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פרנו // „ו„ פרי„

‡ל החיבורים
עם פרסום הסקר אתמול הוברר מעל לכל ספק ככי הבחירות הקרובות יוכרעו, אם בכלל, על 

חודן של אותן מפלגות קטנות שיעברו או לא יעברו את אחוז החסימה. ובמקום שרסיסי המפלגות 

יזדרזו להתאחד ע''מ להבטיח לעצמן שם ושארית לכנסת הבאה, אנו נחשפים לקרבות איתנים בין 

אנשים שע''פ הסקרים מגרדים בקושי את אחוז החסימה. רפי פרץ, יו''ר הבית היהודי טרם הפנים 

את מצבו בסקרים והוא ממשיך לנהל קרב אדירים באמצעות תדרוך מקורבים וגורמים בסביבתו 

נגד כל מי שהוא חושש שחושק לגנוב לו את המקום הראשון. בהתחלה היה זה סמוטריץ שחטף על 

רצונו לקבל את המקום הראשון, אח''כ עוצמה יהודית, שהותקפו על שדרשו לשפר את ההסכם 

ביניהם לבין הבית היהודי. ועכשיו זו שקד שדורשת, ולפי הסקרים האחרונים גם די בצדק, לקבל 

את המקום הראשון. פרץ חייב להפנים כי אם הוא רוצה לראות את הכנסת הבאה מבפנים, עליו 

להתגמש ולוותר. גם שקד עצמה שעדיין לא החליטה איך תרוץ לכנסת, הולכת ומאבדת מומנטום. 

אחוז  את  לעבור  הצליחה  שלא  לשעבר  בשרה  מדובר  הכול  כשאחרי  שלה,  הארוכה  ההתלבטות 

החסימה, בסופו של דבר תפגע בה. אם תהיה מקום שני אחרי פרץ אך תקבל את תיק המשפטים 

בו היא חפצה, לא יהיה משמעות למקום הראשון, ולכן התעקשותה על המקום הראשון מיותרת 

ומזיקה.

ובעוד בימין נאבקים על מקומות ראשונים, דווקא בשמאל מגלים גמישות מפתיעה. לפי כל 

הערכות פרץ לא יחבור לברק עקב לחץ כבד של חברי מפלגת העבודה הטוענים כי ברק רק מחפש 

פלטפורמה לקדם את ענייניו האישיים וברגע שלא יצטרך, יזרוק את מפלגת העבודה לכלבים, 

בהתנגדותה  הידועה  יחימוביץ,  של  שהתפטרותה  הנמנע  מן  לא  שני  מצד  ב-2009.  שעשה  כפי 

החריפה לברק, היא קדימון לאיחוד מתקרב. במרצ לעומת זאת דוחפים בכל הכוח לאיחוד עם 

העבודה, וכפי הנראה ההודעה על האיחוד תצא בימים הקרובים. אם אכן יתאחדו מרצ והעבודה, 

קשה עד בלתי אפשרי להאמין שברק יצטרף לאיחוד שכזה בעקבות התנגדותם החריפה של חלק 

מחברי מרצ לחבור אליו. פרשיות מביכות הנקשרות בשמו של ברק מרחיקות עוד יותר את הסיכוי 

שמרצ, שחרטה על דגלה את המלחמה בשחיתות, תוכל ותרצה לחבור אליו.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

מב˜ כר כפנחס  
שבגרמניה,  פרנקפורט  בקהילת  ה"הפלאה"  בעל  הורביץ  הלוי  פנחס  רבי  של  מדרשו  בבית 

שימש חזן שהצטיין בקולו הערב, אבל מאחורי גבו רננו עליו הבריות כי הוא אינו מצטיין ביראת 

שמים, וזאת בלשון המעטה...

לראשי  אחד  יום  ניגש  תפילתו,  את  מאוד  אוהבים  המתפללים  כי  שראה  המהולל  החזן 

הקהילה, וביקש מהם להעלות את משכורתו, ולהשוותה, לא פחות מאשר עם משכורתו של הרב.

שכר  ומבקש  זמרי,  מעשה  נאמר "עושה  עליך  לו:  ואמר  החזן,  דרישת  את  פנחס  רבי  שמע 

כפנחס"...

// מבוכה לברק: „בר המערכ

ניסה ללעוג 
לנתניהו, אך חשף 
את פרטי כרטיס 

האשראי שלו
ראש הממשלה לשעבר התכוון לעקוץ את 

נתניהו – אך הביך בעיקר את עצמו ◆ בליכוד 
לא החמיצו את ההזדמנות: "אם אהוד ברק 
לא מסוגל לשמור על החשבון שלו, איך הוא 

ישמור על המדינה".

מ‡: ח. פרנ˜ל
חשף  ברק  אהוד 
כרטיס  מספר  את  בטעות 
בעת  שלו  האישי  האשראי 
הממשלה  ראש  על  שלגלג 
לו  והסביר  נתניהו  בנימין 
בארנק.  להשתמש  כיצד 
שברק  בעת  קרה  האירוע 
למפלגת  חבריו  עם  הגיע 
ישראל דמוקרטית לפלאפל 
הוא  אביב.  בתל  "הקוסם" 
הכרטיס  את  לבטל  נאלץ 
שמספר  לאחר  ולהחליפו 
בת־ נפוץ  האשראי  כרטיס 

מונה מהסרטון שפרסם.
ביבי.  תראה  "טוב, 
בתור  אנחנו  כל  קודם  פה 
לפלאפל, פה זה אמיתי, אנ־
מסך  לא  זה  כאן,  באמת  חנו 
ברק,  אמר  מאחוריי",  ירוק 
הליכוד  טענת  על  כתגובה 
שצילם  שטען  הסרטון  כי 
מאיזור הצפון, צולם במרכז 
הארץ ועבר עריכה. "פה יש 
לא מאחז עיניים אלא קוסם 
פלאפל.  של  קוסם  אמיתי, 
זה  אותך,  ללמד  רוצה  אני 
כרטיס אשראי ככה זה נראה 

בכיס,  זה  את  להחזיק  צריך 
זה  ככה  מזומן.  כסף  וזה 
אני  לשלם.  כשצריך  נראה 
לפ־ כולם  את  מזמין  עכשיו 
כשאני  תראה,  ואתה  לאפל, 
מתחייב זה קורה. ביבי, ככה 
מסיימים את זה, אתה לוקח 
פני־ בחזרה  הכרטיס  את 
אתה   - רוצה  אתה  ואם  מה 
שומר את הקבלה, אם אתה 
לא רוצה אתה יכול לזרוק". 
ברק  התכוון  אלו  במילים 
הביך  אך  לנתניהו,  ללעוג 
לאחר  עצמו,  את  בעיקר 
לב,  שימת  בלא  שכאמור, 
כרטיס  פרטי  את  ברק  חשף 

האשראי האישי שלו.
האירוע  בעקבות 
הכרטיס,  ביטול  את  שגרר 
ישראל  ממפלגת  נמסר 
הזמן  "הגיע  כי  דמוקרטית 
שלאזרחי ישראל יהיה ראש 
אש־ כרטיס  עם  ממשלה 

ראי". 
לפר־ מיהרו  בליכוד 
סם כי "איך אדם שלא יודע 
האשראי  פרטי  על  לשמור 

שלו, ישמור על המדינה?"

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
 לבנה, חיה מטל ב ̃י הו„יה ב וי
ברכה בילה, יע˜ב „ביר בן רה 
המכונה רי, ‡ברהם בן רוי

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com
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זעם בסביבת שקד על 
ההדלפות מהמו''מ עם נציגי 

הבית היהודי
בסביבתה של שקד זעמו על הגורמים מהבית היהודי שטענו כי לאחר 

הבחירות, תעזוב לליכוד ◆ ביום ראשון נערכה פגישה בין הצדדים אך גורמים 
בבית היהודי טוענים: "יצאנו כמו שנכנסנו"

מ‡: ח. פרנ˜ל
בסביבתה של שרת המשפ־
תקפו  שקד,  איילת  לשעבר,  טים 
אתמול (שלישי) את הבית היהודי 
הפגישה  על  ההדלפות  בעקבות 
המפ־ יו"ר  נציגי  לבין  נציגיה  בין 

לגה הרב רפי פרץ.
כי  אמרו  לשקד  מקורבים 
גו־ של  האנונימיים  "התדרוכים 
לא  שקד  נגד  היהודי  בבית  רמים 
ובטח  פוליטיקאי  אף  מכבדים 
בבית  חבר  שהוא  פוליטיקאי  לא 
לאיחוד  פועלת  שקד  היהודי. 
והרפש  וההשמצות  המחנה 
לא  המתדרכים  שפני  מראים 
הם  ממה  לפילוג.  אלא  לאיחוד 

מפחדים?".
לשעבר  המשפטים  שרת 
איילת שקד ושר החינוך הרב רפי 
פרץ אמנם לא נפגשו עדיין, ובר־
קע נשמעות התנצחויות הדדיות, 
ששקד  האולטימטום  לרבות 
הציבה לפרץ מעל דפי עיתון זה, 

אך מתחת לפני השטח מתנהלים 
איחוד.  לקראת  ממשיים  מגעים 
אתמול נודע כי ביום ראשון הש־
אנשיהם  בין  פגישה  נערכה  בוע 
בנט  של  לנציג  פרץ  הרב  של 
לקראת  להתקדם  בניסיון  ושקד, 

האיחוד.
המחלו־ גם  הועלו  בפגישה 
מי  הצדדים:  בין  העיקריות  קות 

יזכו  מי  הרשימה;  בראש  יעמוד 
בצלאל  פרץ,  השרים -  בתפקידי 
סמוטריץ', שקד או בנט, כשספק 
תיקים  ארבעה  לדרוש  יוכלו  אם 
לרשימה אחת; ואם לצרף את עו־
צמה יהודית, מחלוקת לא פתורה 
הפגישה  ופרץ.  סמוטריץ'  בין  גם 
לא נשאה פרי, ואחד המשתתפים 

אף אמר "יצאנו כמו שנכנסנו".

ח''כ יחימוביץ הודיעה על 
פרישה מהחיים הפוליטיים: 

"עייפה מפוליטיקה"
אחרי 13 שנים בכנסת הודיעה חברת הכנסת מהעבודה על פרישה מהחיים 

הפוליטיים ◆ מבהירה: אמשיך לתמוך בעמיר פרץ ובעבודה

מ‡: ח. פרנ˜ל
יחימו־ שלי  הכנסת  חברת 
הודיעה  העבודה  ממפלגת  ביץ' 
פורשת  היא  כי  (שלישי)  אתמול 
במכתב  הפוליטיים.  מהחיים 
מפורט שפרסמה, פירטה יחימו־
ביץ' את הסיבות שהובילו אותה 
ול־ לפרוש  "החלטתי  להחלטה. 
מהפוליטיקה",  זמן  פסק  קחת 
אחד  "משפט  יחימוביץ'.  כתבה 
הרבה  מתוך  שלי,  הבן  של  נוקב 
בהתלבטויות  שנאמרו  מלים 
וחב־ משפחה  עם  הממושכות 
הכף:  את  הכריע  קרובים,  רים 
'אני מרגיש שמיצית את היכולת 
שלך לשנות את השיח. אין ספק 
טוב,  לעשות  עדיין  יכולה  שאת 
מערכה  משנה  יהיה  לא  זה  אבל 
כפי שהיה בעבר ואכן, זו השורה 
התחתונה: לפחות כרגע, מיציתי 
את האפקטיביות שלי בפוליטי־
"מדו־ כי  חשפה  יחימוביץ  קה". 
יותר  שנמשך  אישי  בתהליך  בר 
הקודמות  הבחירות  ערב  משנה, 

במצבה  אבל  זאת  עשיתי  כמעט 
חששתי  העבודה  מפלגת  של 
מזיק,  צעד  תהיה  שלי  שעזיבה 
וכך המשכתי, כמעט בעל כורחי. 
כעת,  גם  ועולה  שב  חשש  אותו 
באמת  אבל  ניסיתי,  הפעם  וגם 
צי־ שליחות  עוד.  יכולה  שאיני 
בורית היא משא כבד, וכשקשה 
שאע־ כלפיכם  הוגן  לא  לשאתו, 

שה אותו בחצי כוח".
הקצרצרה  כהונתה  "את 
עם  התחלתי  הזאת  הכנסת  של 
להת־ להפסיק  ביניים:  החלטת 
את  ולהפנות  בפוליטיקה,  עסק 
ציבורית,  לעבודה  ורק  אך  הכוח 
צוות  עם  וחינוכית,  פרלמנטרית 
נפלא ומלא אנרגיה והרבה תוכ־
ניות ואז בא, שוב, פיזור הכנסת, 
בפולי־ הריק  העיסוק  חזר  ועמו 
טיקה, שתש כוחי ממנו", אמרה.

פרץ  עמיר  העבודה  יו''ר 
יחימוביץ  של  לעזיבתה  הגיב 
וכתב כי " אני מודה לשלי יחימו־
ביץ' על שירות משמעותי וחשוב 
הביאה  שלי  ישראל.  למדינת 

דמוקרטי  סוציאל  שיח  עמה 
חברתי.  וצדק  שוויון  על  אמיתי 
להשפיע  תמשיך  ששלי  בטוח 
על חייהם של אזרחי ישראל גם 

מחוץ למערכת הפוליטית."
שהתמו־ שפיר,  ח''כ  גם 
דדה על ראשות העבודה, הגיבה 
פולי־ יחימוביץ:  של  לעזיבתה 
אחת  מספר  הלוחמת  בלי  טיקה 
מחוקקת-על  עובדים.  לזכויות 
הכי  הכותבת  מוחלשים.  למען 
בכל  שנלחמת  ומנהיגה  חריפה 
דרך,  פורצת  עוולות,  נגד  הכח 
בצמתים  ערכי  מצפן  אמיצה, 
אישית.  ועבורי  לרבים,  רבות 

תודה".
יו''ר כחול לבן בני גנץ אמר 
כי  יחימוביץ  של  פרישתה  על 
על  יחימוביץ'  לשלי  "מודה  הוא 
למען  שנים  של  ומאמץ  תרומה 
מדינת ישראל במרחב הפוליטי. 
בהמשך  הצלחה  לה  מאחל  אני 
תמצא  שהיא  ומשוכנע  דרכה 
לחברה  ולתרום  להמשיך  דרך 

בישראל".
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סקרים חדשים: 

ליברמן יהיה לשון 
המאזניים להקמת ממשלה

לפי הסקר אין הכרעה ברורה בין הגושים, וליברמן, הגורף 10 
מנדטים, יכריע מי יהיה רה''מ הבא ◆ איחוד מפלגות הימין 

בראשות שקד יוסיף למפלגות המתאחדות 3 מנדטים ◆ 
נתניהו מגדיל הפער בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה

מ‡: ח. פרנ˜ל
הרשי־ לסגירת  שבועיים 
סקר  לבחירות.  וחודשיים  מות 
בשיתוף  החדשות  של  חדש 
גבע  מנו  בראשות  מדגם  מכון 
ובשיתוף iPanel, מגלה כי לפי 
הבחי־ לאחר  גם  הנוכחי,  המצב 
ההכרעה  תהיה  לא  הקרובות  רות 
ברורה בין הגושים, וליברמן יהווה 

את לשון המאזניים.
לפי הסקר, הליכוד בראשות 
כחול  מנדטים,   31 מקבל  נתניהו 
והמ־ מנדטים.   30 מקבלת  לבן 
צפויה  בגודלה  השלישית  פלגה 
אם   – המשותפת  הרשימה  להיות 
 11 מקבלים  והם   - יתאחדו   אכן 

מנדטים.
על  ההכרזה  מאז  לראשונה 
ישראל  מקבלת  קודמות  בחירות 
מספר  ליברמן  בראשות  ביתנו 
וכפי  מנדטים.   10 של  ספרתי  דו 
יהיה  מי  שתכריע  זו  תהיה  הנראה 

ראש הממשלה הבא.
התורה  יהדות  בסקר,  עוד 
מנדטים,   8 עם  כוחה  על  שומרת 
מנד־  6 עם  העבודה   .7 עם  ש"ס 
מרצ  כיום.  לכוחה  בדומה   - טים 
ברק  של  דמוקרטית  וישראל 
 4 עם  החסימה  אחוז  סביב  נעות 
נעות  בימין  גם  אחת.  כל  מנדטים 
אחוז  באזורי  הקטנות  המפלגות 
החסימה כשהימין החדש של בנט 
(יחד עם שקד) עם 5 מנדטים לפי 
עם  הימין,  מפלגות  ואיחוד  הסקר 
4 מנדטים בלבד. מפלגת זהות של 
משה פייגלין לא עוברת את אחוז 

החסימה.
הימין  גוש  הזה,  הסקר  ע''פ 
מצרפים  ואם  מנדטים   40 עם 
 55 לגוש  יש   - החרדים  את  אליו 
יש  המרכז-שמאל  לגוש  מנדטים, 
אליהם  מצרפים  ואם  מנדטים,   44
המפלגות  של  המנדטים   11 את 
 55 יש  הזה  לגוש  גם   - הערביות 

ליבר־ של  ביתנו  ישראל  מנדטים. 
מן עם 10 מנדטים וצפויה לשמש 
ליברמן  אם  גם  אך  מאזניים.  לשון 
הם  שמאל  המרכז  לגוש  יצטרף 
ככיוון  ממשלה  להרכיב  יוכלו  לא 
נכנסות  לא  הערביות  שהמפלגות 

לקואליציה.
עסק  בסקר  מעניין  נתון 
ישראל  העבודה,  עם  בשאלה 
היו  ומרצ  ברק  של  דמוקרטית 
רצות ברשימה אחת בלי להתייחס 
שכזה.  איחוד  בראשות  לעומד 
זוכה  עדיין  הליכוד  הזה,  במצב 
לבן  כחול  ומפלגת  מנדטים  ב-31 
יורדת מ-30 מנדטים ל-28 בלבד. 
פרץ,  של  המאוחדת  המפלגה 
ב-15  זוכה  הייתה  והורוביץ  ברק 
ממה  יותר  אחד  מנדט   - מנדטים 
שלוש  של  בנפרד  ריצה  שתניב 

המפלגות הללו.
איחוד בשמאל מחזק גם את 
מנד־ ל-11  אותו  ומעלה  ליברמן 
שאר  על  על  משפיע  לא  אך  טים, 
לשמוח  שיכולה  מי  המפלגות. 
מתוצאות הסקר היא איילת שקד, 
בראשות  תעמוד  אם  הסקר  שלפי 
יקבלו  הם  הימין,  מפלגות  איחוד 
12 מנדטים, לעומת 9 בלבד בריצה 
כזה  במקרה  זאת  למרות  נפרדת. 
בעינה  נשארת  הגושים  תמונת 
לאיחוד  שמתווספים  והמנדטים 

הם על חשבון הליכוד.
לרא־ ההתאמה  בשאלת 
הממשלה  ראש  הממשלה,  שות 
יציבות  על  שומר  נתניהו  בנימין 
שבה־ אלא   ,40% עם  ומוביל 
שנערך  הקודם  לסקר  שוואה 
מגדיל  הוא   - כשבועיים  לפני 
העיקרי,  ממתחרהו  הפער  את 
שזוכה  גנץ,  בני  לבן  כחול  יו"ר 
התאמה  ל-28%  הנוכחי  בסקר 
בסקר   30% (לעומת  לתפקיד 
שאף  השיבו   22% הקודם). 
אחד מהם אינו מתאים לתפקיד 

ו-9% לא יודעים.

התקרבות במו''מ על איחוד 
אפשרי בין מרצ לעבודה

פרץ והורוביץ הזמינו סקרים המוכיחים: באיחוד 
המפלגות יקבלו יותר מנדטים ◆ לצד דיווחים על 

התקדמות במו''מ עם ברק, בכירים בעבודה הזהירו 
את פרץ: תתרחק מברק

מ‡: ח. פרנ˜ל
שהז־ הפנימיים  הסקרים 
העבו־ במפלגות  לאחרונה  מינו 
ככל  להדאיג  צריכים  ומרצ  דה 
ברק,  אהוד  את  בעיקר  הנראה 
המפל־ שתי  בין  שההתקרבות 
הישארו־ את  לסמל  עשויה  גות 
המאוחדת. לרשימה  מחוץ  תו 
יו"ר  הזמינו  האחרונים  ביומיים 
פרץ  עמיר  העבודה  מפלגת 
סקרים  הורוביץ  ניצן  מרצ  ויו"ר 
השפע־ שאלת  את  לבחון  כדי 
ביניהם,  אפשרי  חיבור  של  תו 
ריצה  כי  עולה  הסקרים  ומשני 
של  לבחירתם  תוביל  משותפת 
המפלגות,  משתי  ח"כים  יותר 
לפי  בנפרד.  לריצה  בהשוואה 
שנערך  הורוביץ,  שהזמין  הסקר 
ריצה  פוקס,  קמיל  ד"ר  ידי  על 
מנד־  7 למרצ  מעניקה  בנפרד 
טים ולעבודה 5 מנדטים, כלומר 
גם  שהופיעה  (תוצאה  ביחד   12
אמש),  פוקס  שערך  נוסף  בסקר 
מאוחדת  ברשימה  ריצה  ואילו 
תביא לרשימה כזו 14 מנדטים - 
הסקר  מן  עלה  עוד  יותר.  שניים 
ומרצ  העבודה  של  איחוד  כי 
מתקבל על ידי מצביעי השמאל 

כ"מגמה חיובית".
במחנה  בכירים  גורמים   
השמאל אמרו כי הורוביץ הזמין 
עם  לקדם איחוד  כדי  הסקר  את 

חששו  את  להזים  וכדי  העבודה, 
שאיחוד  מהאפשרות  פרץ  של 
חושש  פרץ  בעבודה.  יפגע  כזה 
גם  היתר  בין  שכזה  מאיחוד 
שלו  הבחירות  שבקמפיין  מפני 
הבטיח  הוא  המפלגה  לראשות 
להביא קולות של מצביעי ליכוד 
מעריך  והוא  ימין־לייט,  מתונים, 
את  יקטין  מרצ  עם  איחוד  כי 

הסיכוי לכך. 
בשתי  בכירים  זאת,  עם 
הסקרים  כי  מעריכים  המפלגות 
העבו־ בין  האיחוד  את  מקדמים 
דה ומרצ, וכי בכל מקרה הן קרו־

מאשר  ביניהן  לאיחוד  יותר  בות 
ישראל  עם  חיבור  או  לאיחוד 
יחד  ברק.  אהוד  של  דמוקרטית 
עם זאת, פרץ צפוי להיפגש הש־
על  לדון  כדי  ברק,  עם  שוב  בוע 

אפשרות לריצה משותפת.
עם  פרץ  נפגש  אתמול   
ובהם  בעבודה,  לשעבר  בכירים 
מיכה  שחל,  משה  מצנע,  עמרם 
דיין,  ואלי  בן־מנחם  אלי  חריש, 
וחלקם הזהירו אותו מפני חיבור 
שכזה. "אם תהיה מס' 2 של ברק 
אחד  לו  אמר  מחוסל",  אתה   -
מהם, "ואם תישאר מס' 1 - הוא 

כבר ידאג לחסל אותך".
מגיעים  אלו  דיווחים 
בישראל  שגורמים  לאחר  דווקא 
הסיכויים  כי  טענו  דמוקרטית 
לאיחוד בין פרץ לברק – גבוהים.

השר יריב לוין: מתנגד לצירוף שקד לליכוד
מ‡: ח. פרנ˜ל

שר התיירות יריב לוין אמר את־
מול (שלישי) כי למרות הקריאות לצרף 
איילת  לשעבר  המשפטים  שרת  את 
לפתור  תוכל  לא  היא   - לליכוד  שקד 
את הפיצול במחנה הימין. "כמה אפשר 
לעסוק במי שהייתה שותפה כמספר 2 
החסי־ אחוז  את  עברה  שלא  במפלגה 
מה?", שאל לוין. "אני מעריך את איילת 
הבחי־ את  תכריע  לא  היא  אבל  שקד, 
רות. לא צריך לקחת אדם אחד ולהטיל 

על כתפיו את כל האחריות".
יו''ר  את  גם  בחריפות  תקף  לוין 
וטען  ליברמן,  אביגדור  ביתנו,  ישראל 

כי "מי שמצביע לליברמן - לא מצביע 
ממונה  שהיה  לוין,  ימין".  לממשלת 
הקואליציוני  המו''מ  על  נתניהו  מטעם 
את  שפירק  האיש  "זה  כי  ואמר  הוסיף 
ליבר־ הקמתה.  את  ומנע  הממשלה 
דברים  של  שורה  לקבל  אמור  היה  מן 
צריך  שהיה  הקואליציוני  ומתן  במשא 
הסדרת  בהם  שנים,  במשך  להם  לדאוג 
לש־ העמים  חבר  יוצאי  של  הפנסיות 

עבר".
לי־ של  טענותיו  את  הדף  לוין 
להרכיב  נתניהו  של  כוונותיו  על  ברמן 
מצד  סחיטה  ועל  הלכה"  "ממשלת 
גבול",  אין  ולשקר  "לציניות  החרדים. 
החרדים,  עם  ישב  "ליברמן  לוין.  אמר 

זה אף פעם לא הפריע לו". לדבריו, "כל 
השותפות סוחטות במו"מ הקואליציוני, 
שאם  שיטה  היא  שלנו  הממשל  שיטת 
מנדטים,   35 משיגה  השלטון  מפלגת 
נו־ מנדטים  ל-26  זקוקה  עדיין  היא 
הזמן  כל  נמצא  אתה  הזה  במצב  ספים. 
ראש  הזה  ובמובן  סחיטה,  של  בתהליך 
במקום  ליברמן.  הוא  לסוחטים  וראשון 
אותו  שעניין  מה  שלו,  לציבור  לדאוג 
חדשים  שליחים   17 כמו  דרישות  זה 
של משרד הקליטה בעולם כדי להקים 
הקליטה,  משרד  בתוך  שני  חוץ  משרד 

ודברים מהסוג הזה".
כדי  הבעיה  את  הנציח  "ליברמן 
שיהיה לו עם מה ללכת לבחירות", טען 

לנ־ בחר  הוא  סוכמו  "כשהדברים  לוין. 
סות מסיבות אישיות של נקמנות לוותר 
על כל זה מרצון לקבל עוד שני מנדטים 
בבחירות ולוותר על האינטרס של העו־

לים", אמר.
חד-משמעית  שייך  "ליברמן 
אנ־ פשוט,  אחד  מטעם  השמאל  לגוש 
ימין  לממשלת  יצטרף  מי  שואלים  חנו 
בראשות נתניהו", אמר לוין והשווה את 
התנאים שהציג ליברמן לדרישה שסגן 
ייסע  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
ברכב בבני ברק ביום שבת. "זה לעולם 
ממשלת  לוין. "להקים  אמר  יקרה",  לא 
פירושו    - חרדיות  מפלגות  בלי  ימין 
שאי אפשר יהיה להקים ממשלת ימין".

