 
שנערך  שליט''א  ברגר  ישראל 
ברכות  השבע  שמחת  בשילוב 
לבנו עם נכדת כ''ק אדמו''ר מתו־

לדות אהרן זצוק''ל
כיד  ערוכים  שולחנות  ליד 
כאשר  הקהילה  בני  היסבו  המלך 
שמחה  ניגוני  נשמעים  ברקע 
בעלי  ע''י  התורה  אהבת  וניגוני 
והר''ר  שמעון   הרייר  המנגנים 
אברכי  מחשובי  דושינסקי  משה 

הקהילה
הש־ נלהב  תורני  נאום 
הקהילה  ואב''ד  רב  הגה''צ  מיע 
הזכות  על  עמד  בו  שליט''א 
השיעו־ משתתפי  של  הכבירה 
יום  מידי  הזוכים  הקבועים  רים 
אוצרות  אסמיהם  למלאות  ביומו 
בין  שילב  וחן  רוחניים,ובנועם 
נישואי  לשמחת  התורה  שמחת 

חתן וכלה
הקהל  קיבלו  כבוד  בהדרת 
והרב־ האדמורי''ם  מרנן  פני  את 
נים שליט'א שבאו לפאר את המ־
וברא־ התורה  כבוד  לרומם  עמד 
שם כ''ק מרן אדמו''ר ממישקולץ 
אב''ד  וכ''ק  החתן  סב  שליט''א 
תולדות אהרן שליט''א סב הכלה 
קאר־ מפינסק  והאדמורי''ם 
קאמארנא  אמונים  שומרי  לין 

זוועהיל סאווראן ועוד
נשא  המרכזי  המשא  את 
ממישקולץ  האדמו''ר  מרן  כ''ק 
המשא  בסיום  כאשר  שליט''א 
התרחבות  על  שמחתו  את  הביע 
בכמות  בקהילה  הקדושה  גבולי 
רב  הגאון  בנו  בראשות  ובאיכות 

ואב''ד הקהילה שליט''א
רבי  הגאון  דברים  נשא  כן 
אב''ד  שליט''א  ברוורמן  צבי 
ביתר ומחשובי מתפללי בית המ־
קהילת  אשר  אמר  בדבריו  דרש 
נקודת  הוא  בירושלים  מישקולץ 
אור גדולה המאירה לכל הסביבה 

וההוראה  התורה  באור 
ובעבודת התפילה

חרוזים  דברי 
הש־ התורה  לכבוד 
מיע הרה''ג בנימין כהן 
דברי  בשילוב  שליט''א 
שמחת  לכבוד  בדחנות 

חתן וכלה 
עוז  בריקודי 

המאוחרות  לשעות  עד  שנמשכו 
שירת  כאשר  המעמד  הסתיים 

המש־ באזני  מהדהדת  התורה 
תתפים להגביר חיילים לתורה

2
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אב''ד  שליט''א  ברוורמן  צבי 
ביתר ומחשובי מתפללי בית המ־
קהילת  אשר  אמר  בדבריו  דרש 
נקודת  הוא  בירושלים  מישקולץ 
אור גדולה המאירה לכל הסביבה 

וההוראה  התורה  באור 
ובעבודת התפילה

חרוזים  דברי 
הש־ התורה  לכבוד 
מיע הרה''ג בנימין כהן 
דברי  בשילוב  שליט''א 
שמחת  לכבוד  בדחנות 

חתן וכלה 
עוז  בריקודי 

המאוחרות  לשעות  עד  שנמשכו 
שירת  כאשר  המעמד  הסתיים 

המש־ באזני  מהדהדת  התורה 
תתפים להגביר חיילים לתורה

2
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רוחאני: ''בריטניה תישא בתוצאות 
על תפיסת מכלית הנפט"

שורה של אישים בכירים באיראן פרסמו הצהרות איום כלפי בריטניה מאז 
לכידת מכלית הנפט

מ‡ ‡ברהם ויסמן
רוחא־ חסן  איראן,  נשיא 
בריטניה  על  אתמול  איים  ני, 
בתוצאות  תישא  היא  כי  ואמר 
בסמוך  הנפט  מכלית  תפיסת 
למצרי גיברלטר. כך לפי דיווח 

האיראנית  הידיעות  בסוכנות 
רוחאני  מצטרף  בכך  תסנים. 
איראניים  אישים  של  לשורה 
ואף  בריטניה  את  גינו  אשר 
כנג־ איום  הצהרות  פרסמו 
הנפט  מכלית  תפיסת  מאז  דה 

במים הבינלאומיים.

