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במחנה הדמוקרטי גנזו דף 
מסרים ביטחוני 

בעקבות התנגדות נציגי מרצ ◆ המסמך קרא "להחזיר את ההרתעה לעזה"

מ‡: ח. פרנ˜ל
דף  גנזו  הדמוקרטי  במחנה 
"להחזיר  שקרא  פנימי  מסרים 
לעזה"  ההרתעה  משוואת  את 
בעקבות מחאת נציגי מרצ שבר־
שימה. המסמך הוכן ע''י מפלגתו 
הרשימה  לנציגי  והופץ  ברק  של 

המאוחדת בימים האחרונים.
ביקורת של  הנוסח שעורר 
הכל,  "לפני  כי  קבע  מרצ  חברי 
צריך להחזיר את משוואת ההר־

להב־ בוחר  נתניהו  בעזה.  תעה 
לחמאס  פרוטקשן  ומשלם  ליג 
תוש־ ביטחון  את  מפקיר  ובכך 
כי  עוד  נכתב  בדף  העוטף".  בי 
לדרג  שונה  אתגר  מייצרת  "עזה 
הדרג  המדיני.  ולדרג  הצבאי 
אמ"ן  ראש  הרמטכ"ל,   - הצבאי 
שימ־ הם   - דרום  פיקוד  ומפקד 
דרך  ובאיזו  מתי  לממשלה  ליצו 
בדיוק להחזיר את ההרתעה מול 
חמאס. האתגר של הממשלה הוא 

מדי־ ומנופים  הזדמנויות  לייצר 
ניים בין הסבבים. למשל, בחמש 
השנים שעברו מאז צוק איתן לא 
בין  כדי לתקוע טריז  דבר  נעשה 
1.8 מיליון פלסטינים בעזה לבין 

חמאס".
הנמצאת  במרצ  כאמור 
השמאל  של  הקיצוני  בצידו 
הסגנון,  את  אהבו  לא  הישראלי 
הדף  את  לגנוז  הוחלט  כך  ובשל 

המסרים.

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„

רעיניו‚ בין מ„ינו עימו
כדבר  הגרעיני  הנשק  נתפס  השנים  לאורך 

שמטרתו  בינלאומי  ארגון  ישנו  חיובי.  שאיננו 

להילחם בהפצת נשק גרעיני בעולם ואפילו שתי 

ורוסיה סי־ - ארה"ב  המעצמות החזקות בתבל 

כמו בעבר על צמצום הנשק הגרעיני שברשותן. 

אבל, לנשק גרעיני יש לא מעט יתרונות. בימים 

אלו נפתחה תיבת פנדורה ששמה קשמיר, חבל 

קשמיר שבצפון הודו נתון למחלוקת בין שלוש 

יחדיו מאכלסות  הללו  מדינות. שלוש המדינות 

האמת  למעת  תושבים.  של  למדי  נכבדה  כמות 

מדובר בכשני מיליארד ושמונה מאות וחמישים 

מיליון תושבים. נתון לא רע בכלל בהתחשב בכך 

שבעולם כולו חיים פחות משמונה מיליארד בני 

אדם.

שלוש המדינות אשר רואות את עצמן בע־

לות הבית של חבל קשמיר הממוקם בצפון הודו, 

המדינות  שלוש  ופקיסטן.  סין  כמובן,  הודו  הן 

הללו מחזיקות כל אחת בחלק מסוים מהשטח, 

כאשר הודו שולטת על השטח המרכזי של החבל.

בימים האחרונים החליטה הודו לשנות את 

ועוררה  החבל  של  המיוחד  המשפטי  מעמדו 

המדינות  שתי  השכנה.  בפקיסטן  גדולה  סערה 

בגבול. אולם, הנשק  ביניהן  אף החלו להתעמת 

הגרעיני דווקא מרתיע את שתי המדינות ומונע 

מהן מלפתוח במלחמה כוללת זו נגד זו. אז מי 

אמר שלנשק גרעיני אין יתרונות?

פרנו // ‡ברהם ויסמן

על מה ˆריך ל˜ונן?    
המתפ־ אחד  ביקש  באב,  תשעה  בליל 

ללים שהיה עיוור מאחד הנוכחים, כי יסייע 

לו ללכת לביתו. אך האיש דחה אותו בטענה 

כי עדיין לא סיים את אמירת הקינות.

שמע הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע 

המשך  לאיש:  ואמר  הדברים,  חילופי  את 

כי  המקדש,  בית  חורבן  על  לא  אבל  לקונן, 

אם על חורבנך הפרטי, שכאשר יהודי הזקוק 

לעזרה מבקש ממך טובה, אתה דוחה אותו, 

ואינך מוכן לסייע לו.

// דיווח שהוכחש: „בר המערכ

הנשיא יבקש מכל מפלגה להציג 
שני מומלצים להרכבת הממשלה
ב''הארץ'' דווח כי בעקבות כשלונו של נתניהו להרכיב ממשלה ידרוש הנשיא 

מכל מפלגה להמליץ על שני חברי כנסת להרכבת ממשלה

מ‡: ח. פרנ˜ל
בית הנשיא הכחיש אתמול 
ב"הארץ"  הדיווח  את  (שלישי) 
על  הממליצות  הסיעות  ולפיו 
לראשות  שלהן  המועמד  זהות 
שני  לספק  יידרשו  הממשלה 
שמות של מועמדים במקרה שה־
ראשון לא יעמוד במשימה. מבית 
הנשיא נמסר כי "אין שום כוונה 
לשנות את הנוהל ואף מפלגה לא 

תתבקש להציג שני מועמדים".
בדיווח באתר הארץ אתמול 
"נחוש  הנשיא  כי  נכתב  בבוקר 
כבו־ את  לכנסת  להחזיר  בדעתו 
מעמדו  את  הנשיא  למוסד  דה, 
להשתחרר  היכולת  את  ולמדינה 
בה  שאחז  המשטרי  מהשיתוק 
מנהיג  של  התנהלותו  בעקבות 
הקוד־ הבחירות  לאחר  הליכוד 
מות". זאת נוכח העובדה שלאחר 
ממשלה  להרכיב  נתניהו  שנכשל 
הוא לא החזיר את המנדט לנשיא 
אלא בחר לפזר את הכנסת וללכת 
לבחירות חוזרות. "בסביבתו של 

עשוי  הוא  כי  מעריכים  הנשיא 
להציע  הסיעות  מנציגי  לדרוש 
המועדף  מועמדם  את  בזמן  בו 
המ־ את  והן  הממשלה,  לראשות 
לצתם על מועמד חלופי, למקרה 
במא־ ייכשל  הראשון  שהמועמד 

מציו", נכתב ב'הארץ'
הקוד־ בבחירות  כזכור, 

שונים  פרסומים  לפי  נטען  מות 
כי ראש הממשלה בנימין נתניהו 
לא  שריבלין  מכך  חשש  הביע 
יטיל עליו את המנדט להרכיב את 
הממשלה, וכי יש "דיל" בינו לבין 
גדעון סער שלפיו האחרון בסופו 
של דבר יקבל את האפשרות לה־

רכיב ממשלה.

3 יום רביעי ו' מנחם אב תשע"ט 07/08/2019

https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
mailto:tl@enativ.com


3 יום רביעי ו' מנחם אב תשע"ט 07/08/2019

073-2800321

www.kivun.org.il | 15

14.8

17:00-20:00

15

http://bit.ly/2yDtFH9-kivun-workshop


יום רביעי ו' מנחם אב תשע"ט 407/08/2019

בכחול לבן מנסים לשמור על חזית מאוחדת:

 "חילוקי דעות לא הופכים להתפרקות"
זאת על רקע ההערכה הגוברת כי במקרה שהמפלגה לא תרכיב את הממשלה 

הבאה, היא תתפרק

מ‡: ח. פרנ˜ל
יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס 
אתמול (שלישי) למחלוקות האחרונות 
ברקע פרסום הסרטון של "יש עתיד" 
לחרדים,  נתניהו  בין  ליחסים  שלועג 
ואמר כי "לפעמים יש מתיחות וחילוקי 
גנץ  להתפרקות".  הופך  לא  זה  דעות, 
אמר את הדברים במהלך סיור בעוטף 
עזה יחד עם שותפיו להנהגת המפלגה, 
אשכנזי.  וגבי  יעלון  משה  לפיד,  יאיר 
עובדים  ביחד,  "אנחנו  הוסיף:  הוא 
יחד, מתואמים יחד, לעתים מתווכחים 
גמ־ פה  אין  זה,  את  נסתיר  לא  ביחד. 
עם  רציניים  אנשים  אלא  קטנים,  דים 
גבי אש־ 4 במפלגה,  אג'נדות". מספר 

כנזי התייחס גם הוא למחלוקות, ואמר 

כי "יש לנו דעות, אצלנו לא מחתימים 
יותר  אותי  נאמנות.  טופס  על  אנשים 
בקו־ אמר אתמול  מטריד שסמוטריץ' 
לו שתהיה פה מדינת הלכה. לכן באנו 
לפוליטיקה - כדי שלא תהיה פה מדי־

נת הלכה. אפשר להירגע, אנחנו נגיע 
הוסיף  לפיד  הבחירות".  ליום  ביחד 
שעוסק  אחד  בנאדם  "יש  כי  אחריו 
בניסיון לפרק את כחול לבן - קוראים 
לו ביבי נתניהו. ארבעתנו מוסרים לו 

מפה - לא ניתן לך את התענוג".
בהרחבה  שדווח  וכפי  כזכור, 
לפיד  של  הסרטון  פרסום  בשחרית, 
הנה־ בקרב  גם  קשה  ביקרות  גרר 
העריכו  האחרון  וביום  לבן  כחול  גת 
הסר־ פרסום  כי  פוליטיים  פרשנים 
טון, בניגוד לקו אותו מנסים בני גנץ 

בעקבות  מגיע  להוביל,  יעלון  ובוגי 
מפלגתו  את  לבדל  לפיד  של  כוונתו 
המרכי־ המפלגות  משאר  עתיד'  'יש 
בות את כחול לבן, היות וכפי הנראה 
השותפות ביניהם לא תימשך עוד זמן 

רב. (ראה ידיעה)
עופר  הכנסת  חבר  כך,  בתוך 
את  במרומז  תקף  לבן  מכחול  שלח 
נגד  יעלון  של  הפומבית  הביקורת 
לפיד ואמר כי הוא מציע לו "לשמור 
הדעות  חילוקי  ואת  הביקורת  את 
לחדר הסגור ולגבות את חברי המפ־
"אני מציע  לגה בחוץ". לדברי שלח, 
שתוביל  מנצחת  מפלגה  שרוצה  למי 
המדי־ את  לאמץ  ישראל  מדינת  את 
לא   – זה  את  מבין  שלא  מי  הזו,  ניות 

יגיע לשלטון".

וועדת הבחירות חייבה חברות פרסום 
לפרסם שלטים של מפלגת נעם

זאת בעיקבות סירובם של החברות לפרסם שלטים של המפלגה בשטחי פרסום 
שבבעלותם בטענה שהם "פוגעים ברגשות הציבור"

מ‡: ח. פרנ˜ל
ועדת  יו"ר  מקום  ממלא 
הבחירות המרכזית, השופט ניל 
(שלישי)  אתמול  קיבל  הנדל, 
מפלגת  שהגישה  העתירה  את 
נעם והורה לשתי חברות פרסום 
שלטי  לפרסם  כה  עד  שסירבו 
לפ־  - הרשימה  של  תעמולה 
ציין  הנדל  השופט  אותם.  רסם 
רשאי  אינו  פרסום  "משווק  כי 
לסרב לפרסם תעמולת בחירות 
מקרים  למעט  תוכנה  יסוד  על 
הזה  ובמקרה  ביותר,  קיצוניים 
של  מובהק  במקרה  מדובר  לא 

פרסום המנוגד לדין".
הפרסום  בחברות  מדובר 
י.מור וכנען מדיה בע"מ, שסיר־
בו לפרסם את קמפיין המפלגה 
על אוטובוסים ברחבי הארץ וכן 
שלט ענק על מלון בכניסה לעיר 
ירושלים. השופט הנדל גם הטיל 
את  לשלם  הפרסום  חברות  על 

הוצאות המשפט למפלגת נעם.
נעם המתמודדת בבחירות 
הקרובות תחת השם "נעם – עם 
את  הגישה  בארצנו",  נורמלי 
וביקשה  כשבוע,  לפני  העתירה 

שע־ תעמולה  מודעות  לפרסם 
ליהן נכתב בין השאר "רפורמים 
יהודי".  יישאר  שלי  שהבן  או 
חברת  כי  אז  טענו  נעם  נציגי 
לפרסם  סירבה  י.מור  הפרסום 
מתקן  על  שלה  תעמולה  שלט 
בירו־ פארק  במלון  שבבעלותה 
שלים, בנימוק כי המסר שכתוב 
ברגשות  לפגוע  יכול  על השלט 
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עובד צה"ל נהרג בפיצוץ מטף 
כיבוי בבסיס תל השומר 

שי גבאי, בן 38 מגבעת אולגה נהרג בפיצוץ ◆ המקרה התרחש בזמן עבודה, 
הוא פונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי ◆ אדם נוסף נפצע קל 

מ‡: מ. יו„
שי גבאי, אזרח עובד צה"ל 
את־ נהרג  אולגה,  מגבעת   38 בן 
מול כתוצאה מפיצוץ מטף כיבוי 

במסגרת עבודה שגרתית בבסיס 
תל השומר. עובד נוסף נפגע קל 
בתאונה, שניהם פונו לקבלת טי־

פול רפואי בבית החולים שיבא.