40

mailto:raphael@mhr1.co.il
mailto:vthalllc@gmail.com


5 יום רביעי י"ד תמוז תשע"ט 17/07/2019

סקרים חדשים: 

ליברמן יהיה לשון 
המאזניים להקמת ממשלה

לפי הסקר אין הכרעה ברורה בין הגושים, וליברמן, הגורף 10 
מנדטים, יכריע מי יהיה רה''מ הבא ◆ איחוד מפלגות הימין 

בראשות שקד יוסיף למפלגות המתאחדות 3 מנדטים ◆ 
נתניהו מגדיל הפער בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה

מ‡: ח. פרנ˜ל
הרשי־ לסגירת  שבועיים 
סקר  לבחירות.  וחודשיים  מות 
בשיתוף  החדשות  של  חדש 
גבע  מנו  בראשות  מדגם  מכון 
ובשיתוף iPanel, מגלה כי לפי 
הבחי־ לאחר  גם  הנוכחי,  המצב 
ההכרעה  תהיה  לא  הקרובות  רות 
ברורה בין הגושים, וליברמן יהווה 

את לשון המאזניים.
לפי הסקר, הליכוד בראשות 
כחול  מנדטים,   31 מקבל  נתניהו 
והמ־ מנדטים.   30 מקבלת  לבן 
צפויה  בגודלה  השלישית  פלגה 
אם   – המשותפת  הרשימה  להיות 
 11 מקבלים  והם   - יתאחדו   אכן 

מנדטים.
על  ההכרזה  מאז  לראשונה 
ישראל  מקבלת  קודמות  בחירות 
מספר  ליברמן  בראשות  ביתנו 
וכפי  מנדטים.   10 של  ספרתי  דו 
יהיה  מי  שתכריע  זו  תהיה  הנראה 

ראש הממשלה הבא.
התורה  יהדות  בסקר,  עוד 
מנדטים,   8 עם  כוחה  על  שומרת 
מנד־  6 עם  העבודה   .7 עם  ש"ס 
מרצ  כיום.  לכוחה  בדומה   - טים 
ברק  של  דמוקרטית  וישראל 
 4 עם  החסימה  אחוז  סביב  נעות 
נעות  בימין  גם  אחת.  כל  מנדטים 
אחוז  באזורי  הקטנות  המפלגות 
החסימה כשהימין החדש של בנט 
(יחד עם שקד) עם 5 מנדטים לפי 
עם  הימין,  מפלגות  ואיחוד  הסקר 
4 מנדטים בלבד. מפלגת זהות של 
משה פייגלין לא עוברת את אחוז 

החסימה.
הימין  גוש  הזה,  הסקר  ע''פ 
מצרפים  ואם  מנדטים   40 עם 
 55 לגוש  יש   - החרדים  את  אליו 
יש  המרכז-שמאל  לגוש  מנדטים, 
אליהם  מצרפים  ואם  מנדטים,   44
המפלגות  של  המנדטים   11 את 
 55 יש  הזה  לגוש  גם   - הערביות 

ליבר־ של  ביתנו  ישראל  מנדטים. 
מן עם 10 מנדטים וצפויה לשמש 
ליברמן  אם  גם  אך  מאזניים.  לשון 
הם  שמאל  המרכז  לגוש  יצטרף 
ככיוון  ממשלה  להרכיב  יוכלו  לא 
נכנסות  לא  הערביות  שהמפלגות 

לקואליציה.
עסק  בסקר  מעניין  נתון 
ישראל  העבודה,  עם  בשאלה 
היו  ומרצ  ברק  של  דמוקרטית 
רצות ברשימה אחת בלי להתייחס 
שכזה.  איחוד  בראשות  לעומד 
זוכה  עדיין  הליכוד  הזה,  במצב 
לבן  כחול  ומפלגת  מנדטים  ב-31 
יורדת מ-30 מנדטים ל-28 בלבד. 
פרץ,  של  המאוחדת  המפלגה 
ב-15  זוכה  הייתה  והורוביץ  ברק 
ממה  יותר  אחד  מנדט   - מנדטים 
שלוש  של  בנפרד  ריצה  שתניב 

המפלגות הללו.
איחוד בשמאל מחזק גם את 
מנד־ ל-11  אותו  ומעלה  ליברמן 
שאר  על  על  משפיע  לא  אך  טים, 
לשמוח  שיכולה  מי  המפלגות. 
מתוצאות הסקר היא איילת שקד, 
בראשות  תעמוד  אם  הסקר  שלפי 
יקבלו  הם  הימין,  מפלגות  איחוד 
12 מנדטים, לעומת 9 בלבד בריצה 
כזה  במקרה  זאת  למרות  נפרדת. 
בעינה  נשארת  הגושים  תמונת 
לאיחוד  שמתווספים  והמנדטים 

הם על חשבון הליכוד.
לרא־ ההתאמה  בשאלת 
הממשלה  ראש  הממשלה,  שות 
יציבות  על  שומר  נתניהו  בנימין 
שבה־ אלא   ,40% עם  ומוביל 
שנערך  הקודם  לסקר  שוואה 
מגדיל  הוא   - כשבועיים  לפני 
העיקרי,  ממתחרהו  הפער  את 
שזוכה  גנץ,  בני  לבן  כחול  יו"ר 
התאמה  ל-28%  הנוכחי  בסקר 
בסקר   30% (לעומת  לתפקיד 
שאף  השיבו   22% הקודם). 
אחד מהם אינו מתאים לתפקיד 

ו-9% לא יודעים.

התקרבות במו''מ על איחוד 
אפשרי בין מרצ לעבודה

פרץ והורוביץ הזמינו סקרים המוכיחים: באיחוד 
המפלגות יקבלו יותר מנדטים ◆ לצד דיווחים על 

התקדמות במו''מ עם ברק, בכירים בעבודה הזהירו 
את פרץ: תתרחק מברק

מ‡: ח. פרנ˜ל
שהז־ הפנימיים  הסקרים 
העבו־ במפלגות  לאחרונה  מינו 
ככל  להדאיג  צריכים  ומרצ  דה 
ברק,  אהוד  את  בעיקר  הנראה 
המפל־ שתי  בין  שההתקרבות 
הישארו־ את  לסמל  עשויה  גות 
המאוחדת. לרשימה  מחוץ  תו 
יו"ר  הזמינו  האחרונים  ביומיים 
פרץ  עמיר  העבודה  מפלגת 
סקרים  הורוביץ  ניצן  מרצ  ויו"ר 
השפע־ שאלת  את  לבחון  כדי 
ביניהם,  אפשרי  חיבור  של  תו 
ריצה  כי  עולה  הסקרים  ומשני 
של  לבחירתם  תוביל  משותפת 
המפלגות,  משתי  ח"כים  יותר 
לפי  בנפרד.  לריצה  בהשוואה 
שנערך  הורוביץ,  שהזמין  הסקר 
ריצה  פוקס,  קמיל  ד"ר  ידי  על 
מנד־  7 למרצ  מעניקה  בנפרד 
טים ולעבודה 5 מנדטים, כלומר 
גם  שהופיעה  (תוצאה  ביחד   12
אמש),  פוקס  שערך  נוסף  בסקר 
מאוחדת  ברשימה  ריצה  ואילו 
תביא לרשימה כזו 14 מנדטים - 
הסקר  מן  עלה  עוד  יותר.  שניים 
ומרצ  העבודה  של  איחוד  כי 
מתקבל על ידי מצביעי השמאל 

כ"מגמה חיובית".
במחנה  בכירים  גורמים   
השמאל אמרו כי הורוביץ הזמין 
עם  לקדם איחוד  כדי  הסקר  את 

חששו  את  להזים  וכדי  העבודה, 
שאיחוד  מהאפשרות  פרץ  של 
חושש  פרץ  בעבודה.  יפגע  כזה 
גם  היתר  בין  שכזה  מאיחוד 
שלו  הבחירות  שבקמפיין  מפני 
הבטיח  הוא  המפלגה  לראשות 
להביא קולות של מצביעי ליכוד 
מעריך  והוא  ימין־לייט,  מתונים, 
את  יקטין  מרצ  עם  איחוד  כי 

הסיכוי לכך. 
בשתי  בכירים  זאת,  עם 
הסקרים  כי  מעריכים  המפלגות 
העבו־ בין  האיחוד  את  מקדמים 
דה ומרצ, וכי בכל מקרה הן קרו־
מאשר  ביניהן  לאיחוד  יותר  בות 
ישראל  עם  חיבור  או  לאיחוד 
יחד  ברק.  אהוד  של  דמוקרטית 
עם זאת, פרץ צפוי להיפגש הש־
על  לדון  כדי  ברק,  עם  שוב  בוע 

אפשרות לריצה משותפת.
עם  פרץ  נפגש  אתמול   
ובהם  בעבודה,  לשעבר  בכירים 
מיכה  שחל,  משה  מצנע,  עמרם 
דיין,  ואלי  בן־מנחם  אלי  חריש, 
וחלקם הזהירו אותו מפני חיבור 
שכזה. "אם תהיה מס' 2 של ברק 
אחד  לו  אמר  מחוסל",  אתה   -
מהם, "ואם תישאר מס' 1 - הוא 

כבר ידאג לחסל אותך".
מגיעים  אלו  דיווחים 
בישראל  שגורמים  לאחר  דווקא 
הסיכויים  כי  טענו  דמוקרטית 
לאיחוד בין פרץ לברק – גבוהים.

השר יריב לוין: מתנגד לצירוף שקד לליכוד
מ‡: ח. פרנ˜ל

שר התיירות יריב לוין אמר את־
מול (שלישי) כי למרות הקריאות לצרף 
איילת  לשעבר  המשפטים  שרת  את 
לפתור  תוכל  לא  היא   - לליכוד  שקד 
את הפיצול במחנה הימין. "כמה אפשר 
לעסוק במי שהייתה שותפה כמספר 2 
החסי־ אחוז  את  עברה  שלא  במפלגה 
מה?", שאל לוין. "אני מעריך את איילת 
הבחי־ את  תכריע  לא  היא  אבל  שקד, 
רות. לא צריך לקחת אדם אחד ולהטיל 

על כתפיו את כל האחריות".
יו''ר  את  גם  בחריפות  תקף  לוין 
וטען  ליברמן,  אביגדור  ביתנו,  ישראל 

כי "מי שמצביע לליברמן - לא מצביע 
ממונה  שהיה  לוין,  ימין".  לממשלת 
הקואליציוני  המו''מ  על  נתניהו  מטעם 
את  שפירק  האיש  "זה  כי  ואמר  הוסיף 
ליבר־ הקמתה.  את  ומנע  הממשלה 
דברים  של  שורה  לקבל  אמור  היה  מן 
צריך  שהיה  הקואליציוני  ומתן  במשא 
הסדרת  בהם  שנים,  במשך  להם  לדאוג 
לש־ העמים  חבר  יוצאי  של  הפנסיות 

עבר".
לי־ של  טענותיו  את  הדף  לוין 
להרכיב  נתניהו  של  כוונותיו  על  ברמן 
מצד  סחיטה  ועל  הלכה"  "ממשלת 
גבול",  אין  ולשקר  "לציניות  החרדים. 
החרדים,  עם  ישב  "ליברמן  לוין.  אמר 

זה אף פעם לא הפריע לו". לדבריו, "כל 
השותפות סוחטות במו"מ הקואליציוני, 
שאם  שיטה  היא  שלנו  הממשל  שיטת 
מנדטים,   35 משיגה  השלטון  מפלגת 
נו־ מנדטים  ל-26  זקוקה  עדיין  היא 
הזמן  כל  נמצא  אתה  הזה  במצב  ספים. 
ראש  ובמובן הזה  סחיטה,  של  בתהליך 
במקום  ליברמן.  הוא  לסוחטים  וראשון 
אותו  שעניין  מה  שלו,  לציבור  לדאוג 
חדשים  שליחים   17 כמו  דרישות  זה 
של משרד הקליטה בעולם כדי להקים 
הקליטה,  משרד  בתוך  שני  חוץ  משרד 

ודברים מהסוג הזה".
כדי  הבעיה  את  הנציח  "ליברמן 
שיהיה לו עם מה ללכת לבחירות", טען 

לנ־ בחר  הוא  סוכמו  "כשהדברים  לוין. 
סות מסיבות אישיות של נקמנות לוותר 
על כל זה מרצון לקבל עוד שני מנדטים 
בבחירות ולוותר על האינטרס של העו־

לים", אמר.
חד-משמעית  שייך  "ליברמן 
אנ־ פשוט,  אחד  מטעם  השמאל  לגוש 
ימין  לממשלת  יצטרף  מי  שואלים  חנו 
בראשות נתניהו", אמר לוין והשווה את 
התנאים שהציג ליברמן לדרישה שסגן 
ייסע  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
ברכב בבני ברק ביום שבת. "זה לעולם 
ממשלת  לוין. "להקים  אמר  יקרה",  לא 
פירושו    - חרדיות  מפלגות  בלי  ימין 
שאי אפשר יהיה להקים ממשלת ימין".
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נתניהו נפגש עם משפחות הנעדרים שתקפו: "אתה רוצה 
להשתיק אותנו"

לרגל ציון 5 שנים לצוק איתן נפגש נתניהו עם משפחות הנעדרים, גולדין, שאול, מנגיסטו וא סייד ◆ אמו של סגן הדר גולדין יצאה בזעם מן הפגישה: מטרת הפגישה 
– להשתיק אותנו

מ‡: ח. פרנ˜ל
סגן  של  אמו  גולדין,  לאה 
הנ־ וככל  שנחטף  גולדין,  הדר 
במהלך  ברפיח  בקרב  נהרג  ראה 
בדמעות  עזבה  איתן,  צוק  מבצע 
הנעד־ משפחות  של  פגישה  את 
בנימין  הממשלה,  ראש  עם  רים 
"כל  (שלישי).  אתמול  נתניהו, 
להשתיק  הייתה  הפגישה  מטרת 
את המשפחות רגע לפני ציון יום 
גול־ סיפרה.  איתן",  לצוק  השנה 
דין והמשפחות ציפו לפגישה הזו 
במיוחד, לאחר שזמן רב לא נפגשו 

עם רה"מ.
הציע  הפגישה  בתחילת 
ראש הממשלה למשפחות להטיס 
שיקחו  מנת  על  לארה״ב,  אותן 
האו״ם  במטה  טקסי  באירוע  חלק 

המודעות  להעלאת  בניו-יורק 
להשבת הבנים., אך משפחת גול־
שה־ לאחר  שעה  חצי  סירבה.  דין 
גול־ לאה  הבינה  הפגישה  תחילה 
הממשלה  ראש  של  שמטרתו  דין 
היא לנסות להרגיע את המשפחות 
לצוק  שנים  חמש  ציון  לקראת 
מהשי־ ויצאה  נשברה  האם  איתן. 

חה כשהיא בוכה.
עם  התעמתה  יצאה  בטרם 
בנו  נזכרת  מדוע  "מעניין  נתניהו: 
שנים  חמש  אחרי  עכשיו,  דווקא 
לא  אנחנו  דבר.  עשית  לא  בהן 
ומה  יורק  לניו  נסיעה  צריכים 
שהצעת, כבר עשינו בעצמנו לפני 

שנתיים ובהצלחה מרובה".
והצ־ היום  הפגישה  "כינוס 
בזירה  לפעול  נתניהו  של  עותיו 
וברא־ בראש  נועדו  הבינלאומית 

אכ־ את  להשתיק  מנת  על  שונה 
חמש  לפני  רגע  המשפחות,  זבת 
נמסר  איתן",  צוק  למלחמת  שנים 
הפגישה.  לאחר  גולדין  ממשפחת 
הפגישה  במהלך  שלנו  "התחושה 
שביכו־ כל  עושה  שרה"מ  הייתה 
את  בשלום  לצלוח  מנת  על  לתו 
במהלכן  הקרובים,  השבועיים 
ונ־ הממלכתית  העצרת  תתקיים 
ציין חמש שנים לחטיפתו של בננו 

הדר".
"גם  כי:  הוסיפה  המשפחה 
לנו  ברור  לא  הזו  הפגישה  אחרי 
את  מתנה  אינו  נתניהו  מדוע 
המהלכים  בכל  הבנים  השבת 
לשיקום ושדרוג עזה, המתקיימים 
לעמוד  בכוונתו  והאם  יום,  מידי 
תהיה  הבנים  השבת  כי  בהבטחתו 

חלק מההסדרה בעזה".

הש־ במהלך 
ואף  האחרונות,  נים 
האחרונים,  בחודשים 
משפחת  ידי  על  נעשו 
פעולות  מספר  גולדין 
הבינ־ בזירה  חשובות 

פעולותיהם  לאומית. 
שמועצת  לכך  הובילו 
האו"ם,  של  הביטחון 
האירופי  הפרלמנט 
קי־ הקנדי  והפרלמנט 
המהוות  החלטות  בלו 
לפעי־ בינלאומי  מנוף 
יש־ ממשלת  של  לות 

ראל ושל נתניהו באופן אישי לה־
שבת הדר, אורון, אברה והישאם".
בת־ נמסר  רה"מ  מלשכת 
ראש  של  המאמצים  "לצד  גובה: 
את  להשיב  והמדינה  הממשלה 

נתניהו  רה"מ  הביתה,  הבנים 
ולכן  דרך  בכל  לפעול  ממשיך 
והנ־ השבויים  משפחות  את  זימן 
להם  להציג  כדי  ללשכתו  עדרים 
באו"ם  נוסף  לדיון  ההצעה  את 

עם  ובתיאום  ארה"ב  בהובלת 
נתניהו  הממשלה  ראש  ישראל. 
וימשיך  המשפחות  כאב  את  מבין 
הב־ את  להשיב  כדי  הכל  לעשות 

נים הביתה".

ישראל לרוסיה: "הרחיקו את 
חיזבאללה מהגבול בגולן"

לפני כארבעה חודשים חשפה ישראל מידע מודיעיני המצביע 
על התבססות חיזבאללה בשטח הסורי של הרמה ◆ החשיפה 
בלמה מעט את ההתבססות אך לא מנעה אותה וכעת פנתה 

ישראל לרוסיה בעניין

מ‡: מ. יו„
העבירה  ישראל 
בבקשה  לרוסיה  מסרים 
כוחות  להוצאת  שתפעל 
הסורי,  מהגולן  חיזבאללה 
להר־ בעבר  שפעלו  כפי 
האיראניים.  הכוחות  חקת 
נוכחות  הפנייה,  ברקע 
חיז־ כוחות  של  ופעילות 
המ־ הסורי,  בגולן  באללה 
טרור  תשתית  שם  בססים 

נגד ישראל.
חוד־ כארבעה  לפני 
מידע  ישראל  חשפה  שים 
מודיעיני המצביע על הת־
בשטח.  חיזבאללה  בססות 
המודיעיני  המידע  חשיפת 
בהתבססות  לעיכוב  גרמה 
אבל  בגולן  חיזבאללה  של 
והאר־ אותה,  בלמה  לא 

שם,  להתעצם  ממשיך  גון 
את  מאוד  שמטריד  דבר 

ישראל.

בסו־ פרסומים  לפי 
תקפה  כבר  ישראל  ריה, 
חי־ יעדי  פעמיים  לפחות 
מאד  קרוב  בגולן,  זבאללה 
ואפשר  ישראל,  לשטח 
המאמצים  שאם  להעריך 
המדיניים מול הרוסים לא 
חיזבא־ הרחקת  את  ישיגו 
ללה מהגולן, ישראל תפעל 
צבאיים  באמצעים  גם  שם 
שמדובר  הנחה  מתוך 

באיום מוחשי.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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נתניהו נפגש עם משפחות הנעדרים שתקפו: "אתה רוצה 
להשתיק אותנו"

לרגל ציון 5 שנים לצוק איתן נפגש נתניהו עם משפחות הנעדרים, גולדין, שאול, מנגיסטו וא סייד ◆ אמו של סגן הדר גולדין יצאה בזעם מן הפגישה: מטרת הפגישה 
– להשתיק אותנו

מ‡: ח. פרנ˜ל
סגן  של  אמו  גולדין,  לאה 
הנ־ וככל  שנחטף  גולדין,  הדר 
במהלך  ברפיח  בקרב  נהרג  ראה 
בדמעות  עזבה  איתן,  צוק  מבצע 
הנעד־ משפחות  של  פגישה  את 
בנימין  הממשלה,  ראש  עם  רים 
"כל  (שלישי).  אתמול  נתניהו, 
להשתיק  הייתה  הפגישה  מטרת 
את המשפחות רגע לפני ציון יום 
גול־ סיפרה.  איתן",  לצוק  השנה 
דין והמשפחות ציפו לפגישה הזו 
במיוחד, לאחר שזמן רב לא נפגשו 

עם רה"מ.
הציע  הפגישה  בתחילת 
ראש הממשלה למשפחות להטיס 
שיקחו  מנת  על  לארה״ב,  אותן 
האו״ם  במטה  טקסי  באירוע  חלק 

המודעות  להעלאת  בניו-יורק 
להשבת הבנים., אך משפחת גול־
שה־ לאחר  שעה  חצי  סירבה.  דין 
גול־ לאה  הבינה  הפגישה  תחילה 
הממשלה  ראש  של  שמטרתו  דין 
היא לנסות להרגיע את המשפחות 
לצוק  שנים  חמש  ציון  לקראת 
מהשי־ ויצאה  נשברה  האם  איתן. 

חה כשהיא בוכה.
עם  התעמתה  יצאה  בטרם 
בנו  נזכרת  מדוע  "מעניין  נתניהו: 
שנים  חמש  אחרי  עכשיו,  דווקא 
לא  אנחנו  דבר.  עשית  לא  בהן 
ומה  יורק  לניו  נסיעה  צריכים 
שהצעת, כבר עשינו בעצמנו לפני 

שנתיים ובהצלחה מרובה".
והצ־ היום  הפגישה  "כינוס 
בזירה  לפעול  נתניהו  של  עותיו 
וברא־ בראש  נועדו  הבינלאומית 

אכ־ את  להשתיק  מנת  על  שונה 
חמש  לפני  רגע  המשפחות,  זבת 
נמסר  איתן",  צוק  למלחמת  שנים 
הפגישה.  לאחר  גולדין  ממשפחת 
הפגישה  במהלך  שלנו  "התחושה 
שביכו־ כל  עושה  שרה"מ  הייתה 
את  בשלום  לצלוח  מנת  על  לתו 
במהלכן  הקרובים,  השבועיים 
ונ־ הממלכתית  העצרת  תתקיים 
ציין חמש שנים לחטיפתו של בננו 

הדר".
"גם  כי:  הוסיפה  המשפחה 
לנו  ברור  לא  הזו  הפגישה  אחרי 
את  מתנה  אינו  נתניהו  מדוע 
המהלכים  בכל  הבנים  השבת 
לשיקום ושדרוג עזה, המתקיימים 
לעמוד  בכוונתו  והאם  יום,  מידי 
תהיה  הבנים  השבת  כי  בהבטחתו 

חלק מההסדרה בעזה".

הש־ במהלך 
ואף  האחרונות,  נים 
האחרונים,  בחודשים 
משפחת  ידי  על  נעשו 
פעולות  מספר  גולדין 
הבינ־ בזירה  חשובות 
פעולותיהם  לאומית. 
שמועצת  לכך  הובילו 
האו"ם,  של  הביטחון 
האירופי  הפרלמנט 
קי־ הקנדי  והפרלמנט 
המהוות  החלטות  בלו 
לפעי־ בינלאומי  מנוף 
יש־ ממשלת  של  לות 

ראל ושל נתניהו באופן אישי לה־
שבת הדר, אורון, אברה והישאם".
בת־ נמסר  רה"מ  מלשכת 
ראש  של  המאמצים  "לצד  גובה: 
את  להשיב  והמדינה  הממשלה 

נתניהו  רה"מ  הביתה,  הבנים 
ולכן  דרך  בכל  לפעול  ממשיך 
והנ־ השבויים  משפחות  את  זימן 
להם  להציג  כדי  ללשכתו  עדרים 
באו"ם  נוסף  לדיון  ההצעה  את 

עם  ובתיאום  ארה"ב  בהובלת 
נתניהו  הממשלה  ראש  ישראל. 
וימשיך  המשפחות  כאב  את  מבין 
הב־ את  להשיב  כדי  הכל  לעשות 

נים הביתה".

ישראל לרוסיה: "הרחיקו את 
חיזבאללה מהגבול בגולן"

לפני כארבעה חודשים חשפה ישראל מידע מודיעיני המצביע 
על התבססות חיזבאללה בשטח הסורי של הרמה ◆ החשיפה 
בלמה מעט את ההתבססות אך לא מנעה אותה וכעת פנתה 

ישראל לרוסיה בעניין

מ‡: מ. יו„
העבירה  ישראל 
בבקשה  לרוסיה  מסרים 
כוחות  להוצאת  שתפעל 
הסורי,  מהגולן  חיזבאללה 
להר־ בעבר  שפעלו  כפי 
האיראניים.  הכוחות  חקת 
נוכחות  הפנייה,  ברקע 
חיז־ כוחות  של  ופעילות 
המ־ הסורי,  בגולן  באללה 
טרור  תשתית  שם  בססים 

נגד ישראל.
חוד־ כארבעה  לפני 
מידע  ישראל  חשפה  שים 
מודיעיני המצביע על הת־
בשטח.  חיזבאללה  בססות 
המודיעיני  המידע  חשיפת 
בהתבססות  לעיכוב  גרמה 
אבל  בגולן  חיזבאללה  של 
והאר־ אותה,  בלמה  לא 

שם,  להתעצם  ממשיך  גון 
את  מאוד  שמטריד  דבר 

ישראל.

בסו־ פרסומים  לפי 
תקפה  כבר  ישראל  ריה, 
חי־ יעדי  פעמיים  לפחות 
מאד  קרוב  בגולן,  זבאללה 
ואפשר  ישראל,  לשטח 
המאמצים  שאם  להעריך 
המדיניים מול הרוסים לא 
חיזבא־ הרחקת  את  ישיגו 
ללה מהגולן, ישראל תפעל 
צבאיים  באמצעים  גם  שם 
שמדובר  הנחה  מתוך 

באיום מוחשי.

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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יוזמה ישראלית תחזק עיצומים 
נגד איראן

נפגעי טרור מהארץ ומארה"ב יוזמים מהלך משפטי נגד מנגנון באירופה, 
שהוקם כדי לאפשר העברת כספים לאיראן ◆ תובעים לקזז כספי פיצויים 

מהכספים שייאספו

מ‡: מ. יו„
מישראל  משפטית  יוזמה 
המנגנון  על  להקשות  עשויה 
האירופי לסחר עם איראן. מנגנון 
 Instrument) אינסטקס  בשם 
 in Support of Trade
 (Exchanges - INSTEX
בריטניה  גרמניה,  ידי  על  הוקם 
וצרפת במטרה לעקוף את העי־
הטילה  שארה"ב  הקשים  צומים 
העברות  ולאפשר  איראן,  על 
כספים לרפובליקה האסלאמית.
לפני  לפעול  החל  המנגנון 
יוזמות  כעת  ואולם  כשבועיים, 
וארגון  טרור  נפגעות  משפחות 
שורת הדין מהלך שיעקל מראש 
את הכספים האיראניים שיגיעו 

לאינסטקס.
יש־ טרור  בנפגעי  מדובר 
שיקיריהם  ואמריקנים,  ראלים 
בפיגועים  נפצעו  או  נרצחו 
אר־ ידי  על  בישראל  שבוצעו 
איראן,  ע"י  שמומנו  טרור  גוני 
כגון הג'יהאד האסלאמי וחמאס. 
המשפחות מחזיקות בפסקי דין 
מאות  בגובה  פיצויים  הפוסקים 
משפט  מבתי  דולרים,  מיליוני 

מש־ בהליך  בארה"ב.  פדרליים 
היום  יגישו  הן  תקדימי  פטי 
לאכיפה"  הדין  ב"בית  תביעה 
הכס־ כל  כי  ידרשו  שבו  בפריז, 
אחרות,  סחורות  או  הנפט  פים, 
מגיעים  או  לאיראן  השייכים 
ישול־ שלישי,  מצד  לאיראן 
הטרור  לקורבנות  כפיצויים  מו 
של  הדין  פסקי  מאכיפת  כחלק 
המ־ האמריקניים.  המשפט  בתי 
ניצ־ עו"ד  ע"י  מיוצגות  שפחות 
שורת  מארגון  לייטנר  דרשן  נה 
צ'רלס  הצרפתי  והעו"ד  הדין, 

מאייר.
האמריקניות  הסנקציות 
כספים  העברת  על  אוסרות 
איראניים דרך מערכת הבנקאות 
הבינלאומית. חברות אירופאיות 
מהס־ שחוששות  ואסיאתיות, 

נמנעות  האמריקניות,  נקציות 
עם  עסקים  מעשיית  הן  אף 
איראן. מטעם זה, הקים האיחוד 
כדי   INSTEX את  האירופאי 
ולצדדים  לאירופה  לאפשר 
נפט  לקנות  להמשיך  נוספים 
סחר  מערכת  באמצעות  איראני 
הבנ־ המערכת  את  שתעקוף 

פי־ כלי  היא   INSTEX .קאית
 SPV - Special) ייחודי  ננסי 
שנוסד   ,(Purpose Vehicle
צרפת,  ע"י   2019 ינואר  בחודש 
לאפשר  כדי  ובריטניה  גרמניה 
סחר עם איראן. עורכי הדין של 
משפחות הקורבנות האמריקנים 
הרשומה  שאינסטקס,  תובעים 
מהעב־ תימנע  בפריז,  כתאגיד 
תפ־ בטרם  לאיראן  נכסים  רות 

ריש את הפיצויים למשפחות.
הקור־ ממשפחות  אחת 
מחזיקה  בראון,  משפחת  בנות, 
בפסק דין נגד איראן בסכום של 
178 מיליון דולר. בתם ונכדתם, 
חיה זיסל בראון הי"ד, היתה רק 
בת שלושה חודשים כאשר היא 
בירושלים  באכזריות  נדרסה 
על ידי מכונית, שנהג בה מחבל 

חמאס בשנת 2014.
"מז־ לייטנר:  דרשן  עו"ד 

ימשיכו  שהאירופים  לדעת  עזע 
בפעילו־ בטהרן  למשטר  לסייע 
להם  ידוע  כאשר  המסחרית,  תו 
תמיכתה  את  ממשיכה  שאיראן 

במימון טרור נגד יהודים".

בצל המתיחות בדרום:

 התקדמות משמעותית בבניית 
החומה בגבול הרצועה

כ-40 ק"מ נבנו עד כה במסגרת הפרויקט ההנדסי שנועד לסכל את המנהרות 
ההתקפיות של חמאס - יותר ממחצית מהתוואי המתוכנן ◆ למרות ההישג 

המבצעי, במערכת הביטחון עדיין מעריכים כי הארגון מתחזק מנהרות טרור 
בגבול

מ‡: מ. יו„ 
משמעותית  התקדמות 
החומה  בניית  בתהליך  נרשמה 
העליונה  והגדר  התת-קרקעית 
נבנו  כה  עד  עזה.  רצועת  בגבול 
הפרויקט  במסגרת  ק"מ  כ-40 
התת־ החומה  לבניית  ההנדסי 
סיכול  מטרתה  אשר  קרקעית 
מהאורך  מחצי  יותר   - מנהרות 
המתוכנן. גורמים בכירים בפיקוד 
מנהלת  ראש  את  שיבחו  הדרום 
גבולות וקו התפר, תת-אלוף ערן 
הפרויקטים  את  שמוביל  אופיר, 
לאורך  המורכבים  ההנדסיים 
גבול רצועת עזה, על ההתקדמות 

הביט־ המתיחות  למרות  בבנייה 
בעיות  פתרון  תוך  באזור  חונית 

הנדסיות מורכבות.
גורמי צבא הדגישו כי פרט 
מנהרות  של  עתידית  לחסימה 
לגבול  מתחת  הנחפרות  טרור 
מסייע  הפרויקט  ק"מ,  לאורך 64 
באיתור מנהרות התקפיות שחצו 
מנתוני  המערכת.  גדר  את  כבר 
צוק  מבצע  מאז  כי  עולה  צה"ל 
התק־ מנהרות   18 נחשפו  איתן 
פיות שאכן עשו זאת - 16 מתוכן 
האחרונות.  השנתיים  במהלך  רק 
שלו־ המבצעי,  ההישג  למרות 
ביטחו־ תעשיות  חלק  בו  קחים 

וטכנולוגיה  מודיעין  וגורמי  ניות 
עדיין  הביטחון  במערכת  בצה"ל, 
מעריכים כי חמאס מתחזק מנה־

רות טרור בגבול ישראל.
החומה  לפרויקט  בנוסף 
מקד־ בצה"ל  התת-קרקעית, 
הגדר  בניית  פרויקט  את  מים 
חול".  "שעון  המכונה  העליונה, 
שמ־ וחזקה  כבדה  בגדר  מדובר 
מטרים   3.5 של  לגובה  תנשאת 
היא  האלימות  ההפגנות  ולמרות 
בלתי עבירה - זאת בשונה מגדר 
נבנו 12  כה  עד  הישנה.  המערכת 
במוקדים  מתוכה  קילומטרים 

נבחרים.