לכדה  בריטניה  כזכור, 
שלט־ איראנית  נפט  מכלית 
לסוריה,  בדרכה  הייתה  ענתה 
האמברגו  את  שהפר  צעד 
על  האירופי  האיחוד  שהטיל 

ממשלו של אסד. 

טורקיה לארה"ב: "הימנעו 
מצעדים שיזיקו ליחסים בין 

המדינות"
ארה"ב קיבלה הצעה להקים צוות משותף שיעסוק במערכת הרוסית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ברקע הדיווחים בעולם על 
את  להעביר  החלה  שרוסיה  כך 
מערכת היירוט המתקדמת, אס-
משרד  פונה  הטורקים,  לידי   400

שלא  לה  וקורא  לארה"ב  החוץ 
בע־ אנקרה  עם  ביחסים  לפגוע 
הרוסית.  המערכת  העברת  קבות 
בידי  המערכת  רכישת  כידוע, 
בוושי־ רב  זעם  מעוררת  טורקיה 
העסקה  לביטול  והובילה  נגטון 

למכירת מטוסי אף-35 לטורקיה. 
משרד  להודעת  בנוסף 
לא־ מסר  הועבר  כי  דווח  החוץ, 
וארה"ב  טורקיה  ולפיו  מריקנים, 
יקימו צוות משותף שיעסוק במ־

ערכת הרוסית.

טורקיה: צו מעצר לעשרות 
קציני צבא החשודים בקשר עם 

פתהוללה גולן
יותר מ-77 אלף בני אדם נעצרו מאז ניסיון ההפיכה הכושל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
החורמה  מלחמת  מאז 
אנ־ כנגד  ארדואן  הנשיא  שפתח 
נעצרו  גולן,  פתהוללה  של  שיו 
טור־ רחבי  בכל  אדם  בני  אלפי 

בקשר  חשודים  העצורים  קיה. 
עם פתהוללה גולן ובהזדהות עמו 

ועם רעיונותיו. 
המע־ מבצע  כי  נראה  כעת 
בטורקיה  הרשויות  נמשך:  צרים 
 176 כנגד  מעצר  צווי  הוציאו 

עם  בקשר  החשודים  צבא  אנשי 
המטיף הגולה פתהוללה גולן.

מאשימה  טורקיה  כידוע, 
את גולן באחריות לניסיון ההפי־
במדינה  שהתרחש  הכושל  כה 
ניסיון  מאז  שנים.  כשלוש  לפני 

שר החוץ לשעבר של בריטניה: 
"לא ימנעו ממני לבקר בישראל 

כראש ממשלה"
ג'ונסון נחשב לאחד המתמודדים הבולטים על תפקיד ראש הממשלה לאחר 

עידן מיי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
של  לשעבר  החוץ  שר 
הנחשב  ג'ונסון,  בוריס  בריטניה 
הבולטים  המתמודדים  לאחד 
של  הממשלה  ראש  תפקיד  על 
הממלכה לאחר תום כהונתה של 
בסג־ וידוע  מיי,  הממשלה  ראש 

פרא  ''סוסי  כי  אמר  הבוטה  נונו 
בישראל  לבקר  ממני  ימנעו  לא 
הנחשב  ג'ונסון  ממשלה''.  כראש 
כי  אמר  במיוחד  לפרו-ישראלי 
הסנקציות  את  לחדש  מוכן  הוא 
של  ההפרה  בעקבות  איראן  על 
עם  חתמה  עליה  הגרעין  הסכם 

מעצמות העולם.
בנוסף, הבכיר הבריטי לש־
נלהב",  "ציוני  הוא  כי  אמר  עבר 
ממשלה  כראש  בתפקידו  וכי 
ייאבק במתן משכורות למחבלים 