היה  גבאי  כי  נמסר  מצה"ל 
"חמש צריח  במרכז שיקום ואח־
זקה" בבסיס, וכי "הודעה נמסרה 

למשפחתו".

נסיעה ראשונה של הנגמ"ש 
השקוף העתידי

הנגמ"ש מאפשר ללוחמים שבו לצפות במתרחש בחוץ, תוך שמירה מיטבית על 
חיי אדם ◆ את הנגמ"ש פיתחה חברת רפאל לטובת פרויקט כרמל של משרד 

הביטחון

מ‡: מ. יו„
חברת רפאל פיתחה נגמ"ש 
המאפשר  בעולם,  מסוגו  ראשון 
המתר־ של  מעלות   360 שיקוף 
חש בשדה הקרב, כך שהלוחמים 

המ־ את  לראות  יכולים  בנגמ"ש 
תרחש בחוץ תוך שמירה מיטבית 

על חיי אדם.
'רפאל'  אפשרה  אתמול 
בסיור  הראשונה  בפעם  לצפות 

המיוחד,  בנגמ"ש  וירטואלי 
פרויקט  בשביל  פיתחה  שאותו 
כרמל של המינהל למחקר, פיתוח 
ותשתית טכנולו־ לחימה  אמצעי 

גית של משרד הביטחון.

שערוריה: חברת התעופה 
ארקיע מחללת את השבת 

במשרדיה החדשים בבני ברק
מתברר כי אכן חברת ארקיע מפעילה מוקד מכירות מידי שבת ברחוב הלח"י 

בבני ברק וזאת כאמור לאחר שהמוקד עבר לאחרונה לעיר

מ‡: יר‡ל לבי‡
על רקע הסערה של שדה 
של  הכלכליות  והבעיות  דב 
שי־ עובדיה  עם  ארקיע  חברת 
מת־ פתרון,  להם  שימצא  תכן 
לעזוב  נאלצה  החברה  כי  ברר 
בת"א  דב  בשדה  משרדיה  את 
בבני  חדשים  משרדים  ופתחה 
ברק שפועלים בעיצומו של יום 

השבת.
ג'יי  חדשות  של  מבדיקה 
צולמן  יחיאל  בחשיפת  אן  די 
לה־ יכולים  הלקוחות  כי  עולה 
גיע באין מפריע להזמין טיסות 
זה  שירות  על  ולהתלונן  ונופש 

או אחר באמצע השבת הקדושה 
רח"ל.

'ארקיע'  חברת  כי  יצוין, 
אינה שומרת שבת מאז הקמתה 
ואף מבצעת טיסות במהלך שב־
מוקד  גם  כך  רח"ל.  וחגים  תות 
ההזמנות שהיה עד עתה בשטח 
פעיל בש־ אביב,  בתל  דב  שדה 
שבעקבות  אלא  ובחגים.  בתות 
דב,  סגירת שדה התעופה שדה 
לרחוב  החברה  משרדי  עברו 
הלח"י בבני ברק שם ממשיכים 

בחברה לפעול בשבתות.
השכונה  מתושבי  אחד 
אומר  שבת  חילול  נגד  הפעיל 

כי   'JDN 'חדשות  עם  בשיחה 
"העדויות הן חד משמעיות, זאת 
שמ־ מאוד  חמורה  גדר  פריצת 
בשטח  מוקדים  להפעיל  עזים 
ונ־ השיפוטי של העיר בני ברק 
לחם בכל התוקף נגד זה". נציין 
בתחום  הפעילים  עסקנים  כי 
השבת שהוכנסו בסוד העניינים 
בתי  מול  בנושא  לפעול  החלו 
גדולי ישראל במטרה לעצור את 

חילול השבת בעיר.
פנינו לקבלת תגובת חברת 
"ארקיע" אך עד עתה לא נתק־
כשתתקבל  תגובה,  שום  בלה 

נשמח לפרסמה.

http://bit.ly/2YCS4Lq-kivun-sammer
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הותר אתמול לפרסום:

 שב"כ סיכל פיגוע תופת של 
חמאס בירושלים

כוחות הביטחון עצרו לפני כחודשיים בחברון מחבל, שהסגיר בעת מעצרו 
מטען חבלה במשקל שלושה קילוגרמים וחשף מעבדת חבלה מאולתרת שבנה 
◆ עוד דווח כי אחד המתכננים של הפיגוע הוא תושב עזה, ששוחרר בעסקת 

שליט

מ‡: מ. יו„ 
הכללי  הביטחון  שירות 
בשיתוף עם צה"ל ומשטרת יש־
ראל סיכלו פיגוע תופת שחמאס 
ידי  על  בירושלים  לבצע  תכנן 
הביטחון  כוחות  מתאבד.  מחבל 
בח־ האחרון  יוני  בחודש  עצרו 
ברון את תאמר ראג'ח רג'בי בן 
הפו־ במכללת  סטודנט  ה-22, 

כחבר  המוכר  בעיר,  ליטכניק 
חמאס.  מטעם  הפועל  בארגון 
רג'בי הסגיר בעת מעצרו מטען 
קילוגר־ שלושה  במשקל  חבלה 
מים, שיועד לפיגוע תופת וחשף 
מעבדת חבלה מאולתרת שבנה.
המת־ אחד  כי  דווח  עוד 
בירושלים  הפיגוע  של  כננים 
אלעוק,  רמזי  עזה  תושב  הוא 
ששוחרר בעסקת שליט. בחקי־
רתו של רג'בי עלה כי הוא גוייס 
מרצועת  חמאס  פעילי  ידי  על 
עזה והוכשר לייצור חומרי נפץ 
דרך האינטרנט. ההכשרה כללה 

תדרוך מפורט לגבי רכישת הר־
חומר  לייצור  הנדרשים  כיבים 
הנפץ ואופן ייצורו. בנוסף, רג'בי 
יוסף  ללימודים  חברו  את  גייס 
ברכישת  לו  סייע  אשר  אטרש, 
המ־ לייצור  הנדרשים  הרכיבים 

טען.
נח־ האחרונים  בשבועות 
שפו באזור יהודה ושומרון כמה 
חוליות צבאיות של חמאס, אשר 

הצבאית  הזרוע  בהכוונת  פעלו 
ותכ־ עזה  ברצועת  הארגון  של 
ננו להוציא לפועל פיגועים נגד 
של  ומטרות  ישראליות  מטרות 
הפעילים  הפלסטינית.  הרשות 
לטובת  חוליות  להקים  הונחו 
וד־ ירי  חטיפה,  פיגועי  מימוש 
לחימה  אמצעי  לרכוש  קירה, 
נוספים  פעילים  ולגייס  ולאתר 

לביצוע פעולות טרור.

משאית נתקעה על פסי הרכבת; 
הרכבת הספיקה לבלום

 מערכות ההתראה עדכנו בזמן אמת את פיקוד הרכבות הארצי ◆ נהג הרכבת 
שהתקרבה הספיק לבצע בלימת חירום 

מ‡: מ. יו„
משאית נתקעה אתמול על 
פסי הרכבת סמוך לאשדוד, דקות 
נוסעים  שרכבת  לפני  בודדות 

עברה במקום.
המ־ ההתראה,  מערכות 
תזוזה  מעקב  במצלמות  צוידות 
את  אמת  בזמן  עדכנו   (VMD)
ואלו  הארצי  הרכבות  פיקוד 
נהג הרכבת שהתקרבה  שבאזור. 
ול־ חירום  בלימת  לבצע  הספיק 

עכב את כניסת הרכבת למפגש.
עם  יחד  המפגש  מפקח 
דרך  ומשתמשי  הבוקר  סיירי 
שנקלעו למקום, סייעו לנהג המ־
שאית להזיז אותה מהפסים. בשל 
האירוע נרשמו עיכובים של כמה 

דקות בתנועת הרכבות באזור.
הבטיחו־ המעגלים  "כל 
מהמפקחים  כנדרש,  פעלו  תיים 
המצ־ למערכות  ועד  והסיירים 
תח־ אין  אך  וההתראה,  למות 
מדגישה  הנהגים",  לזהירות  ליף 
משמ־ אחראית  אלקבץ,  אורטל 

ומפעילת  הבטיחות  במוקד  רת 
נתקלים  "אנו   .VMD מצלמות 
בנהגים רבים שממהרים אל תוך 
יש  במעבר.  ומתעכבים  המפגש 
לזכור שמרחק עצירה של רכבת 
קוראת  אני  קילומטר.  עד  הוא 
בשיקול  ולפעול  להאט  לנהגים 

דעת לפני חציית פסי רכבת".
אוראל  המפגש,  מפקח 
מורחי, אמר: "אנו מתגברים את 
המפגש בשעות הבוקר העמוסות 
כאלה.  לאירועים  מחשש  בדיוק 
החירום  למוקד  המיידי  הדיווח 

של הרכבת, והעברת המידע בזמן 
אמת לנהג- מנעו אסון".

מפגש  כי  מציינים  ברכבת 
לטו־ בקרוב  להיסגר  צפוי  זה 
שמבוצעת  מפלסית  הפרדה  בת 
מפרויקט  כחלק  זאת,  באזור. 
אסטרטגי לסגירת מפגשי כביש־
משרד  ידי  על  המובל  מסילה, 
רכבת  ידי  על  ומבוצע  התחבורה 
ישראל וחברות תשתית נוספות. 
מאז 2005 נסגרו קרוב ל-70 מפ־
גשי מסילה, כחצי מכמות המפג־

שים הפעילים בשנה זו.

ישראל משתתפת בקואליציה הבינלאומית 
לאבטחת כלי השיט במפרץ הפרסי

 ישראל תצטרף לנסיכויות המפרץ במהלך האמריקני שנועד להגן על מעבר 
מכליות הגז והנפט במיצרי הורמוז מפני הכוחות האיראניים 

מ‡: מ. יו„
פעיל  חלק  נוטלת  ישראל 
המת־ הבינלאומית  בקואליציה 
במ־ השיט  כלי  לאבטחת  גבשת 
עור  קרם  המהלך  הפרסי.  פרץ 
הממשלה  ראש  בהובלת  וגידים 
הדוקים  בקשרים  שמצוי  נתניהו, 
את  שמטפח  טראמפ  ממשל  עם 
ההתקרבות הישראלית לנסיכויות 

המפרץ הפרסי.
מספר  לפני  הודיע  הפנטגון 
 Operation" מבצע  על  שבועות 
Sentinel", לאבטחת המעבר של 
מכליות הגז והנפט במיצרי הורמוז 
או  מעצר  מפני  מנדב,  אל  ובאב 
חטיפה על ידי הכוחות האיראניים 

באזור.
של  החדש  ההגנה  שר 
בשבוע  אמר  אספר,  מרק  ארה"ב, 
כי  לתפקיד  כניסתו  עם  שעבר 
העדי־ סדר  בראש  נמצא  המבצע 
היא  המבצע  "מטרת  שלו.  פויות 
למנוע הסלמה על ידי הרתעה – כל 
פרובוקציה שאינה נחוצה שתוביל 

לקונפליקט בלתי נחוץ".
אמרי־ שספינה  נחשוב  "אם 
קנית עשויה להיות תחת איום כל־
שהוא – נעצרת או נתפסת – נרצה 
לוודא  לנו את הכלים  לוודא שיש 

שזה לא קורה", הסביר אספר.
הודיעו  וצרפת  בריטניה  גם 

הס־ לאבטחת  משלהן  מבצע  על 
מדינות  לגייס  מנסות  והן  פינות, 
חטי־ הוא  הרקע  בעולם.  נוספות 
פת שתי ספינות על ידי משמרות 
בחודשיים  איראן  של  המהפכה 