בחבילת נדוניה 
 זכו אליעזר ולאה 

ליפשיץ מביתר 
עלית

בחדר שינה 
קומפלט 

זכה אבנר גרבי 
מאור יהודה

בספריה
מלכותית

זכה מאיר לרדו
מבני ברק

במערכת ישיבה 
יוקרתית 

זכה אלי סלע 
מבית שמש
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פ

נה
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חיים
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אסד נפגש עם בכיר איראני:

 "מנסים להתמודד עם 
התקיפות הישראליות בסוריה"
 על פי דיווח בכלי תקשורת המקורב למשטרו של נשיא סוריה, אסד נועד עם 

בכיר בממשל בטהרן ודן עמו בדרכים להתמודד עם התקיפות הישראליות 
בשטח המדינה ◆ כמו כן, הבכיר הציג בפני הנשיא הסורי תוכנית פעולה שגיבש 

המנהיג העליון של איראן נגד תכנית המאה של טראמפ 

מ‡: מ. יו„
״אל-ווטן״,  הסורי  העיתון 
אסד  הנשיא  משטר  עם  המזוהה 
בסוריה, דיווח אתמול כי הנשיא 
אתמול  נפגש  אסד  אל  בשאר 
בדמשק עם בכיר איראני, ששמו 
להתמודד  בדרכים  פורסם,  לא 
עם התקיפות הישראליות בשטח 

סוריה.

לפי הדיווח בעיתון הסורי, 
הנשיא  עם  דן  האיראני  הבכיר 
הסורי גם בסוגיית עסקת המאה 
הציג  ואף  טראמפ  ממשל  של 
תכנית  אסד  הנשיא  של  בפניו 
העליון  המנהיג  שגיבש  פעולה 
להתמודדות  חמינאי,  איראן  של 
האמ־ של  האזורית  התכנית  עם 

ריקנים.
רקע  על  מגיע  הפרסום 

שבוצעו  האחרונות  התקיפות 
נגד כוחות פרו-אירניים בסוריה. 
לישראל,  יוחסו  מהמקרים  חלק 
במקרים  מעורבות.  שהכחישה 
אחריות  נטלה  ישראל  אחרים 
האחרונה  בשנה  התקיפות.  על 
בכי־ של  ההתבטאויות  התגברו 
ראש  בראשם  ישראלים,  רים 
נגד  נתניהו,  בנימין  הממשלה 

ההתבססות האיראנית בסוריה.

עציר ביטחוני נמצא מת בתאו
 העציר, המזוהה עם חמאס, נבדק לפני כמה ימים בבית חולים ״העמק״ ושוחרר 

בלי ממצאים חריגים ◆ שלשום נשלח למעקב רפואי במרכז לבריאות נפש

מ‡: מ. יו„
המ־  ,30 בן  ביטחוני  עציר 
זוהה עם חמאס, נמצא מת אתמול 
שירות  של  רפואי  במרכז  בתאו 
בבית  נבדק  העציר  הסוהר.  בתי 
לפני  בעפולה  ״העמק״  חולים 

ממצאים  בלי  שוחרר  ימים,  כמה 
למעקב  אתמול  ונשלח  חריגים 
נפש.  לבריאות  במרכז  רפואי 
ללא  כשהוא  אותר  הוא  הבוקר 

רוח חיים.
שהוזמן  נמרץ  טיפול  צוות 

למקום ניסה לבצע בו החייאה אך 
המ־ בית  של  רופא  הצלחה.  ללא 
שב״ס  סגל  מותו.  את  קבע  עצר 
העירנות  את  להגביר  הונחה 
מחשש לאירועים חריגים באגפי 

האסירים הביטחוניים.

חייל ירה לעבר מחבל שניסה 
לדרוס לוחמים בטול כרם

הלוחם ירה לעבר רכב פלסטיני שניסה לדרוס לוחמים בכניסה לעיר טול כרם ◆ 
לא היו נפגעים

מ‡: מ. יו„
יום  בליל  ירה  צה''ל  לוחם 
פלסטיני  רכב  לעבר  האתמול 
בכניסה  לוחמים  לדרוס  שניסה 

לעיר טול כרם. לא היו נפגעים.
במהלך הלילה עצרו לוחמי 

צה"ל בשיתוף כוחות שב״כ והמ־
מבוקשים  ערבים  שמונה  שטרה 
בפעילות  במעורבות  החשודים 
טרור. החשודים הועברו לחקירת 

כוחות הביטחון.
יממה לפני כן נעצרה פלס־

טינית בחברון לאחר שעוררה את 
ששמרו  צה''ל  לוחמי  של  חשדם 
היהודי.  ביישוב  צבאית  בעמדה 
לאחר חיפוש נמצא סכין בתיקה 
הועברה  היא  הפלסטינית.  של 

לחקירת כוחות הביטחון.
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http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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טלפון ארצי: 1599-599-123
ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16 | בית שמש נהר הירדן 30

חליפות   בעקיטשעס חלק ופרחוני   חולצות   הלבשה אישית   תשמישי קדושה   הנעלהביתר עילית המגיד ממזריטש 54 | אשדוד עקביא בן מהללאל 2

עד 40% הנחה!לרגל הגעת הקולקציה החדשה ניקוי מדפים מוחלט - על כל מוצרי קולב
על עודפים ודוגמאות מעונות קודמות

ההזדמנות שלך להתחדש וליהנות מהלבשה חסידית 
באיכות בלתי מתפשרת ובעיצוב מוקפד - במחיר משתלם!

20% 40%

BROADWAY
SALE 3

50-70% אזלו
בואו לחטוף לפני שהכל ייגמר

אין כפל מבצעים,
עד גמר המלאי,

ברודווי רשאית להפסיק
את המבצע בכל עת, ט.ל.ח

מלאי מינימום 400 פריטים במבצע

רחפן של צה"ל התרסק במרכז רצועת עזה
בצה"ל בודקים אם הרחפן הופל על ידי כוחות פלשתיניים או בשל תקלה טכנית ◆ "הרחפן היה בפעילות 

שגרתית, אין חשש לדליפת מידע"

מ‡: מ. יו„
רחפן של צה"ל נפל אתמול בשעות הבוקר בר־
הופל  הרחפן  פלשתיניים  דיווחים  פי  על  עזה.  צועת 
וכוחות  הרצועה,  במרכז  פלשתיניים  כוחות  ידי  על 
מדובר  הנפילה.  לאחר  מייד  עליו  השתלטו  חמאס 
צה"ל נמסר כי הרחפן נפל בשטח רצועת עזה במהלך 

פעילות מבצעית שגרתית, וכי כעת נבדק אם הרחפן 
הופל על ידי הפלשתינים או כתוצאה מתקלה טכנית 
שהייתה בו. כמו כן, מצה"ל נמסר כי אין חשש לדלי־

פת מידע וכי האירוע נמצא בחקירה.
אחד  מעל  רחפן  צה"ל  הפיל  כשבוע  לפני  רק 
אחרים  רחפנים  ששני  לאחר  זאת  העוטף,  מיישובי 

זיקים.  לקיבוץ  מעל  נצפו 
תושבי העוטף נקראו לגלות 
לרחפ־ הקשור  בכל  ערנות 
ויותר  יותר  שהופכים  נים, 
לח־ צה"ל  בין  השקט  לחלק 

מאס.

צרפת: 
חודשיים מאסר 

לתוקף יהודי
התביעה ביקשה חצי שנת מאסר 

מ‡: יר‡ל לבי‡
ווסדץ  מאזור 
נידון  מאלזס   36 בן 
חודשיים  של  למאסר 
בת־ שהורשע  לאחר 
קיפת הפילוסוף והסו־
פר היהודי־צרפתי אלן 
שנק־ פינקלקראוט, 

שנה  כחצי  לפני  לע 
'האפודים  להפגנת 

הצהובים'.
בצ־ הרשויות 
למרות  כי  מסרו  רפת 
שהתביעה ביקשה חצי 
הן  לבסוף  מאסר  שנת 
בחודשיים  הסתפקו 

מאסר בפועל.
כזכור, הפילוסוף 
היהודי־צר־ והסופר 
המ־ פני  על  חלף  פתי 
אחת  במהלך  פגינים 
השדרה  על  ההפגנות 
המרכזית בפריז ונתקל 

לעברו  גנאי  בקריאות 
אנטי־ ביטויים  שכללו 

שמיים בוטים.
בממשל  בכירים 
את  גינו  הצרפתי 
הנ־ גם  בהם  האירוע 
מק־ עמנואל  שיא 
הפרלמנט  חבר  רון. 
חביב  מאיר  הצרפתי 
למת־ בחריפות  הגיב 
נגד  האנטישמית  קפה 
וקרא  פינקלקראוט 
נגד  בתקיפות  לפעול 

המפגינים.
האנ־ "הקריאות 

אלן  כנגד  טישמיות 
בלב  פינקלקראוט 
פעילי  ידי  על  פריז 
הן  הצהובים  האפודים 
העי־ האנטישמיות 
וצריך  בצרפת  קרית 
אמר  אותה",  לרמוס 

חביב.

11 יום רביעי י"ד תמוז תשע"ט 17/07/2019

הערב יום ההילולא של 
כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט 

מקרעטשניף זי"ע
מחר, יום חמישי, ט"ו תמוז, ימלאו חמישים שנים להסתלקותו של כ"ק מרן 
אדמו"ר הקוה"ט מקרעטשניף זי"ע, העליה ההמונית לציון קדשו, במקום 

מנוחתו כבוד בבית החיים ברחובות, תחל הערב ותימשך עד שעות מחר בערב. 
אל האהל שעל קברו, שהפך לתל תלפיות, יעלו ביום רצון זה המוני בית ישראל 

להעתיר בתפלות ובתחנונים לישועות הכלל והפרט.

מ‡: מ. מון
בשעות  חמישי,  יום  מחר 
מרן  כ"ק  בנו  יעלה  הצהריים 
קהל  בראש  שליט"א  אדמו"ר 
להעתיר  הק'  לציון  מרעיתו  עדת 
בתפילה למען הכלל והפרט, לק־
ראת הערב יכנס כ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א לעריכת השולחן הטהור 
הטיש  במהלך  היארצייט,  לרגל 
יסיים כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
חסידי  ע"י  שנלמד  הש"ס  את 

קרעטשניף.
הציון,  מוועד  שנמסר  כפי 
בבית  תאורה  מערכת  הותקנה 
וכן  הלילה.  שעות  לכל  החיים 
באהל  אויר  מיזוג  מערכת  תפעל 
והיום.  הלילה  שעות  בכל  הק' 
לה־ מיוחד  אוהל  הוקם  כמו"כ 
המוני  לרווחת  אורחים  כנסת 
יוגש  ובה  הק'  לציון  העולים 
לה־ וכיבוד  קרה  שתיה  לציבור 
רוות צמאונו ורעבונו של הציבור 

הרחב ולהקלה מעומס החום.

מוס־ מטעם  הצדקה  גבאי 
דות קרעטשניף יעמדו במשך כל 
הקו־ לאהל  סמוך  היממה  שעות 
בהחזקת  הקהל  את  לזכות  דש, 

המוסדות כרצון קדשו. 
במהלך יום ההילולא יעסקו 
חסידיו ומוקירי זכרו בדברי תור־
תו של כ"ק מרן האדמו"ר הקוה"ט 
זי"ע ויעלו את זכרו הטהור ומור־
אחריו  שהותיר  הרוחנית  שתו 

ברכה לדורי דורות.

כתב אישום נגד חברת בנייה 
בגין גרימת מוות ברשלנות 

 כתב האישום מייחס רשלנות שהובילה למותו של פועל בניין בן 25 ◆ הוא עבד 
בפרוייקט שבנתה החברה בחיפה בשנת 2017

 מ‡: מ. יו„
גרימת  בגין  אישום  כתב   
אתמול  הוגש  ברשלנות  מוות 
נגד  בחיפה  השלום  משפט  לבית 
אחד  החברה,  מנהל  בנייה  חברת 
שעבד  משנה  וקבלן  מעובדיה 
החברה.  ניהול  תחת  בפרויקט 
לנאשמים  מייחס  האישום  כתב 
רשלנות שהובילה למותו של טום 
לוי, פועל בניין בן 25 שעבד בפ־
בשכונת  החברה  שבנתה  רויקט 

דניה בחיפה בשנת 2017.
כי  עולה  האישום  מכתב 
עבו־ במסגרת  יולי 2017  בחודש 
דות בנייה של בניין דירות בן 20 
לצורך  לאתר  לוי  הגיע  קומות, 
ביצוע עבודות אינסטלציה. סמוך 
עובד  הורה  בבוקר   9:00 לשעה 

לע־ באתר  קבלן  לעובד  החברה 
לות לקומה  ה-20, ולתת הוראות 
למפעיל עגורן באמצעות מכשיר 
קשר. זאת לצורך הנחת מטען ובו 
בקו־ בלוקים  של  משטחים  שני 
מה, חרף העובדה כי עובד הקבלן 

אינו מוסמך לעשות זאת.
ה-20,  לקומה  הגיעו  עם 
הקבלן  עובד  להוראות  בהתאם 
המט־ את  העגורן  מפעיל  הניח 
בקומה  דירה  מרפסת  בקצה  ען 
קר־ חלקי  רצפתה  כשעל  ה-20, 
שים. כתוצאה מכך סטה המטען 
ימינה ונפלו ממנו מספר בלוקים. 
בסכך  פגעו  שנפלו  הבלוקים 
קרס  הסכך  לוי.  עמד  שמתחתיו 
לחבלה  וגרם  הפגיעה  מעוצמת 
כע־ נקבע  מותו  לוי.  של  בראשו 

החולים  בבית  שעות  מספר  בור 
רמב"ם בחיפה.

האזורי  הדין  בית  כך  בתוך 
לעבודה בירושלים הגיש אתמול 
הבנייה  חברת  נגד  אישום  כתב 
"אלרואבי סחר והשקעות בע"מ" 
קבלן  עם  שהתקשר  על  ובעליה, 
לו  שהיה  מבלי  מנוף  לעבודות 
היתר לכך. שניים מעובדי חברת 
לעבודות  "המומחים  הקבלן 
באתר  שנה  כחצי  הועסקו  מנוף" 
שמש.  בבית  הבנייה  חברת  של 
בעבירה  נאשמת  הבנייה  חברת 
ואיסור  התקשרות  איסור  של 
בעל  שאינו  ממי  שירות  קבלת 
בעלי  מיוחד.  היתר  או  רישיון 
חובת  בהפרת  נאשם  החברה 

פיקוח.

במעמד גדולי ישראל נחנך 
הפרויקט החדש 'מקדמים 

בקהילה' של ארגון לב שומע, 
לסיוע וקידום בני הישיבות 

חבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א: הפרויקט הזה 
הוא הצלת נפשות ממש. צריך להודות ל'לב שומע' המפעילים את הפרוייקט 
ולג'וינט המסייע בידם לתת כלים לאברכים להיות האוזניים של בני הישיבות 

מ‡: מ. מון
ופורח,  עולה  התורה  עולם 
לומ־ של  במספרם  העצום  הגידול 
לצד  הישיבות,  תלמידי  התורה  די 
מו־ הדור,  על  העוברות  התהפוכות 
לעוסקים  פשוטים  לא  אתגרים  ליד 
ישיבות  לבני  עצה  ובמתן  בהקשבה 
לה־ כיצד  והכוונה  עצה  המבקשים 
משיך ולהתעלות. בארגון 'לב שומע' 
והדאגה  ההקשבה  במלאכת  העוסק 
בעצה  פעלו  הישיבות,  לתלמידי 
להשיק  ישראל,  גדולי  עם  אחת 
בקהילה'  'מקדמים  חדש  פרויקט 
של  ביסודו  הג'וינט.  ארגון  בסיוע 
מקצועיים  כלים  הענקת  המיזם 
משיבים  אברכים  ממאה  ללמעלה 
מנת  על  הארגון,  מטעם  הפועלים 
שיוכלו מבעוד מועד לאתר את הגי־
בחור ולהביא  כל  בעבור  הנכונה  שה 

את הפתרון הייחודי בעבורו.
הפרויקט  פתיחת  אירוע 
מועצת  חבר  של  בנוכחות  התקיים 
דוד  רבי  הגדול  הגאון  התורה  גדולי 
כהן שליט"א, שאמר: 'הפרויקט הזה 
חובה  יש  נפשות.  הצלת  ממש  הוא 
שתומכים  לאלו  הטוב  הכרת  של 
מנהל  מילר  אליאב  הרב  הזה  בדבר 
טרכטינגוט  יצחק  והרב  שומע'  לב 
הם  זו  שבפעולתם  הג'וינט,  מארגון 
ומונעים  למכה  תרופה  מקדימים 

אסונות רוחניים וגשמיים ר"ל.
שפירא  ברוך  רבי  הגאון 
וחבר  תורה'  'קול  ישיבת  מראשי 
אמר  שומע'  'לב  של  הרבנים  ועדת 
להיות  המשיבים  על  'כי  באירוע: 
של  לצלילים  להקשיב  פקוחה  אוזן 
ולהבטיח  עצה  המבקשים  הבחורים 
שאף בחור לא ייפול בצד הדרך בלי 

ששמים אליו לב' 
מ"מ  ראוכברגר  אליעזר  הרב 
לת־ הוועדה  ויו"ר  י-ם  העיר  ראש 

עיריית  באירוע:"  אמר  ובנייה   כנון 
שנים  בארבע  השקיעה  ירושלים 
בעיר  התורה  בני  בציבור  האחרונות 
היה  שלא  דבר  שקלים.  מיליוני 
גדולה  מלחמה  לאחר  וזאת  בעבר, 
הלאה".  להשקיע  נמשיך  שנהלנו. 
שא־ כך  על  סיפר  ראוכברגר  הרב 
בע־ השראה  מהווה  שומע  לב  רגון 
בור אנשי מקצוע רבים, כאשר הוא 
מתנהל בהכוונתם של גדולי התורה 

שליט"א.
'לב  מנהל  מילר  אליאב  הרב 
הנו־ המשיבים  את  הגדיר  שומע' 
החנית  חוד  בפרויקט  חלק  טלים 
במלחמת היצר ובמאבק נגד הרחוב 
חו־ את  לשבור  המאיימים  ואתגריו 
מות בית המדרש. הוא הודה לגדולי 
האר־ פעילות  את  שמלווים  ישראל 

את  שיבח  הוא  ותושייה.  בעצה  גון 
פעילותו  על  טרכטינגוט  יצחק  הרב 
להשתתף  הג'וינט  ארגון  את  לרתום 
הודה  כן  כמו  הפעילות.  בתקצוב 
לעיריית ירושלים ולמ"מ ראש העיר 
דאגתו  על  ראוכברגר  אליעזר  הרב 
הפעילות  לטובת  משאבים  להשגת 

החשובה. 
מנהל  טרכטינגוט  יצחק  הרב 
זו  כי  אמר  בג'וינט  חרדים  תוכנית 
שתומך  הג'וינט  לארגון  גדולה  זכות 
שנה,  מ-100  למעלה  התורה  בעולם 
לפעול על פי הכוונתם של גדולי יש־
ראל ולעמוד לימין 'לב שומע' במפ־
על החשוב של עזרה לבני הישיבות 
תקווה  הביע  הוא  עליהם.  והשפעה 
מלאך  בבחינת  תהיה   הפעילות  כי 
העומד על גבי האילן ואומר לו גדל. 
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הערב יום ההילולא של 
כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט 

מקרעטשניף זי"ע
מחר, יום חמישי, ט"ו תמוז, ימלאו חמישים שנים להסתלקותו של כ"ק מרן 
אדמו"ר הקוה"ט מקרעטשניף זי"ע, העליה ההמונית לציון קדשו, במקום 

מנוחתו כבוד בבית החיים ברחובות, תחל הערב ותימשך עד שעות מחר בערב. 
אל האהל שעל קברו, שהפך לתל תלפיות, יעלו ביום רצון זה המוני בית ישראל 

להעתיר בתפלות ובתחנונים לישועות הכלל והפרט.

מ‡: מ. מון
בשעות  חמישי,  יום  מחר 
מרן  כ"ק  בנו  יעלה  הצהריים 
קהל  בראש  שליט"א  אדמו"ר 
להעתיר  הק'  לציון  מרעיתו  עדת 
בתפילה למען הכלל והפרט, לק־
ראת הערב יכנס כ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א לעריכת השולחן הטהור 
הטיש  במהלך  היארצייט,  לרגל 
יסיים כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
חסידי  ע"י  שנלמד  הש"ס  את 

קרעטשניף.
הציון,  מוועד  שנמסר  כפי 
בבית  תאורה  מערכת  הותקנה 
וכן  הלילה.  שעות  לכל  החיים 
באהל  אויר  מיזוג  מערכת  תפעל 
והיום.  הלילה  שעות  בכל  הק' 
לה־ מיוחד  אוהל  הוקם  כמו"כ 
המוני  לרווחת  אורחים  כנסת 
יוגש  ובה  הק'  לציון  העולים 
לה־ וכיבוד  קרה  שתיה  לציבור 
רוות צמאונו ורעבונו של הציבור 

הרחב ולהקלה מעומס החום.

מוס־ מטעם  הצדקה  גבאי 
דות קרעטשניף יעמדו במשך כל 
הקו־ לאהל  סמוך  היממה  שעות 
בהחזקת  הקהל  את  לזכות  דש, 

המוסדות כרצון קדשו. 
במהלך יום ההילולא יעסקו 
חסידיו ומוקירי זכרו בדברי תור־
תו של כ"ק מרן האדמו"ר הקוה"ט 
זי"ע ויעלו את זכרו הטהור ומור־
אחריו  שהותיר  הרוחנית  שתו 

ברכה לדורי דורות.

כתב אישום נגד חברת בנייה 
בגין גרימת מוות ברשלנות 

 כתב האישום מייחס רשלנות שהובילה למותו של פועל בניין בן 25 ◆ הוא עבד 
בפרוייקט שבנתה החברה בחיפה בשנת 2017

 מ‡: מ. יו„
גרימת  בגין  אישום  כתב   
אתמול  הוגש  ברשלנות  מוות 
נגד  בחיפה  השלום  משפט  לבית 
אחד  החברה,  מנהל  בנייה  חברת 
שעבד  משנה  וקבלן  מעובדיה 
החברה.  ניהול  תחת  בפרויקט 
לנאשמים  מייחס  האישום  כתב 
רשלנות שהובילה למותו של טום 
לוי, פועל בניין בן 25 שעבד בפ־
בשכונת  החברה  שבנתה  רויקט 

דניה בחיפה בשנת 2017.
כי  עולה  האישום  מכתב 
עבו־ במסגרת  יולי 2017  בחודש 
דות בנייה של בניין דירות בן 20 
לצורך  לאתר  לוי  הגיע  קומות, 
ביצוע עבודות אינסטלציה. סמוך 
עובד  הורה  בבוקר   9:00 לשעה 

לע־ באתר  קבלן  לעובד  החברה 
לות לקומה  ה-20, ולתת הוראות 
למפעיל עגורן באמצעות מכשיר 
קשר. זאת לצורך הנחת מטען ובו 
בקו־ בלוקים  של  משטחים  שני 
מה, חרף העובדה כי עובד הקבלן 

אינו מוסמך לעשות זאת.
ה-20,  לקומה  הגיעו  עם 
הקבלן  עובד  להוראות  בהתאם 
המט־ את  העגורן  מפעיל  הניח 
בקומה  דירה  מרפסת  בקצה  ען 
קר־ חלקי  רצפתה  כשעל  ה-20, 
שים. כתוצאה מכך סטה המטען 
ימינה ונפלו ממנו מספר בלוקים. 
בסכך  פגעו  שנפלו  הבלוקים 
קרס  הסכך  לוי.  עמד  שמתחתיו 
לחבלה  וגרם  הפגיעה  מעוצמת 
כע־ נקבע  מותו  לוי.  של  בראשו 

החולים  בבית  שעות  מספר  בור 
רמב"ם בחיפה.

האזורי  הדין  בית  כך  בתוך 
לעבודה בירושלים הגיש אתמול 
הבנייה  חברת  נגד  אישום  כתב 
"אלרואבי סחר והשקעות בע"מ" 
קבלן  עם  שהתקשר  על  ובעליה, 
לו  שהיה  מבלי  מנוף  לעבודות 
היתר לכך. שניים מעובדי חברת 
לעבודות  "המומחים  הקבלן 
באתר  שנה  כחצי  הועסקו  מנוף" 
שמש.  בבית  הבנייה  חברת  של 
בעבירה  נאשמת  הבנייה  חברת 
ואיסור  התקשרות  איסור  של 
בעל  שאינו  ממי  שירות  קבלת 
בעלי  מיוחד.  היתר  או  רישיון 
חובת  בהפרת  נאשם  החברה 

פיקוח.

במעמד גדולי ישראל נחנך 
הפרויקט החדש 'מקדמים 

בקהילה' של ארגון לב שומע, 
לסיוע וקידום בני הישיבות 

חבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א: הפרויקט הזה 
הוא הצלת נפשות ממש. צריך להודות ל'לב שומע' המפעילים את הפרוייקט 
ולג'וינט המסייע בידם לתת כלים לאברכים להיות האוזניים של בני הישיבות 

מ‡: מ. מון
ופורח,  עולה  התורה  עולם 
לומ־ של  במספרם  העצום  הגידול 
לצד  הישיבות,  תלמידי  התורה  די 
מו־ הדור,  על  העוברות  התהפוכות 
לעוסקים  פשוטים  לא  אתגרים  ליד 
ישיבות  לבני  עצה  ובמתן  בהקשבה 
לה־ כיצד  והכוונה  עצה  המבקשים 
משיך ולהתעלות. בארגון 'לב שומע' 
והדאגה  ההקשבה  במלאכת  העוסק 
בעצה  פעלו  הישיבות,  לתלמידי 
להשיק  ישראל,  גדולי  עם  אחת 
בקהילה'  'מקדמים  חדש  פרויקט 
של  ביסודו  הג'וינט.  ארגון  בסיוע 
מקצועיים  כלים  הענקת  המיזם 
משיבים  אברכים  ממאה  ללמעלה 
מנת  על  הארגון,  מטעם  הפועלים 
שיוכלו מבעוד מועד לאתר את הגי־
בחור ולהביא  כל  בעבור  הנכונה  שה 

את הפתרון הייחודי בעבורו.
הפרויקט  פתיחת  אירוע 
מועצת  חבר  של  בנוכחות  התקיים 
דוד  רבי  הגדול  הגאון  התורה  גדולי 
כהן שליט"א, שאמר: 'הפרויקט הזה 
חובה  יש  נפשות.  הצלת  ממש  הוא 
שתומכים  לאלו  הטוב  הכרת  של 
מנהל  מילר  אליאב  הרב  הזה  בדבר 
טרכטינגוט  יצחק  והרב  שומע'  לב 
הם  זו  שבפעולתם  הג'וינט,  מארגון 
ומונעים  למכה  תרופה  מקדימים 

אסונות רוחניים וגשמיים ר"ל.
שפירא  ברוך  רבי  הגאון 
וחבר  תורה'  'קול  ישיבת  מראשי 
אמר  שומע'  'לב  של  הרבנים  ועדת 
להיות  המשיבים  על  'כי  באירוע: 
של  לצלילים  להקשיב  פקוחה  אוזן 
ולהבטיח  עצה  המבקשים  הבחורים 
שאף בחור לא ייפול בצד הדרך בלי 

ששמים אליו לב' 
מ"מ  ראוכברגר  אליעזר  הרב 
לת־ הוועדה  ויו"ר  י-ם  העיר  ראש 

עיריית  באירוע:"  אמר  ובנייה   כנון 
שנים  בארבע  השקיעה  ירושלים 
בעיר  התורה  בני  בציבור  האחרונות 
היה  שלא  דבר  שקלים.  מיליוני 
גדולה  מלחמה  לאחר  וזאת  בעבר, 
הלאה".  להשקיע  נמשיך  שנהלנו. 
שא־ כך  על  סיפר  ראוכברגר  הרב 
בע־ השראה  מהווה  שומע  לב  רגון 
בור אנשי מקצוע רבים, כאשר הוא 
מתנהל בהכוונתם של גדולי התורה 

שליט"א.
'לב  מנהל  מילר  אליאב  הרב 
הנו־ המשיבים  את  הגדיר  שומע' 
החנית  חוד  בפרויקט  חלק  טלים 
במלחמת היצר ובמאבק נגד הרחוב 
חו־ את  לשבור  המאיימים  ואתגריו 
מות בית המדרש. הוא הודה לגדולי 
האר־ פעילות  את  שמלווים  ישראל 

את  שיבח  הוא  ותושייה.  בעצה  גון 
פעילותו  על  טרכטינגוט  יצחק  הרב 
להשתתף  הג'וינט  ארגון  את  לרתום 
הודה  כן  כמו  הפעילות.  בתקצוב 
לעיריית ירושלים ולמ"מ ראש העיר 
דאגתו  על  ראוכברגר  אליעזר  הרב 
הפעילות  לטובת  משאבים  להשגת 

החשובה. 
מנהל  טרכטינגוט  יצחק  הרב 
זו  כי  אמר  בג'וינט  חרדים  תוכנית 
שתומך  הג'וינט  לארגון  גדולה  זכות 
שנה,  מ-100  למעלה  התורה  בעולם 
לפעול על פי הכוונתם של גדולי יש־
ראל ולעמוד לימין 'לב שומע' במפ־
על החשוב של עזרה לבני הישיבות 
תקווה  הביע  הוא  עליהם.  והשפעה 
מלאך  בבחינת  תהיה   הפעילות  כי 
העומד על גבי האילן ואומר לו גדל. 