על ידי הרשות הפלשתינית. 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

פרה ב רב˜ה, עליזה ליזי ב מרים, חיה 
רָחה ̂יפורה ב מלכה ל‡ה, חי ון ‡ברהם בן ַפּ

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 

lehitpalel@gmail.com
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הי' - ן ‡מ ליע˜ב
ֵאיָנם  ים שֶׁ ינוִֹניִּ ִיְשָׂרֵאל ַמֲעָלה, אָֹתם ַהבֵּ ׁש בְּ יֵּ ה זוֹ ִהיא, שֶׁ ִמדָּ

ֵני  ין ְוֵהם ִנְקָרִאים ַיֲעקֹב ִמפְּ ּוַרת ַהדִּ יוְֹדִעים ְלִהְתַנֵהג ִלְפִנים ִמשּׁ

רּוְך  דוֹׁש בָּ ם ַהקָּ ּיוֹת גַּ א ִעם ַהְנָהגוֹת ֲאִמתִּ ֵאיָנם ִמְתַנֲהִגים ֶאלָּ שֶׁ

שֶׁר,  ט ַהיֹּ שְׁפָּ ת ֱאֶמת שֶׁהּוא ַעל ַצד ְמִציאּות ַהמִּ הּוא ֵיׁש לוֹ ִמדַּ

רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג  דוֹׁש בָּ יֹשֶׁר ְוַהקָּ עוָֹלם בְּ ְתַנֲהִגים בָּ ְוֵאּלּו ֵהם ַהמִּ

ט. שְׁפָּ שֶׁר ְוַהמִּ ֱאֶמת ֵמֶרֶחם ֲעֵליֶהם ַעל ַצד ַהיֹּ ֶהם בֶּ ִעמָּ

שֶׁר ְוָהֱאֶמת  ן ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ֲחֵברוֹ ַעל ַצד ַהיֹּ ם כֵּ גַּ

מוֹ שֶַׁהשֵּׁם ִיְת־ ֱאֶמת כְּ ט ֲחֵברוֹ ְלַרֵחם ָעָליו בֶּ ִלי ְלַהּטוֹת ִמשְׁפַּ בְּ

ן אָֹתם: ת ֱאֶמת ְלַתקֵּ ִמדַּ ים בְּ ינוִֹניִּ ִרּיוֹת ַהבֵּ ַרְך ְמַרֵחם ַעל ַהבְּ בָּ

הי"‡ - חס„ ל‡ברהם
ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ין כְּ ּוַרת ַהדִּ עוָֹלם ִלְפִנים ִמשּׁ ְתַנֲהִגים בָּ ֵהם ַהמִּ

ין, ֵאינוֹ  ּוַרת ַהדִּ ֶהם ִלְפִנים ִמשּׁ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעמָּ דוֹׁש בָּ ם ַהקָּ גַּ

א ִנְכַנס  שֶׁר ֶאלָּ ֶדֶרְך ַהיֹּ ין ַעל ּתוְֹקפוֹ ַאף לֹא כְּ ֶהם ַהדִּ ַמֲעִמיד ִעמָּ

נּו " ֶחֶסד ְלַא־ מוֹ שֵֶׁהם ִמְתַנֲהִגים, ְוַהיְּ שֶׁר כְּ ֶהם ִלְפִנים ִמן ַהיֹּ ִעמָּ

ת ֶחֶסד ִעם אָֹתם שֵֶׁהם  ִמדַּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג בְּ דוֹׁש בָּ ְבָרָהם " ַהקָּ

ִהְתַנֲהגּות. מוֹ ַאְבָרָהם בְּ כְּ

ֶצֶדק ּוְביֹ־ ל ָאָדם ִיְהֶיה ִמְתַנֵהג בְּ ם ָהָאָדם ִעם ֱהיוֹת שִֶׁעם כָּ גַּ

ְלָפִנים  ַהְנָהָגתוֹ  ְהֶיה  תִּ ְוַהֲחִסיִדים  ַהּטוִֹבים  ִעם  ט,  ּוְבִמשְׁפָּ שֶׁר 

ין. ְוִאם ִלשְָׁאר ָהָאָדם ָהָיה ַסְבָלן ְקָצת ְלֵאּלּו יוֵֹתר  ּוַרת ַהדִּ ִמשּׁ

ין שֶׁהּוא  ּוַרת ַהדִּ ֶהם ִלְפִנים ִמשּׁ ֵנס ִעמָּ ְויוֵֹתר, ִויַרֵחם ֲעֵליֶהם ִלכָּ