האחרונים.
כי  נודע  היום"  ל"ישראל 
נסיכויות המפרץ הפרסי הצטרפו 
בפרופיל  אך  האמריקני,  למהלך 
שות־ הזו  לקואליציה  וכי  נמוך 
נערכה  ההתקפה  ישראל.  גם  פה 
כוחות  על  שבועיים  לפני  בשבת 
לא  גורם  ואף  בעיראק,  איראניים 
לה־ סביר  אחריות.  עליה  נטל 
לפעילות  קשורה  שההתקפה  ניח 
הזרה  בתקשורת  אך  הקואליציה 
שביצעה  היא  ישראל  כי  דווח 

אותה.
המודיעין  זרועות  בנוסף, 
שוטף  באופן  אוספות  ישראל  של 

הפרסי  במפרץ  הנעשה  על  מידע 
מראש  לגלות  מנת  על  ובסביבתו, 
איראן.  של  תוקפניות  כוונות 
בעת הצורך הן מעבירות אזהרות 
לחברות הקואליציה או למדינות 

הרלוונטיות.
הפעילות הישראלית בתחום 
עם  הקשרים  לחיזוק  תורמת  זה 
נסיכויות המפרץ הפרסי, שנוכחות 
תרומת  את  ישיר  באופן  לראות 

ישראל לביטחון הלאומי שלהן.
על פי דיווחים שונים, יש־
לפני  שהעבירה  זו  הייתה  ראל 
חודשיים לארה"ב את המידע על 
בכוחות  לפגוע  איראן  כוונה של 
אמריקנים במפרץ הפרסי  - מה 
המטו־ נושאת  לשיגור  שהוביל 
כז־ לאזור.  הצי השישי  סים של 
הפילו  האיראניים  בהמשך  כור, 

מל"ט אמריקני.
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הותר אתמול לפרסום:

 שב"כ סיכל פיגוע תופת של 
חמאס בירושלים

כוחות הביטחון עצרו לפני כחודשיים בחברון מחבל, שהסגיר בעת מעצרו 
מטען חבלה במשקל שלושה קילוגרמים וחשף מעבדת חבלה מאולתרת שבנה 
◆ עוד דווח כי אחד המתכננים של הפיגוע הוא תושב עזה, ששוחרר בעסקת 

שליט

מ‡: מ. יו„ 
הכללי  הביטחון  שירות 
בשיתוף עם צה"ל ומשטרת יש־
ראל סיכלו פיגוע תופת שחמאס 
ידי  על  בירושלים  לבצע  תכנן 
הביטחון  כוחות  מתאבד.  מחבל 
בח־ האחרון  יוני  בחודש  עצרו 
ברון את תאמר ראג'ח רג'בי בן 
הפו־ במכללת  סטודנט  ה-22, 

כחבר  המוכר  בעיר,  ליטכניק 
חמאס.  מטעם  הפועל  בארגון 
רג'בי הסגיר בעת מעצרו מטען 
קילוגר־ שלושה  במשקל  חבלה 
מים, שיועד לפיגוע תופת וחשף 
מעבדת חבלה מאולתרת שבנה.
המת־ אחד  כי  דווח  עוד 
בירושלים  הפיגוע  של  כננים 
אלעוק,  רמזי  עזה  תושב  הוא 
ששוחרר בעסקת שליט. בחקי־
רתו של רג'בי עלה כי הוא גוייס 
מרצועת  חמאס  פעילי  ידי  על 
עזה והוכשר לייצור חומרי נפץ 
דרך האינטרנט. ההכשרה כללה 

תדרוך מפורט לגבי רכישת הר־
חומר  לייצור  הנדרשים  כיבים 
הנפץ ואופן ייצורו. בנוסף, רג'בי 
יוסף  ללימודים  חברו  את  גייס 
ברכישת  לו  סייע  אשר  אטרש, 
המ־ לייצור  הנדרשים  הרכיבים 

טען.
נח־ האחרונים  בשבועות 
שפו באזור יהודה ושומרון כמה 
חוליות צבאיות של חמאס, אשר 

הצבאית  הזרוע  בהכוונת  פעלו 
ותכ־ עזה  ברצועת  הארגון  של 
ננו להוציא לפועל פיגועים נגד 
של  ומטרות  ישראליות  מטרות 
הפעילים  הפלסטינית.  הרשות 
לטובת  חוליות  להקים  הונחו 
וד־ ירי  חטיפה,  פיגועי  מימוש 
לחימה  אמצעי  לרכוש  קירה, 
נוספים  פעילים  ולגייס  ולאתר 

לביצוע פעולות טרור.

משאית נתקעה על פסי הרכבת; 
הרכבת הספיקה לבלום

 מערכות ההתראה עדכנו בזמן אמת את פיקוד הרכבות הארצי ◆ נהג הרכבת 
שהתקרבה הספיק לבצע בלימת חירום 

מ‡: מ. יו„
משאית נתקעה אתמול על 
פסי הרכבת סמוך לאשדוד, דקות 
נוסעים  שרכבת  לפני  בודדות 

עברה במקום.
המ־ ההתראה,  מערכות 
תזוזה  מעקב  במצלמות  צוידות 
את  אמת  בזמן  עדכנו   (VMD)
ואלו  הארצי  הרכבות  פיקוד 
נהג הרכבת שהתקרבה  שבאזור. 
ול־ חירום  בלימת  לבצע  הספיק 

עכב את כניסת הרכבת למפגש.
עם  יחד  המפגש  מפקח 
דרך  ומשתמשי  הבוקר  סיירי 
שנקלעו למקום, סייעו לנהג המ־
שאית להזיז אותה מהפסים. בשל 
האירוע נרשמו עיכובים של כמה 

דקות בתנועת הרכבות באזור.
הבטיחו־ המעגלים  "כל 
מהמפקחים  כנדרש,  פעלו  תיים 
המצ־ למערכות  ועד  והסיירים 
תח־ אין  אך  וההתראה,  למות 
מדגישה  הנהגים",  לזהירות  ליף 
משמ־ אחראית  אלקבץ,  אורטל 

ומפעילת  הבטיחות  במוקד  רת 
נתקלים  "אנו   .VMD מצלמות 
בנהגים רבים שממהרים אל תוך 
יש  במעבר.  ומתעכבים  המפגש 
לזכור שמרחק עצירה של רכבת 
קוראת  אני  קילומטר.  עד  הוא 
בשיקול  ולפעול  להאט  לנהגים 

דעת לפני חציית פסי רכבת".
אוראל  המפגש,  מפקח 
מורחי, אמר: "אנו מתגברים את 
המפגש בשעות הבוקר העמוסות 
כאלה.  לאירועים  מחשש  בדיוק 
החירום  למוקד  המיידי  הדיווח 

של הרכבת, והעברת המידע בזמן 
אמת לנהג- מנעו אסון".

מפגש  כי  מציינים  ברכבת 
לטו־ בקרוב  להיסגר  צפוי  זה 
שמבוצעת  מפלסית  הפרדה  בת 
מפרויקט  כחלק  זאת,  באזור. 
אסטרטגי לסגירת מפגשי כביש־
משרד  ידי  על  המובל  מסילה, 
רכבת  ידי  על  ומבוצע  התחבורה 
ישראל וחברות תשתית נוספות. 
מאז 2005 נסגרו קרוב ל-70 מפ־
גשי מסילה, כחצי מכמות המפג־

שים הפעילים בשנה זו.

ישראל משתתפת בקואליציה הבינלאומית 
לאבטחת כלי השיט במפרץ הפרסי

 ישראל תצטרף לנסיכויות המפרץ במהלך האמריקני שנועד להגן על מעבר 
מכליות הגז והנפט במיצרי הורמוז מפני הכוחות האיראניים 

מ‡: מ. יו„
פעיל  חלק  נוטלת  ישראל 
המת־ הבינלאומית  בקואליציה 
במ־ השיט  כלי  לאבטחת  גבשת 
עור  קרם  המהלך  הפרסי.  פרץ 
הממשלה  ראש  בהובלת  וגידים 
הדוקים  בקשרים  שמצוי  נתניהו, 
את  שמטפח  טראמפ  ממשל  עם 
ההתקרבות הישראלית לנסיכויות 

המפרץ הפרסי.
מספר  לפני  הודיע  הפנטגון 
 Operation" מבצע  על  שבועות 
Sentinel", לאבטחת המעבר של 
מכליות הגז והנפט במיצרי הורמוז 
או  מעצר  מפני  מנדב,  אל  ובאב 
חטיפה על ידי הכוחות האיראניים 

באזור.
של  החדש  ההגנה  שר 
בשבוע  אמר  אספר,  מרק  ארה"ב, 
כי  לתפקיד  כניסתו  עם  שעבר 
העדי־ סדר  בראש  נמצא  המבצע 
היא  המבצע  "מטרת  שלו.  פויות 
למנוע הסלמה על ידי הרתעה – כל 
פרובוקציה שאינה נחוצה שתוביל 

לקונפליקט בלתי נחוץ".
אמרי־ שספינה  נחשוב  "אם 
קנית עשויה להיות תחת איום כל־
שהוא – נעצרת או נתפסת – נרצה 
לוודא  לנו את הכלים  לוודא שיש 

שזה לא קורה", הסביר אספר.
הודיעו  וצרפת  בריטניה  גם 

הס־ לאבטחת  משלהן  מבצע  על 
מדינות  לגייס  מנסות  והן  פינות, 
חטי־ הוא  הרקע  בעולם.  נוספות 
פת שתי ספינות על ידי משמרות 
בחודשיים  איראן  של  המהפכה 

האחרונים.
כי  נודע  היום"  ל"ישראל 
נסיכויות המפרץ הפרסי הצטרפו 
בפרופיל  אך  האמריקני,  למהלך 
שות־ הזו  לקואליציה  וכי  נמוך 
נערכה  ההתקפה  ישראל.  גם  פה 
כוחות  על  שבועיים  לפני  בשבת 
לא  גורם  ואף  בעיראק,  איראניים 
לה־ סביר  אחריות.  עליה  נטל 
לפעילות  קשורה  שההתקפה  ניח 
הזרה  בתקשורת  אך  הקואליציה 
שביצעה  היא  ישראל  כי  דווח 

אותה.
המודיעין  זרועות  בנוסף, 
שוטף  באופן  אוספות  ישראל  של 

הפרסי  במפרץ  הנעשה  על  מידע 
מראש  לגלות  מנת  על  ובסביבתו, 
איראן.  של  תוקפניות  כוונות 
בעת הצורך הן מעבירות אזהרות 
לחברות הקואליציה או למדינות 

הרלוונטיות.
הפעילות הישראלית בתחום 
עם  הקשרים  לחיזוק  תורמת  זה 
נסיכויות המפרץ הפרסי, שנוכחות 
תרומת  את  ישיר  באופן  לראות 

ישראל לביטחון הלאומי שלהן.
על פי דיווחים שונים, יש־
לפני  שהעבירה  זו  הייתה  ראל 
חודשיים לארה"ב את המידע על 
בכוחות  לפגוע  איראן  כוונה של 
אמריקנים במפרץ הפרסי  - מה 
המטו־ נושאת  לשיגור  שהוביל 
כז־ לאזור.  הצי השישי  סים של 
הפילו  האיראניים  בהמשך  כור, 

מל"ט אמריקני.
03-3746217
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  לחצו כאן

להורדת הפרוספקט

 להזמנות

לחצו כאן
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אובמה תקף במרומז את טראמפ
אובמה קרא לעם האמריקני לדחות מנהיגים שמלבינים גזענות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא ארה"ב לשעבר, ברק אובמה, 
תקף את מחליפו בתפקיד, הנשיא הנו־
כחי דונלד טראמפ, ברקע אירועי הירי 

באחד  כאשר  ובאוהיו,  בטקסס  הקשים 
שהתנגד  אדם  זה  היה  לפחות  המקרים 

להגירה אל תוך ארה"ב. 
הנשיא  שפרסם  נדירה  בהצהרה 
פו־ בעניינים  מלעסוק  שנמנע  לשעבר, 

ליטיים מאז שעזב את תפקידו, נכתב כי 
על הציבור האמריקאי "לדוחות מנהיגים 
ששפתם ניזונה מאווירה של שנאה ופחד 

או כאלה שמלבינים גזענות".