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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ראשי מחאת האתיופים נפגשו 
עם היועמ"ש מנדלבליט

לאחר הפגישה העריכו גורמים במערכת המשפטית כי ברוב תיקי החקירה לא 
יוגשו אישומים, למעט במקרי אלימות קשה

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
שיא  לאחר  וחצי  שבוע 
האתיופית,  הקהילה  בני  מחאת 
כבישים  נחסמו  שבמסגרתה 
נפגשו  הארץ,  ברחבי  רבים 
המ־ היועץ  עם  המחאה  ראשי 
מנדל־ אביחי  לממשלה  שפטי 
כהן  מוטי  המפכ"ל  מ"מ  בליט, 

ופרקליט המדינה שי ניצן.
העריכו  הפגישה  לאחר 

כי  המשפטית  במערכת  גורמים 
יוגשו  לא  החקירה  תיקי  ברוב 
אלי־ במקרי  למעט  אישומים, 

מות קשה.
ההע־ יותר  מאוחר  בשלב 
רישומים  שיימחקו  היא  רכה 
פליליים למי שיורשע בעבירות 

קלות.
שיב־ אמר  מנדלבליט 
שהוגשו  תלונות  מחדש  דוק 

למח"ש על-ידי יוצאי אתיופיה 
להנחות  צפוי  גם  והוא  ונסגרו, 
לאמץ  האכיפה  גורמי  כל  את 
ושוויוני  תקין  טיפול  של  שגרה 
ביוצאי אתיופיה. בישיבה, שבה 
נדון  הקהילה,  נציגי  השתתפו 
המתמשך  המשבר  בהרחבה 
כל  שאיבדו  אתיופיה  יוצאי  בין 
היש־ המשפט  במערכת  אמון 

ראלית.

כבר לא צריך לדמיין איך יראה הבית:

הסתיים מחזור נוסף של לימודי 
הדמיות אדריכליות בבית פרוג

בעולם ויזואלי שבו יש צורך להמחיש כל מוצר, לתחום ההדמיות האדריכליות 
יש משמעות קריטית בכל הנוגע לעולם הנדל"ן. על רקע הצורך הביקוש הגובר 
למומחים ליצירת הדמיות אדריכליות, סיימו בימים אלה כ35 תלמידים מסלולי 

הכשרה ייעודים לגברים ונשים לביצוע הדמיות אדריכליות ב'בית פרוג'.

הט־ והבוגרות  הבוגרים 
רחבי  מכל  חרדים  בהם  ריים, 
חודשי  במהלך  למדו  הארץ, 
והמ־ המקיף  הידע  את  ההכשרה 
את  להם  שיעניק  ביותר  קצועי 
לה־ כדי  הדרושים  היסודות  כל 
מיר תכנית בסיסית ליצירה חיה, 
ההדמיה,  בתוכנות  רחב  וידע 
המובילות  וארכיטקטורה  מידול 

בעולם. 
הקור־ של  הסיום  באירועי 
פרוג  בבית  השבוע  שנערכו  סים 
ציבור  אישי  השתתפו  ברק  בבני 
בהם גם חבר מועצת עיריית בני 
שמ־ הפטקה  ישראל  הרב  ברק 
הדרכות  על  כאחראי  גם  שמש 
חרדים בג'וינט וכן מעסיקים וב־
האדריכלות  בתחום  מקצוע  עלי 
ועיצוב הפנים שסקרו את איכות 
עבודות הגמר והרמה המקצועית 
הגבוהה של הבוגרים וסיכמו על 
ההשמה  בתחום  פעולה  שיתופי 

של הבוגרים. 

של  ברכה  דברי  לאחר 
דיקמן  חיים  פרוג'  'בית  מנכ"ל 
את  והציגו  התלמידים  ניגשו 
שעשו  האדריכליות  ההדמיות 
העבו־ הגמר.  עבודת  במסגרת 
הבתים  יראו  כיצד  הדגימו  דות 
האריחים,  החצר,  כולל  והוילות, 
שיעזור  נוסף  דבר  וכל  הרהיטים 
ללקוחות לראות בעיני רוחם את 
הת־ גם  שלהם.  החלומות  בית 
עבודותיהם  את  הציגו  למידות 
למסיימות  שנערך  נפרד  באירוע 

המסלול לנשים.  
צוות הקורס שנכח במקום 
והת־ העבודות  איכות  את  דירג 
התלמידים  של  מהמסירות  רשם 
ולהתמקצע  ללמוד  ומהרצון 
בתחום, תוך הצגת רעיונות מקו־
לקופסה  מחוץ  ועיצובים  ריים 
ערי־ בתוכנות  שימוש  שעושים 
מימד  תלת  ותוכנות  גרפיות  כה 

חדשניות.
והבוג־ מהבוגרים  חלק 

לבצע  החלו  כבר  הטריים,  רות 
הם  ובקרוב  ללקוחות,  עבודות 
הקורס  בוגרי  לחבריהם  יצטרפו 
שמבצעים הדמיות עבור הגופים 
הדמיות  כולל  במשק,  הגדולים 
מורכבות  הדמיות  ופנים,  חוץ 
בתוך  ואבזור  ריהוט  המשלבות 
מו־ הדמיות  ואף  שונים,  חללים 

צרים. 
מנכ"ל  דיקמן  חיים  לדברי 
בית פרוג: "מתוקף היותנו הבית 
המו־ והמוסד  החרדים  ליוצרים 
ותקשורת  עיצוב  ללימודי  ביל 
חזותית, אנו שמים דגש על תחו־
מי לימוד שיש בהם ביקוש לבעלי 
מקצוע כך שהבוגרים שלנו יוכלו 
עם  בתעסוקה  בקלות  להשתלב 
ולהגיע  ואיכותית  גבוהה  פרנסה 
גם  במהירות.  פיננסית  לחירות 
בוגרי קורס הדמיות אדריכליות, 
יקלטו בקרוב במשרדי אדריכלים 
או כעצמאיים שישתלבו בשיווק 
פרוייקטי נדל"ן עתירי תקציב". 

"לתמוך בהסדרת 'המערב 
הפרוע' ביו"ש"

הפורום לישראל ירוקה שלח מכתב לחברי כנסת, שרים וסגני שרים בנוגע 
למחדל הביטחוני החמור במחצבות הפיראטיות ביו"ש, המאפשר החדרת 

חפצים לתוך תחומי הקו הירוק ללא כל בידוק ◆ עו"ד צור פלק "מדובר ב'חומר 
נפץ' מתקתק שעלול להתפוצץ לנו בפנים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ירוקה  לישראל  הפורום 
שרים  סגני  לשרים,  מכתב  שלח 
וחברי כנסת בבקשה להסדיר את 
הנו־ החמור  הביטחוני  המחדל 
במחצבות  האבטחה  מפרצת  בע 
המאפשרת  ביו"ש,  הפיראטיות 
החדרת חפצים לתוך תחומי הקו 

הירוק ללא כל בידוק.
היתר  בין  שנשלח  במכתב, 
אלי  והתעשייה  הכלכלה  לשר 
כהן (כולנו), סגן שר הביטחון הרב 
אלי בן דהן (הבית היהודי), וחברי 
הליכוד,  ממפלגות  נוספים  כנסת 
הימין,  מפלגות  איחוד  לבן,  כחול 
ישראל ביתנו, כולנו ויהדות התו־
רה, נכתב הסבר על עמותת 'הפו־
רום לישראל ירוקה' ותיאור הני־

סויים שערכו לבדיקת המחדל.
בה־ נפתח  המחדל  תיאור 
הפיראטיות  המחצבות  על  סבר 
ביו"ש "עלה מידע מטריד כי מח־
יום  מידי  מעבירות  ביו"ש  צבות 

לת־  B משטחי  משאיות  מאות 
בידוק,  כל  ללא  הירוק  הקו  חומי 
דבר המאפשר לכל דורש להבריח 

באמצעותן כל דבר שיחפוץ".
"החוק  כי  נכתב  בהמשך 
משאית  כל  של  בדיקה  מחייב 
המ־ אדם  ביטחון',  'נאמן  בנוהל 
שת־ הביטחון  רשויות  על  קובל 
המשאיות  על  כי  לוודא  פקידו 
בלבד..  חציבה  חומרי  מועמסים 
כאשר אין בשטח 'נאמן ביטחון', 
המ־ את  לבדוק  מחייב  החוק 
בעת  גב'  אל  'גב  בנוהל  שאיות 
המעבר לתוך תחומי הקו הירוק".
פעילותם  שבמהלך  אלא, 
בפועל  כי  'הפורום'  אנשי  גילו 
נהלים אלו לא נאכפים כלל "מה 
חמורה".  אבטחה  פרצת  שגרר 
הפו־ אנשי  ביצעו  כך  בעקבות 
העברת  של  ניסויים  מספר  רום 
הקו  תחומי  לתוך  מיו"ש  חפצים 
אלו.  משאיות  באמצעות  הירוק 
תיק  "הטמנת  כללו  הניסויים 
הריקה  האחורית  במכולה  כהה 

המ־ אחר  מעקב  המשאית,  של 
שאית, מעבר המשאית במחסום 
הירוק  הקו  לשטחי  הכניסה 
זה  כל  ביעד,  המשאית  ופריקת 
ללא בידוק של המשאית ככתוב 

בחוק".
נכתבה  המכתב  בסוף 
קוראים  "אנו  לח"כים  בקשה 
לכל חברי הכנסת לשלב כוחות 
את  שתסדיר  בחקיקה  ולתמוך 
'המערב הפרוע' שמתרחש מידי 
יום, ובכך נצליח למנוע היום את 

הפיגוע של מחר".
מנהל המחלקה המשפטית 
ירוקה,  לישראל  הפורום  של 
סמו־ "אנו  מסר  פלק,  צור  עו"ד 
הכנסת  חברי  כי  ובטוחים  כים 
יסירו את הכפפה וישתפו איתנו 
המחדל  מניעת  לצורך  פעולה 
הביטחוני החמור שנחשף על ידי 
נפץ"  ב"חומר  מדובר  העמותה. 
מתקתק שעלול להתפוצץ לכול־
נו בפנים במידה ולא יינתן מענה 

לכשל הביטחוני".

http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
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ראשי מחאת האתיופים נפגשו 
עם היועמ"ש מנדלבליט

לאחר הפגישה העריכו גורמים במערכת המשפטית כי ברוב תיקי החקירה לא 
יוגשו אישומים, למעט במקרי אלימות קשה

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
שיא  לאחר  וחצי  שבוע 
האתיופית,  הקהילה  בני  מחאת 
כבישים  נחסמו  שבמסגרתה 
נפגשו  הארץ,  ברחבי  רבים 
המ־ היועץ  עם  המחאה  ראשי 
מנדל־ אביחי  לממשלה  שפטי 
כהן  מוטי  המפכ"ל  מ"מ  בליט, 

ופרקליט המדינה שי ניצן.
העריכו  הפגישה  לאחר 

כי  המשפטית  במערכת  גורמים 
יוגשו  לא  החקירה  תיקי  ברוב 
אלי־ במקרי  למעט  אישומים, 

מות קשה.
ההע־ יותר  מאוחר  בשלב 

רישומים  שיימחקו  היא  רכה 
פליליים למי שיורשע בעבירות 

קלות.
שיב־ אמר  מנדלבליט 
שהוגשו  תלונות  מחדש  דוק 

למח"ש על-ידי יוצאי אתיופיה 
להנחות  צפוי  גם  והוא  ונסגרו, 
לאמץ  האכיפה  גורמי  כל  את 
ושוויוני  תקין  טיפול  של  שגרה 
ביוצאי אתיופיה. בישיבה, שבה 
נדון  הקהילה,  נציגי  השתתפו 
המתמשך  המשבר  בהרחבה 
כל  שאיבדו  אתיופיה  יוצאי  בין 
היש־ המשפט  במערכת  אמון 

ראלית.

כבר לא צריך לדמיין איך יראה הבית:

הסתיים מחזור נוסף של לימודי 
הדמיות אדריכליות בבית פרוג

בעולם ויזואלי שבו יש צורך להמחיש כל מוצר, לתחום ההדמיות האדריכליות 
יש משמעות קריטית בכל הנוגע לעולם הנדל"ן. על רקע הצורך הביקוש הגובר 
למומחים ליצירת הדמיות אדריכליות, סיימו בימים אלה כ35 תלמידים מסלולי 

הכשרה ייעודים לגברים ונשים לביצוע הדמיות אדריכליות ב'בית פרוג'.

הט־ והבוגרות  הבוגרים 
רחבי  מכל  חרדים  בהם  ריים, 
חודשי  במהלך  למדו  הארץ, 
והמ־ המקיף  הידע  את  ההכשרה 
את  להם  שיעניק  ביותר  קצועי 
לה־ כדי  הדרושים  היסודות  כל 
מיר תכנית בסיסית ליצירה חיה, 
ההדמיה,  בתוכנות  רחב  וידע 
המובילות  וארכיטקטורה  מידול 

בעולם. 
הקור־ של  הסיום  באירועי 
פרוג  בבית  השבוע  שנערכו  סים 
ציבור  אישי  השתתפו  ברק  בבני 
בהם גם חבר מועצת עיריית בני 
שמ־ הפטקה  ישראל  הרב  ברק 
הדרכות  על  כאחראי  גם  שמש 
חרדים בג'וינט וכן מעסיקים וב־
האדריכלות  בתחום  מקצוע  עלי 
ועיצוב הפנים שסקרו את איכות 
עבודות הגמר והרמה המקצועית 
הגבוהה של הבוגרים וסיכמו על 
ההשמה  בתחום  פעולה  שיתופי 

של הבוגרים. 

של  ברכה  דברי  לאחר 
דיקמן  חיים  פרוג'  'בית  מנכ"ל 
את  והציגו  התלמידים  ניגשו 
שעשו  האדריכליות  ההדמיות 
העבו־ הגמר.  עבודת  במסגרת 
הבתים  יראו  כיצד  הדגימו  דות 
האריחים,  החצר,  כולל  והוילות, 
שיעזור  נוסף  דבר  וכל  הרהיטים 
ללקוחות לראות בעיני רוחם את 
הת־ גם  שלהם.  החלומות  בית 

עבודותיהם  את  הציגו  למידות 
למסיימות  שנערך  נפרד  באירוע 

המסלול לנשים.  
צוות הקורס שנכח במקום 
והת־ העבודות  איכות  את  דירג 
התלמידים  של  מהמסירות  רשם 
ולהתמקצע  ללמוד  ומהרצון 
בתחום, תוך הצגת רעיונות מקו־
לקופסה  מחוץ  ועיצובים  ריים 
ערי־ בתוכנות  שימוש  שעושים 
מימד  תלת  ותוכנות  גרפיות  כה 

חדשניות.
והבוג־ מהבוגרים  חלק 

לבצע  החלו  כבר  הטריים,  רות 
הם  ובקרוב  ללקוחות,  עבודות 
הקורס  בוגרי  לחבריהם  יצטרפו 
שמבצעים הדמיות עבור הגופים 
הדמיות  כולל  במשק,  הגדולים 
מורכבות  הדמיות  ופנים,  חוץ 
בתוך  ואבזור  ריהוט  המשלבות 
מו־ הדמיות  ואף  שונים,  חללים 

צרים. 
מנכ"ל  דיקמן  חיים  לדברי 
בית פרוג: "מתוקף היותנו הבית 
המו־ והמוסד  החרדים  ליוצרים 
ותקשורת  עיצוב  ללימודי  ביל 
חזותית, אנו שמים דגש על תחו־
מי לימוד שיש בהם ביקוש לבעלי 
מקצוע כך שהבוגרים שלנו יוכלו 
עם  בתעסוקה  בקלות  להשתלב 
ולהגיע  ואיכותית  גבוהה  פרנסה 
גם  במהירות.  פיננסית  לחירות 
בוגרי קורס הדמיות אדריכליות, 
יקלטו בקרוב במשרדי אדריכלים 
או כעצמאיים שישתלבו בשיווק 
פרוייקטי נדל"ן עתירי תקציב". 

"לתמוך בהסדרת 'המערב 
הפרוע' ביו"ש"

הפורום לישראל ירוקה שלח מכתב לחברי כנסת, שרים וסגני שרים בנוגע 
למחדל הביטחוני החמור במחצבות הפיראטיות ביו"ש, המאפשר החדרת 

חפצים לתוך תחומי הקו הירוק ללא כל בידוק ◆ עו"ד צור פלק "מדובר ב'חומר 
נפץ' מתקתק שעלול להתפוצץ לנו בפנים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ירוקה  לישראל  הפורום 
שרים  סגני  לשרים,  מכתב  שלח 
וחברי כנסת בבקשה להסדיר את 
הנו־ החמור  הביטחוני  המחדל 
במחצבות  האבטחה  מפרצת  בע 
המאפשרת  ביו"ש,  הפיראטיות 
החדרת חפצים לתוך תחומי הקו 

הירוק ללא כל בידוק.
היתר  בין  שנשלח  במכתב, 
אלי  והתעשייה  הכלכלה  לשר 
כהן (כולנו), סגן שר הביטחון הרב 
אלי בן דהן (הבית היהודי), וחברי 
הליכוד,  ממפלגות  נוספים  כנסת 
הימין,  מפלגות  איחוד  לבן,  כחול 
ישראל ביתנו, כולנו ויהדות התו־
רה, נכתב הסבר על עמותת 'הפו־
רום לישראל ירוקה' ותיאור הני־

סויים שערכו לבדיקת המחדל.
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הפיראטיות  המחצבות  על  סבר 
ביו"ש "עלה מידע מטריד כי מח־
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לת־  B משטחי  משאיות  מאות 
בידוק,  כל  ללא  הירוק  הקו  חומי 
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באמצעותן כל דבר שיחפוץ".
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המ־ אדם  ביטחון',  'נאמן  בנוהל 
שת־ הביטחון  רשויות  על  קובל 
המשאיות  על  כי  לוודא  פקידו 
בלבד..  חציבה  חומרי  מועמסים 
כאשר אין בשטח 'נאמן ביטחון', 
המ־ את  לבדוק  מחייב  החוק 
בעת  גב'  אל  'גב  בנוהל  שאיות 
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פעילותם  שבמהלך  אלא, 
בפועל  כי  'הפורום'  אנשי  גילו 
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המ־ אחר  מעקב  המשאית,  של 
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הירוק  הקו  לשטחי  הכניסה 
זה  כל  ביעד,  המשאית  ופריקת 
ללא בידוק של המשאית ככתוב 

בחוק".
נכתבה  המכתב  בסוף 
קוראים  "אנו  לח"כים  בקשה 
לכל חברי הכנסת לשלב כוחות 
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'המערב הפרוע' שמתרחש מידי 
יום, ובכך נצליח למנוע היום את 

הפיגוע של מחר".
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סמו־ "אנו  מסר  פלק,  צור  עו"ד 
הכנסת  חברי  כי  ובטוחים  כים 
יסירו את הכפפה וישתפו איתנו 
המחדל  מניעת  לצורך  פעולה 
הביטחוני החמור שנחשף על ידי 
נפץ"  ב"חומר  מדובר  העמותה. 
מתקתק שעלול להתפוצץ לכול־
נו בפנים במידה ולא יינתן מענה 

לכשל הביטחוני".

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי 
שליט"א בירך את רב המכרז הרפואי 

'הדסה' הרב משה קליין שליט"א
במהלך הביקור במעונו של מרן שר התורה הציג הרב קליין את המהפכות 
שנעשו במרכז הרפואי למניעת מכשלות של טומאת כוהנים ושמירת שבת 

באופן המהודר ביותר למען לא יצטרכו הבאים בשערי המרכז הרפואי להזדקק 
לקולות בעניינים אלו ועוד אחרים

מ‡: ˆבי ˜ופמן
'הדסה'  הרפואי  המרכז  רב 
נכנס  שליט"א,  קליין  משה  הרב 
התורה  שר  של  למעונו  לאחרונה 
מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א, 
על מנת לקבל את ברכתו ועצתו 
בשורה של שאלות העומדות על 
והל־ רפואה  של  בעניינים  הפרק 

כה במרכז הרפואי 'הדסה'.
רב  סיפר  השיחה  במהלך 
המרכז הרפואי את מרן שר התו־
שבוצעו  המהפכות  בשורת  רה, 
בכדי  'הדסה',  הרפואי  בהמרכז 
הבאים  מכהנים  מכשלות  למנוע 
היתר  בין  החולים.  בית  בשערי 
שלטים  הכניסות  בכל  הוצבו 
להודיע  שנועדו  אלקטרונים 
להיכנס  לכוהנים  מותר  האם 
הכיתוב  בהופעת  החולים.  לבית 
"רפואה שלמה" יכולים הכוהנים 
במקרים  החולים.  לבית  להיכנס 
שבהם יש חשש מטומאה מופיע 

הכיתוב "אזהרת כוהנים". 

'הדסה'  הרפואי  המרכז  רב 
הקמת  על  שליט"א  למרן  סיפור 
יוכ־ שדרכו  הטלפוני  המידע  קו 
והמצוות  התורה  שומרי  כל  לו 
במר־ המאושפזים  או  המבקרים 
המידע  כל  את  לקבל  הרפואי  כז 
כוהנים  טומאת  שבת  כשרות  על 
הנצרכים  הדברים  וכל  תפילות 
בבית  ומצוות  תורה  לשומרי 

החולים. 
את  חיזק  התורה  שר  מרן 

אותו  ועודד  קליין,  הרב  של  ידיו 
שמירת  למען  ולעשות  להמשיך 
טו־ של  מכשלות  ומניעת  השבת 
מאת כוהנים וכיוצא בזה מהבאים 
לבית החולים. מרן שליט"א  בירך 
השאלות  שעיקר  קליין  הרב  את 
לי־ בענייני  יהיו  יעסוק  שבהם 
ואיחל  המשמחים  ודברים  דות 
בזכות  ושנים   ימים  אריכות  לו 
פועלו הרב למען שמירת ההלכה 

בדקדוק של חולי עמו ישראל.

המבˆע חוזר וב: ה'פרייבטŒף' 
ל 'נעמן' במבˆע ‡טר˜טיבי 
ומלם לימים ספורים בלב„

לנוכח ההצלחה שנרשמה בעת ההשקה בערב חג הפסח האחרון למוצר 
המהפכני, רשת כלי הבית 'נעמן' יוצאת שוב במבצע ענק אטרקטיבי ומשתלם 
על 'פרייבט־שף' – הפטנט הבלעדי שהפך לחובה בכל מטבח. ה'פרייבט־שף' 

הוא מוצר ייחודי המשמש למגוון פעולות קריטיות במטבח: גם קוצץ לרצועות 
דקות, גם לרצועות עבות, גם חותך לקוביות וגם פורס פרוסות בעוביים שונים.

מ‡: ˆבי ˜ופמן
כאמור, הפרייבט־שף נמכר 
מכר  במבצע  'נעמן'  בסניפי  כעת 
 ₪  149.90 של  במחיר  מיוחד, 
מבצע   .₪ במקום 199.90  בלבד, 
למ־ נדוניה  למבצע  מצטרף  זה 
כוללת  הנחה  המעניק  תחתנים, 
סל  לרוכשים   ,60% של  בגובה 
של מינימום 8 מוצרים בערך של 

2,000 ₪ ומעלה.
כ"ח  (עד  יולי  חודש  במלך 
נוספים  מבצעים  ייערכו  בתמוז), 
על מגוון מוצרים: סיר גרניט מה־
ס"מ,  סוטז' 28  היוקרתית  סדרה 
לאינדוקציה,  מתאים  ליטר,   4
במ־  ₪  199.90 של  במחיר 
המשקף  מבצע   ,₪  519.90 קום 
מחבת  הנחה;  מ-60%  למעלה 
'סמארט  האיכותית  מהסדרה 
הכלי  במרכז  העיגול  עם   – קוק' 
מארז  השמן,   בכמות  לשליטה 

מתאים  ס"מ,   28+20 מחבתות   2
 ₪  129.90 במחיר  לאינדוקציה, 
במקום 459.90 ₪, מבצע המגלם 
מארז  הנחה;   (!) מ-70%  למעלה 
במחיר  צבעוניים  ששת  כלי   5
39.90 ₪ בלבד, במקום 99.90 ₪, 

הנחה של 60%.
במהלך  תקפים  המבצעים 

כלי  רשת  חנויות  בכל  יולי 2019 
מתו־ הארץ,  ברחבי  'נעמן'  הבית 

בריכוזי  הפרושים  הסניפים  כם 
להם:  ובסמיכות  החרדי  המגזר 
בירושלים, בני ברק, פתח תקוה, 
אלעד,  אשדוד,  שמואל,  גבעת 
נתיבות,  מודיעין,  עילית,  ביתר 

בית שמש, ערד, אופקים ועוד.
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דקות, גם לרצועות עבות, גם חותך לקוביות וגם פורס פרוסות בעוביים שונים.

מ‡: ˆבי ˜ופמן
כאמור, הפרייבט־שף נמכר 
מכר  במבצע  'נעמן'  בסניפי  כעת 
 ₪  149.90 של  במחיר  מיוחד, 
מבצע   .₪ במקום 199.90  בלבד, 
למ־ נדוניה  למבצע  מצטרף  זה 
כוללת  הנחה  המעניק  תחתנים, 
סל  לרוכשים   ,60% של  בגובה 
של מינימום 8 מוצרים בערך של 

2,000 ₪ ומעלה.
כ"ח  (עד  יולי  חודש  במלך 
נוספים  מבצעים  ייערכו  בתמוז), 
על מגוון מוצרים: סיר גרניט מה־
ס"מ,  סוטז' 28  היוקרתית  סדרה 
לאינדוקציה,  מתאים  ליטר,   4
במ־  ₪  199.90 של  במחיר 
המשקף  מבצע   ,₪  519.90 קום 
מחבת  הנחה;  מ-60%  למעלה 
'סמארט  האיכותית  מהסדרה 
הכלי  במרכז  העיגול  עם   – קוק' 
מארז  השמן,   בכמות  לשליטה 

מתאים  ס"מ,   28+20 מחבתות   2
 ₪  129.90 במחיר  לאינדוקציה, 
במקום 459.90 ₪, מבצע המגלם 
מארז  הנחה;   (!) מ-70%  למעלה 
במחיר  צבעוניים  ששת  כלי   5
39.90 ₪ בלבד, במקום 99.90 ₪, 

הנחה של 60%.
במהלך  תקפים  המבצעים 

כלי  רשת  חנויות  בכל  יולי 2019 
מתו־ הארץ,  ברחבי  'נעמן'  הבית 
בריכוזי  הפרושים  הסניפים  כם 
להם:  ובסמיכות  החרדי  המגזר 
בירושלים, בני ברק, פתח תקוה, 
אלעד,  אשדוד,  שמואל,  גבעת 
נתיבות,  מודיעין,  עילית,  ביתר 

בית שמש, ערד, אופקים ועוד.
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ארה"ב: 

הפסקת חשמל נרחבת פקדה את העיר ניו יורק
בעקבות ההפסקה נגרמו שיבושים בתחנות שונות של הרכבת התחתית וגרמו להפסקתה

מ‡: יר‡ל לבי‡
נותקו  רחובות   30 לאורך  אב  בתי  אלף  כ-45 
בשל  שעות,  למשך  יורק  בניו  מחשמל  השבוע  בסוף 

תקלה שמקורה כנראה בשריפה בשנאי.
הרא־ הדיווחים  לאחר  שעות  מארבע  יותר  רק 

חי־ על  יורק  בניו  הודיעו  חשמל  הפסקת  על  שוניים 
דוש אספקת החשמל לכל הצרכנים.

הפסקות  כי  מסרו  במנהטן  הכבאות  שירותי 
החשמל נגרמו ככל הנראה בשל שריפה בשנאי המ־

רכזי.
בתחנות  שיבושים  נגרמו  ההפסקה  בעקבות 

שונות של הרכבת התחתית וגרמו להפסקתה.
כמו כן, בתקשורת המקומית דווח כי כמה בני 

אדם נתקעו במעליות שפסקו לפעול.
הפסקת החשמל אירעה בדיוק ביום בו מציינת 
ניו יורק 42 שנים לתקלת החשמל הגדולה ששיתקה 

את העיר ב-1977 והובילה לגל פשיעה.