ְהיּו ֵאּלּו ֲחׁשּוִבים ְלָפָניו  יִּ ּה ִעם שְָׁאר ָהָאָדם ְוָצִריְך שֶׁ ִמְתַנֵהג בָּ

י ֶחְבָרתוֹ: ְמאֹד ְמאֹד ַוֲחִביִבים לוֹ ְוֵהם ִיְהיּו ֵמַאְנשֵׁ

ח לחודש

נשיאי ארה"ב וצרפת דנו 
ביניהם על איראן

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה את ההודעה האיראנית על 
הגדלת כמות האורניום

מ‡ ‡ברהם ויסמן
דו־ וצרפת,  ארה"ב  נשיאי 
נלד טראמפ ועמנואל מקרון, דנו 
בכל  באזור  להתפתחויות  בנוגע 
שפ־ בהודעה  לאיראן.  הנוגע 
שני  כי  נאמר  הלבן  הבית  רסם 
להב־ במאמצים  דנו  המנהיגים 

להשיג  תוכל  לא  איראן  כי  טיח 
המנהיגים,  דנו  עוד  גרעיני.  נשק 
בחוסר  הלבן,  הבית  הודעת  לפי 
היציבות במזרח התיכון, לו טהרן 

אחראית. 
כי  הודיעה  איראן  כזכור, 
העשרת  רמת  את  מגדילה  היא 
של  לרמה  מעבר  אל  האורניום 

במ־ לה  שהותרו  האחוזים   3.67
איראן.  עם  הגרעין  הסכם  סגרת 
יותר  מאוחר  זכתה  שאף  הודעה 
אטו־ לאנרגיה  הסוכנות  לאישור 
דיווחה  אשר  האו"ם,  של  מית 
כמות  את  הגדילה  אכן  איראן  כי 

העשרת האורניום. 

טראמפ תקף את הודו בגלל 
המסים על מוצרים אמריקנים
בין היתר, ארה"ב זועמת על המסים שמטילה הודו על אופנועים ותפוחים 

המיובאים אליה מארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טראמפ?  של  הבאה  הזירה 
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף 
את הודו על המכסים שהיא מטי־
לה על מוצרים אמריקנים. "הודו 
על  שלה  המכסים  עם  חוגגת 

מקובל  לא  אמריקאים.  מוצרים 
יותר!", כתב הנשיא האמריקני.

מהווים  טראמפ  של  דבריו 
שביצע  בשטח  למעשים  המשך 
ממשלו, אשר ביטל לאחרונה את 
שונים  למוצרים  שהוענק  הפטור 

מהודו שנמכרים בארה"ב.
ארה"ב  של  מצדה  הזעם 
הודו  שמטילה  למסים  מופנה 
הארלי  אופנועי  היתר,  בין  על 
המגיעים  ותפוחים  דייווידסון 

מארה"ב.
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הי' - ן ‡מ ליע˜ב
ֵאיָנם  ים שֶׁ ינוִֹניִּ ִיְשָׂרֵאל ַמֲעָלה, אָֹתם ַהבֵּ ׁש בְּ יֵּ ה זוֹ ִהיא, שֶׁ ִמדָּ

ֵני  ין ְוֵהם ִנְקָרִאים ַיֲעקֹב ִמפְּ ּוַרת ַהדִּ יוְֹדִעים ְלִהְתַנֵהג ִלְפִנים ִמשּׁ

רּוְך  דוֹׁש בָּ ם ַהקָּ ּיוֹת גַּ א ִעם ַהְנָהגוֹת ֲאִמתִּ ֵאיָנם ִמְתַנֲהִגים ֶאלָּ שֶׁ

שֶׁר,  ט ַהיֹּ שְׁפָּ ת ֱאֶמת שֶׁהּוא ַעל ַצד ְמִציאּות ַהמִּ הּוא ֵיׁש לוֹ ִמדַּ

רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג  דוֹׁש בָּ יֹשֶׁר ְוַהקָּ עוָֹלם בְּ ְתַנֲהִגים בָּ ְוֵאּלּו ֵהם ַהמִּ