מצרים: 19 הרוגים 
בפיגוע שאירע סמוך 

לבית חולים
נשיא מצרים כינה את הפיגוע "פעולת טרור פחדנית"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
חזם  בתנועת  פעיל 
האחים  עם  מזוהה  אשר 
המוסלמים במצרים נעצר 
בפיגוע  למעורבות  בחשד 
ביום  שהתבצע  הקטלני 
בסמוך  השבוע  ראשון 

לבית חולים במרכז העיר 
קהיר. 

 19 נרצחו  בפיגוע 
שלושים  עוד  אדם.  בני 
בדרגות  נפגעו  אדם  בני 
כן,  כמו  שונות.  פציעה 
נגרם נזק לרכבים שעמדו 

באזור הפיצוץ וכן למבנים 
מסביב לבית החולים. 

מצרים,  נשיא 
א-סיסי,  אל-פתח  עבד 
כי  ואמר  לפיגוע  התייחס 
טרור  ב"פעולת  מדובר 

פחדנית".

ארדואן: לא מאמין שטראמפ 
ידרדר את היחסים בגלל 

העסקה עם רוסיה
לדבריו, אין עדות לכך שהמערכת הרוסית עשויה לפגוע 

במטוסי הקרב האמריקנים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טורקיה,  נשיא 
רג'יפ טאיפ ארדואן, אמר 
שנשיא  מאמין  אינו  כי 
ארה"ב דונלד טראמפ יד־
רדר את היחסים עם טור־
קיה בגלל עסקת הענק עם 
מערכת  לרכישת  רוסיה 

היירוט אס-400, מהלך לו 
מתנגדת וושינגטון.

עדות  שום  "אין 
 S-400-ה שמערכת  לכך 
במטוסי  תפגע  הרוסית 
F-35 או בנאט"ו", הוסיף 
ארדואן בהתייחס לטענות 
אמריקנים  גורמים  של 

הרוסית  המערכת  לפיהם 
עלולה לפגוע בכוחה הצ־
באי של נאט"ו בה טורקיה 
של  ובסודיותם  חברה, 
במקרה  האף-35,  מטוסי 
לטורקיה  יימכרו  שאלו 
ויפעלו בסנכרון עם מער־

כת היירוט הרוסית. 
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ִבישַׁת ֶהָעוֹן.  ה זוֹ ְוִהיא סוֹד כְּ ִמדָּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעם ִיְשָׂרֵאל בְּ דוֹׁש בָּ ֲהֵרי ַהקָּ

ְכִלית ִלְכנֹס ְלָפָניו  ּה ּובוֵֹקַע ְועוֶֹלה ַעד ֵאין תַּ ְצוֹת ִהיא ְכפַֹרַחת ָעָלָתה ִנצָּ ה ַהמִּ י ִהנֵּ כִּ

ִדְכִתיב  ְנסּו כְּ א ִיכָּ לֹּ ְבשָׁם שֶׁ א כֹּ ִניָסה שָׁם ח"ו ֶאלָּ ַרְך ָאְמָנם ָהֲעוֹנוֹת ֵאין ָלֶהם כְּ ִיְתבָּ

ִניָמה.  ן ֵאין ֶהָעוֹן ִנְכָנס פְּ ְמגּוְרָך ָרע ִאם כֵּ ים ה, ה) "לֹא ְיֻגְרָך ָרע" - לֹא ָיגּור בִּ ִהלִּ (תְּ

ֵהם ְלָפָניו ִיְת־ ֵני שֶׁ ין לט.) ִמפְּ א" (ִקּדּושִׁ ַהאי ָעְלָמא ֵליכָּ ַעם ֶזה "ְשַׂכר ִמְצָוה בְּ ּוִמטַּ

ל ָהעוָֹלם ֵאינוֹ  ִמי ַוֲהֵרי כָּ שְׁ עוָֹלם גַּ ָפָניו ָשָׂכר רּוָחִני בָּ לְּ ה שֶׁ ן לוֹ ִממַּ ַרְך ְוַהֵאיְך ִיתֵּ בָּ

ל ִמְצוֹת,  ח שַֹׁחד שֶׁ ַעם ֶזה לֹא ִיקַּ ר ְלָפָניו. ּוִמטַּ ַדאי ְלִמְצָוה ַאַחת ּוְלקוַֹרת רּוַח ֲאשֶׁ כְּ

ִעים ִמְצוֹת ְוֶעֶשׂר ֲעֵברוֹת ִנ־ רּוְך הּוא אוֵֹמר ָעָשׂה ַאְרבָּ דוֹׁש בָּ ֶזה, ֵאין ַהקָּ שָׁל בָּ ַהמָּ

מּור ְוָעָשׂה  יק גָּ א ֲאִפּלּו ַצדִּ ֶעֶשׂר ַחס ְושָׁלוֹם ֶאלָּ ים ִמְצוֹת ְוֵיְלכּו ֶעֶשׂר בְּ ֲארּו שְׁלֹשִׁ שְׁ

ל  ְך ְיַקבֵּ ה חֹבוֹ ְוַאַחר כָּ ַרצֶּ יְּ ִאּלּו ָשַׂרף ֶאת ַהּתוָֹרה ַעד שֶׁ ֲעֵבָרה ַאַחת ּדוֶֹמה ְלָפָניו כְּ

ֵאינוֹ  יִקים שֶׁ דִּ רּוְך הּוא ִעם ַהצַּ דוֹׁש בָּ דוֹל שֶׁעוֶֹשׂה ַהקָּ ל ִמְצוָֹתיו. ְוֶזה ֶחֶסד גָּ ְשַׂכר כָּ

ה ֵמֶהן  ַרְך, ְוַהֵאיְך ְיַנכֶּ ְצוֹת ֲחׁשּובוֹת ְמאֹד ּוִמְתַעּלוֹת ַעד ְלָפָניו ִיְתבָּ ַהמִּ ֵני שֶׁ ה ִמפְּ ְמַנכֶּ

ְצוֹת ְשָׂכָרן  ְבֶזה, ְוַהמִּ ם - ֵמַהנִּ יִהנֹּ י ְשַׂכר ָהֲעֵבָרה הּוא ֵמֵחֶלק ַהגֵּ ִביל ָהֲעֵברוֹת כִּ שְׁ בִּ

רּוְך הּוא ּגוֶֹבה חוֹב  דוֹׁש בָּ א ַהקָּ ַצד ֵאּלּו ֶאלָּ ה ֵאּלּו בְּ ִכיָנה, ַהֵאיְך ְיַנכֶּ ד ִזיו שְׁ ְכבָּ ֵמַהנִּ

ִרים  בְּ ֵאין ָהֲעוֹנוֹת ִמְתגַּ ׁש ֲעוֹנוֵֹתינּו שֶׁ נּו ִיְכבֹּ ְצוֹת. ְוַהיְּ ל ַהמִּ יר ְשַׂכר כָּ ָהֲעֵברוֹת ּוַמְשׂכִּ

יַח  גִּ ְנסּו ִעם ֱהיוֹת שֶׁהּוא ַמשְׁ א ִיְתַעּלּו ְולֹא ִיכָּ לֹּ א ּכוֵֹבׁש אָֹתם שֶׁ ִמְצוֹת ֶאלָּ ְלָפָניו כְּ

א ּפוֵֹרַח ְועוֶֹלה ַעד  ּכוְֹבׁשוֹ ֶאלָּ ל ֶזה ַהּטוֹב ֵאינוֹ  ְרֵכי ִאיׁש ַהּטוֹב ְוָהָרע ִעם כָּ ַעל דַּ

ה  ד ַוֲעוֹנוֹת ֵאין ָלֶהם ְסֻגלָּ ְנָין ּוְלבּוׁש ִנְכבָּ ּנּו בִּ ִמְצָוה ְוִנְבֶנה ִממֶּ ִלְמאֹד ְוִנְכָלל ִמְצָוה בְּ

ִניָמה. ְנסּו פְּ א ַיְצִליחּו ַהְצָלָחה זוֹ ְולֹא ִיכָּ לֹּ א ּכוֵֹבׁש אָֹתם שֶׁ זוֹ ֶאלָּ

ְזּכוֹר ָרָעתוֹ  ׁש טוַֹבת ֲחֵברוֹ ַויִּ א ִיְכבֹּ לֹּ ּה שֶׁ ה זוֹ ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַנֵהג בָּ ַאף ִמדָּ

ְמגּורוֹ ָרע ְוִתְהֶיה  ֵחהּו ְוַיְזִניֵחהּו ְולֹא ָיגּור בִּ כָּ שְׁ ׁש ֵהַרע ַויִּ ה ִיְכבֹּ ַרבָּ א ַאדְּ ְגָמָלהּו ֶאלָּ שֶׁ

ָעָשׂה  ֲעִשׂים שֶׁ ל ַהמַּ יר לוֹ ַעל כָּ ר לוֹ ַהּטוָֹבה ְוַיְגבִּ ִמיד ְלָפָניו ְוִיְזכֹּ ַהּטוָֹבה ְסדּוָרה תָּ

ח ַהּטוָֹבה  כַּ ְויֹאַמר ִאם ָעָשׂה ִלי טוָֹבה ֲהֵרי ָעָשׂה ִלי ָרָעה ְוִישְׁ ִלּבוֹ  ה בְּ לוֹ ְולֹא ְיַנכֶּ

ּיּוַכל ְוַהּטוָֹבה ֶאל ַיְזִניָחּה ְלעוָֹלם  ֶרְך ִרּצּוי שֶׁ ל דֶּ ה כָּ ָרָעה ִיְתַרצֶּ א בְּ לֹא ַיֲעֶשׂה ֵכן ֶאלָּ

רּוְך הּוא ּכוֵֹבׁש  דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֶדֶרְך שֶׁ ּיּוַכל כְּ ל ַמה שֶׁ ין ֵעיָניו ְוַיֲעִלים ֵעינוֹ ִמן ָהָרָעה כָּ ִמבֵּ

י:  ְדֵפַרשְׁתִּ ֲעוֹנוֹת כִּ

ו לחודש

פקיסטן: נעשה את כל מה שנדרש 
כדי להגן על חבל קשמיר

הודו הודיעה על הפקעת המעמד המיוחד שהיה לחבל קשמיר עד כה

מ‡ ‡ברהם ויסמן 
קש־ בחבל  ההתחממות 
הזהיר  פקיסטן  צבא  מפקד  מיר: 
כי הכוחות המזוינים של  אתמול 
כדי  שנדרש  מה  כל  יעשו  ארצו 
קשמיר.  חבל  תושבי  על  להגן 
כדי  האמצעים  בכל  "נשתמש 
להגן על קשמיר", אמר המפקד, 

קמר ג'וואיד באג'ווה.
פקיסטן  "צבא  לדבריו, 

לצד  הסוף  עד  בנחישות  עומד 
תושבי קשמיר במאבקם הצודק. 
נשתמש  ואנחנו  מוכנים  אנחנו 
ביחס  לנו  שיש  האמצעים  בכל 

לזה". 
כזכור, ממשלת הודו עוררה 
סערה כאשר ביטלה את המעמד 
קשמיר  למחוז  שהיה  המיוחד 
כך  בעקבות  המדינה.  שבצפון 
צבא  בין  קרבות  במקום  פרצו 
הקרבות  פקיסטן.  לצבא  הודו 

מתמקדות כעת במחוז סנדרבני.

דיווח: 

יעד איראני הותקף על גבול 
סוריה-עיראק

בתקופה האחרונה דווח על שתי תקיפות ישראליות בעיראק

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הות־ עיראק  סוריה  בגבול 
שהותקף  היעד  איראני.  יעד  קף 
שעל  א-זור  דיר  במחוז  ממוקם 
הפ־ אלו  הסורי-עיראקי.  הגבול 
לת־ בנוגע  כה  עד  רטים שנודעו 

קיפה המסתורית, שלא ברור מי 
האחראי לה. לא דווח על נפגעים 
דיווח,  לפי  זאת,  עם  נזק.  על  או 
את  שתקפו  אלו  היו  מטוסים 
העמדות האיראניות, מה שעשוי 
המאשימה  האצבע  את  להפנות 

לעברה של ישראל.

בתקופה האחרונה דווח על 
שתי תקיפות על יעדים איראנים 
דווח  אף  לכך  במקביל  בעיראק. 
צבאי  בבסיס  פנימי  אירוע  על 
 28 של  למותם  שהוביל  סורי 

חיילים. 
 