פעוטה הוחזרה לאמה 
שהופרדה ממנה 
ברכבת שנסעה

הוחזרה לאמא פעוטה בת חמישה 
חודשים שהופרדה ממנה בנסיעה ◆ 
האמא העלתה את עגלת התינוקת 
לרכבת חונה וחזרה לרציף לטפל 
בילד נוסף, כעבור מספר דקות 

הרכבת החלה לנסוע

מ‡: יר‡ל לבי‡
תחנת  מנהל 
סאייג,  אילן  בנימינה, 
מרציף  צעקות  שמע 
רכ־ יוצאות  ממנו   ,3
דרומה.  פרבריות  בות 
למקום  מיהר  סאייג 
אמא  כי  התברר  ושם 
חמישה  בת  לתינוקת 
את  העלתה  חודשים, 
העגלה לרכבת שחנתה 
הת־ לקראת  ברציף 
דרומה,  הנסיעה  חלת 
ולאחר מכן ירדה חזרה 
דקות,  למספר  לרציף 
הגדול  באחיה  לטפל 
שנשאר  התינוקת  של 
בינתיים,  הרציף.  על 
נסג־ הרכבת  דלתות 
בנסיעה,  החלה  וזו  רו 
ובתוכה  העגלה  כאשר 
לבד  נשארו  התינוקת 

ברכבת הנוסעת.
פעל  סאייג 
במהירות, הצמיד עובד 
ומיד  לאמא,  תחנה 
הרכ־ פקח  מול  עלה 
ברשת  המדוברת  בת 

הרכבתית,  החירום 
קשר  יצר  ובמקביל 
התחנות  צוותי  כל  עם 
הרכבת  פקח  באזור. 
את  איתר בתוך שניות 
ממנה  זז  ולא  העגלה 
לת־ הרכבת  הגעת  עד 
חנת חדרה, שם העביר 
לחזקת  התינוקת  את 
חדרה:  תחנת  מנהלי 
ומורדי  סימנטוב  סיני 
בן שמחון, אשר הביאו 
למשרד  התינוקת  את 
והרגי־ התחנה  מנהל 
הגעת  עד  אותה,  עו 
מספר  כעבור  האמא, 

דקות.
"היה חשוב לי כל 
לאמא  להדגיש  הזמן 
לבד",  לא  שהתינוקת 
סאייג,  אילן  מספר 
בנימינה,  תחנת  מנהל 
לכל  מכאן  קורא  "אני 
עם  הנוסעים  ההורים 
ילדיהם בחופש הגדול, 
עיניכם  את  תסירו  אל 
ברציפים  מהילדים 

ובתחנות."
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יש עתיד: באופן תקדימי • שופטת בית 
המשפט קבעה "חרדים אינם סוג ב"

בשיאו של דיון על תביעת ביטוח בבית המשפט בתל אביב הודיעה השופטת כי 
חרדים אינם פחותים ממגזרים אחרים במדינת ישראל.    

מ‡: ˆבי ˜ופמן
צחי אינו מקרה יוצא דופן, 
מכבר  לא  שנישא   26 בן  חרדי 
הוא  כשנה  לפני   . בכולל  ולומד 
בה  מורכבת  דרכים  תאונת  עבר 
בשלבי  עוד  קשה.  בצורה  נפגע 
הבי־ לחברת  פנה  הוא  החלמתו 
בה  בישראל  מהמובילות  טוח 
את  לברר  מנת  על  מבוטח,  היה 
צחי  זכאי.  הוא  לו  הפיצוי  גובה 
קיבל  הוא  והושפל.  בהלם   הוכה 
כששמע  לפיצוי.  מבישה  הצעה 
חברת  התהדרה  בו  הטיעון  את 
היה  כבר  זה  בשבילו  הביטוח, 
יותר מידי והוא פנה לייצוג מש־
פטי. לטענת חברת הביטוח כיוון 
ההשתכרות  כושר  חרדי,  שהוא 
העתידי שלו מוגבל מאוד ועתיד 
להיות נמוך במשך כל חייו ומכך 
משתקפת הצעת הפיצוי הנמוכה.
נתנאל  דינו  לעורך  פנינו 
וב־ הנזיקין  בתחום  העוסק  רוט 
תביעות ביטוח בפרט המייצג את 
נפצע  הוא  הרב  לצערי  התובע:" 
קשה.  בצורה  דרכים  בתאונת 
חברת  בתיק,  הדיונים  מתחילת 
הוא  כי  לציין  הקפידה  הביטוח 

בישי־ למד  הוא  לטענתם  חרדי. 
בות וללא השכלה אקדמאית קו־
דמת ולכן הוא זכאי לפיצוי בגובה 
של בקושי 30% מהפיצוי המגיע 
וחברת  הכללי  במגזר  למקבילו 
מבישה  הצעה  הגישה  הביטוח 
אותנו,  קומם  זה  התיק.  לסיום 
הודעתי לשופטת עוד בשלב מו־
חרדי  שבחור  הדיונים  של  קדם 
ועתידו  מהאחר  פחות  שווה  לא 
רחוק  הזה  בתיק  נלך  ולכן  לפניו 
את  לו  שמגיע  כיוון  שנדרש  ככל 
מלוא הפיצוי עבור הפסדי השת־
כרות עתידיים והמקרה שלו הוא 
מקרה מייצג של כל האוכלוסייה 

החרדית באשר היא".
ממשיך  רוט  הדין  עורך   
חוזרות  מלחמות  בתיק  :"ניהלתי 
השופטת  כי  שמח  אני  ונשנות. 
משמעית  חד  בצורה  הבהירה 
הבי־ לחברת  תקדימית  ובצורה 
ואינם  שונים  אינם  שחרדים  טוח 
סוג ב'. היא הציעה פיצוי על סך 
של למעלה ממיליון ₪ והמליצה 
את  לקבל  הביטוח  לחברת  בחום 
שהיה  מה  כי,  הבהרה  תוך  הצעה 
מתנגדת  ושהיא  יותר  יהיה  לא 

לא־ חרדים  בין  לבידול  נחרצות 
חרים בבית המשפט והתובע יכול 
כשאר בני גילו לממש את פוטנ־
ציאל ההשתכרות שלו בדיוק כמו 
עשרות אלפי חרדים אחרים היא 
חזרה והדגישה כי אפליה והדרה 

לא בבית המשפט"
ההת־ אחרי  לעקוב  נמשיך 
אנו  המדובר.  בתיק  פתחויות  
וממליצים לקוראים שבכל מקרה 
של פגיעה מוטב להצטייד בעו"ד 
שגם  מנת  על  בתחום  המתמחה 
לכם  המגיע  את  תקבלו  אתם 

כחוק.
בתחום  לייעוץ  זקוקים 
דר־ תאונות  רפואית?  רשלנות 
שאר  או  ביטוח?  תביעות  כים? 

תחומי נזיקין?
לכ־ שאלות  לשלוח  ניתן 
rothlaw@bezeqint.  : תובת 

מקצועי  מענה  ותקבלו   net
ומהיר. 

מחירי הדירות עולים בעיקר 
באזורים עם ביקוש גבוה של 

דירות לחרדים
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו השבוע מצביעים על מצוקת 

הנדל"ן החמורה ממנה סובל בעיקר הציבור החרדי: עיקר עליות המחירים 
בפריפריה ובירושלים ◆ בהשתתפות שר הפנים אריה דרעי תיערך בשבוע הבא 

'וועידת צמרת' שתתמקד בפתרונות למצוקת הנדל"ן החרדית

'חרי' בכ :‡מ
חושפים:  הלמ"ס  נתוני 
לע־ ממשיכים  הדירות  מחירי 
האחרו־ הלמ"ס  נתוני  לפי  לות. 
נים שפורסמו השבוע,  בחודשים 
התייקרו  הדירות  ומאי  אפריל 
ב-0.5% לעומת חודשים קודמים. 
המחירים  טיפסו  האחרונה  בשנה 

ב-1.6%.
התכ־ כי   עולה  מהנתונים 
ניות הממשלתיות להורדת מחירי 
הפ־ למשתכן,  מחיר  כמו  הדירות 
ומתחי־ השוק,  על  להשפיע  סיקו 
מסתמנת  אף  הנוכחית  השנה  לת 
מחי־ עליות  של  מתמשכת  מגמה 
רים. גם מחירי הדירות החדשות, 
חוזרים  שנתי,  בסיכום  שירדו 

לעלות. 
הת־ החרדי  הציבור  עבור 
כיוון  יותר,  עוד  מדאיגה  מונה 
היו  העיקריות  המחירים  שעליות 
באיזורי הפריפריה בהם מתקיימת 
בניה ייעודית חדשה לחרדים. כך 
לדוגמא במחוז הצפון היתה עליה 
זאת   – הדירות  במחירי   5% של 
במחוז  ביותר.  הדרמטית  העליה 
בטבריה,  לחרדים  בניה  קיימת  זה 
נב־ שבהן  נוספות  וערים  עפולה 
החרדי.  לציבור  פרוייקטים  נים 
גם באיזור חיפה שכולל את העיר 
חריש שנמצאת בימים אלה במר־

מחירים  עליית  נרשמה  השיח,  כז 
דרמטית בסך 2.4%.

הפריפריה  איזורי  לצד 
כלכ־ מבחינה  חלשים  ואזורים 
משמעותיות  עליות  נרשמו  לית, 
גם באזור ירושלים שגם בו נבנות 
גדו־ ופרוייקטים  שכונות  מספר 
בירושלים,  החרדי  לציבור  לים 

בית שמש ועוד.
במקביל לנתונים על עליית 
גם  מתפרסמים  הדירות  מחירי 
נתונים על ירידה חדה במכירות 
האטה  על  שמרמז  מה  הדירות 
של  רצונם  ועל  בשוק  כללית 
היזמים והקבלנים לבצע חשיבה 
מחודשת לפני ביצוע פרוייקטים 
בביקוש  השינויים  לאור  חדשים 

לדירות חדשות.

קו־ האחרונה  "בתקופה 
על  לשבת  מעדיפים  רבים  נים 
הדי־ קניית  את  ולהשהות  הגדר 
דוד  העסקים  איש  אומר  רה" 
'יעדים  חברת  מנכ"ל  מרגליות 
והפקות'  פרוייקטים  ניהול   -
הח־ הנדל"ן  וועידת  את  שיוזם 
הבא.  בשבוע  שתתקיים  רדית 
החרדי  הציבור  "דווקא  לדבריו: 
בהיצע  קריטי  ממחסור  שסובל 
מכל  שסובל  זה  הוא  דירות, 
צמרת  וועידת  בשוק.  תנודה 
שתתקיים בשבוע הבא תכנס את 
כל הגורמים הנוגעים בדבר, משר 
הפנים, משרדי הממשלה, היזמים 
והקבלנים כדי למצוא דרכים יצי־
הדיור  מצוקת  על  להקל  רתיות 

לציבור החרדי".

היערכות לקראת מזג האוויר 
השרבי שצפוי היום

לאור הטמפרטורות הגבוהות הצפויות ברחבי הארץ היום (ד'), מד"א מפרסם 
הנחיות לציבור על מנת לצמצם פגיעות אפשריות ◆ מזכירים לנהגים שלא 
משאירים ילדים ותינוקות ברכב אף לא לרגע, גם אם המזגן ברכב דולק  

מ‡: יר‡ל לבי‡
את  לפקוד  צפוי  (ד')  היום 
טמ־ עם  חם  אוויר  מזג  ישראל 
בימי  במיוחד.  גבוהות  פרטורות 
עליה  מורגשת  כבד  וחום  שרב 
בפניות לקו החירום 101 של מגן 
מאנשים שמתלוננים  אדום,  דוד 
התעל־ ותשישות,  חולשה  על 
חום,  ומכות  התייבשויות  פויות, 
ובמד"א ערוכים לתת מענה לכל 

מקרה.
החום הכבד שישרור היום 
בכל חלקי הארץ עלול לסכן חיי 
אדם, בדגש על תינוקות, ילדים, 
מתחילת  ומוגבלים.  קשישים 
ברכבים  ילדים   4 נשכחו  הקיץ 
ללא  חולצו  נס  שבדרך  נעולים 
ופעוטות  ילדים  עשרות  פגע. 
שנ־ לאחר  האחרון,  בעשור  מתו 

שכחו ברכבים נעולים.
מנכ"ל מד"א, אלי בין: "אני 
להמל־ להישמע  לציבור  פונה 
כל  ולעשות  אדום,  דוד  מגן  צות 
מפ־ להימנע  מנת  על  שביכולתו 
גיעות החום הכבד. יש לשים לב 
הפגיעות,  לאוכלוסיות  בעיקר 
ילדים  תינוקות,  קשישים,  בהן 
מוגנים  שהם  ולוודא  ומוגבלים, 
הנ־ הכמות  את  ושותים  מהחום 

להתייבש.  שלא  מנת  על  דרשת 
אני קורא לכל מי שמסיע ילדים 
הקיץ  ובימי  בכלל,  השנה  בכל 
דבר  כל  לעשות  בפרט,  החמים 
שלא  לוודא  מנת  על  ניתן  שרק 
ותינוקות  ילדים  חלילה  נשארו 
מכל  מבקש  אני  בנוסף,  ברכב. 
רכבים  על  להסתכל  ואחת  אחד 
חונים, כי מבט אחד יכול להציל 

טבריהחיים".

לפני' יירה 
לח כ‡ן
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פ»שלסופ מגיעים ל
רותינור במלון כי

לויותפעיל ונהנים מפ
חשבוננו!על ח טרקציות ע

112

הצעה 
סופ»ש

~ יום חמישי ~
ארוחת ערב במלון + חמי טבריה לגברים ופעילות מיוחדת לנשים

~ יום שישי ~
ארוחת בוקר במלון + אטרקציה ימית + טועמיה בצהריים

~ שבת קודש ~
 בליווי החזן אביחי שניידר והמרצה הרב יוסף חגי

השבוע פרשת פנחס >>>

דת לנשים

צהריים

חגי

ואט

ארוחת ערב בבמ

ארוחת בווק

 בליוויי ה

ה

יש עתיד: באופן תקדימי • שופטת בית 
המשפט קבעה "חרדים אינם סוג ב"

בשיאו של דיון על תביעת ביטוח בבית המשפט בתל אביב הודיעה השופטת כי 
חרדים אינם פחותים ממגזרים אחרים במדינת ישראל.    

מ‡: ˆבי ˜ופמן
צחי אינו מקרה יוצא דופן, 
מכבר  לא  שנישא   26 בן  חרדי 
הוא  כשנה  לפני   . בכולל  ולומד 
בה  מורכבת  דרכים  תאונת  עבר 
בשלבי  עוד  קשה.  בצורה  נפגע 
הבי־ לחברת  פנה  הוא  החלמתו 
בה  בישראל  מהמובילות  טוח 
את  לברר  מנת  על  מבוטח,  היה 
צחי  זכאי.  הוא  לו  הפיצוי  גובה 
קיבל  הוא  והושפל.  בהלם   הוכה 
כששמע  לפיצוי.  מבישה  הצעה 
חברת  התהדרה  בו  הטיעון  את 
היה  כבר  זה  בשבילו  הביטוח, 
יותר מידי והוא פנה לייצוג מש־
פטי. לטענת חברת הביטוח כיוון 
ההשתכרות  כושר  חרדי,  שהוא 
העתידי שלו מוגבל מאוד ועתיד 
להיות נמוך במשך כל חייו ומכך 
משתקפת הצעת הפיצוי הנמוכה.
נתנאל  דינו  לעורך  פנינו 
וב־ הנזיקין  בתחום  העוסק  רוט 
תביעות ביטוח בפרט המייצג את 
נפצע  הוא  הרב  לצערי  התובע:" 
קשה.  בצורה  דרכים  בתאונת 
חברת  בתיק,  הדיונים  מתחילת 
הוא  כי  לציין  הקפידה  הביטוח 

בישי־ למד  הוא  לטענתם  חרדי. 
בות וללא השכלה אקדמאית קו־
דמת ולכן הוא זכאי לפיצוי בגובה 
של בקושי 30% מהפיצוי המגיע 
וחברת  הכללי  במגזר  למקבילו 
מבישה  הצעה  הגישה  הביטוח 
אותנו,  קומם  זה  התיק.  לסיום 
הודעתי לשופטת עוד בשלב מו־
חרדי  שבחור  הדיונים  של  קדם 
ועתידו  מהאחר  פחות  שווה  לא 
רחוק  הזה  בתיק  נלך  ולכן  לפניו 
את  לו  שמגיע  כיוון  שנדרש  ככל 
מלוא הפיצוי עבור הפסדי השת־
כרות עתידיים והמקרה שלו הוא 
מקרה מייצג של כל האוכלוסייה 

החרדית באשר היא".
ממשיך  רוט  הדין  עורך   
חוזרות  מלחמות  בתיק  :"ניהלתי 
השופטת  כי  שמח  אני  ונשנות. 
משמעית  חד  בצורה  הבהירה 
הבי־ לחברת  תקדימית  ובצורה 
ואינם  שונים  אינם  שחרדים  טוח 
סוג ב'. היא הציעה פיצוי על סך 
של למעלה ממיליון ₪ והמליצה 
את  לקבל  הביטוח  לחברת  בחום 
שהיה  מה  כי,  הבהרה  תוך  הצעה 
מתנגדת  ושהיא  יותר  יהיה  לא 

לא־ חרדים  בין  לבידול  נחרצות 
חרים בבית המשפט והתובע יכול 
כשאר בני גילו לממש את פוטנ־
ציאל ההשתכרות שלו בדיוק כמו 
עשרות אלפי חרדים אחרים היא 
חזרה והדגישה כי אפליה והדרה 

לא בבית המשפט"
ההת־ אחרי  לעקוב  נמשיך 
אנו  המדובר.  בתיק  פתחויות  
וממליצים לקוראים שבכל מקרה 
של פגיעה מוטב להצטייד בעו"ד 
שגם  מנת  על  בתחום  המתמחה 
לכם  המגיע  את  תקבלו  אתם 

כחוק.
בתחום  לייעוץ  זקוקים 
דר־ תאונות  רפואית?  רשלנות 
שאר  או  ביטוח?  תביעות  כים? 

תחומי נזיקין?
לכ־ שאלות  לשלוח  ניתן 
rothlaw@bezeqint.  : תובת 

מקצועי  מענה  ותקבלו   net
ומהיר. 

מחירי הדירות עולים בעיקר 
באזורים עם ביקוש גבוה של 

דירות לחרדים
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו השבוע מצביעים על מצוקת 

הנדל"ן החמורה ממנה סובל בעיקר הציבור החרדי: עיקר עליות המחירים 
בפריפריה ובירושלים ◆ בהשתתפות שר הפנים אריה דרעי תיערך בשבוע הבא 

'וועידת צמרת' שתתמקד בפתרונות למצוקת הנדל"ן החרדית

'חרי' בכ :‡מ
חושפים:  הלמ"ס  נתוני 
לע־ ממשיכים  הדירות  מחירי 
האחרו־ הלמ"ס  נתוני  לפי  לות. 
נים שפורסמו השבוע,  בחודשים 
התייקרו  הדירות  ומאי  אפריל 
ב-0.5% לעומת חודשים קודמים. 
המחירים  טיפסו  האחרונה  בשנה 

ב-1.6%.
התכ־ כי   עולה  מהנתונים 
ניות הממשלתיות להורדת מחירי 
הפ־ למשתכן,  מחיר  כמו  הדירות 
ומתחי־ השוק,  על  להשפיע  סיקו 
מסתמנת  אף  הנוכחית  השנה  לת 
מחי־ עליות  של  מתמשכת  מגמה 
רים. גם מחירי הדירות החדשות, 
חוזרים  שנתי,  בסיכום  שירדו 

לעלות. 
הת־ החרדי  הציבור  עבור 
כיוון  יותר,  עוד  מדאיגה  מונה 
היו  העיקריות  המחירים  שעליות 
באיזורי הפריפריה בהם מתקיימת 
בניה ייעודית חדשה לחרדים. כך 
לדוגמא במחוז הצפון היתה עליה 
זאת   – הדירות  במחירי   5% של 
במחוז  ביותר.  הדרמטית  העליה 
בטבריה,  לחרדים  בניה  קיימת  זה 
נב־ שבהן  נוספות  וערים  עפולה 
החרדי.  לציבור  פרוייקטים  נים 
גם באיזור חיפה שכולל את העיר 
חריש שנמצאת בימים אלה במר־

מחירים  עליית  נרשמה  השיח,  כז 
דרמטית בסך 2.4%.

הפריפריה  איזורי  לצד 
כלכ־ מבחינה  חלשים  ואזורים 
משמעותיות  עליות  נרשמו  לית, 
גם באזור ירושלים שגם בו נבנות 
גדו־ ופרוייקטים  שכונות  מספר 
בירושלים,  החרדי  לציבור  לים 

בית שמש ועוד.
במקביל לנתונים על עליית 
גם  מתפרסמים  הדירות  מחירי 
נתונים על ירידה חדה במכירות 
האטה  על  שמרמז  מה  הדירות 
של  רצונם  ועל  בשוק  כללית 
היזמים והקבלנים לבצע חשיבה 
מחודשת לפני ביצוע פרוייקטים 
בביקוש  השינויים  לאור  חדשים 

לדירות חדשות.

קו־ האחרונה  "בתקופה 
על  לשבת  מעדיפים  רבים  נים 
הדי־ קניית  את  ולהשהות  הגדר 
דוד  העסקים  איש  אומר  רה" 
'יעדים  חברת  מנכ"ל  מרגליות 
והפקות'  פרוייקטים  ניהול   -
הח־ הנדל"ן  וועידת  את  שיוזם 
הבא.  בשבוע  שתתקיים  רדית 
החרדי  הציבור  "דווקא  לדבריו: 
בהיצע  קריטי  ממחסור  שסובל 
מכל  שסובל  זה  הוא  דירות, 
צמרת  וועידת  בשוק.  תנודה 
שתתקיים בשבוע הבא תכנס את 
כל הגורמים הנוגעים בדבר, משר 
הפנים, משרדי הממשלה, היזמים 
והקבלנים כדי למצוא דרכים יצי־
הדיור  מצוקת  על  להקל  רתיות 

לציבור החרדי".

היערכות לקראת מזג האוויר 
השרבי שצפוי היום

לאור הטמפרטורות הגבוהות הצפויות ברחבי הארץ היום (ד'), מד"א מפרסם 
הנחיות לציבור על מנת לצמצם פגיעות אפשריות ◆ מזכירים לנהגים שלא 
משאירים ילדים ותינוקות ברכב אף לא לרגע, גם אם המזגן ברכב דולק  

מ‡: יר‡ל לבי‡
את  לפקוד  צפוי  (ד')  היום 
טמ־ עם  חם  אוויר  מזג  ישראל 
בימי  במיוחד.  גבוהות  פרטורות 
עליה  מורגשת  כבד  וחום  שרב 
בפניות לקו החירום 101 של מגן 
מאנשים שמתלוננים  אדום,  דוד 
התעל־ ותשישות,  חולשה  על 
חום,  ומכות  התייבשויות  פויות, 
ובמד"א ערוכים לתת מענה לכל 

מקרה.
החום הכבד שישרור היום 
בכל חלקי הארץ עלול לסכן חיי 
אדם, בדגש על תינוקות, ילדים, 
מתחילת  ומוגבלים.  קשישים 
ברכבים  ילדים   4 נשכחו  הקיץ 
ללא  חולצו  נס  שבדרך  נעולים 
ופעוטות  ילדים  עשרות  פגע. 
שנ־ לאחר  האחרון,  בעשור  מתו 

שכחו ברכבים נעולים.
מנכ"ל מד"א, אלי בין: "אני 
להמל־ להישמע  לציבור  פונה 
כל  ולעשות  אדום,  דוד  מגן  צות 
מפ־ להימנע  מנת  על  שביכולתו 
גיעות החום הכבד. יש לשים לב 
הפגיעות,  לאוכלוסיות  בעיקר 
ילדים  תינוקות,  קשישים,  בהן 
מוגנים  שהם  ולוודא  ומוגבלים, 
הנ־ הכמות  את  ושותים  מהחום 

להתייבש.  שלא  מנת  על  דרשת 
אני קורא לכל מי שמסיע ילדים 
הקיץ  ובימי  בכלל,  השנה  בכל 
דבר  כל  לעשות  בפרט,  החמים 
שלא  לוודא  מנת  על  ניתן  שרק 
ותינוקות  ילדים  חלילה  נשארו 
מכל  מבקש  אני  בנוסף,  ברכב. 
רכבים  על  להסתכל  ואחת  אחד 
חונים, כי מבט אחד יכול להציל 

טבריהחיים".

לפני' יירה 
לח כ‡ן
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"די לעושק": עצרת מול 
משרדי רשות התעופה

בעקבות מחירי הכרטיסים לאומן לראש השנה שמזנקים ל- 700-900 דולר

מ‡: יר‡ל לבי‡
עצרת תפילה ומחאה נע־
רכה השבוע מול משרדי רשות 
התעופה אזרחית בקריית שדה 
עושק  על  במחאה  התעופה 
לאומן  הטיסות  כרטיסי  מחירי 
בצורה  מופקעים  השנה  לראש 

לא סבירה.
מאז  שנה  שלושים  אחרי 
והמונים  הברזל  מסך  שנפתח 
נחמן  רבי  לציון  להגיע  זוכים 
באומן לראש השנה, רבים מח־
עושק  על  זועקים  ברסלב  סידי 
לאומן  הטיסות  כרטיסי  מחירי 
מופקעים  אשר  השנה  לראש 

המ־ כאשר  סבירה  לא  בצורה 
חירים באמצע השנה הם -250
300 דולר לכרטיס, אבל לראש 
דולר  ל- 700-900  מזנק  השנה 
הח־ לכן  פנים)  נסיעות  (כולל 
ליטו עסקנים לארגן קול זעקה 
ומחאה על העוול והעושק הנו־

רא.

"ההחלטה של ר"ע טבריה לפתוח את 
החוף הנפרד בשבת – אינה חוקית"
גוף משפטנים הפועל לשמירת צביונה של המדינה, פנו ליועץ המשפטי 

ולמבקר עיריית טבריה, בדרישה להורות על ביטולה של הודעת ראש העירייה 
רון קובי, כי החוף הנפרד ייפתח לציבור הרחב מהשבת הקרובה

מ‡: יר‡ל לבי‡
יהודית  למדינה  התנועה 
משפטנים  גוף  ודמוקרטית, 
של  צביונה  לשמירת  הפועל 
המשפטי  ליועץ  פנתה  המדינה, 
בד־ טבריה,  עיריית  ולמבקר 
של  ביטולה  על  להורות  רישה 
הודעת ראש העירייה רון קובי, 
לציבור  ייפתח  הנפרד  החוף  כי 

הרחב מהשבת הקרובה.
כותבת  ששלחה,  במכתב 
העירוני  העזר  חוק  כי  התנועה 
רחצה  שעות  הסדרת  כי  קובע 
לה־ המסור  עניין  היא  נפרדת 
אין  ולכן  העיר  מועצת  חלטת 
בסמכות ראש העירייה להורות 
על ביטול החלטה זו באופן חד-

צדדי.
עוד מציינת התנועה כי גם 
כנרת  ערים  לאיגוד  העזר  חוק 
בכנרת,  הרחצה  הסדרת  בדבר 

כי  קובע   ,2014 בשנת  שנחקק 
חוף  בתחום  אדם  ייכנס  "לא 
שקבע  במועד  או  למקום  הים 
בני  לשאינם  לרחצה  האיגוד 
אישור  נדרש  כלומר,  מינו". 
כפול – הן מצד מועצת העיר והן 

מצד איגוד ערים כנרת.

ראש  של  זו  "קריאתו 
לאחר  מיממה  פחות  העירייה, 
בה־ הרביעית  בפעם  שכשל 
זימונו  וערב  התקציב,  עברת 
שר  אצל  הדחה  לפני  לשימוע 
מדובר  כי  חשד  מעלה  הפנים, 
מא־ ברקע  פוליטית  בנקמנות 
בקיו המתוקשרים של מר קובי 
בציבור הדתי בעיר", נאמר בפ־

ניית התנועה.
יהודית  למדינה  התנועה 
כי  לוודא  מבקשת  ודמוקרטית 
לרון  שנותר  הקצר  הזמן  בפרק 
לו  יתאפשר  לא  בכהונתו,  קובי 
קל  כלשהם,  מחטפים  לבצע 
לחוק,  המנוגדים  כאלה  וחומר 
האמורה  הקריאה  כי  ולוודא 
מסו־ הודעה  באמצעות  תבוטל 
דרת מצד דוברות העירייה, תוך 
המ־ בקריאה  מדובר  כי  הבהרה 

נוגדת לחוק.