ט. שְׁפָּ שֶׁר ְוַהמִּ ֱאֶמת ֵמֶרֶחם ֲעֵליֶהם ַעל ַצד ַהיֹּ ֶהם בֶּ ִעמָּ

שֶׁר ְוָהֱאֶמת  ן ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ֲחֵברוֹ ַעל ַצד ַהיֹּ ם כֵּ גַּ

מוֹ שֶַׁהשֵּׁם ִיְת־ ֱאֶמת כְּ ט ֲחֵברוֹ ְלַרֵחם ָעָליו בֶּ ִלי ְלַהּטוֹת ִמשְׁפַּ בְּ

ן אָֹתם: ת ֱאֶמת ְלַתקֵּ ִמדַּ ים בְּ ינוִֹניִּ ִרּיוֹת ַהבֵּ ַרְך ְמַרֵחם ַעל ַהבְּ בָּ

הי"‡ - חס„ ל‡ברהם
ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ין כְּ ּוַרת ַהדִּ עוָֹלם ִלְפִנים ִמשּׁ ְתַנֲהִגים בָּ ֵהם ַהמִּ

ין, ֵאינוֹ  ּוַרת ַהדִּ ֶהם ִלְפִנים ִמשּׁ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעמָּ דוֹׁש בָּ ם ַהקָּ גַּ

א ִנְכַנס  שֶׁר ֶאלָּ ֶדֶרְך ַהיֹּ ין ַעל ּתוְֹקפוֹ ַאף לֹא כְּ ֶהם ַהדִּ ַמֲעִמיד ִעמָּ

נּו " ֶחֶסד ְלַא־ מוֹ שֵֶׁהם ִמְתַנֲהִגים, ְוַהיְּ שֶׁר כְּ ֶהם ִלְפִנים ִמן ַהיֹּ ִעמָּ

ת ֶחֶסד ִעם אָֹתם שֵֶׁהם  ִמדַּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג בְּ דוֹׁש בָּ ְבָרָהם " ַהקָּ

ִהְתַנֲהגּות. מוֹ ַאְבָרָהם בְּ כְּ

ֶצֶדק ּוְביֹ־ ל ָאָדם ִיְהֶיה ִמְתַנֵהג בְּ ם ָהָאָדם ִעם ֱהיוֹת שִֶׁעם כָּ גַּ

ְלָפִנים  ַהְנָהָגתוֹ  ְהֶיה  תִּ ְוַהֲחִסיִדים  ַהּטוִֹבים  ִעם  ט,  ּוְבִמשְׁפָּ שֶׁר 

ין. ְוִאם ִלשְָׁאר ָהָאָדם ָהָיה ַסְבָלן ְקָצת ְלֵאּלּו יוֵֹתר  ּוַרת ַהדִּ ִמשּׁ

ין שֶׁהּוא  ּוַרת ַהדִּ ֶהם ִלְפִנים ִמשּׁ ֵנס ִעמָּ ְויוֵֹתר, ִויַרֵחם ֲעֵליֶהם ִלכָּ

ְהיּו ֵאּלּו ֲחׁשּוִבים ְלָפָניו  יִּ ּה ִעם שְָׁאר ָהָאָדם ְוָצִריְך שֶׁ ִמְתַנֵהג בָּ

י ֶחְבָרתוֹ: ְמאֹד ְמאֹד ַוֲחִביִבים לוֹ ְוֵהם ִיְהיּו ֵמַאְנשֵׁ

ח לחודש

נשיאי ארה"ב וצרפת דנו 
ביניהם על איראן

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה את ההודעה האיראנית על 
הגדלת כמות האורניום

מ‡ ‡ברהם ויסמן
דו־ וצרפת,  ארה"ב  נשיאי 
נלד טראמפ ועמנואל מקרון, דנו 
בכל  באזור  להתפתחויות  בנוגע 
שפ־ בהודעה  לאיראן.  הנוגע 
שני  כי  נאמר  הלבן  הבית  רסם 
להב־ במאמצים  דנו  המנהיגים 

להשיג  תוכל  לא  איראן  כי  טיח 
המנהיגים,  דנו  עוד  גרעיני.  נשק 
בחוסר  הלבן,  הבית  הודעת  לפי 
היציבות במזרח התיכון, לו טהרן 

אחראית. 
כי  הודיעה  איראן  כזכור, 
העשרת  רמת  את  מגדילה  היא 
של  לרמה  מעבר  אל  האורניום 

במ־ לה  שהותרו  האחוזים   3.67
איראן.  עם  הגרעין  הסכם  סגרת 
יותר  מאוחר  זכתה  שאף  הודעה 
אטו־ לאנרגיה  הסוכנות  לאישור 
דיווחה  אשר  האו"ם,  של  מית 
כמות  את  הגדילה  אכן  איראן  כי 

העשרת האורניום. 