איראן: חשפנו פצצה בעלת 
כנפיים מתקפלות
סולימאני נפגש עם שר החוץ האיראני זריף

מ‡ ‡ברהם ויסמן
איראן ממשיכה להציג חי־
דושים צבאיים. הפעם היה זה שר 
חאתמי,  עמיר  האיראני,  ההגנה 
אשר חשף כי ארצו ייצרה פצצה 

מתקפלות.  כנפיים  בעלת  חכמה 
בעלת  תהיה  החדשה  הפצצה 
יכולות  תציג  וכן  נרחב  טווח 

גבוהות בתחום הניווט והדיוק. 
 בתוך כך, מפקד משמרות 

המהפכה האיראנים נפגש עם שר 
ג'אווד  מוחמד  איראן,  של  החוץ 
זריף  את  חיזק  סולימאני  זריף. 
האמריקניות  הסנקציות  ברקע 

שהוטלו עליו. 

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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ִבישַׁת ֶהָעוֹן.  ה זוֹ ְוִהיא סוֹד כְּ ִמדָּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעם ִיְשָׂרֵאל בְּ דוֹׁש בָּ ֲהֵרי ַהקָּ

ְכִלית ִלְכנֹס ְלָפָניו  ּה ּובוֵֹקַע ְועוֶֹלה ַעד ֵאין תַּ ְצוֹת ִהיא ְכפַֹרַחת ָעָלָתה ִנצָּ ה ַהמִּ י ִהנֵּ כִּ

ִדְכִתיב  ְנסּו כְּ א ִיכָּ לֹּ ְבשָׁם שֶׁ א כֹּ ִניָסה שָׁם ח"ו ֶאלָּ ַרְך ָאְמָנם ָהֲעוֹנוֹת ֵאין ָלֶהם כְּ ִיְתבָּ

ִניָמה.  ן ֵאין ֶהָעוֹן ִנְכָנס פְּ ְמגּוְרָך ָרע ִאם כֵּ ים ה, ה) "לֹא ְיֻגְרָך ָרע" - לֹא ָיגּור בִּ ִהלִּ (תְּ

ֵהם ְלָפָניו ִיְת־ ֵני שֶׁ ין לט.) ִמפְּ א" (ִקּדּושִׁ ַהאי ָעְלָמא ֵליכָּ ַעם ֶזה "ְשַׂכר ִמְצָוה בְּ ּוִמטַּ

ל ָהעוָֹלם ֵאינוֹ  ִמי ַוֲהֵרי כָּ שְׁ עוָֹלם גַּ ָפָניו ָשָׂכר רּוָחִני בָּ לְּ ה שֶׁ ן לוֹ ִממַּ ַרְך ְוַהֵאיְך ִיתֵּ בָּ

ל ִמְצוֹת,  ח שַֹׁחד שֶׁ ַעם ֶזה לֹא ִיקַּ ר ְלָפָניו. ּוִמטַּ ַדאי ְלִמְצָוה ַאַחת ּוְלקוַֹרת רּוַח ֲאשֶׁ כְּ

ִעים ִמְצוֹת ְוֶעֶשׂר ֲעֵברוֹת ִנ־ רּוְך הּוא אוֵֹמר ָעָשׂה ַאְרבָּ דוֹׁש בָּ ֶזה, ֵאין ַהקָּ שָׁל בָּ ַהמָּ

מּור ְוָעָשׂה  יק גָּ א ֲאִפּלּו ַצדִּ ֶעֶשׂר ַחס ְושָׁלוֹם ֶאלָּ ים ִמְצוֹת ְוֵיְלכּו ֶעֶשׂר בְּ ֲארּו שְׁלֹשִׁ שְׁ

ל  ְך ְיַקבֵּ ה חֹבוֹ ְוַאַחר כָּ ַרצֶּ יְּ ִאּלּו ָשַׂרף ֶאת ַהּתוָֹרה ַעד שֶׁ ֲעֵבָרה ַאַחת ּדוֶֹמה ְלָפָניו כְּ
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ו לחודש

פקיסטן: נעשה את כל מה שנדרש 
כדי להגן על חבל קשמיר

הודו הודיעה על הפקעת המעמד המיוחד שהיה לחבל קשמיר עד כה

מ‡ ‡ברהם ויסמן 
קש־ בחבל  ההתחממות 
הזהיר  פקיסטן  צבא  מפקד  מיר: 
כי הכוחות המזוינים של  אתמול 
כדי  שנדרש  מה  כל  יעשו  ארצו 
קשמיר.  חבל  תושבי  על  להגן 
כדי  האמצעים  בכל  "נשתמש 
להגן על קשמיר", אמר המפקד, 

קמר ג'וואיד באג'ווה.
פקיסטן  "צבא  לדבריו, 

לצד  הסוף  עד  בנחישות  עומד 
תושבי קשמיר במאבקם הצודק. 
נשתמש  ואנחנו  מוכנים  אנחנו 
ביחס  לנו  שיש  האמצעים  בכל 

לזה". 
כזכור, ממשלת הודו עוררה 
סערה כאשר ביטלה את המעמד 
קשמיר  למחוז  שהיה  המיוחד 
כך  בעקבות  המדינה.  שבצפון 
צבא  בין  קרבות  במקום  פרצו 
הקרבות  פקיסטן.  לצבא  הודו 

מתמקדות כעת במחוז סנדרבני.

דיווח: 

יעד איראני הותקף על גבול 
סוריה-עיראק

בתקופה האחרונה דווח על שתי תקיפות ישראליות בעיראק

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הות־ עיראק  סוריה  בגבול 
שהותקף  היעד  איראני.  יעד  קף 
שעל  א-זור  דיר  במחוז  ממוקם 
הפ־ אלו  הסורי-עיראקי.  הגבול 
לת־ בנוגע  כה  עד  רטים שנודעו 

קיפה המסתורית, שלא ברור מי 
האחראי לה. לא דווח על נפגעים 
דיווח,  לפי  זאת,  עם  נזק.  על  או 
את  שתקפו  אלו  היו  מטוסים 
העמדות האיראניות, מה שעשוי 
המאשימה  האצבע  את  להפנות 

לעברה של ישראל.

בתקופה האחרונה דווח על 
שתי תקיפות על יעדים איראנים 
דווח  אף  לכך  במקביל  בעיראק. 
צבאי  בבסיס  פנימי  אירוע  על 
 28 של  למותם  שהוביל  סורי 

חיילים. 
 

איראן: חשפנו פצצה בעלת 
כנפיים מתקפלות
סולימאני נפגש עם שר החוץ האיראני זריף

מ‡ ‡ברהם ויסמן
איראן ממשיכה להציג חי־
דושים צבאיים. הפעם היה זה שר 
חאתמי,  עמיר  האיראני,  ההגנה 
אשר חשף כי ארצו ייצרה פצצה 

מתקפלות.  כנפיים  בעלת  חכמה 
בעלת  תהיה  החדשה  הפצצה 
יכולות  תציג  וכן  נרחב  טווח 

גבוהות בתחום הניווט והדיוק. 
 בתוך כך, מפקד משמרות 

המהפכה האיראנים נפגש עם שר 
ג'אווד  מוחמד  איראן,  של  החוץ 
זריף  את  חיזק  סולימאני  זריף. 
האמריקניות  הסנקציות  ברקע 

שהוטלו עליו. 

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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טורקמניסטן: הנשיא הכחיש 
את השמועות על מותו

המנהיג תועד מטייל ב"שער הגיהנום"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
גורב־ טורקמניסטן  נשיא 
לה־ נאלץ  ברדימוחמדוב  נגולי 

מותו,  על  השמועות  את  כחיש 
לאחר שלא נראה בציבור במשך 
שהוביל  מה  שבועות,  מספר 

לגל של שמועות על מותו. 
התקשורת  בכלי 
פרסמו  המדינה  של  הממלכתי 
של  הקיץ  מחופשת  תמונות 
"שער  המכונה  באזור  הנשיא 
הגיהנום". מדובר באתר הכולל 
כבר  אש  בוערת  שבו  מכתש 

עשרות שנים.
ה-62  בן  ברדימוחמדוב 
ביד  טורקמינסטן  על  שולט 
תשס"ו  משנת  החל  קשה 
(2006). מדינתו, שבעבר הייתה 
חלק מברית המועצות, מייצאת 

גז לרוסיה ולסין. 

סין משיבה לתכנית האמריקנית: 
לא נעמוד מנגד אם תציבו 

סוללות טילים באסיה  
רוסיה הצהירה כי תגיב לצעד האמריקני בצעד דומה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
סין הצהירה כי לא תעמוד 
מנגד אם ארה"ב תפרוס סוללות 
בי־ לטווח  בליסטיים  טילים  של 
שבא־ האינדו-פסיפי  באזור  נוני 
מגיעה  הסינית  ההצהרה  סיה. 

ארה"ב  של  הודעתה  בעקבות 
טילים  להציב  שבכוונתה  כך  על 
שכאלו באסיה, זאת כדי להתמו־
דד עם כוחה העולה של סין בא־
זור. לדברי מזכיר ההגנה האמרי־
קני מרק אספר, ארה"ב מעוניינת 
לבצע את המהלך כבר בחודשים 

הקרובים.
כי  נאמר  סין  של  בהודעה 
היא אף תפעל למנוע את המהלך 
האמריקני. מי שעוד הגיבה למה־
אשר  רוסיה  היא  האמריקני  לך 

הודיעה כי תנקוט בצעד דומה. 

ארה"ב נגד וונצואלה: טראמפ 
הקפיא את נכסי ממשלת 

וונצואלה בארה"ב
במקביל לכך הוטלו סנקציות על חברות שונות המזוהות עם ממשלת וונצואלה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נס־ את  הקפיאה  ארה"ב 
הנ־ וונצואלה  ממשלת  של  כיה 
הת־ המהלך  בארה"ב.  מצאים 
כבד  לחצים  ממסע  כחלק  בצע 
משטר  על  ארה"ב  שמפעילה 
הנ־ את  להפיל  במטרה  מדורו 
מהשלטון  הסוציאליסט  שיא 

במדינה  ההנהגה  את  ולהעביר 
האופו־ לידי  אמריקנית  הדרום 
זיציה הזוכה לתמיכת רוב העם 

הוונצואלי. 
הצו הנשיאותי עליו חתם 
במק־ נעשה  טראמפ  הנשיא 
אשר  סנקציות  של  לשורה  ביל 
האחרונים  בחודשים  הוטלו 
נגד חברות שונות המזוהות עם 

ממשלת וונצואלה. 
ניקו־ וונצואלה,  נשיא   
של  איומו  את  דחה  מדורו,  לס 
טרא־ דונלד  האמריקני  הנשיא 
להטיל  שוקל  הוא  שלפיו  מפ, 
נשיא  וונצואלה.  על  ימי  מצור 
כי  בתגובה  הודיע  וונצואלה 
יישארו  וונצואלה  של  "הימים 

פתוחים וחופשיים".

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
מה בן ‡סר, חיים ‡ביע„ 

יחז˜‡ל בין רב˜ה, חנה ב מחה, 
‡נט ב רוזה, ל‡ה פיי‚‡ ב רחל

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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הודיעה כי תנקוט בצעד דומה. 

ארה"ב נגד וונצואלה: טראמפ 
הקפיא את נכסי ממשלת 

וונצואלה בארה"ב
במקביל לכך הוטלו סנקציות על חברות שונות המזוהות עם ממשלת וונצואלה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נס־ את  הקפיאה  ארה"ב 
הנ־ וונצואלה  ממשלת  של  כיה 
הת־ המהלך  בארה"ב.  מצאים 
כבד  לחצים  ממסע  כחלק  בצע 
משטר  על  ארה"ב  שמפעילה 
הנ־ את  להפיל  במטרה  מדורו 
מהשלטון  הסוציאליסט  שיא 

במדינה  ההנהגה  את  ולהעביר 
האופו־ לידי  אמריקנית  הדרום 
זיציה הזוכה לתמיכת רוב העם 

הוונצואלי. 
הצו הנשיאותי עליו חתם 
במק־ נעשה  טראמפ  הנשיא 
אשר  סנקציות  של  לשורה  ביל 
האחרונים  בחודשים  הוטלו 
נגד חברות שונות המזוהות עם 

ממשלת וונצואלה. 
ניקו־ וונצואלה,  נשיא   
של  איומו  את  דחה  מדורו,  לס 
טרא־ דונלד  האמריקני  הנשיא 
להטיל  שוקל  הוא  שלפיו  מפ, 
נשיא  וונצואלה.  על  ימי  מצור 
כי  בתגובה  הודיע  וונצואלה 
יישארו  וונצואלה  של  "הימים 

פתוחים וחופשיים".