הרבנית מרת מרגלית אלחרר ע"ה
בליל ש"ק פרשת בלק נלב"ע הרבנית מרת מרגלית אלחרר ע"ה ◆ אשת המחנך הרה"ג רבי שלמה אלחרר ז"ל 

מ‡: יר‡ל לבי‡
נלב"ע  בלק  פרשת  ש"ק  בליל 
הרבנית מרת מרגלית אלחרר ע"ה א"ח 
למחנך הרה"ג רבי שלמה אלחרר זצ"ל 

בעיה"ק בני ברק.
תרצ"ד  בשנת  נולדה  המנוחה 
והח־ הצדיק  לאביה  טבריה  בעיה"ק 
סיד שלמה דהאן זצ"ל שהיה מראשוני 
משמרת השבת והצניעות בעיר. ואשר 

בכל רגע פנוי היה עוסק בתורה.
בילדותה התחנכה ב'בית יעקב' 
חששו  לימודיה  סיום  ולאחר  בעיר, 
מחוץ  סמינר  ללימודי  לשולחה  הוריה 
הקשה  הבטחוני  המצב  עקב  לעיר 

ששרר אז בארץ ישראל.
זו  קשה  בתקופה  דווקא  אך 
דקדוקי  כל  על  משמר  מכל  שמרה 

הצניעות וההשקפה כאשר כל מאווייה 
זכתה  ואכן  תורה.  לבן  להינשא  היה 
ולא־ ממרוקו  שהגיע  לבעלה  להינשא 
התורה"  "אוצר  בישיבת  לימודיו  חר 
"מיר"  לישיבת  תורה  למקום  גלה 
קל־ אברהם  רבי  הגאון  אצל  בארה"ב 
לישראל  עלה  ומשם  זצ"ל,  מנוביץ 
הת־ משם  "פוניבז'".  בישיבת  ללמוד 
בטבריה  ישראל  ילדי  את  ללמד  בקש 
רבי  הגאון  בבית  מתגורר  הוא  כאשר 
רפאל עבו זצ"ל ששידך לו את המנוחה 

ע"ה.
הג־ בעלה  לצד  עמדה  ימיה  כל 
שכל  וזכתה  ישראל  ילדי  בחינוך  דול 
התורה  בדרך  הולכים  וצאצאיה  בניה 

והמצוות.
חס־ גומלת  הייתה  המנוחה 
מלשון  בתכלית  התרחקה  בסתר,  דים 

מחלוקת  בענייני  ומהתערבות  הרע, 
ורכילות. כל מכריה היו מכבדים אותה 
מאוד בראותם אישיות של אשה מדו־

רות קודמים.
ליראתה  הקודמת  בחכמתה 
לתורה,  משפחתה  מבני  לקרב  זכתה 
בדרך  ההולכים  לצאצאים  זכתה  ובכך 

התורה.
יל־ שמונה  אחריה  השאירה 
כולם  בנות,  ושלוש  בנים  חמישה  דים 
היישר.  בדרך  הולכים  חכמים  תלמידי 
בין בניה ר' יצחק אלחרר ראש לשכת 
שאף  יוסף  יצחק  הרב  לציון  הראשון 
השתתף בלוויה, ור' אליעזר רב קהילת 

"בית שלמה" בבני ברק.
במוצש"ק  שיצאה  בהלווייתה 

השתתפו רבים.
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היום יומא דהילולא של  כ"ק 
אדמו"ר מזוטשקא זיע"א

במשך היום העליה לציון הק' בהר הזיתים

מ‡: יר‡ל לבי‡
י"ט  ימלאו  תמוז  י"ד  היום, 
מרן  כ"ק  של  להסתלקותו  שנים 
ה"נחל  בעל  מזוטשקא  אדמו"ר 

יצחק" זיע"א.
התכנסו  ההילולא  לרגל 

בעל  של  המדרש  בבית  אמש 
כ"ק  נכדיו  בראשות  ההילולא 
אנ"ש  קהל  שליט"א  האדמורי"ם 
זוטשקא  בית  ואוהדי  תלמידי 
הש"ס  וסיום  הילולא  לסעודת 
ורבנים,  אדמורי"ם  ובהשתתפות 

זכרונות  החסידים  זקני  העלו  בו 
מבעל  קדושות  והנהגות  עובדות 

ההילולא.
היום יעלו לציונו בהר הזי־

תים.

כמאה אלף איש צפויים לפקוד 
את קבר האור החיים הקדוש
הערב יחול יום הילולת האור החיים הקדוש רבינו חיים בן עטר זיע"א

מ‡: יר‡ל לבי‡
הזי־ הר  מרחב  שנה,  כבכל 
והג־ המרכזי  לאירוע  נערך  תים 
דול ביותר – הילולת אור החיים. 

רבי חיים בן עטר, הידוע בכינויו 
מג־ היה  הקדוש“  החיים  ”האור 
השנים  במאות  המקובלים  דולי 
התורה  על  שפירושו  האחרונות, 

התקבל בכל העם היהודי.
לציון  תתוגבר  התחבורה 

הקד'.

ראש עיריית הרצליה:

"העירייה תשדרג את החוף 
הנפרד בהרצליה על פי כללי 

ההלכה המחמירים"
ראש העיר מר פדלון ציין לשבח את פעילות  חברי המועצה בענין והביע את 
מורת רוחו מההסתה הגואה בימים אלו בכלי התקשורת השונים נגד החרדים

מ‡: יר‡ל לבי‡
אורי  הרב  הכנסת  חבר 
הרצ־ בעיר  לסיור  הגיע  מקלב 
ליה שם נועד עם תושבי המקום 
לעמוד  בכדי  הנפרד  לחוף  והגיע 
התו־ לרווחת  המקום  צרכי  אחר 
מקלב  נועד   מכן  לאחר  שבים, 
פדלון  משה  מר  העיר  ראש  עם 
על צרכי הקהילה התורנית בעיר 
התרחבות  של  בסימן  הנמצאת 

וגדלה מיום ליום.
ח"כ מקלב פתח את ביקרו 
במפגש מרגש עם ראשי הקהילה 
בהרצ־ המתגוררים  הצרפתית 
לא  לארץ  עלו  ואשר  פיתוח  ליה 
במקום,   להשתקע  בכדי  מכבר 
הרא־ הפגישה  לא  שזו  מקלב 
אחר  מהם  שמע  איתם  לו  שונה 
והצרכים  הקהילה  התפתחות 
בית  בניית  להשלמת  התורניים 
לבתי  בסמיכות  הממוקם  הכנסת 
המלון בעיר ואשר משרת לא רק 
אלא  הצרפתית  הקהילה  בני  את 
כולה.  הסביבה  לכל  אור  מפיץ 
התושבים הסבירו לרב מקלב את 
מזה  עוברים  הם  אותה  התנכלות 

בניין  להסדרת  ודרישתם  רב  זמן 
בית הכנסת במקום.

חברי  יצאו  מכן  לאחר  מיד 
הים  חוף  אל  הנכבדה  המשלחת 
מקרוב  עמדו  שם  בעיר  הנפרד 
והר־ ההלכתיים  הצרכים  אחר 
תושבי  לתועלת  במקום  ווחתיים 
מנהל  סאלם  גדעון  מר  העיר, 
אף  הגיע  במקום  ההצלה  תחנת 
וצוות  מקלב  בפני   להציג  הוא 
תוך  במקום  הצרכים  את  לשכתו 
הקיימת  הסכנה  את  מציין  שהוא 
הצלה  שירותי  ללא  לים  בכניסה 
שירותי  זמני  ביום  לאחר  או 
ההצלה, כמו גם את הצורך הגדול 
הילדים  על  קפדינית  בשמירה 

בחוף הים.
בעיר  סיירו  סיום  עם 
במ־ התושבים  צרכי  ושמיעת 
שמו  לשכתו  וצוות  מקלב  קום  
העיר  ראש  לשכת  אל  פעמיהם 
שם  פדלון  משה  מר  הרצליה 
מקצועית  עבודה  ישיבת  קיימו 
העיר  מועצת  וחבר  שמקלב  תוך 
אלעד צדיקוב ראש מנהלת בעלי 
התשובה בדגל התורה מעלים את 

הצרכים הקהילתיים של הקהילה 
התורנית בעיר לצד פיתוח החוף 
ההלכה  כללי  כל  פי  על  הנפרד 

המחמירים.
ציין  פדלון  מר  העיר  ראש 
צדיקוב  פעילות   את  לשבח 
מההסתה  רוחו  מורת  את  והביע 
התק־ בכלי  אלו  בימים  הגואה 
שורת השונים, לא דברי הפתיחה 
את  העיר  ראש  סקר  המחממים 
הקהילה  לרווחת  בעיר  הנעשה 
תוך  בעיר  והדתית  התורנית 
החוף  את  לשדרג  מבטיח  שהוא 
אמר  מקלב  הכר.   לבלי  הנפרד 
כי שיתוף פעולה פורה זה מחמם 
העיר  ראש  של  והרצון  הלב  את 
על  גם  מראה  ההדדית  לערבות 

העתיד הטוב לציבור כאן בעיר.

http://bit.ly/32nZame
http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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היום יומא דהילולא של  כ"ק 
אדמו"ר מזוטשקא זיע"א

במשך היום העליה לציון הק' בהר הזיתים

מ‡: יר‡ל לבי‡
י"ט  ימלאו  תמוז  י"ד  היום, 
מרן  כ"ק  של  להסתלקותו  שנים 
ה"נחל  בעל  מזוטשקא  אדמו"ר 

יצחק" זיע"א.
התכנסו  ההילולא  לרגל 

בעל  של  המדרש  בבית  אמש 
כ"ק  נכדיו  בראשות  ההילולא 
אנ"ש  קהל  שליט"א  האדמורי"ם 
זוטשקא  בית  ואוהדי  תלמידי 
הש"ס  וסיום  הילולא  לסעודת 
ורבנים,  אדמורי"ם  ובהשתתפות 

זכרונות  החסידים  זקני  העלו  בו 
מבעל  קדושות  והנהגות  עובדות 

ההילולא.
היום יעלו לציונו בהר הזי־

תים.

כמאה אלף איש צפויים לפקוד 
את קבר האור החיים הקדוש
הערב יחול יום הילולת האור החיים הקדוש רבינו חיים בן עטר זיע"א

מ‡: יר‡ל לבי‡
הזי־ הר  מרחב  שנה,  כבכל 
והג־ המרכזי  לאירוע  נערך  תים 
דול ביותר – הילולת אור החיים. 

רבי חיים בן עטר, הידוע בכינויו 
מג־ היה  הקדוש“  החיים  ”האור 
השנים  במאות  המקובלים  דולי 
התורה  על  שפירושו  האחרונות, 

התקבל בכל העם היהודי.
לציון  תתוגבר  התחבורה 

הקד'.

ראש עיריית הרצליה:

"העירייה תשדרג את החוף 
הנפרד בהרצליה על פי כללי 

ההלכה המחמירים"
ראש העיר מר פדלון ציין לשבח את פעילות  חברי המועצה בענין והביע את 
מורת רוחו מההסתה הגואה בימים אלו בכלי התקשורת השונים נגד החרדים

מ‡: יר‡ל לבי‡
אורי  הרב  הכנסת  חבר 
הרצ־ בעיר  לסיור  הגיע  מקלב 
ליה שם נועד עם תושבי המקום 
לעמוד  בכדי  הנפרד  לחוף  והגיע 
התו־ לרווחת  המקום  צרכי  אחר 
מקלב  נועד   מכן  לאחר  שבים, 
פדלון  משה  מר  העיר  ראש  עם 
על צרכי הקהילה התורנית בעיר 
התרחבות  של  בסימן  הנמצאת 

וגדלה מיום ליום.
ח"כ מקלב פתח את ביקרו 
במפגש מרגש עם ראשי הקהילה 
בהרצ־ המתגוררים  הצרפתית 
לא  לארץ  עלו  ואשר  פיתוח  ליה 
במקום,   להשתקע  בכדי  מכבר 
הרא־ הפגישה  לא  שזו  מקלב 
אחר  מהם  שמע  איתם  לו  שונה 
והצרכים  הקהילה  התפתחות 
בית  בניית  להשלמת  התורניים 
לבתי  בסמיכות  הממוקם  הכנסת 
המלון בעיר ואשר משרת לא רק 
אלא  הצרפתית  הקהילה  בני  את 
כולה.  הסביבה  לכל  אור  מפיץ 
התושבים הסבירו לרב מקלב את 
מזה  עוברים  הם  אותה  התנכלות 

בניין  להסדרת  ודרישתם  רב  זמן 
בית הכנסת במקום.

חברי  יצאו  מכן  לאחר  מיד 
הים  חוף  אל  הנכבדה  המשלחת 
מקרוב  עמדו  שם  בעיר  הנפרד 
והר־ ההלכתיים  הצרכים  אחר 
תושבי  לתועלת  במקום  ווחתיים 
מנהל  סאלם  גדעון  מר  העיר, 
אף  הגיע  במקום  ההצלה  תחנת 
וצוות  מקלב  בפני   להציג  הוא 
תוך  במקום  הצרכים  את  לשכתו 
הקיימת  הסכנה  את  מציין  שהוא 
הצלה  שירותי  ללא  לים  בכניסה 
שירותי  זמני  ביום  לאחר  או 
ההצלה, כמו גם את הצורך הגדול 
הילדים  על  קפדינית  בשמירה 

בחוף הים.
בעיר  סיירו  סיום  עם 
במ־ התושבים  צרכי  ושמיעת 
שמו  לשכתו  וצוות  מקלב  קום  
העיר  ראש  לשכת  אל  פעמיהם 
שם  פדלון  משה  מר  הרצליה 
מקצועית  עבודה  ישיבת  קיימו 
העיר  מועצת  וחבר  שמקלב  תוך 
אלעד צדיקוב ראש מנהלת בעלי 
התשובה בדגל התורה מעלים את 

הצרכים הקהילתיים של הקהילה 
התורנית בעיר לצד פיתוח החוף 
ההלכה  כללי  כל  פי  על  הנפרד 

המחמירים.
ציין  פדלון  מר  העיר  ראש 
צדיקוב  פעילות   את  לשבח 
מההסתה  רוחו  מורת  את  והביע 
התק־ בכלי  אלו  בימים  הגואה 
שורת השונים, לא דברי הפתיחה 
את  העיר  ראש  סקר  המחממים 
הקהילה  לרווחת  בעיר  הנעשה 
תוך  בעיר  והדתית  התורנית 
החוף  את  לשדרג  מבטיח  שהוא 
אמר  מקלב  הכר.   לבלי  הנפרד 
כי שיתוף פעולה פורה זה מחמם 
העיר  ראש  של  והרצון  הלב  את 
על  גם  מראה  ההדדית  לערבות 

העתיד הטוב לציבור כאן בעיר.

mailto:h3268992@gmail.com
http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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בישיבת קמניץ הוכתר הגאון ר' ברוך דוב 
ליבוביץ שליט''א למלא מקום אביו הגאון 

רח''ש ליבוביץ זצוק''ל מראשי ישיבת קמניץ
הגאון ר' ב.ד. ליבוביץ שליט''א נקרא ע"י זקן ראשי הישיבות וראש ישיבת 

קמניץ חבר מועצג''ת הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א, למלאות מקום 
אביו הגאון ר' חיים שלמה ליבוביץ זצוק"ל, שעמד בראשות הישיבה במשך 

כיובל שנים בישיבת קמניץ בירושלים.

מ‡: מ. מון
בלב  ושמחה  התרגשות 
'קמניץ'  ישיבת  תלמידי  מאות 
לדור־ וידידיה  בוגריה  ואלפי 
מי־ דבר  על  הוודע  עם  תיהם, 
ליבוביץ  דוב  ברוך  הג"ר  של  נויו 
אביו,  מקום  למלאות  שליט"א 
הגרח"ש  הישיבה  ראש  מרן 
הסתלקותו  מאז  אשר  זצוק"ל 
שנותיו  במיטב  השמימה  בסערה 
נוצר  תלמידיו,  אלפי  לב  לדאבון 
חלל עמוק בעולם הישיבות בכלל 
אשר  'קמניץ'  בישיבת  ובפרט 
בשנים  רבות  בראשותה  עמד 
מדי  כסדרם  שיעורים  בה  ומסר 
ובבהירות  בעמקות  ביומו,  יום 
רבן  זקנו,  בתורת  ובפרט  עצומה 
של ישראל מייסד 'ישיבת קמניץ' 
הברכ"ש,  בעל  זצוק''ל  הגרב''ב 
התורה  בעולם  קיים  כידוע  אשר 
והש־ עז  צמאון  הישיבות  ובני 
עמקות  להבין  עצומה  תוקקות 
הגרב"ד  מרן  של  בדרכו  הסוגיות 
מו־ מגדולי  כא'  ששימש  זצוק"ל 
בדרכו  האחרון  בדור  התורה  סרי 
מב־ וכל  זצוק"ל,  הגר"ח  מרן  של 
של  לימודו  בדרך  ה'  תורת  קשי 
להתבשם  באו  זצוק''ל  הגרב''ב 
משיעוריו הנפלאים של הגרח"ש 
ובעמ־ בבהירות  שנאמרו  זצוק"ל 
קות נדירה, וכל דברי מרן הגרב''ד 
במלא  נתבהרו  העמוקים  זצוק''ל 
מרו־ לגנזי  ובהסתלקותו  הדרם, 
בעולם  עמוק  חלל  נוצר  מים, 
התורה והישיבות, ובפרט במקום 
הוועד ישיבת קמניץ שממנו יצא 
להתבדר  זצוק"ל  הגרח"ש  תורת 

בבי מדרשא ובפומא דרבנן, 
התמנותו  ע"י  בס"ד  וכעת 
ליבו־ ד.  ב.  הג"ר  בכורו  בנו  של 

ביץ שליט"א, ממלא מקומו, אשר 
התורה  בעולם  שמי'  פקיע  כבר 
הנפלאים  בשיעוריו  והישיבות 

תלמידיו  מאות  בפני  הנמסרים 
וב־ בבהירות  ועוד,  מיר  בישיבת 

מאביו  לו  המסורה  כדרך  עמקות 
בהארת  זצוק''ל  הגדול  הגאון 
פנים לכל תלמיד ודורש ובחדוות 
שנענה  מסיני,  כמסירתה  התורה 
ראש  הגדול  הגאון  של  לקריאתו 
שליט''א  שיינר  הגר''י  הישיבה 
אשר ראה בו ראוי ומתאים לתפ־

קיד רם זה של ממלא מקום אביו 
יתמלא  זצוק''ל,  הגרח''ש  הגאון 
הזה,  וגדול  עמוק  חלל  במקצת 
למקומה  עטרה  תחזור  שעי"ז 
לשוב להתבשם ולהתעמק בדברי 
וצאצאיו  בניו  ובתורת  הגרב"ד 

הגאונים ממשיכי דרכו.
וביום ראשון שבוע זה, מסר 
הישי־ בהיכל  שליט"א  הגאון 
הראשון,  כללי  השיעור  את  בה 
הנלמד  לממון  הגורם  דבר  בענין 
כעת בישיבה במס' פסחים דף ה, 
שליט''א  הישיבה  ראשי  במעמד 
ורבים  הישיבה,  תלמידי  ומאות 
להש־ שבאו  וידידים  מהבוגרים 

תתף בשיעור.
התקיים  השיעור  לפני 
מעמד ההכתרה ומינוי של הגאון 
ר' ב.ד. ליבוביץ למלא מקום אביו 
בבית ראש הישיבה הגאון הגדול 
שנשא  שליט"א,  שיינר  יצחק  ר' 
דברים, ואמר בהתרגשות כי היום 
מאוד  גדול  ויום  שמחה  יום  הוא 

אשר נוספה עוד חוליא בשרשרת 
של  הקדושה  ישיבתו  של  הזהב 
הגרב"ב ליבוביץ  של ישראל  רבן 
קמניץ",  "ישיבת  זיע"א  זצוק"ל 
הגרב"ד  ע"י  הווסדה  מאז  אשר 
הזה  היום  ועד  בליטא  זצוק"ל 
היה המשך רצוף של מקום תורה 
ויראה ובית היוצר לתלמידי חכ־
מים ומרביצי תורה בישראל, וכל 
מרחפת  הגרב"ב  של  רוחו  הזמן, 
לילך  שמשתדלים  הישבה"ק  על 
בדרכו וללמוד תורתו, ועי"כ היה 
כל הזמן המשך ישיר לקיומו של 
הגרב"ב  של  הקדושה  ישיבתו 
ע"י בנו הג"ר יעקב משה זצוק"ל 
זצוק"ל  ברנשטיין  הגר"מ  וחתנו 
ובהמשך ע"י הדורות הבאים של 
במו־ שראו  וכמו  דרכם  ממשיכי 
חש אצל מורינו הגרח"ש זצוק"ל 
לאהבת  חיה  דוגמא  שהיה  איך 
התורה ולעמלה של טורה בטהר־
תה מתוך חיות באש התורה ממש 
כמו ששמענו על הגרב"ב זצוק"ל, 
והיה כולו מקשה אחת של תורה 
שלא תפס אצלו שום דבר מקום 
זכינו  ב"ה  וכעת  מתורה,  חוץ 
מקו־ במלוי  דרכו  להמשך  בס"ד 
מו ע"י בנו כרעיה דאבוה שידוע 
לה־ יזכה  ובודאי  בתורה  גדלותו 
ול־ הנפלאה  השושלת  את  משיך 
דובב שפתי ישינים רבותינו גאוני 

מצוקי תבל. עכ"ל

על שטר 50 פאונד: 

מתמטיקאי שניצח את הנאצים
אלן טיורינג פיצח את קוד האניגמה של הנאצים ותרם לניצחון במלחמת 
העולם השנייה ◆ טיורינג, אבי מדעי המחשב, יופיע על שטר 50 פאונד

מ‡ פ. יוחנן
שאלן  הודיע  אנגליה  בנק 
שסייע  המתמטיקאי  טיורינג, 
במלחמת  לנצח  הברית  לבעלות 
שטר  על  יופיע  השנייה,  העולם 

של 50 פאונד.
המחשב  מדעי  "כאבי   
וכגיבור  המלאכותית,  והבינה 
מלחמה, תרומתו של אלן טיורינג 
ופורצת  לכת  מרחיקת  הייתה 
דרך", אמר נגיד הבנק מרק קרני. 
כת־ שעל  ענק  הוא  "טיורינג 
כך".  כל  רבים  היום  עומדים  פיו 

התיאוריות של טיורינג הניחו את 
והמכו־ המחשב,  לעידן  היסודות 
את  לפענח  הצליחה  שפיתח  נה 
של  ההצלחה  הנאציים.  הצפנים 
בעלות  ניצחון  את  זירזה  טיורינג 
של  חייהם  את  והצילה  הברית 

אלפים.  
של  לתמונתו  מתחת 
החדש  השטר  על  יופיע  טיורינג 
לעתיד  שמתייחס  שלו  ציטוט 
למה  טעימה  רק  "זו  המחשב: 
מה  של  הצל  ורק  לבוא,  שעומד 
יופי־ השטר  על  להיות".  שעומד 
עו גם הטבלה המחזורית, נוסחה 

ושרטו־ טיורינג  שכתב  מתמטית 
"בומב"  הפענוח  מכונת  של  טים 
הקוד  את  לפצח  כדי  שפותחה 

הנאצי.
בטיורינג  בחר  אנגליה  בנק 
ומ־ מדענים  של  רשימה  מתוך 
הוקינג  סטיבן  בהם  תמטיקאים, 
שטר  על  מופיעה  כיום  המנוח. 
המהנדס  של  דמותם  הפאונד   50
התעשיין  ושותפו  ואט  ג'יימס 
מתיו בולטון. השניים פיתחו את 
מכונת הקיטור המודרנית. השט־
רות עם דמותו של טיורינג ייכנסו 

למחזור הכספים בסוף 2021.
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פדריקה מוגריני: הסכם הגרעין "במצב 
לא טוב, אבל הוא עדיין חי"

שרת החוץ של האיחוד האירופי אמרה כי הסכם הגרעין עם אירן "לא במצב טוב, אבל הוא עדיין חי" ◆ 
נתניהו בתגובה: "לא יתעוררו עד שטילים יפלו על אדמת אירופה"

מ‡ פ. יוחנן
שרת החוץ של האיחוד האירופי, פדריקה 
לה־ הקשור  בכל  תקווה  לאבד  מסרבת  מוגריני, 
סכם הגרעין עם אירן. "הוא לא במצב טוב, אבל 
יכולה  לא  היא  לדבריה,  אמרה.  חי",  עדיין  הוא 
לומר אם מדובר "בשעותיו האחרונות" של ההס־
בהסכם  הנותרות  החברות  מוגריני,  לדברי  כם. 
"משמ־ אירן  של  האחרונות  בהפרות  רואות  לא 
הסעיף  את  להפעיל  מעוניינות  ואינן  עותיות", 

שיוביל לביטול ההסכם.
בחריפות  הגיב  נתניהו  הממשלה  ראש 
"התגובה  אמר:  מטעמו  ובסרטון  מוגריני,  לדברי 
את  לי  מזכירה  האירניות  להפרות  האיחוד  של 

הפייסנות האירופית של שנות ה-30 - גם אז היה 
הסכנה  את  ראה  ולא  בחול  ראשו  את  שטמן  מי 
באירופה  כאלה  שיש  "כנראה  הטיח.  מתקרבת", 
שלא יתעוררו עד שטילים אירניים גרעיניים ייפ־
לו על אדמת אירופה, אבל אז יהיה מאוחר מדי. 
שצריך  מה  כל  לעשות  נמשיך  מקרה  בכל  אנחנו 

כדי למנוע מאירן להשיג נשק גרעיני".
דבריה של הבכירה האירופית נאמרים על 
לארה"ב  אירן  בין  וגוברת  הולכת  מתיחות  רקע 
בשבוע  האשים  האמריקני  הנשיא  ובריטניה. 
אורניום  מעשירה  שהיא  בכך  אירן  את  שעבר 
מעבר לרמה שהותרה להם בהסכם גרעין בחשאי 
כבר זמן רב - זאת בניגוד להצהרת האירנים לפיה 

הם החלו לעשות זאת רק לאחרונה. הנשיא הוסיף 
את הסנקציות הכלכליות  שהוא מתכוון להחריף 

נגד טהרן.
דיון  רקע  על  נאמרו  טראמפ  של  הדברים 
חירום שהתקיים בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה 
האמריק־ הנציג  ידי  על  שזומן  הדיון  אטומית. 
אורניום  העשרת  על  אירן  של  בהודעה  עסק  ני 
שההפרות  טענה  הברית  ארצות   .5% של  לרמה 
של עסקת הגרעין על ידי אירן הן ניסיון סחיטה 
"אין  וגובר:  הולך  בידוד  מפני  טהרן  את  והזהירו 
הג־ פרויקט  הרחבת  את  להבין  אחרת  דרך  שום 

הקהילה  את  לסחוט  ניסיון  מלבד  באירן  רעין 
הבינלאומית".

בריטניה: התגלתה המדוזה הגדולה בעולם
מדוזת ענק באורך של יותר ממטר וחצי ובמשקל של למעלה מ-100 קילוגרמים נצפתה בימים האחרונים 

על ידי הצוללנים 

מ‡ פ. יוחנן
ממטר  יותר  של  באורך  ענקית  מדוזה 
קילוגרמים,   100 כמעט  של  ובמשקל  וחצי 
הדרום-מע־ בחוף  צוללנים  ידי  על  התגלתה 
המאיים,  גודלה  אף  על  אך  בבריטניה.  רבי 
אין מה לדאוג: מדובר בזן של מדוזות שאינן 

צורבות כלל ולכן אינן מסוכנות לבני האדם.
פאלמו'  'ריזוסטומה  מזן  המדוזה, 
גודלה  בשל  החבית'  'מדוזת  גם  שמכונה 
פאל־ העיר  ליד  לראשונה  זוהתה  העצום, 
בריטית  ביולוגית  ידי  על  שבבריטניה,  מות' 

שתיארה את המפגש כ"עוצר נשימה".
ידעתי  נשכחת,  בלתי  חוויה  "איזו 
לממדים  להגיע  יכולות  החבית'  ש'מדוזות 
גדולים במיוחד, אבל מעולם לא ראיתי משהו 
כזה לפני כן", היא סיכמה את החוויה יוצאת 
או  פחות  הייתה  המדוזה  כי  והוסיפה  הדופן 

יותר בגודל שלה עצמה.
הגדולות  המדוזות  הן  החבית'  'מדוזות 
אולם  בבריטניה,  הים  במי  שמצויות  הוא ביותר  הזאת  הספציפית  המדוזה  של  יוצא דופן ונדיר במיוחד.הגודל 

5 חברות הגישו הצעות לקבלת רישיון 
לחיפושי גז ונפט

ענקיות האנרגיה אקסון מובייל ופטרובראס נשארו בחוץ ◆ שר האנרגיה שטייניץ: "הגעתן של חברות 
אירופאיות תוביל להגברת התחרות בתחום"

מ‡ פ.  יוחנן
ההליך  שהסתיים  הודיע  האנרגיה  משרד 
התחרותי השני לפתיחת הים לחיפושי גז טבעי 
הגישו  חברות   5 האנרגיה  משרד  לפי  ונפט. 
חדשים  בלוקים  ב-12  ונפט  גז  לחיפוש  הצעות 

במים הכלכליים של ישראל.
פטרוב־ הברזילאית  האנרגיה  ענקית    
ראס לא ניגשה בסוף למכרז למרות התעניינות 
במסגרת  חודשים,  כמה  לפני  שנולדה  ראשונית 
לנשיא  שהתלוותה  אנרגיה  משלחת  של  ביקור 
גם  בישראל.  ביקורו  בעת  בולסונארו  ז'איר 
האמריקאית,  האנרגיה  ענקית  מובייל,  אקסון 
החליטה  המכרז,  מסמכי  את  היא  אף  שרכשה 

להישאר בחוץ.