טראמפ תקף את הודו בגלל 
המסים על מוצרים אמריקנים
בין היתר, ארה"ב זועמת על המסים שמטילה הודו על אופנועים ותפוחים 

המיובאים אליה מארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טראמפ?  של  הבאה  הזירה 
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף 
את הודו על המכסים שהיא מטי־
לה על מוצרים אמריקנים. "הודו 
על  שלה  המכסים  עם  חוגגת 

מקובל  לא  אמריקאים.  מוצרים 
יותר!", כתב הנשיא האמריקני.

מהווים  טראמפ  של  דבריו 
שביצע  בשטח  למעשים  המשך 
ממשלו, אשר ביטל לאחרונה את 
שונים  למוצרים  שהוענק  הפטור 

מהודו שנמכרים בארה"ב.
ארה"ב  של  מצדה  הזעם 
הודו  שמטילה  למסים  מופנה 
הארלי  אופנועי  היתר,  בין  על 
המגיעים  ותפוחים  דייווידסון 

מארה"ב.

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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לחברה י„ועה פ˜י„/ה לעבו„ה מהבי, עבו„ ב˜ 
‡ופיס ˜טה ור‚ועה,  3-4עו ביום, ל‡ נ„ר ניסיון, 

 4,000"ח. * למר„ עו"„ חר„י בירולים „רו/ה 
מזכיר/ה לעו הבו˜ר,  45"ח לעה. 

˜ריירה 072-22-222-62
 ,נוחו עו ,ה מזכיר/ה/ר„ עו"„ בבני בר˜ „רולמ 
כר ‚לובלי  8,000"ח. * ל‡ר‚ון ‚„ול בסמיכו לבני 

בר˜ „רו מ‚יח כרו 5 ,עו ביום. מרה ˜בועה. 
 מחנכו וחינוך בבני בר˜ והסביבה „רו למוס„ו *

ומורו מ˜ˆועיו לנה"ל "פ. ˜ריירה -072-22

"ישראל סיכלה 50 פיגועים של 
דאע"ש ואיראן ב-20 מדינות בעולם"

ב-3 השנים האחרונות פעלו המוסד ואגף המודיעין כדי לסכל שורה של 
מתקפות טרור בעשרות ארצות, בהן טורקיה ◆ זאת גם בתקופה שבה לא ניהלה 

עמה ישראל יחסים רשמיים

מ‡: מ. יו„
השנים  שלוש  במהלך 
פי־  50 ישראל  מנעה  האחרונות 
ב-20  ואיראן  דאע"ש  של  גועים 
נחשף  כך  טורקיה,  בהן  מדינות, 
החדשות  במהדורת  שלשום 
בערוץ 12. לפי הדיווח, בישראל 
העבירו לטורקיה מסרים בנושא, 
גם בתקופה שבה שררה מתיחות 

תק־ בעקבות  המדינות,  בין  שיא 
רית המרמרה.

ואגף  המוסד  הדיווח,  לפי 
לסכל  כדי  יחד  פעלו  המודיעין 
פיגועים  של  מאוד  ארוכה  שורה 
המדי־ וארגון  איראן  שתכננו 
של  רב  במספר  האסלאמית  נה 
מידע  העבירה  ישראל  מדינות. 
באותן  העולם  ברחבי  ביון  לגופי 

מדינות, וביחד פעלו הצדדים על 
ארוכה  שורה  ולמנוע  לסכל  מנת 

של פיגועים.
כך  האלו,  מהפיגועים   12
סוכלו  החדשות,  במהדורת  צוין 
כפי  חלקם,  טורקיה,  אדמת  על 
לטורקיה  שבה  בתקופה  שצוין, 
יח־ מערכת  הייתה  לא  ולישראל 

סים רשמית.