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
מה בן ‡סר, חיים ‡ביע„ 

יחז˜‡ל בין רב˜ה, חנה ב מחה, 
‡נט ב רוזה, ל‡ה פיי‚‡ ב רחל

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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רגע 
השיא 

של הקיץ
מלון כינורות מזמין את הקהל הרחב 

למופע מוזיקלי עם מיטב האמנים

להזמנות > 6565* 

חמישי > י»ד אב > 15.8
פתיחת דלתות 20:00 > תחילת המופע 20:30

היכל התרבות 'יד שטרית' ביאליק 15 טבריה

כרטיסים

החל מ-

99

רובי בנט
ותזמורתו

םממנימנמנים
ינו מלומללון כינול

פפע מפ מוזומופעע מפעמולמל

מוטי שטיינמץ

אמן הרגש העולמי

הזמר משה רוזנברג

נעים זמירות

מקהלת ידידים
בניצוחו של יעקב רוטבלט

גורמים בכחול לבן: "התחושה היא שנפרדים יום אחרי הבחירות"
המתיחות במפלגת הכלאיים גברה בעקבות פרסום סרטון ההסתה של לפיד

מ‡: ח. פרנ˜ל
על רקע המתיחות בצמרת כחול לבן 
בעקבות הסרטון שהעלה ביום ראשון יאיר 
הדרך  על  ויעלון  גנץ  של  והביקורת  לפיד 
בה נקט. גורם בכיר במפלגה אמר אתמול 
לבן  בכחול  האווירה  כי  היום'  ל'ישראל 
הגו־ הבחירות".  אחרי  יום  שנפרדים  היא 

רם הוסיף ואמר כי "כחול לבן מעולם לא 
שהיא  סיבה  לזה  ויש  למפלגה  התאחדה 
מאוחדת.  כמפלגה  ולא  כרשימה  רצה 
ראשי הרשימה, בדגש על לפיד, רצו לש־

מור שם את האפשרות ליום שאחרי".
הקודמות  בבחירות  כמו  כי  יצויין 
הבחירות  קמפיין  את  מנהלים  וגנץ  לפיד 

שלו  אנשיו  עם  יושב  גנץ  שונים.  ממטות 
בתל  שונים  במטות  ואשכנזי  יעלון  ושל 

אביב. גנץ בצפון העיר ולפיד בדרום.
גם מערך הדוברות והאסטרטגיה של 
השניים מופרד, ובסביבת גנץ לא אוהבים 
את הידיעה שלפיד מתנהל כמועמד לרא־
שות הממשלה מטעם עצמו וממשיך לנהל 

קמפיין עצמי, שכולל את הזנת התקשורת 
ולא  עצמאית  בקבוצה  שלו  אנשיו  בדרך 
פעולות.  לבן  כחול  קמפיין  עם  מתאם 
"בכלל לא רואים את לפיד במטה הרשמי 
של כחול לבן ברמת החייל, הוא והחבר'ה 
הוא  שלהם.  מהבועה  יוצאים  לא  שלו 
מגיע  לא  במטה.  דרך  לא  מעולם  כמעט 

כאן לישיבות ובטח שלא לפגישות", סיפר 
הגורם.

נרש־ לא  מעולם  לבן  כחול  כאמור, 
מה במפלגה מאוחדת והיא רצה כרשימה 
שמורכבת משלוש מפלגות שונות - חוסן 
לפיד  יש עתיד של  גנץ,  בני  לישראל של 

ותל"ם של יעלון.

האם הפעימות 
הנוספות להעלאת 

קצבאות הנכות 
בסכנה?

החוק להעלאת הקצבאות קבע 
ששרי האוצר והרווחה יסכמו מתווה 

לפעימה השלישית והרביעית 
עד סוף 2019 ◆ כרגע העבודה 

המשותפת בין המשרדים עדיין לא 
התחילה

מ‡: יר‡ל לבי‡
יישום  האם 
המתווה להעלאת קצ־
ל-4,000  הנכות  באות 
יעוכב?  בחודש  ש"ח 
מעסיקה  הזו  השאלה 
פעילי  את  אלו  בימים 
של  השונים  הארגונים 
הנ־ לזכויות  המאבק 
בשבוע  שהפגינו  כים, 
של  ביתו  מול  שעבר 
הממונה על התקציבים 
במשרד האוצר, שאול 

מרידור.
למשרדי  אמנם 
האוצר והרווחה נותרו 
חודשים  חמישה  עוד 
הפעימות  את  לסכם 
אך  במתווה,  הבאות 
התקיימו  לא  כה  עד 

כלל דיונים בנושא.
בין  ההסכמה 
לר־ האוצר  משרדי 
ווחה הוא תנאי הכרחי 
לק־ הבאות  לתוספות 

כעת,  שעומדת  צבה, 
הנכים,  מרבית  עבור 
במ־ ש"ח.   3,272 על 
במשותף  לקדם  קום 
הסכום  העלאת  את 
כבר  שסוכמה  הזה, 
הגו־ שנתיים,  לפני 
על  האמונים  רמים 
עוסקים  הנכים  רווחת 

בהאשמות הדדיות.
ארגוני  בהפגנת 
ברביעי  הנכים  זכויות 
ראשי  אמרו  שעבר 
הארגונים כי אם בתוך 
שבוע (כלומר עד רבי־
עי הקרוב) לא תתחיל 
המשותפת  העבודה 
על  המשרדים  של 
העלאת הקצבאות, הם 
ההפגנות  את  יחדשו 

וחסימות הכבישים.
הרווחה  במשרד 
משרד  את  מאשימים 
המת־ בעיכוב  האוצר 
מכ־ באוצר  בעוד  ווה, 

חישים.
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סמוטריץ משיב אש: 

"ליברמן ולפיד מתביישים בצמד המילים מדינה יהודית"
לאחר שליברמן תקף את אמירתו ש"כולנו היינו רוצים מדינת הלכה" החליט סמוטריץ לא לשתוק

מ‡: ח. פרנ˜ל
סמוטריץ,  בצלאל  התחבורה  שר 
בית  'רבני  ארגון  של  בכנס  שלשום  אמר 
הלל' כי "אין ויכוח בינינו, מה היינו רוצים 
שיהיה. כולנו לו היינו יכולים, היינו רוצים 
שמדינת ישראל תנהג לפי התורה ועל פי 
ההלכה. אנחנו רק לא יכולים, כי יש עוד 
צריכים  ואנחנו  אחרת  שחושבים  אנשים 
להסתדר איתם. אבל לא פעם אנחנו פו־
ליישב  שאפשר  לכאורה,  סתירות  גשים 

בלי שצריך לשלם מחירים". 
אביגדור  מיהר  הדברים  בעקבות 
"זה  כי  וכתב  המציאה  על  לחגוג  ליברמן 
לא יאמן איך פעם נוספת בלי אפילו למ־
צמץ, אנחנו שומעים את השר סמוטריץ' 
מצהיר שאם זה היה תלוי בו ובחבריו, הם 
היו מבטלים את החוקים במדינת ישראל 
רק  שפועלת  הלכה  מדינת  עלינו  וכופים 

על פי דין תורה".
על  לשתוק  שלא  החליט  סמוטריץ 
דבריו של ליברמן ותקף אתמול (שלישי) 
"מת־ הם  כי  וטען  ולפיד  ליברמן  את 
יהודית".  מדינה  המילים  בצמד  ביישים 
ושנאת  הציניות  את  נמאסתם!  "שקרנים 
היהדות של ליברמן ולפיד אני מבין, הם 
מתביישים בצמד המילים מדינה יהודית", 
מסר סמוטריץ' "אבל כל גוף תקשורת או 
הוא  הזה  במחול  שמשתתף  אחר  אדם 
שקרן וסותם פיות במקרה הטוב. אף אחד 
לא יסתום לנו את הפה. כן, אנחנו אוהבים 
את השבת, אוהבים את התורה ואוהבים 
את היהדות. מה שקורה כאן מאז אתמול 
זו סתימת פיות קלאסית מהסוג המכוער 
ביותר". סמוטריץ תקף כי ההתקפות של 
"מניפול־ הם  בכנס  דבריו  על  השניים 
ועוד  עוד  לעורר  כדי  רק  עיוות  של  ציה 
אתמול  ויהודיים.  דתיים  אנטי  רגשות 

בכנס רבני בית הלל דיברתי אל הנוכחים 
באולם ואמרתי שאני בטוח שכולם כאן, 
רוצים  היינו  גזרות היהדות הדתית,  מכל 
התורה  אדני  על  הנשענת  יהודית  מדינה 
זו שאיפה אמונית של כל אדם  וההלכה. 
שומר תורה ומצוות. אבל באותה נשימה 
שאנ־ היטב  מבינים  גם  שכולנו  הדגשתי 
חנו לא יכולים, ובעיקר לא רוצים, לכפות 
את אמונתנו - כי אנחנו לא חיים כאן לבד 
ולכן עלינו לעשות הכל כדי למצוא פת־
רונות המתחשבים בציבור כולו. וכן, אני 
הפתרונות  את  למצוא  שאפשר  מאמין 
האלה. בלי שנאה ובלי כל כך הרבה אנטי. 
עם הרבה אהבה, אכפתיות ותשומת לב. 
את  לרמוס  הניסיונות  על  בכאב  דיברתי 
אזרחי  של  הגדול  לרוב  שחשובה  השבת 
ישראל - דתיים, מסורתיים וגם חילונים 
ועל  המנוחה  יום  על  להקפיד  המבקשים 
השבת  של  הרמיסה  את  למנוע  הדרכים 

האהובה. ושוב אני מדגיש למי שמתעקש 
לא להבין ולהסית, אני לא מאמין בכפייה. 
אי אפשר לשמור מצוות מתוך כפיה, אלא 

פנימית  ומחויבות  אהבה  אמונה,  מתוך 
עמו.

מלחמת הסחר: 

ארה"ב: סין - 
מניפולטורית מטבע
ארה"ב צפויה לפנות לקרן המטבע הבינלאומית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המהלך  בעקבות 
לפי־ סין,  שהובילה 
בערך  משמעותי  חות 
הסיני,  המטבע   - היואן 
סין  כי  הודיעה  ארה"ב 
ביצעה מניפולציה בשוק 

המהלך  החוץ.  מטבע 
את  לעקר  נועד  הסיני 
האמריקניות  הסנקציות 

מתוכנן. 
בעקבות כך הודיע 
האמריקני  האוצר  שר 
ארצו  כי  מנוצ'ין  סטיבן 

לקרן  לפנות  מתכוונת 
הבינלאומית  המטבע 
פעילותה  על  ולהתלונן 
שזו  במטרה  סין,  של 
השפעתה  את  תפעיל 
את  לבצע  מסין  ותמנע 

המהלך. 

שר החוץ של מקסיקו: נדרוש את הסגרת 
היורה שביצע את הטבח בטקסס

טרם הרצח קרא היורה להילחם "בפלישה המקסיקנית" לארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
כי  הודיע  מקסיקו  של  החוץ  שר 
לידיה  להסגיר  מארה"ב  תבקש  ארצו 
באל-פא־ הטבח  את  שביצע  היורה  את 
בין  מארה"ב,  הדיווחים  לפי  טקסס.  סו, 

בטקסס  שנערך  הטבח  במסע  ההרוגים 
היו 3 אזרחים מקסיקנים.

הודעה  היורה  פרסם  הרצח  טרם 
המקסיקנית  בפלישה  להילחם  קרא  בה 

לארה"ב.