צוטט  שטייניץ,  יובל  ד"ר  האנרגיה,  שר 
באומרו כי "כמה שנים לאחר מתווה הגז, אנחנו 
מקבלים 3 קבוצות בינלאומיות, שמבוססות על 
שתחפשנה  ואמריקאיות,  אירופאיות  חברות 
מדינת  של  והנפט  הגז  אוצרות  את  ותפתחנה 
מספר  את  תשלשנה  שקיבלנו  ההצעות  ישראל. 
הכלכליים  במים  ונפט  גז  לחיפושי  הרישיונות 
של ישראל (מ-6 בלוקים ל-18). הגעתן של חב־

חיבורה  לצד  לישראל  נוספות  אירופאיות  רות 
מאגר  פיתוח  והמשך  לוויתן  אסדת  של  הקרוב 
והגברת  המונופול  לפירוק  יובילו  כריש-תנין, 
לפעול  ממשיכים  אנחנו  זה.  בתחום  התחרות 
להפיכתה של ישראל למעצמת אנרגיה אזורית".
 5 החברות מאוגדות בשתי קבוצות. הק־

הבריטיות  מהחברות  מורכבת  הראשונה  בוצה 
הישראלית  והחברה   -  SOCO-ו  CAIRN
רציו, שכבר פעילה פה ומחזיקה 15% בלוויתן. 
אנרג'יאן,  מחברת  מורכבת  השנייה  הקבוצה 
שרכשה לאחרונה את אדיסון וחברת "הזדמנות 
אנרג'יאן  כאשר  בישראל,  שפועלות  ישראלית" 
רכשה  ולאחרונה  ותנין,  כריש  במאגרי  מחזיקה 

את אדיסון האיטלקית.
חיפושים  הרשאת  כולל  הנוכחי  המכרז 
יש־ חופי  מול  שמפוזרים  שטחים  מ־20  ליותר 
ניתוחים  פי  ועל  האנרגיה  משרד  לטענת  ראל. 
לגלות  אפשרות  קיימת  חיצוניים,  גיאולוגיים 
משדה   4 פי  גדולים  בהיקפים  נפט  או  גז  בהם 

לווייתן.

פרנו // „ו„ פרי„

הפע המחבה על חזור 
העבר וכנון העי„  

בתורת החסידות מובא לגבי תשובה מחטאים שונים, שמכיון האדם 

מראה בחטאו כאילו הבורא אינו משגיח במעשיו חלילה, וכן לאחר שהאדם 

שרוי  היה  בו  המצב  את  במחשבתו  לשחזר  עליו  העבירה,  מעצם  מתחרט 

כי  הברורה  שבידיעה  האלוקית  ההארה  את  לתוכה  ולהביא  שעה,  באותה 

בכל מצב, מקום, זמן ומעשה שהיה – היה שם הבורא יתברך עמו, ובכך הוא 

מחזיר את שכינתו של הבורא למקום בו היא שרתה, ומתקן את החטא ואת 

הנזקים הרוחניים שהוא גרם לו.

הרעיון המונח מאחורי עצה זאת, היא שנפשו של האדם מורכבת מר־

בדים רבים, של מצבים רבים כמספר ימי חייו ופרטיהם, כל מצב שהאדם 

עובר, הינו הצורה בה הוא מברר ומוציא לפועל את החלק הנפשי שבא לידי 

ביטוי ביום זה לפי מאורעות היום, ומכיון שכך לאחר שהיום הסתיים והוא 

בלבו  שנחקקה  כפי  הנפשית  ההרגשה  את  וחוקק  יצועו,  על  לשכב  פונה 

נחקקת  חלילה,  בלעדיה  או  האמונה  ידי  על   – היום  ממאורעות  כתוצאה 

ההרגשה הנפשית בנפשו ונהפכת לחלק בלתי נפרד מנפשו. לכן כדי לעקור 

את הפצעים הנפשיים הנגרמים כתוצאה מחוסר אמונה או מחטא כל שהוא 

חלילה, עליו לשחזר בנפשו את המצב הרוחני בו הוא היה בשעת מעשה, 

כדי להחזיר את אורה של האמונה שנחסר ממנה.

המצב  את  משחזר  האדם  כאשר  היא  ערוך  לאין  יתירה  מעלה  אך 

להביא  הרע  מיצר  מלכתחילה  מונע  ובכך  אותו,  עובר  שהוא  לפני  הקשה 

אותו למחוזות האבדון והבלבול של חסרון באמונה. בשעה שהאדם נמצא 

במצב של מרגוע ולאחר התבוננות מעמיקה באורה של האמונה, הוא יכול 

לשאוב מתוך הנהרות האין סופיים של הנשמה האלוקית את נחלי האמו־

נה הדרושים למצב המסויים שאותו הוא עתיד לעבור, ובכך לבוא לקראת 

המצב הנראה כקשה, מצויד בכל הציוד הנפשי הדרוש במצב כזה, ולצאת 

כשידו על העליונה.

לסיכום:

התעלמות מהקשיים ברגעי ההרפייה היא טעות נפוצה, מתוצאותיה 

של הרפיה שמנותקת מהתבוננות, וממילא אין לה השפעה מעשית בשעת 

מעשה, כשהקשיים שבים ומעוררים את השפעותיהם המזיקות.

מה־ מתעלמת  אינה  ה',  בחסדי  מהתבוננות  כתוצאה  הבאה  הרפיה 

קשיים, אלא להיפך; מתבוננות בהם וממיסה אותם בחומה של ההשגחה, 

המראה לאדם על ידי התבוננות, כי אין רגע שהוא לבד, אין זמן שהוא בודד, 

ואין מצב שהוא מנהל ולא מנוהל. 

הרפי' חיובי // הרב יהו„ה וויינ‚רטן
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פדריקה מוגריני: הסכם הגרעין "במצב 
לא טוב, אבל הוא עדיין חי"

שרת החוץ של האיחוד האירופי אמרה כי הסכם הגרעין עם אירן "לא במצב טוב, אבל הוא עדיין חי" ◆ 
נתניהו בתגובה: "לא יתעוררו עד שטילים יפלו על אדמת אירופה"

מ‡ פ. יוחנן
שרת החוץ של האיחוד האירופי, פדריקה 
לה־ הקשור  בכל  תקווה  לאבד  מסרבת  מוגריני, 
סכם הגרעין עם אירן. "הוא לא במצב טוב, אבל 
יכולה  לא  היא  לדבריה,  אמרה.  חי",  עדיין  הוא 
לומר אם מדובר "בשעותיו האחרונות" של ההס־
בהסכם  הנותרות  החברות  מוגריני,  לדברי  כם. 
"משמ־ אירן  של  האחרונות  בהפרות  רואות  לא 
הסעיף  את  להפעיל  מעוניינות  ואינן  עותיות", 

שיוביל לביטול ההסכם.
בחריפות  הגיב  נתניהו  הממשלה  ראש 
"התגובה  אמר:  מטעמו  ובסרטון  מוגריני,  לדברי 
את  לי  מזכירה  האירניות  להפרות  האיחוד  של 

הפייסנות האירופית של שנות ה-30 - גם אז היה 
הסכנה  את  ראה  ולא  בחול  ראשו  את  שטמן  מי 
באירופה  כאלה  שיש  "כנראה  הטיח.  מתקרבת", 
שלא יתעוררו עד שטילים אירניים גרעיניים ייפ־
לו על אדמת אירופה, אבל אז יהיה מאוחר מדי. 
שצריך  מה  כל  לעשות  נמשיך  מקרה  בכל  אנחנו 

כדי למנוע מאירן להשיג נשק גרעיני".
דבריה של הבכירה האירופית נאמרים על 
לארה"ב  אירן  בין  וגוברת  הולכת  מתיחות  רקע 
בשבוע  האשים  האמריקני  הנשיא  ובריטניה. 
אורניום  מעשירה  שהיא  בכך  אירן  את  שעבר 
מעבר לרמה שהותרה להם בהסכם גרעין בחשאי 
כבר זמן רב - זאת בניגוד להצהרת האירנים לפיה 

הם החלו לעשות זאת רק לאחרונה. הנשיא הוסיף 
את הסנקציות הכלכליות  שהוא מתכוון להחריף 

נגד טהרן.
דיון  רקע  על  נאמרו  טראמפ  של  הדברים 
חירום שהתקיים בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה 
האמריק־ הנציג  ידי  על  שזומן  הדיון  אטומית. 
אורניום  העשרת  על  אירן  של  בהודעה  עסק  ני 
שההפרות  טענה  הברית  ארצות   .5% של  לרמה 
של עסקת הגרעין על ידי אירן הן ניסיון סחיטה 
"אין  וגובר:  הולך  בידוד  מפני  טהרן  את  והזהירו 
הג־ פרויקט  הרחבת  את  להבין  אחרת  דרך  שום 

הקהילה  את  לסחוט  ניסיון  מלבד  באירן  רעין 
הבינלאומית".

בריטניה: התגלתה המדוזה הגדולה בעולם
מדוזת ענק באורך של יותר ממטר וחצי ובמשקל של למעלה מ-100 קילוגרמים נצפתה בימים האחרונים 

על ידי הצוללנים 

מ‡ פ. יוחנן
ממטר  יותר  של  באורך  ענקית  מדוזה 
קילוגרמים,   100 כמעט  של  ובמשקל  וחצי 
הדרום-מע־ בחוף  צוללנים  ידי  על  התגלתה 
המאיים,  גודלה  אף  על  אך  בבריטניה.  רבי 
אין מה לדאוג: מדובר בזן של מדוזות שאינן 

צורבות כלל ולכן אינן מסוכנות לבני האדם.
פאלמו'  'ריזוסטומה  מזן  המדוזה, 
גודלה  בשל  החבית'  'מדוזת  גם  שמכונה 
פאל־ העיר  ליד  לראשונה  זוהתה  העצום, 
בריטית  ביולוגית  ידי  על  שבבריטניה,  מות' 

שתיארה את המפגש כ"עוצר נשימה".
ידעתי  נשכחת,  בלתי  חוויה  "איזו 
לממדים  להגיע  יכולות  החבית'  ש'מדוזות 
גדולים במיוחד, אבל מעולם לא ראיתי משהו 
כזה לפני כן", היא סיכמה את החוויה יוצאת 
או  פחות  הייתה  המדוזה  כי  והוסיפה  הדופן 

יותר בגודל שלה עצמה.
הגדולות  המדוזות  הן  החבית'  'מדוזות 
אולם  בבריטניה,  הים  במי  שמצויות  הוא ביותר  הזאת  הספציפית  המדוזה  של  יוצא דופן ונדיר במיוחד.הגודל 

5 חברות הגישו הצעות לקבלת רישיון 
לחיפושי גז ונפט

ענקיות האנרגיה אקסון מובייל ופטרובראס נשארו בחוץ ◆ שר האנרגיה שטייניץ: "הגעתן של חברות 
אירופאיות תוביל להגברת התחרות בתחום"

מ‡ פ.  יוחנן
ההליך  שהסתיים  הודיע  האנרגיה  משרד 
התחרותי השני לפתיחת הים לחיפושי גז טבעי 
הגישו  חברות   5 האנרגיה  משרד  לפי  ונפט. 
חדשים  בלוקים  ב-12  ונפט  גז  לחיפוש  הצעות 

במים הכלכליים של ישראל.
פטרוב־ הברזילאית  האנרגיה  ענקית    
ראס לא ניגשה בסוף למכרז למרות התעניינות 
במסגרת  חודשים,  כמה  לפני  שנולדה  ראשונית 
לנשיא  שהתלוותה  אנרגיה  משלחת  של  ביקור 
גם  בישראל.  ביקורו  בעת  בולסונארו  ז'איר 
האמריקאית,  האנרגיה  ענקית  מובייל,  אקסון 
החליטה  המכרז,  מסמכי  את  היא  אף  שרכשה 

להישאר בחוץ.

צוטט  שטייניץ,  יובל  ד"ר  האנרגיה,  שר 
באומרו כי "כמה שנים לאחר מתווה הגז, אנחנו 
מקבלים 3 קבוצות בינלאומיות, שמבוססות על 
שתחפשנה  ואמריקאיות,  אירופאיות  חברות 
מדינת  של  והנפט  הגז  אוצרות  את  ותפתחנה 
מספר  את  תשלשנה  שקיבלנו  ההצעות  ישראל. 
הכלכליים  במים  ונפט  גז  לחיפושי  הרישיונות 
של ישראל (מ-6 בלוקים ל-18). הגעתן של חב־
חיבורה  לצד  לישראל  נוספות  אירופאיות  רות 
מאגר  פיתוח  והמשך  לוויתן  אסדת  של  הקרוב 
והגברת  המונופול  לפירוק  יובילו  כריש-תנין, 
לפעול  ממשיכים  אנחנו  זה.  בתחום  התחרות 
להפיכתה של ישראל למעצמת אנרגיה אזורית".
 5 החברות מאוגדות בשתי קבוצות. הק־

הבריטיות  מהחברות  מורכבת  הראשונה  בוצה 
הישראלית  והחברה   -  SOCO-ו  CAIRN
רציו, שכבר פעילה פה ומחזיקה 15% בלוויתן. 
אנרג'יאן,  מחברת  מורכבת  השנייה  הקבוצה 
שרכשה לאחרונה את אדיסון וחברת "הזדמנות 
אנרג'יאן  כאשר  בישראל,  שפועלות  ישראלית" 
רכשה  ולאחרונה  ותנין,  כריש  במאגרי  מחזיקה 

את אדיסון האיטלקית.
חיפושים  הרשאת  כולל  הנוכחי  המכרז 
יש־ חופי  מול  שמפוזרים  שטחים  מ־20  ליותר 
ניתוחים  פי  ועל  האנרגיה  משרד  לטענת  ראל. 
לגלות  אפשרות  קיימת  חיצוניים,  גיאולוגיים 
משדה   4 פי  גדולים  בהיקפים  נפט  או  גז  בהם 

לווייתן.

פרנו // „ו„ פרי„

הפע המחבה על חזור 
העבר וכנון העי„  

בתורת החסידות מובא לגבי תשובה מחטאים שונים, שמכיון האדם 

מראה בחטאו כאילו הבורא אינו משגיח במעשיו חלילה, וכן לאחר שהאדם 

שרוי  היה  בו  המצב  את  במחשבתו  לשחזר  עליו  העבירה,  מעצם  מתחרט 

כי  הברורה  שבידיעה  האלוקית  ההארה  את  לתוכה  ולהביא  שעה,  באותה 

בכל מצב, מקום, זמן ומעשה שהיה – היה שם הבורא יתברך עמו, ובכך הוא 

מחזיר את שכינתו של הבורא למקום בו היא שרתה, ומתקן את החטא ואת 

הנזקים הרוחניים שהוא גרם לו.

הרעיון המונח מאחורי עצה זאת, היא שנפשו של האדם מורכבת מר־

בדים רבים, של מצבים רבים כמספר ימי חייו ופרטיהם, כל מצב שהאדם 

עובר, הינו הצורה בה הוא מברר ומוציא לפועל את החלק הנפשי שבא לידי 

ביטוי ביום זה לפי מאורעות היום, ומכיון שכך לאחר שהיום הסתיים והוא 

בלבו  שנחקקה  כפי  הנפשית  ההרגשה  את  וחוקק  יצועו,  על  לשכב  פונה 

נחקקת  חלילה,  בלעדיה  או  האמונה  ידי  על   – היום  ממאורעות  כתוצאה 

ההרגשה הנפשית בנפשו ונהפכת לחלק בלתי נפרד מנפשו. לכן כדי לעקור 

את הפצעים הנפשיים הנגרמים כתוצאה מחוסר אמונה או מחטא כל שהוא 

חלילה, עליו לשחזר בנפשו את המצב הרוחני בו הוא היה בשעת מעשה, 

כדי להחזיר את אורה של האמונה שנחסר ממנה.

המצב  את  משחזר  האדם  כאשר  היא  ערוך  לאין  יתירה  מעלה  אך 

להביא  הרע  מיצר  מלכתחילה  מונע  ובכך  אותו,  עובר  שהוא  לפני  הקשה 

אותו למחוזות האבדון והבלבול של חסרון באמונה. בשעה שהאדם נמצא 

במצב של מרגוע ולאחר התבוננות מעמיקה באורה של האמונה, הוא יכול 

לשאוב מתוך הנהרות האין סופיים של הנשמה האלוקית את נחלי האמו־

נה הדרושים למצב המסויים שאותו הוא עתיד לעבור, ובכך לבוא לקראת 

המצב הנראה כקשה, מצויד בכל הציוד הנפשי הדרוש במצב כזה, ולצאת 

כשידו על העליונה.

לסיכום:

התעלמות מהקשיים ברגעי ההרפייה היא טעות נפוצה, מתוצאותיה 

של הרפיה שמנותקת מהתבוננות, וממילא אין לה השפעה מעשית בשעת 

מעשה, כשהקשיים שבים ומעוררים את השפעותיהם המזיקות.

מה־ מתעלמת  אינה  ה',  בחסדי  מהתבוננות  כתוצאה  הבאה  הרפיה 

קשיים, אלא להיפך; מתבוננות בהם וממיסה אותם בחומה של ההשגחה, 

המראה לאדם על ידי התבוננות, כי אין רגע שהוא לבד, אין זמן שהוא בודד, 

ואין מצב שהוא מנהל ולא מנוהל. 

הרפי' חיובי // הרב יהו„ה וויינ‚רטן
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במכונית של ההורים: 

ילדים באוסטרליה יצאו למסע 
של אלף ק"מ

ארבעה ילדים בני 14,13 ועשר הותירו פתק להורים ונסעו מעיירת החוף שלהם 
בקווינסלנד לעיר במדינה סמוכה, עד שנעצרו על ידי המשטרה 

מ‡ פ. יוחנן
ארבעה ילדים באוסטרליה 
המ־ אחת  של  מכונית  לקחו 
אלף  של  למסע  ויצאו  שפחות 
לפני  המדינה,  ברחבי  קילומטר 
כך  המשטרה -  ידי  על  שנעצרו 

אמרו הרשויות המקומיות.
שני   ,14 בן   - הילדים 
לדרך  יצאו   - עשר  ובת   13 בני 
וח־ מזומן  כסף  לוקחים  כשהם 
כות בכלי רכב של אחת המשפ־
חות, מעיירת החוף רוקהמפטון 
שבמדינת קווינסלנד. אחד מהם 
פירט  ובו  להוריו  פתק  השאיר 

את התכניות שלהם.
המשטרה אמרה כי המכו־
נית נצפתה ביום ראשון בעיירה 
גנבו  הם  שם  בננה,  המבודדת 
בנסיע־ שהמשיכו  לפני  דלק, 
אותר  הרכב  כלי  דרומה.  תם 
סאות'  ניו  במדינת  גרפטון,  ליד 
במר־ שנמצאת  השכנה,  וויילס 
מרו־ נסיעה  שעות   11 של  חק 
במדינה  המשטרה  קהמפטון. 
אמרה כי השוטרים נכנסו בכוח 
למכונית אחרי שהילדים סירבו 

לצאת.
"הם נעלו את עצמם והמ־

שטרה הייתה צריכה להשתמש 
אמר  אותם",  לעצור  כדי  באלה 
דארן  המקומי  המשטרה  מפקד 
ככל  כי  הוסיף  הוא  וויליאמס. 
ביניהם  חלקו  הילדים  הנראה 
דרך  "זאת  הנסיעה.  זמן  את 
ארוכה, אני לא יכול לדמיין מי־
שהו אחד נוסע בדרך הזו יומיים 
הילדים  לדבריו,  ברציפות". 
שנע־ עבירות  בכמה  חשודים 
אמר  וויליאס  המסע.  בזמן  שו 
את  הוביל  מה  ברור  לא  כי  עוד 
הילדים לצאת למסע, אבל אחד 

מהם היה במקור מגרפטון.

להפוך את הכישרון לפרנסה: 

המחזור החדש של חממת 
היוצרים החרדית יצא לדרך

מאיירים גרפיים, פרסומאים, מעצבי פנים, אמני הדמיות, הם חלק ממשתתפי 
המחזור השני של חממת 'ביזאפ'. חלקם עצמאיים טריים, חלקם מנסים את 
מזלם כעצמאיים כבר תקופה ארוכה וחלקם בעלי ניסיון כשכירים בתחומם 

שנים רבות. המכנה המשותף לכולם: חרדים מוכשרים מתחומי המדיה והעיצוב 
שרוצים ללמוד להוציא את המיטב מהכישרון שלהם ולהצליח גם בפן העסקי.

המחזור  הצלחת  לאחר 
משמעותי  גידול  עם  הראשון, 
יצא  המשתתפים,  של  בהכנסות 
המחזור  שעבר  בשבוע  לדרך 
הפ־ במפגש  החממה.  של  השני 
הגופים  נציגי  השתתפו  תיחה 
התכנית  בהפעלת  השותפים 
קרן  גלובל,  אחים  קרן  הג'וינט, 
ירוש־ לפיתוח  והרשות  קמ"ח 
לקדם  במטרה  יחד  שחברו  לים, 
אותם  ולהוביל  עצמאיים  יוצרים 

לניהול עסק מצליח ומכניס.
התכנית,  משתתפי  את 
מנכ"ל  קופרמן  גדעון  קידם 
בראשית וחבר וועדת ההיגוי של 
והעס־ היזמות  מתחם   - ביזמקס 
פועלת  שבמסגרתו  לחרדים  קים 
החממה. בדברי הפתיחה, הסביר 
ההזד־ על  למשתתפים  קופרמן 
שמציע  הרבות  העסקיות  מנויות 

לפרילנס־ החדש  העסקי  העולם 
רים שיתאימו את עצמם וירכשו 
להתנהלות  והידע  הכלים  את 
"את  נבונה.  וכלכלית  עסקית 
כבר  המקצועי  והידע  הכישרון 
הת־ בעצמכם,  ורכשתם  לכם  יש 
כנית נועדה להפוך אתכם ליזמים 
ואנשי עסקים טובים יותר", אמר 

קופרמן.
ומפגש  ברכה  דברי  לאחר 
הח־ צוות  עם  ראשוני  היכרות 
הח־ פעילות  מנהל  הסביר  ממה, 
ממה אליהו דינוביץ את התהליך 
בחודשים  המשתתפים  שיעברו 
עסקי  אימון  שיכלול  הקרובים 
מנטורינג  ומפגשי  סדנאות  לצד 
לפריצת  כלים  לחברים  שיעניקו 
דרך עסקית. הייעוץ העסקי בת־
למיתוג  פרטני  ייעוץ  יכלול  כנית 
בלקוחות,  טיפול  עצמי,  ומיצוב 

ניהול העסק ועוד.
הראשון  הפעילות  יום  את 
אב־ עו"ד  סיכם  החממה,  של 
ק.מ.ח  קרן  סמנכ"ל  יוסטמן  רהם 
העניפה  הפעילות  את  שפירט 
לאל־ המסייעת  קמ"ח  קרן  של 
ולהתפרנס  להשתלב  חרדים  פי 
בכבוד. "לאחר שנים של פעילות 
בתחום המלגות ללימודי מקצוע, 
ללימודים  שמעבר  להבנה  הגענו 
להכשיר  צורך  יש  המקצועיים 
בעלי  שבו  המעשי  לשלב  גם 
את  לתרגם  איך  יודעים  המקצוע 
שלהם  המקצועי  והידע  הכישרון 
לפרנסה מכובדת. תכנית ביז-אפ 
רבים,  משאבים  בה  שהושקעו 
פעילות  של  הכותרת  גולת  היא 
קרן ק.מ.ח בסיוע ליזמים חרדים 

להצליח בעולם העסקים".
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מעצר של 32 חשודים בגניבת 
מים בהר חברון

במבצע רחב בחברון נעצרו לחקירה 32 חשודים בגניבת מים ופגיעה בתשתיות 
באומדן של 4 מיליון ממ"ק ובשווי בעשרות מליוני ש"ח

מ‡ פ. יוחנן
גני־ של  רבים  ימים  לאחר 
חב־ הר  דרום  ביישובי  מים  בות 
רון, שסבלו ממחסור במים זורים 
במצע  עצרה  ישראל  משטרת 
בגניבת  חשודים   32 היקף  רחב 
מדי־ בתשתיות  ופגיעה  מים 
מטרים  מיליון   4 של  באומדן  נה 
המו־ ובסכום  מים  של  מעוקבים 

ערך בעשרות מליוני שקלים.
התנהלה  ישראל  במשטרת 
לוח־ בשיתוף  סמויה  חקירה 
ויחידת  המשטרה  של  מג"ב  מי 
האזרחי,  המנהל  של  הפיקוח 
צה"ל  וכוחות  מקורות  חברת 
לגניבת  בחשד  חברון,  מחטמ"ר 
מטרים  מיליוני  של  באומדן  מים 

מעוקבים של מים באזור חברון.
מורכבת  חקירה  במהלך 
החשו־ כי  חשד  עלה  ומקצועית 
באופן  להתחבר  נוהגים  היו  דים 
חברת  של  לצינורות  פיראטי 

לאזור  מים  המזרימים  מקורות 
וב־ חברון  הר  בדרום  הישובים 
הרציפה  בהספקה  פגעו  זו  דרך 
ופ־ הישובים  לתושבי  המים  של 
החשודים  המים.  באיכות  גיעה 
לבריכות  אותם  ושאבו  מים  גנבו 
באמצעות מערכות השקיה וזאת 
ושדות  מטעים  השקיית  לצורך 
ולתושבי  למפעלים  ומכירתם 

האזור.
הח־ פעלו  החשד  פי  על 
מרכזיות  חוליות  בשתי  שודים 
שנוהלו באופן היררכי, ולכל חבר 
בחוליה היה תפקיד מוגדר. אחת 
לתש־ בחיבור  עסקה  החוליות 
ואגירתם  המים  שאיבת  תיות, 
עסקה  השנייה  והחוליה  בבריכה 
באמ־ ואספקתם  המים  במכירת 

צעות משאיות.
החקירה  הפכה  השבוע 
על  הכוחות  פשיטת  עם  לגלויה 
עסקים  ומתחמי  בתים  מתחמים, 

במהלך  החשודים.  שבבעלות 
לחקירה  נעצרו  הכוחות  פעילות 
בת־ לפגיעה  בחשד  חשודים   32

שתיות מדינה וגניבת מים..
לאחר מכן,  הוחרמו על ידי 
האזרחי  במנהל  הפיקוח  יחידת 
בח־ והקישור  התיאום  ומנהלת 
שהופללו  מים  מיכליות   12 ברון 
תשתיות  ונתפסו  מים  בגניבת 
חי־ בוצעו  שבאמצעותם  צנרת 
מים  לקווי  חוקיים  בלתי  בורים 
נגד  אכיפה  ובוצעה  מוסדרים 
בוצ־ בנוסף,  פיראטיות.  בריכות 

בלתי  מים  קידוח  של  אכיפה  עה 
.B חוקי הנמצא בשטח

האחרונה  השנה  במהלך 
הפיקוח  יחידת  ידי  על  בוצעו 
פעילויות   1,450 האזרחי  במנהל 
כן,  כמו  מים.  גניבות  נגד  אכיפה 
ניתוק  מבצעי  מספר  התקיימו 
 B בשטחי  פיראטיים  חיבורים 

שאושרו באופן חריג.

ארה"ב תטיל סנקציות על טורקיה
מערכת ההגנה האווירית הרוסית הגיעה לטורקיה, חרף ההתנגדות האמריקנית 
העזה ◆ כעת, מדווחים בארה"ב על כך שהממשל החליט על סנקציות שעליהן 

יודיע בקרוב

מ‡ פ. יוחנן
צפוי  טראמפ  ממשל 
להודיע בימים הקרובים על חבי־
אנקרה  על  שיוטלו  סנקציות  לת 
ההגנה  מערכת  רכישת  בעקבות 
S-400 מרוסיה - כך דווח בסוכ־
האמריק־ בלומברג  הידיעות  נות 
האזהרות  שחרף  לאחר  זאת  נית. 
מוושינגטון, קיבלה טורקיה בסוף 
השבוע האחרון חלקים ראשונים 
מתוך המערכת המתקדמת, ויתר 
בי־ כבר  להגיע  צפויים  החלקים 

מים הקרובים.
על פי הדיווח, הממשל בחר 
השלוש  מתוך  אחת  באפשרות 
החוק,  במסגרת  בפניו  שעמדו 
הנשיא  של  לאישורו  כעת  וזקוק 
לפו־ המהלך  את  להוציא  כדי 
הגורמים  אחד  לפי  כן,  כמו  על. 
בארה"ב  בלומברג,  עם  ששוחח 
ההודעה  עם  להמתין  מתכננים 

הציון  יום  שיחלוף  עד  הסופית 
לפני  שאירע  ההפיכה  לניסיון 
שלוש שנים נגד הנשיא ארדואן, 
שיחול מחר. זאת על מנת להימנע 
בקרב  הנפוצות  הטענות,  מחיזוק 
שלאמרי־ כך  על  ארדואן,  תומכי 
קנים היה חלק בניסיון ההפיכה.

במסגרת  כי  דווח  עוד 
עם  טורקיה  של  הנשק  עסקת 
משלוח  לאנקרה  הגיע  רוסיה 
נוסף של טילי S-400 להגנה נגד 
מטוסים. "המטוס הרוסי הרביעי 
בנמל  נחת  הטילים  את  שמוביל 
לאנק־ הסמוך  מורטד  התעופה 
הטו־ ההגנה  משרד  אישר  רה", 
לכן  קודם  שיום  לאחר  זאת  רקי. 
מטוסי  שלושה  בטורקיה  נחתו 
חלקים  הנושאים  רוסיים  ענק 

מהמערכת.
ארה"ב חוששת כי על רקע 
ההגנה  למערך  הטילים  צירוף 
מסווג  מידע  ידלוף  טורקיה,  של 

האמריקני,  החמקן  מטוס  אודות 
הרוסים.  לידי  ויגיע   ,"F-35"-ה
אי לכך, בוושינגטון איימו לשלול 

מטורקיה את הגישה למטוס זה.
המאגדת  נאט"ו  בברית  גם 
את המדינות המערביות, וכוללת 
בתוכה את טורקיה, הביעו דאגה 
וההשל־ "הפוטנציאל  לנוכח 
חברי  הטילים".  רכישת  של  כות 
אף  הביעו  האמריקני  הקונגרס 
הם התנגדות נחרצת למהלך וגם 
אר־ "לנשיא  בסנקציות.  איימו 
ברורות  אפשרויות  הוצבו  דואן 
שהוא  ברור  הצער,  למרבה  אך   -
נכונה",  הלא  הבחירה  את  עשה 

אמרו בבית הלבן.
התייחסו  באנקרה  מנגד, 
שישי  וביום  לאזהרות  בביטול 
שר החוץ הטורקי אמר לכתבים: 
 - פעם  בכל  כך  על  חוזרים  "אנו 
עסקת  לדבריו,  סגורה".  העסקה 

הנשק תימשך כמתוכנן.