ירידה בכמות השריפות 
כתוצאה מטרור הבלונים

מספר השריפות הממוצע ביום בעוטף עזה ירד ל־2 מ־9 בשנת 2018 ◆ הירידה 
קשורה, בין היתר, בזיהוי מוקדם של בלוני התבערה ויירוטם

מ‡: מ. יו„
ירידה  חלה   2019 בשנת 
השריפות  בכמות  משמעותית 
כתוצאה  שפרצו  עזה  בעוטף 
מבלוני תבערה. כך על פי נתוני 
רשות הטבע והגנים, קרן קיימת 
שמ־ הביטחון  וכוחות  לישראל 
עוד  בנושא.  אתמול  תפרסים 
עולה מהנתונים כי עד כה נשר־
פו כ־1,400 דונם, זאת לעומת 34 

אלף דונם בשנת 2018.
ימי שישי  פי הנתונים,  על 

מספר  פרצו  שבהם  הימים  הם 
בשנת  ביותר  הרב  השריפות 
2018 עקב בלונים - 10. לעומת 
ירידה  חלה   2019 בשנת  זאת, 
ביום  השריפות  בכמות  ניכרת 
גם  בלבד.  שריפות  שתי   – זה 
השריפות  מספר  הימים  בשאר 
בלבד,  שתיים  על  עומד  השנה 
 10 על  עומד  כה  עד  כשהשיא 

שריפות.
זאת  לעומת   2018 בשנת 
מספר השיא הגיע ל־30 שריפות 
ביום  שריפות  ו־9  אחד,  ביום 

בכ־ החדה  הירידה  בממוצע. 
מות השטח שנשרף קשורה, בין 
היתר, במהירות התגובה של כו־

חות ההצלה שירדה משמעותית 
דקות  חמש  על  ועומדת  השנה 
לה־ עד  השריפה  פריצת  מרגע 
בשנת  הראשונים.  הכוחות  געת 
בשלוש  איטי  זה  נתון  היה   2018
דקות ועמד על 8 דקות בממוצע. 
בכמות  החדה  הירידה  בנוסף, 
גם  קשורה  היומיות  השריפות 
 – התבערה  בלוני  וזיהוי  ליירוט 
עוד בטרם חדרו לשטח ישראל.

שריפה פרצה ליד יבנאל, 
כוחות ההצלה פינו תושבים

הדליקה שבגליל התחתון התפשטה בין היישוב למושב שרונה הסמוך ◆ לא 
דווח על נפגעים

מ‡: מ. יו„
אחר  אתמול  פרצה  שריפה 
הצהריים בין היישובים שרונה ויבנאל 
שבגליל התחתון. לא דווח על נפגעים, 
תוש־ לפנות  החלו  ההצלה  כוחות  אך 
הד־ בעקבות  מבתיהם.  ביבנאל  בים 

בשני  לתנועה  נחסם  כביש 767  ליקה, 
השריפה  לפרוץ  הנסיבות  הכיוונים. 

אינן ברורות.
שרונה  באזור  החלה  השריפה 
יבנאל  לכיוון  במהירות  והתפשטה 
הער־ לאחר  חזקה.  מערבית  רוח  עקב 
כת מצב, צוותי הכבאות חולקו למספר 

לוחמי  ביבנאל  סמדר  בשכונת  גזרות. 
ופעלו  בתים  קו  על  הגנה  ביצעו  האש 
לעצירת האש בסיוע מטוסי כיבוי. בג־
זרה נוספת ביבנאל לוחמי האש פעלו 
שלא  וגבוהה  סבוכה  צמחייה  לכיבוי 
הראשון  בקו  בתים  ומספר  טופלה, 

פונו.
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hillel@lehmaaseh.com
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רובח

עייבריוסףיבכם
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רוירבובמברמובןיטםטבערוםחייםררוברבובבעירבובביחסינסיע
מררוןמבבובזיע
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מעמנחפייןנכמורמבבוב

סבורפוטבסבובבמכרםבמחנבובמברמועזיבובמבוןררמרוי
יוםחיםענטעווסי
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רבמזרחירייבעטרירביעורברייס
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רבמזרחירייבעטרירביעורברייס
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