טראמפ  הנשיא  הודיע  כך,  בתוך 
על הורדת דגלי ארה"ב לחצי התורן בכל 
הנציגויות האמריקניות בארה"ב וברחבי 

העולם.
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סמוטריץ משיב אש: 

"ליברמן ולפיד מתביישים בצמד המילים מדינה יהודית"
לאחר שליברמן תקף את אמירתו ש"כולנו היינו רוצים מדינת הלכה" החליט סמוטריץ לא לשתוק

מ‡: ח. פרנ˜ל
סמוטריץ,  בצלאל  התחבורה  שר 
בית  'רבני  ארגון  של  בכנס  שלשום  אמר 
הלל' כי "אין ויכוח בינינו, מה היינו רוצים 
שיהיה. כולנו לו היינו יכולים, היינו רוצים 
שמדינת ישראל תנהג לפי התורה ועל פי 
ההלכה. אנחנו רק לא יכולים, כי יש עוד 
צריכים  ואנחנו  אחרת  שחושבים  אנשים 
להסתדר איתם. אבל לא פעם אנחנו פו־
ליישב  שאפשר  לכאורה,  סתירות  גשים 

בלי שצריך לשלם מחירים". 
אביגדור  מיהר  הדברים  בעקבות 
"זה  כי  וכתב  המציאה  על  לחגוג  ליברמן 
לא יאמן איך פעם נוספת בלי אפילו למ־
צמץ, אנחנו שומעים את השר סמוטריץ' 
מצהיר שאם זה היה תלוי בו ובחבריו, הם 
היו מבטלים את החוקים במדינת ישראל 
רק  שפועלת  הלכה  מדינת  עלינו  וכופים 

על פי דין תורה".
על  לשתוק  שלא  החליט  סמוטריץ 
דבריו של ליברמן ותקף אתמול (שלישי) 
"מת־ הם  כי  וטען  ולפיד  ליברמן  את 
יהודית".  מדינה  המילים  בצמד  ביישים 
ושנאת  הציניות  את  נמאסתם!  "שקרנים 
היהדות של ליברמן ולפיד אני מבין, הם 
מתביישים בצמד המילים מדינה יהודית", 
מסר סמוטריץ' "אבל כל גוף תקשורת או 
הוא  הזה  במחול  שמשתתף  אחר  אדם 
שקרן וסותם פיות במקרה הטוב. אף אחד 
לא יסתום לנו את הפה. כן, אנחנו אוהבים 
את השבת, אוהבים את התורה ואוהבים 
את היהדות. מה שקורה כאן מאז אתמול 
זו סתימת פיות קלאסית מהסוג המכוער 
ביותר". סמוטריץ תקף כי ההתקפות של 
"מניפול־ הם  בכנס  דבריו  על  השניים 
ועוד  עוד  לעורר  כדי  רק  עיוות  של  ציה 
אתמול  ויהודיים.  דתיים  אנטי  רגשות 

בכנס רבני בית הלל דיברתי אל הנוכחים 
באולם ואמרתי שאני בטוח שכולם כאן, 
רוצים  היינו  גזרות היהדות הדתית,  מכל 
התורה  אדני  על  הנשענת  יהודית  מדינה 
זו שאיפה אמונית של כל אדם  וההלכה. 
שומר תורה ומצוות. אבל באותה נשימה 
שאנ־ היטב  מבינים  גם  שכולנו  הדגשתי 
חנו לא יכולים, ובעיקר לא רוצים, לכפות 
את אמונתנו - כי אנחנו לא חיים כאן לבד 
ולכן עלינו לעשות הכל כדי למצוא פת־
רונות המתחשבים בציבור כולו. וכן, אני 
הפתרונות  את  למצוא  שאפשר  מאמין 
האלה. בלי שנאה ובלי כל כך הרבה אנטי. 
עם הרבה אהבה, אכפתיות ותשומת לב. 
את  לרמוס  הניסיונות  על  בכאב  דיברתי 
אזרחי  של  הגדול  לרוב  שחשובה  השבת 
ישראל - דתיים, מסורתיים וגם חילונים 
ועל  המנוחה  יום  על  להקפיד  המבקשים 
השבת  של  הרמיסה  את  למנוע  הדרכים 

האהובה. ושוב אני מדגיש למי שמתעקש 
לא להבין ולהסית, אני לא מאמין בכפייה. 
אי אפשר לשמור מצוות מתוך כפיה, אלא 

פנימית  ומחויבות  אהבה  אמונה,  מתוך 
עמו.

מלחמת הסחר: 

ארה"ב: סין - 
מניפולטורית מטבע
ארה"ב צפויה לפנות לקרן המטבע הבינלאומית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המהלך  בעקבות 
לפי־ סין,  שהובילה 
בערך  משמעותי  חות 
הסיני,  המטבע   - היואן 
סין  כי  הודיעה  ארה"ב 
ביצעה מניפולציה בשוק 

המהלך  החוץ.  מטבע 
את  לעקר  נועד  הסיני 
האמריקניות  הסנקציות 

מתוכנן. 
בעקבות כך הודיע 
האמריקני  האוצר  שר 
ארצו  כי  מנוצ'ין  סטיבן 

לקרן  לפנות  מתכוונת 
הבינלאומית  המטבע 
פעילותה  על  ולהתלונן 
שזו  במטרה  סין,  של 
השפעתה  את  תפעיל 
את  לבצע  מסין  ותמנע 

המהלך. 

שר החוץ של מקסיקו: נדרוש את הסגרת 
היורה שביצע את הטבח בטקסס

טרם הרצח קרא היורה להילחם "בפלישה המקסיקנית" לארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
כי  הודיע  מקסיקו  של  החוץ  שר 
לידיה  להסגיר  מארה"ב  תבקש  ארצו 
באל-פא־ הטבח  את  שביצע  היורה  את 
בין  מארה"ב,  הדיווחים  לפי  טקסס.  סו, 

בטקסס  שנערך  הטבח  במסע  ההרוגים 
היו 3 אזרחים מקסיקנים.

הודעה  היורה  פרסם  הרצח  טרם 
המקסיקנית  בפלישה  להילחם  קרא  בה 

לארה"ב.

טראמפ  הנשיא  הודיע  כך,  בתוך 
על הורדת דגלי ארה"ב לחצי התורן בכל 
הנציגויות האמריקניות בארה"ב וברחבי 

העולם.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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י-ם: קשישה נפטרה מפצעיה 
לאחר שנפגעה בתאונה 

הקשישה נפצעה אנושות לאחר שרכבה הידרדר, ולמרות מאמצי ההחייאה 
- הרופאים נאלצו לקבוע את מותה ◆ בתאונה בגולן נפצעו גבר ואישה קשה 

ובינוני

מ‡: מ. יו„
קשישה נפטרה לאחר שר־
כבה הידרדר, כיוון שככל הנראה 
שכחה את בלם היד, ברחוב רבי 
חובשים  שבירושלים.  בנימין 
שהגיעו  מד"א  של  ופרמדיקים 
למקום התאונה העניקו לה טיפול 

רפואי ראשוני ופינו אותה במצב 
צדק.  שערי  החולים  לבית  אנוש 
כעבור  הרופאים,  מאמצי  למרות 
זמן קצר נאלץ הצוות לקבוע את 

מותה. 
בתאונה אחרת בכביש 888 
סמוך לצומת בית המכס שברמת 

הגולן נפצעו אישה בת 25 וגבר בן 
ובינוני. מדובר בתאונה  35 קשה 
שהרכב  לאחר  שקרתה  עצמית 
צוותי  בטיחות.  במעקה  התנגד 
מד"א שהגיעו למקום טיפלו בהם 
ופינו אותם במסוק לבתי החולים 

"זיו" שבצפת ורמב"ם שבחיפה. 

 סערת ההקצאות בבר אילן:

תושבי בית שמש כועסים ויוצאים 
במחאה: "ראש העיר מתעלמת מצרכינו"
לטענת התושבים האבסורד הגדול שראש העיר עצמה היתה במקום לפני הבחירות וטענה ''נדאג לכולם, לא 
נפלה בין מגזר למגזר, כל ילד יקבל מקום לימודים'' בעוד בפועל בשטח ראש העיר מתעלמת ◆ עיריית בית 
שמש: לצערנו הם בחרו ללכת בדרך של מאבק והפגנות, דרך שלא משקפת את רצונם של רוב תושבי השכונה

מ‡: יר‡ל לבי‡
שכונת בר אילן בבית שמש, 
היא שכונה שהחל בה לפני מספר 
וכיום הש־ שנים הליך התחרדות 
חר־ משפחות  מאות  מונה  כונה 
המקום  תושבי  לטענת  אך  דיות, 
שהוקצה  ציבור  מבנה  שום  אין 
ובחודש מוציאה  לתושבי המקום 
הקהילה עשרות אלפי שקלים על 
שכירות מבנים, בעוד ראש העיר 
הקודם אבוטבול החל בהליך הק־
צאה והבטיח לטפל בנושא ולדאוג 
לחילופין  או  לימודים  למקום 
ראש  השכירות,  דמי  את  לשלם 
מת־ בלוך  עליזה  הנוכחית  העיר 
עלמת לחלוטין מהצרכים עם כל 
מיני טענות כמו שאולי יהיה פת־
רון ואולי תלמדו במקומות אחרים 

או שכלל לא מגיבה לפניות.
לטענת התושבים האבסורד 
היתה  עצמה  העיר  שראש  הגדול 
וטענה  הבחירות  לפני  במקום 
''נדאג לכולם, לא נפלה בין מגזר 
למגזר, כל ילד יקבל מקום לימו־
ראש  בשטח  בפועל  בעוד  דים'' 

העיר מתעלמת.
לאחרונה החלה ראש העיר 
שנ־ לשטח  מהיר  הקצאה  בהליך 
מצא בפאתי השכונה למכינה קדם 
צבאית של ישיבת הכותל, ישיבה 
שבכלל ממוקמת מחוץ לעיר, תו־
יתכן  ''איך  זועמים  השכונה  שבי 
לחרדים  לגן  מקום  שאין  לומר 
קדם  למכינה  לתת  השטח  ואת 
שמש???''  לבית  מחוץ  צבאית 
מחאה  בצעדי  החלו  כך  בעקבות 
וכ150 מתושבי  העיר,  כנגד ראש 

העירייה  למשרדי  הגיעו  השכונה 
למחות בפני ועדת ההקצאות.

סיפר  השכונה  תושב  יוני 
מו־ התעלמות  היא  ''ההרגשה 
אכפת  לא  העיר  לראש  חלטת, 
בית  על  גן,  אין  ילדים  של100 
כנסת אני אפילו לא מדבר, אנחנו 
ובמ־ שכורות  בדירות  מתפללים 
פתרון  ימצא  לא  אם  שכור.  קלט 
את שנת  ונפתח  הנושא  את  נציף 
עיר  ראש  בעירייה,  הלימודים 
שאומרת שהיא של כולם מוזמנת 

לעמוד במבחן''.
נמסר  שמש  בית  מעיריית 
בתגובה לכתב "שחרית": "וועדת 
מקצועית  וועדה  היא  ההקצאות 
הצ־ כלל  את  עיניה  לנגד  שרואה 
הני־ השכונה.  תושבי  של  רכים 
היא  מלחמה  אווירת  לייצר  סיון 
השכונה  תושבי  רוב  נכונה.  לא 
עובדה  אחרת.  ורוצים  חושבים 
היא שבמהלך העשר השנים  לכך 

כלום  קיבלו  לא  הם  האחרונות 
באו  לא  וגם  הקודם  מהשלטון 
בטענות כלפיהם בנושא. עם זאת, 
התושבים  עם  ניהלה  העירייה 
שיח כדי למצוא פתרון לבקשתם. 
לצערנו הם בחרו ללכת בדרך של 
מש־ שלא  דרך  והפגנות,  מאבק 
תושבי  רוב  של  רצונם  את  קפת 
לגופו  בשלום.  לחיות  השכונה 
של עניין מדובר בדיון על הקצאה 
תורני שאנו  חינוכי  למוסד  זמנית 
לשכונה  רבות  יתרום  כי  בטוחים 
המשותף  הרצון  את  ומשקפות 
שישמור על הסטטוס קוו והסדר 

הקיים בשכונות בעיר״.

shaharit.com
office@shaharit.com

ראש הממשלה: החקלאות 
הימית - מזון העתיד

ראש הממשלה ושר החקלאות ביקרו במרכז הלאומי לחקלאות ימית באילת, 
שיזכה להשקעות רבות על פי החלטת הממשלה

מ‡: יר‡ל לבי‡
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ניהו ושר החקלאות אורי אריאל 
הלאומי לחקלאות  במרכז  ביקרו 

ימית (מלח"י) באילת.
בהמשך  התקיים  הביקור 
שהתקיימה  הממשלה  לישיבת 
אוש־ במסגרתה  באילת  אתמול 
מעמדה  לביסוס  התוכנית  רה 
של אילת כמרכז מחקרי-יישומי 
בינלאומי בתחומי המזון מן הים, 
החקלאות הימית והביוטכנולוגיה 

הימית.