תלמיד שגר בפריפריה מקבל 
תקציב כפול ממשרד החינוך

המשרד פרסם את נתוני התקציב ל-2018 • תלמיד ביישובי פריפריה, מקבל תקציב של -25
21 אלף שקלים בשנה, לעומת תלמיד ביישובים החזקים שמתוקצב ב-13-12 אלף שקלים 

מ‡ פ. יוחנן
הת־ השקיפות  נתוני  במסגרת 
התשע"ח  הלימודים  לשנת  קציבית 
נתו־ החינוך  משרד  מפרסם   ,(2018)
הממוצע  התקצוב  כי  עולה  מהם  נים 
ובחטיבת  ביסודי  בפריפריה  לתלמיד 
מתל־ שניים  פי  כמעט  גבוה  הביניים, 
כמו  חזקים  ביישובים  שמתגורר  מיד 
או  גבעתיים  השרון  הוד  השרון,  רמת 

הרצליה. 
כך למשל תלמיד יסודי במצפה 
אלף  מ-25  בלמעלה  מתוקצב  רמון 
שקלים בשנה, תלמיד בחצור הגלילית 
באופקים  בשנה,  שקלים  ב-23,670 
שאן  בבית  בשנה,  שקלים  ב-23,360 
ובירוחם  בשנה  שקלים  אלף  ב-22 

תל־ מנגד,  בשנה.  שקלים  אלף  ב-21 
שק־ ב-12,445  מתוקצב  בסביון  מיד 
אלף  ב-13  השרון  בהוד  בשנה,  לים 
בהרצליה  בגבעתיים,  בשנה,  שקלים 

וברמת גן ב-13.5 אלף שקלים בשנה.
מדי־ של  נגזרת  הם  הפערים 
בשנים  החינוך  משרד  שמוביל  ניות 
האחרונות, של הקצאה כספית גבוהה 
יותר לתלמיד מרקע כלכלי נמוך ביחס 
גם  שם  גבוה -  כלכלי  מרקע  לתלמיד 
הרשות המקומית וגם ההורים יכולים 
בחי־ יותר  להשקיע  לעצמם  להרשות 
נוך, מה שלמעשה מרחיב את הפערים 
בן התלמידים. במסגרת מודל התקצוב 
הדיפרנציאלי שהנהיג המשרד, הוחלט 
כי על כל שעת טיפוח שיקבל תלמיד 

נמוך  מעשירון  תלמיד  גבוה,  מעשירון 
יקבל שש שעות. בשנת התשע"ח המ־
שרד הגיע לרמת יישום של 78 אחוזים 

מהתכנית לתקצוב הדיפרנציאלי.
בעלות  גם  משתקף  הפער 
המחוזית,  ברמה  לתלמיד  הממוצעת 
מעביר  החינוך  משרד  כי  עולה  וממנו 
בפריפריה.  לתלמידים  תקציב  יותר 
המחוזות שמובילים בתקצוב בתי ספר 
מחוז  הם  רגיל,  בחינוך  רשמי  יסודי 
של  לתלמיד  ממוצע  תקצוב  עם  צפון 
17,758 שקלים, מחוז דרום עם 16,469 
שקלים, לעומת מחוז מרכז עם תקצוב 
 15,035 על  שעומד  לתלמיד  ממוצע 
על  שעומד  אביב  תל  ומחוז  שקלים, 

14,769 שקלים.

לאחר הקמת המטה הרוסי בליכוד

ליברמן מגיב: נתניהו לא לוקח 
מאיתנו אף קול

טוען: "רוב האנשים ש'ערקו' לליכוד, הם פליטי ישראל ביתנו שדחינו או לא 
נתנו להם תפקיד"

מ‡: ח. פרנ˜ל
כי  פרסם  שנתניהו  לאחר 
נפגש עם 25 בכירים לשעבר במפ־
לגת ישראל ביתנו שלדבריו 'ערקו' 
לליכוד, תקף אתמול (שלישי) יו''ר 
ליברמן,  אביגדור  ביתנו,  ישראל 
בפאני־ וטוען: "נתניהו  נתניהו  את 
קה". לדברי ליברמן, "מי שהיו שם 
ישראל  של  פליטים  אלו  אתמול 
דחתה,  שהמפלגה  אנשים  ביתנו, 
היו  או  תפקיד,  להם  נתנה  לא  או 

במפלגה מזמן".
הרבה  לנתניהו  שיש  "נראה 

כל  פנוי,  זמן 
שהוא  מה 
בו  מתעסק 
ישראל  זה 
הוא  ביתנו. 
שיש  מבין 

לנו מילה, ולא נקים איתו ממשלת 
ימין-חרדים", המשיך יו"ר ישראל 
ביתנו. "נלך לנשיא, ולפני זה נקיים 
משא ומתן קואליציוני ונלך עם מי 
לאומית  ממשלה  להקים  שיתחייב 

רחבה".
אנשי  אחרי  מחזר  "נתניהו 

מתוך  רק  בעבר  ביתנו  ישראל 
היחיד  הגורם  שהיא  ברורה  ידיעה 
רחבה  ומתמיכה  מאמון  שנהנה 
ליב־ האשים  העולים",  בקרב 
לא  הוא  מודאג,  לא  "אני  רמן. 
לוקח מאיתנו אפילו קול אחד. זה 

פתטי".

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit


23 יום רביעי י"ד תמוז תשע"ט 17/07/2019

מעצר של 32 חשודים בגניבת 
מים בהר חברון

במבצע רחב בחברון נעצרו לחקירה 32 חשודים בגניבת מים ופגיעה בתשתיות 
באומדן של 4 מיליון ממ"ק ובשווי בעשרות מליוני ש"ח

מ‡ פ. יוחנן
גני־ של  רבים  ימים  לאחר 
חב־ הר  דרום  ביישובי  מים  בות 
רון, שסבלו ממחסור במים זורים 
במצע  עצרה  ישראל  משטרת 
בגניבת  חשודים   32 היקף  רחב 
מדי־ בתשתיות  ופגיעה  מים 
מטרים  מיליון   4 של  באומדן  נה 
המו־ ובסכום  מים  של  מעוקבים 

ערך בעשרות מליוני שקלים.
התנהלה  ישראל  במשטרת 
לוח־ בשיתוף  סמויה  חקירה 
ויחידת  המשטרה  של  מג"ב  מי 
האזרחי,  המנהל  של  הפיקוח 
צה"ל  וכוחות  מקורות  חברת 
לגניבת  בחשד  חברון,  מחטמ"ר 
מטרים  מיליוני  של  באומדן  מים 

מעוקבים של מים באזור חברון.
מורכבת  חקירה  במהלך 
החשו־ כי  חשד  עלה  ומקצועית 
באופן  להתחבר  נוהגים  היו  דים 
חברת  של  לצינורות  פיראטי 

לאזור  מים  המזרימים  מקורות 
וב־ חברון  הר  בדרום  הישובים 
הרציפה  בהספקה  פגעו  זו  דרך 
ופ־ הישובים  לתושבי  המים  של 
החשודים  המים.  באיכות  גיעה 
לבריכות  אותם  ושאבו  מים  גנבו 
באמצעות מערכות השקיה וזאת 
ושדות  מטעים  השקיית  לצורך 
ולתושבי  למפעלים  ומכירתם 

האזור.
הח־ פעלו  החשד  פי  על 
מרכזיות  חוליות  בשתי  שודים 
שנוהלו באופן היררכי, ולכל חבר 
בחוליה היה תפקיד מוגדר. אחת 
לתש־ בחיבור  עסקה  החוליות 
ואגירתם  המים  שאיבת  תיות, 
עסקה  השנייה  והחוליה  בבריכה 
באמ־ ואספקתם  המים  במכירת 

צעות משאיות.
החקירה  הפכה  השבוע 
על  הכוחות  פשיטת  עם  לגלויה 
עסקים  ומתחמי  בתים  מתחמים, 

במהלך  החשודים.  שבבעלות 
לחקירה  נעצרו  הכוחות  פעילות 
בת־ לפגיעה  בחשד  חשודים   32

שתיות מדינה וגניבת מים..
לאחר מכן,  הוחרמו על ידי 
האזרחי  במנהל  הפיקוח  יחידת 
בח־ והקישור  התיאום  ומנהלת 
שהופללו  מים  מיכליות   12 ברון 
תשתיות  ונתפסו  מים  בגניבת 
חי־ בוצעו  שבאמצעותם  צנרת 
מים  לקווי  חוקיים  בלתי  בורים 
נגד  אכיפה  ובוצעה  מוסדרים 
בוצ־ בנוסף,  פיראטיות.  בריכות 

בלתי  מים  קידוח  של  אכיפה  עה 
.B חוקי הנמצא בשטח

האחרונה  השנה  במהלך 
הפיקוח  יחידת  ידי  על  בוצעו 
פעילויות   1,450 האזרחי  במנהל 
כן,  כמו  מים.  גניבות  נגד  אכיפה 
ניתוק  מבצעי  מספר  התקיימו 
 B בשטחי  פיראטיים  חיבורים 

שאושרו באופן חריג.

ארה"ב תטיל סנקציות על טורקיה
מערכת ההגנה האווירית הרוסית הגיעה לטורקיה, חרף ההתנגדות האמריקנית 
העזה ◆ כעת, מדווחים בארה"ב על כך שהממשל החליט על סנקציות שעליהן 

יודיע בקרוב

מ‡ פ. יוחנן
צפוי  טראמפ  ממשל 
להודיע בימים הקרובים על חבי־
אנקרה  על  שיוטלו  סנקציות  לת 
ההגנה  מערכת  רכישת  בעקבות 
S-400 מרוסיה - כך דווח בסוכ־
האמריק־ בלומברג  הידיעות  נות 
האזהרות  שחרף  לאחר  זאת  נית. 
מוושינגטון, קיבלה טורקיה בסוף 
השבוע האחרון חלקים ראשונים 
מתוך המערכת המתקדמת, ויתר 
בי־ כבר  להגיע  צפויים  החלקים 

מים הקרובים.
על פי הדיווח, הממשל בחר 
השלוש  מתוך  אחת  באפשרות 
החוק,  במסגרת  בפניו  שעמדו 
הנשיא  של  לאישורו  כעת  וזקוק 
לפו־ המהלך  את  להוציא  כדי 
הגורמים  אחד  לפי  כן,  כמו  על. 
בארה"ב  בלומברג,  עם  ששוחח 
ההודעה  עם  להמתין  מתכננים 

הציון  יום  שיחלוף  עד  הסופית 
לפני  שאירע  ההפיכה  לניסיון 
שלוש שנים נגד הנשיא ארדואן, 
שיחול מחר. זאת על מנת להימנע 
בקרב  הנפוצות  הטענות,  מחיזוק 
שלאמרי־ כך  על  ארדואן,  תומכי 
קנים היה חלק בניסיון ההפיכה.

במסגרת  כי  דווח  עוד 
עם  טורקיה  של  הנשק  עסקת 
משלוח  לאנקרה  הגיע  רוסיה 
נוסף של טילי S-400 להגנה נגד 
מטוסים. "המטוס הרוסי הרביעי 
בנמל  נחת  הטילים  את  שמוביל 
לאנק־ הסמוך  מורטד  התעופה 
הטו־ ההגנה  משרד  אישר  רה", 
לכן  קודם  שיום  לאחר  זאת  רקי. 
מטוסי  שלושה  בטורקיה  נחתו 
חלקים  הנושאים  רוסיים  ענק 

מהמערכת.
ארה"ב חוששת כי על רקע 
ההגנה  למערך  הטילים  צירוף 
מסווג  מידע  ידלוף  טורקיה,  של 

האמריקני,  החמקן  מטוס  אודות 
הרוסים.  לידי  ויגיע   ,"F-35"-ה
אי לכך, בוושינגטון איימו לשלול 

מטורקיה את הגישה למטוס זה.
המאגדת  נאט"ו  בברית  גם 
את המדינות המערביות, וכוללת 
בתוכה את טורקיה, הביעו דאגה 
וההשל־ "הפוטנציאל  לנוכח 
חברי  הטילים".  רכישת  של  כות 
אף  הביעו  האמריקני  הקונגרס 
הם התנגדות נחרצת למהלך וגם 
אר־ "לנשיא  בסנקציות.  איימו 
ברורות  אפשרויות  הוצבו  דואן 
שהוא  ברור  הצער,  למרבה  אך   -
נכונה",  הלא  הבחירה  את  עשה 

אמרו בבית הלבן.
התייחסו  באנקרה  מנגד, 
שישי  וביום  לאזהרות  בביטול 
שר החוץ הטורקי אמר לכתבים: 
 - פעם  בכל  כך  על  חוזרים  "אנו 
עסקת  לדבריו,  סגורה".  העסקה 

הנשק תימשך כמתוכנן.

תלמיד שגר בפריפריה מקבל 
תקציב כפול ממשרד החינוך

המשרד פרסם את נתוני התקציב ל-2018 • תלמיד ביישובי פריפריה, מקבל תקציב של -25
21 אלף שקלים בשנה, לעומת תלמיד ביישובים החזקים שמתוקצב ב-13-12 אלף שקלים 

מ‡ פ. יוחנן
הת־ השקיפות  נתוני  במסגרת 
התשע"ח  הלימודים  לשנת  קציבית 
נתו־ החינוך  משרד  מפרסם   ,(2018)
הממוצע  התקצוב  כי  עולה  מהם  נים 
ובחטיבת  ביסודי  בפריפריה  לתלמיד 
מתל־ שניים  פי  כמעט  גבוה  הביניים, 
כמו  חזקים  ביישובים  שמתגורר  מיד 
או  גבעתיים  השרון  הוד  השרון,  רמת 

הרצליה. 
כך למשל תלמיד יסודי במצפה 
אלף  מ-25  בלמעלה  מתוקצב  רמון 
שקלים בשנה, תלמיד בחצור הגלילית 
באופקים  בשנה,  שקלים  ב-23,670 
שאן  בבית  בשנה,  שקלים  ב-23,360 
ובירוחם  בשנה  שקלים  אלף  ב-22 

תל־ מנגד,  בשנה.  שקלים  אלף  ב-21 
שק־ ב-12,445  מתוקצב  בסביון  מיד 
אלף  ב-13  השרון  בהוד  בשנה,  לים 
בהרצליה  בגבעתיים,  בשנה,  שקלים 

וברמת גן ב-13.5 אלף שקלים בשנה.
מדי־ של  נגזרת  הם  הפערים 
בשנים  החינוך  משרד  שמוביל  ניות 
האחרונות, של הקצאה כספית גבוהה 
יותר לתלמיד מרקע כלכלי נמוך ביחס 
גם  שם  גבוה -  כלכלי  מרקע  לתלמיד 
הרשות המקומית וגם ההורים יכולים 
בחי־ יותר  להשקיע  לעצמם  להרשות 
נוך, מה שלמעשה מרחיב את הפערים 
בן התלמידים. במסגרת מודל התקצוב 
הדיפרנציאלי שהנהיג המשרד, הוחלט 
כי על כל שעת טיפוח שיקבל תלמיד 

נמוך  מעשירון  תלמיד  גבוה,  מעשירון 
יקבל שש שעות. בשנת התשע"ח המ־
שרד הגיע לרמת יישום של 78 אחוזים 

מהתכנית לתקצוב הדיפרנציאלי.
בעלות  גם  משתקף  הפער 
המחוזית,  ברמה  לתלמיד  הממוצעת 
מעביר  החינוך  משרד  כי  עולה  וממנו 
בפריפריה.  לתלמידים  תקציב  יותר 
המחוזות שמובילים בתקצוב בתי ספר 
מחוז  הם  רגיל,  בחינוך  רשמי  יסודי 
של  לתלמיד  ממוצע  תקצוב  עם  צפון 
17,758 שקלים, מחוז דרום עם 16,469 
שקלים, לעומת מחוז מרכז עם תקצוב 
 15,035 על  שעומד  לתלמיד  ממוצע 
על  שעומד  אביב  תל  ומחוז  שקלים, 

14,769 שקלים.

לאחר הקמת המטה הרוסי בליכוד

ליברמן מגיב: נתניהו לא לוקח 
מאיתנו אף קול

טוען: "רוב האנשים ש'ערקו' לליכוד, הם פליטי ישראל ביתנו שדחינו או לא 
נתנו להם תפקיד"

מ‡: ח. פרנ˜ל
כי  פרסם  שנתניהו  לאחר 
נפגש עם 25 בכירים לשעבר במפ־
לגת ישראל ביתנו שלדבריו 'ערקו' 
לליכוד, תקף אתמול (שלישי) יו''ר 
ליברמן,  אביגדור  ביתנו,  ישראל 
בפאני־ וטוען: "נתניהו  נתניהו  את 
קה". לדברי ליברמן, "מי שהיו שם 
ישראל  של  פליטים  אלו  אתמול 
דחתה,  שהמפלגה  אנשים  ביתנו, 
היו  או  תפקיד,  להם  נתנה  לא  או 

במפלגה מזמן".
הרבה  לנתניהו  שיש  "נראה 

כל  פנוי,  זמן 
שהוא  מה 
בו  מתעסק 
ישראל  זה 
הוא  ביתנו. 
שיש  מבין 

לנו מילה, ולא נקים איתו ממשלת 
ימין-חרדים", המשיך יו"ר ישראל 
ביתנו. "נלך לנשיא, ולפני זה נקיים 
משא ומתן קואליציוני ונלך עם מי 
לאומית  ממשלה  להקים  שיתחייב 

רחבה".
אנשי  אחרי  מחזר  "נתניהו 

מתוך  רק  בעבר  ביתנו  ישראל 
היחיד  הגורם  שהיא  ברורה  ידיעה 
רחבה  ומתמיכה  מאמון  שנהנה 
ליב־ האשים  העולים",  בקרב 
לא  הוא  מודאג,  לא  "אני  רמן. 
לוקח מאיתנו אפילו קול אחד. זה 

פתטי".

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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א ַיְחשֹׁב  ָלל, ֶאלָּ ֶעֶרְך כְּ ַעְצמוֹ  א ִיְמָצא בְּ לֹּ ה ִעיָקר ָהֲעָנָוה הּוא שֶׁ ְוִהנֵּ

ינּו ָעֵלינּו".  י ַתלִּ שֶׁהּוא ָהַאִין, ּוְכַמֲאַמר ֶהָעָניו (שְׁמוֹת טז, ז): "ְוַנְחנּו ָמה כִּ

ְבָרִאים, ּוָבזּוי ּוָמאּוס  ָכל ַהנִּ בְּ ֵפָלה שֶׁ ה ַהשְּׁ ִריָּ ְהֶיה הּוא ְבֵעיָניו ַהבְּ יִּ ַעד שֶׁ

ּדוֹת ִנְגָררוֹת  ל שְָׁאר ַהמִּ את, כָּ ה ַהזֹּ דָּ ׂיג ַהמִּ ִמיד ְלַהשִּ ְמאֹד. ְוַכֲאשֶׁר ִייַגע תָּ

ְלַאִין  ַעְצמוֹ  ְרֶאה  נִּ שֶׁ ּבוֹ,  ֲאשֶׁר  ָהִראׁשוָֹנה  ה  דָּ ַהמִּ ֶתר  ַהכֶּ ֲהֵרי  שֶׁ ַאֲחֶריָה. 

טוֹב  רוֹ  ֶהְעדֵּ ְוַיְחשֹׁב  ׁש,  ַממָּ ַאִין  ַעְצמוֹ  ָהָאָדם  ָיִשׂים  ְך  כָּ ַמֲאִצילוֹ,  ִלְפֵני 

ֶהם,  ין ִעמָּ ִאּלּו ַהדִּ ים אוֹתוֹ כְּ ַבזִּ ִציאּות, ּוָבֶזה ִיְהֶיה ְלנַֹכח ַהמְּ ְמאֹד ִמן ַהמְּ

ּדוֹת ַהּטוֹבוֹת: ת ִקְנַין ַהמִּ ְבֶזה ֲאשֶׁר ָעָליו ָהָאשָׁם, ְוזוֹ ִתְהֶיה ִסבַּ ְוהּוא ַהנִּ

עצות להרגיל עצמו בענוה

ְדָבִרים ֵאּלּו ְמַעט ְמָעט,  יל ָהָאָדם ַעְצמוֹ בִּ רּוָפה ְלַהְרגִּ ַוֲאִני ָמָצאִתי תְּ

שֶׁת  ְחבֹּ ֲעֵרי ָהֲעָנָוה ְוהּוא תַּ שַׁ ֵנס בְּ ֲאָוה ְוִיכָּ ּה ֵמחִֹלי ַהגַּ ה בָּ ְתַרפֶּ יִּ ֶאְפשָׁר שֶׁ

ים: לֹשָׁה ַסמִּ ֲעָשׂה ִמשְּׁ ַהנַּ

ּיּוַכל. שִֶׁאם  ל ַמה שֶׁ בוֹד כָּ יל ַעְצמוֹ ִלְהיוֹת ּבוֵֹרַח ֵמַהכָּ ְרגִּ יַּ ָהַאַחת - שֶׁ

ַבע  ה ַהטֶּ ֲאָוה, ְוִיְתַרצֶּ ֶהם ַעל ַצד ַהגַּ ד בָּ ֵני ָאָדם, ִיְתַלמֵּ דּוהּו בְּ ַכבְּ יְּ ִיְתַנֵהג שֶׁ

י יּוַכל ְלֵהָרֵפא. ָכְך, ּוְבקֹשִׁ ִמיד בְּ תָּ

ֵני  בְּ ִבְזיוֹנוֹ, ְויֹאַמר, ִעם ֱהיוֹת שֶׁ ְבּתוֹ ִלְראוֹת בְּ יל ַמְחשַׁ ְרגִּ יַּ ה - שֶׁ ִניָּ ַהשְּׁ

ַעְצִמי  יר בְּ ה, ְוִכי ֲאִני ֵאיִני ַמכִּ ָאָדם ֵאיָנם יוְֹדִעים ֶאת ְגִריעּוִתי ַמה ִלי ִמזֶּ

ֲאָכל  כֶֹלת ּוִבְזיוֹן ַהמַּ ר ַהְיִדיָעה ְוֻחְלשַׁת ַהיְּ ֶהְעדֵּ ָכְך ְוָכְך, ִאם בְּ ֲאִני ִנְבֶזה בְּ שֶׁ

ֵעיָניו ִנְמָאס. ְהֶיה ִנְבֶזה בְּ יִּ ּנּו ְוַכּיוֵֹצא, ַעד שֶׁ ֶרׁש ַהּיוֵֹצא ִממֶּ ְוַהפֶּ

ְותוַֹכַחת  ָטֳהָרה  בְּ ְוִיְרֶצה  ִמיד  תָּ ֲעוֹנָֹתיו  ַעל  ְחשֹׁב  יַּ שֶׁ  - ִלישִׁית  ַהשְׁ

א ַיְטִרי־ לֹּ עוָֹלם שֶׁ בָּ ּסּוִרין ַהּיוֵֹתר טוִֹבים שֶׁ ְוִיּסּוִרים, ְויֹאַמר, ַמה ֵהם ַהיִּ

ֻפהּו,  ִויַגדְּ הּו  ִויַבזֻּ ָחְרפּוהּו  יְּ שֶׁ ֵמֵאּלּו  ם  ֻכלָּ בְּ ָחִביב  ה', ֵאין  ֵמֲעבוַֹדת  דּוִני 

ֳחָלִאים, ְולֹא ִיְמְנעּו ֲאִכיָלתוֹ ּוַמְלּבּוׁשוֹ,  חוֹ ְואֹנוֹ בָּ ּנּו כֹּ ֲהֵרי לֹא ִיְמְנעּו ִממֶּ שֶׁ

ֶהם ְויֹאַמר ַמה  ץ בָּ ׁש ַיְחפֹּ ן ַממָּ ִמיָתה. ִאם כֵּ י ָבָניו בְּ יו ְוַחיֵּ ְולֹא ִיְמְנעּו ַחיָּ

ִחי ֵמֲעבוַֹדת ה'  ְחִלשִׁים כֹּ ים ּוְבַמְלִקּיוֹת ַהמַּ שַׂקִּ ף בְּ גֵּ ִלי ְלִהְתַעּנוֹת ְלִהְסתַּ

ָתם ִלי,  ֵני ָאָדם ְוֶחְרפָּ ִבְזיוֹן בְּ ף בְּ גֵּ ָיִדי, יוֵֹתר טוֹב ֶאְסתַּ ַוֲאִני לוֵֹקַח אָֹתם בְּ

ֶהם,  בֹאּו ָהֶעְלּבוֹנוֹת ָעָליו ִישְַׂמח בָּ יָּ שֶׁ ִחי ְולֹא ֵיָחֵלׁש. ּוָבֶזה כְּ ְולֹא ָיסּור כֹּ

שֶׁת ְלִלּבוֹ ְוִיְתַל־ ְחבֹּ ים ֵאּלּו תַּ לֹשֶׁת ַסמִּ ֶהם. ְוַיֲעֶשׂה ִמשְּׁ ץ בָּ ה ַיְחפֹּ ְוַאְדַרבָּ

ֶזה ָכל ָיָמיו.  ד בָּ מֵּ

י"ד לחודש

מהפיכת הבריאות של 'מכבי' בעיצומה

עשרות מבוטחים הצטרפו למיזם 
החדש 'מהיום למחר- בריא' ודואגים 

כבר היום לבריאות של מחר
מבוטחי 'מכבי' בדרום נהנים ממיזם חדש ומקצועי -'מהיום למחר- בריא' 

שמזמין אותם לדאוג היום לבריאות של מחר • הגב' קרן שכטר: "שמירה על 
אורח חיים בריא מגיל צעיר וביצוע בדיקות תקופתיות, חיוניים ומסייעים 

למניעת וזיהוי מחלות כבר בראשית הדרך". 

מבוטחי  עשרות 
בריאות  שירותי  'מכבי' 
משתתפים  דרום  במחוז 
'מהיום  החדשני  במיזם 
למחר- בריא' אשר הושק 
"דואגים  הכותרת-  תחת 
היום לבריאות של מחר". 

מעודדת  התוכנית 
את המבוטחים למודעות והקפדה 
על אורח חיים בריא, ביצוע בדי־
קות תקופתיות ומעקב סדיר ובכך 
ולקבל  למכה  רפואה  להקדים 
המ־ לשינויים  להיערך  כדי  כלים 

תרחשים- כבר בראשית הדרך.
הסברה  מערך  כולל  המיזם 
בנושאי  פעילויות  קידום  נרחב, 
וילדים,  למבוגרים  נכונה  תזונה 
גיל,  בכל  גופנית  פעילות  עידוד 
בדיקות  נכונים,  שינה  הרגלי 
מעקב תקופתיות והרגלי בריאות 

שגרתיים.
הגב' קרן שכטר, ראש מחוז 
מהווה  "התוכנית  במכבי:  הדרום 
במהפכת  ומבורך  חיוני  מהלך 
במסגרתה  מכבי.  של  הבריאות 
לשמי־ כלים  רוכשים  המבוטחים 
רה על אורח חיים בריא כבר מגיל 
צעיר ובכך להקדים רפואה למכה, 
למנוע מחלות ולהיערך לשינויים 

כבר בראשית הדרך". 
מגזר  מנהל  קליין,  אריה  ר' 
המיזם  ב"מסגרת  בדרום:  חרדי 

החדש 'מהיום למחר- בריא' 
בדרום  מכבי  מבוטחי  נהנים 
מתקדמת  רפואית  ממעטפת 
לשמור  להם  מאפשרת  אשר 
ומשפ־ אישית  בריאות  על 

ומעקב  הקפדה  תוך  חתית, 
כלל  של  וסדרתי  שגרתי 
בדיקות  על  המשפחה  בני 
חיוניות, תזונה נכונה ואורח חיים 

בריא".
מנהל  שלזינגר,  משה  הרב 
החרדי  במגזר  מכבי  של  השיווק 
מוסיף: "מכבי משקיעה משאבים 
לגילוי  המודעות  לעידוד  רבים 
כמ־ פשוטו  חיים  המציל  מוקדם, 
להגברת  לפעול  נמשיך  שמעו. 
המודעות לשמירה על אורח חיים 
תקופתיות  בדיקות  וביצוע  בריא 
ומקצו־ בריאותית  מעטפת  ולתת 

עית לכלל המבוטחים. 
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רובח

חומסעובמוורבעזונון

יוםומחירוסיןבחרופרמין
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מבביויזנימועויורמובסעוחומ

יורבעעטרבימזייטובזיעמורמבורטיןבמחנבורטין
יוםי
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מבביויזנימועויורמובסעוחומ

יורבעעטרבימזייטובזיעמורמבורטיןבמחנבורטין
יוםי



יום רביעי י"ד תמוז תשע"ט 2817/07/2019

רובח

ויזניסערטורמובסעוחומ

יוםיוחנןוסטימחברמונכמורמרימעוב
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במווברימירון
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במווברימירון

http://bit.ly/2GpNmXl