הקמת  כוללת  התוכנית 
הים,  מן  מזון  לתעשיות  פארק 
וביוטכנולוגיה  ימית  חקלאות 
ו"עין  ה"משתלות"  באזור  ימית 
עברונה" והקמת קהילת חדשנות 
והח־ הביולוגיה  בתחום  וידע 
מהעיר  שתפעל  הימית  קלאות 
ומשיכת  אילות,  ומחבל  אילת 
משקיעים זרים לעיר אילת בדגש 
על תחומי הביולוגיה והחקלאות 

הימית.
הקמת  על  הוחלט  בנוסף 
משרד  מנכ"ל  בראשות  צוות 
רה"מ שיפעל לגיבוש תכנית לה־

עצמת המרכז הלאומי לחקלאות 
פרויקט  לקידום  (מלח"י)  ימית 

ייצוא דגיגים וביות דגי הטונה.
נתניהו  הממשלה  ראש 
אמר, "זה מזון העתיד. הטכנולו־
לה־ פנטסטית. החלטנו  היא  גיה 
מיליוני  עשרות  כמה  כאן  שקיע 
להזניק  כדי  כל  קודם  שקלים, 
יחד  בהמשך,  וגם  המחקר,  את 
עם השר אורי, לחבר עוד חברות 
מדי־ הרבה  עולמיות.  כלכליות 
נות רוצות את זה. תחשבו על זה 
להרחיב  רוצים  שאנחנו  כ-8200 

ולהצמיד לו סטרטאפים".
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שני פצועים בינוני-קשה 
בשריפה ברמת השרון 

שמונה בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה בבניין מגורים בעיר ◆ גבר בן 50 נפגע 
קשה ובת 70 במצב בינוני משאיפת עשן ◆ בני זוג וביתם בת שנה וחצי פונו 

במצב קל

מ‡: מ. יו„
קשה  נפצע   50 בן  גבר 
בינוני  נפצעה   70 בת  ואישה 
מגורים  בבניין  שפרצה  בשריפה 
אדם  בני  שישה  השרון.  ברמת 

הפ־ בשריפה.  קל  נפגעו  נוספים 
החולים  לבית  פונה  הקשה  צוע 
בת  מורדם.  כשהוא  השומר  תל 
עשן,  משאיפת  שנפגעה  ה-70, 
פונתה לבית החולים מאיר בכפר 

שנה  בת  וביתם  הורים  זוג  סבא. 
וחצי פונו לבית החולים בילינסון 
הב־ מדיירי  כמה  תקווה.  בפתח 
ידי כוחות הכיבוי  ניין חולצו על 

מהמבנה.

לוי אבקסיס התחייבה כי לא 
תשב בממשלת נתניהו

לדבריה: "אי אפשר לפתות אותי בתפקיד שרה או משהו כזה"

מ‡: ח. פרנ˜ל
לוי  אורלי  גשר,  מפלגת  יו''ר 
התחייבה אתמול (שלישי) כי לא תצ־
נת־ בנימין  בראשות  לממשלה  טרף 
ניהו. את הדברים אמרה לוי אבקסיס 
"אי אפשר לפתות  ב.  בראיון לרשת 
אותי עם תפקיד שרה או תפקיד כזה 
או אחר. באתי לעשות שינוי אמיתי", 
הוסיפה חברת העבודה-גשר, ואמרה 

שהאמת  לנתניהו  מאחלת  היא  כי 
התייחסה  אבקסיס  לוי  לאור.  תצא 
במפ־ שנשמעו  לקולות  גם  בריאיון 
ועם  עמה  החיבור  נגד  העבודה  לגת 
מפלגתה. "יש אנשים שלצערי זה לא 
בא להם בטוב", אמרה לוי אבקסיס, 
"אבל אלה שהיו - הלכו. אני לא יוד־
עת מה היו הסיבות לעזיבה של סתיו 
שפיר, אבל העובדה היא שהיא עזבה 

מיד לאחר שהודיעו על האיחוד".
בקרב  הכעס  אף  על  כזכור, 
ועידת המפל־ חלק מחברי העבודה, 
גה אישרה בשבוע שעבר את החיבור 
שבית  לאחר  זאת  גשר.  מפלגת  עם 
המשפט דחה את עתירתן של חברות 
בירן  ומיכל  מואטי  אמילי  המפלגה 

נגד שינוי הרכב הרשימה.

אזרח נתפס לאחר שירה 
זיקוקים מגג ביתו

בשפרעם נשמעו קולות ירי ופיצוצים ◆ התברר כי מדובר בצעיר אשר יורה זיקוקים להנאתו מגג ביתו

מ‡: מ. יו„
הצהריים,  בשעות  אתמול 
במהלך פעילות של שוטר משטרת 
ישראל בעיר שפרעם, נשמעו לפתע 
השו־ ופיצוצים.  ירי  של  קולות 
והב־ הירי  קולות  לכיוון  נסע  טר 
יורה  אשר  ביתו,  גג  על  בצעיר  חין 
שוטרים  הוזעקו  למקום  הזיקוקים. 

נוספים, אשר עצרו את החשוד (22, 
שפרעם) ותפסו כוורת זיקוקים (25 
זיקוקים), שהוחרמה. החשוד נחקר 

ושוחרר בתנאים מגבילים.
 3 נתפסו  ג'אן,  בית  בכפר 
 75 (סה"כ  זיקוקים   25 של  כוורות 
בתפזו־ זיקוקים   17 ועוד  זיקוקים) 
רת סמוך לבית מגורים. הצעצועים 

הוחרמו והחשוד בן ה- 27 (בית ג'אן) 
נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים.

המשטרה קוראת להורים לה־
סביר לילדיהם על הסכנות בשימוש 
בצעצועים מסוכנים, המכילים חומר 
נפץ ועלולים לגרום לנזק גופני, גי־

רוי, דמע  למשתמש ולסביבה.
 

הממשלה אישרה 530 מיליון 
ש"ח לפיתוח העיר אילת

הממשלה אישרה הצעה להשקת תכנית לפיתוח אילת בהיקף של יותר מחצי 
מיליארד שקל

מ‡ פ. יוחנן
אחד  פה  אישרה  הממשלה 
בהיקף  שנתית  רב  לאומית  תכנית 
העיר  לפיתוח  שקל  מיליון   530 של 
כוללת  שאושרה  התוכנית  אילת. 
שירותי  שיפור  עוגנים:  שלושה 
צמיחה:  מנועי  קידום  הבריאות, 
תיירות, הנגשת שטחים לציבור ופי־
תוח חקלאות ימית ותעשיות מן הים 

ונגישות תחבורתית למרכז הארץ. 
שיפור  היא  התוכנית  מטרת 
החיים  ואיכות  הבריאות  שירותי 

של תושבי העיר אילת וחבל אילות, 
מיצוי הפוטנציאל התיירותי וביסוס 
בי־ תיירות  כעיר  אילת  מעמדה של 
נלאומית מובילה, ביסוס מעמדה של 
ומחקרי-יישו־ מחקרי  כמרכז  אילת 
מי בינלאומי בתחומי המזון מן הים, 
והביוטכנולוגיה  הימית  החקלאות 
מקורות  של  וגיוון  והגדלה  הימית 

התעסוקה באילת ובחבל אילות. 
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 
ציין כי לאחר אישור התוכנית תוקם 
ועדת שרים לענייני אילת בראשותו, 

יישום  אחר  מקרוב  תעקוב  היא  וכי 
התוכנית. עוד ציין שהפטור ממע"מ 
הנהוג באילת - יישמר בעתיד. "בא־
מצעות חזון גדול יצרנו עיר לתפא־
רת. אנחנו הולכים היום לעשות צעד 
הע־ אל  אותה  ולהזניק  מאוד  גדול 
תיד. אנחנו דיברנו על כך כמה שנים 
שרי  כל  בעזרת  ולשמחתי  טובות, 
הממשלה, אנחנו זזים קדימה בתוכ־
נית של למעלה מחצי מיליארד ש״ח 
לפיתוח מיידי. אלה לא הבטחות, זה 

כסף מיידי", אמר נתניהו. 

סמוטריץ נגד בן גביר: ״חודש וחצי 
בואו  יהודית,  עוצמה  לאנשי  התחננתי 
מבקש  אני  ווטו,  שם  לא  בנט  לחתום. 
תזרקו  אל   - יהודית  עוצמה  מאנשי 
אנחנו  מהמירוץ.  תפרשו  לפח,  קולות 
למפלגות  תצביעו  אל  לציבור:  קוראים 

שלא עוברות את אחוז החסימה״.

אני לא  "בצלאל,  בן גביר בתגובה: 
יודע למי התחננת, אבל איתי לא הח־
לפת מילה חודש וחצי... תפסיקו לשקר 

לציבור!".

בוודאי  ״גנץ  גנץ:  על  ארדן  גלעד 
הוא  טבעי,  שותף  להיות  יכול  שלא 
איש שמאל, אף אחד מאיתנו לא חושב 
מבינים  כולנו  ישראל,  ארץ  איש  שהוא 
מי זה בני גנץ, אנחנו רוצים שיהיו פה 
כמה שיותר מרכיבי ימין בממשלה, אם 

נצליח - מה טוב״.

יהודית):  (עוצמה  ביטון  אדווה 
"איחוד הימין מפחד מעוצמה יהודית".

סמוטריץ:  על  ליברמן  אביגדור 
עבור  טובה  עבודה  עושה  "סמוטריץ' 

הקמפיין שלנו".

נשב  לא  ״אנחנו  מצהירה:  שקד 
בממשלה תחת הנהגתו של בני גנץ״.

בן גביר פנה במכתב התראה לפני 
מכון  בעלי  פילבר,  לשלמה  תביעה 
בעקבות  זאת  פולס.  דיירקט  הסקרים 
סקרים אותם מפיץ מכון הסקרים של 
עוצ־ מפלגת  נסקרת  לא  בהם  פילבר, 
מה יהודית. לדברי בן גביר: "קיים חשש 
שקשריו  פילבר,  של  סקריו  כי  אמיתי 
לנפתלי בנט ידועים, מוטים כאשר אינו 
מזכיר בכוונה את עוצמה יהודית, ובשל 

כך נשלח המכתב".

השר אקוניס: "הר ברכה תהפוך 
לעיר ואם בישראל"

שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס בביקור בהר ברכה: "הר ברכה תהפוך 
לעיר ואם בישראל" ◆ דגן לשר: "היעד מיליון יהודים בשומרון"

מ‡: יר‡ל לבי‡
והטכנולוגיה,  המדע  שר 
ח"כ אופיר אקוניס ביקר בקייטנת 
הר  ביישוב  המתקיימת  המדע 
משרד  בהובלת  בשומרון  ברכה 
והמועצה  והטכנולוגיה  המדע 
ראש  עם  יחד  שומרון  האזורית 

המועצה יוסי דגן. 
השר  ערכו  הסיור  במהלך 
ויו"ר המועצה שיח עם התלמידים 
בכיתות: "הר ברכה תהיה עיר ואם 
קשות  נאבקים  אנחנו  בישראל. 

רו־ שלא  גורמים  הרבה  עם  מאד 
צים אותנו כאן בכלל. לא רק לא 
לבנות עוד בית אחד או שנים או 
שלושה או מאה. לא רוצים אותנו 
שנהיה פה בכלל. לא רק שאנחנו 
נאבקים בזה, הדרך הטובה ביותר 
זה להביא לפה עוד משפחות עוד 
מתיישבים ולבנות עוד בתים כדי 
כאן  שלנו  הנוכחות  את  לקיים 
לכם  אומר  ואני  ישראל.  בארץ 
אנחנו נבנה בהר ברכה אנחנו נבנה 
בכל מועצה אזורית שומרון אנח־

נו נבנה ביהודה ואנחנו נבנה בכל 
הארץ כי הארץ הזאת היא שלנו." 

הוסיף השר אקוניס.
שו־ האזורית  המועצה  יו"ר 
מרון יוסי דגן בירך את השר "אנ־
חנו מודים לשר אקוניס על הבי־
השר  ובשומרון,  ברכה  בהר  קור 
השומרון.  של  גדול  ותומך  שותף 
הרבה  יש  בשומרון  להתיישבות 
אבל  מרכיבים  והרבה  סעיפים 
המטרה המרכזית שלנו זה מיליון 

תושבים בשומרון. 

שב"ס משנה את נהלי ביקורי נציגי 
ממשלות זרות למחבלים בבתי הכלא

בעקבות עתירה אשר הגישה תנועה נגד מחבלים לבית המשפט ואמורה להגיע 
לדיון בזמן הקרוב

מ‡: יר‡ל לבי‡
"אם  תנועת  בקשת  בעקבות 
הביקורים  פירוט  את  לקבל  תרצו" 
והשגרירים  הקונסוליות  נציגי  של 
של ממשלות זרות, שב"ס ענה שאין 
הנחה  כך  ומשום  המידע  את  בידו 
ומעתה  הביקורים  נהלי  את  לשנות 
הזרים אשר  כל הדיפלומטים  ואילך 
מבקרים אסירים ביטחוניים יירשמו 

ויתועדו דבר שלא היה עד כה.
לדברי אנשי "אם תרצו" כעת 
ייחשפו המדינות אשר מטפחות את 
קשריהן עם רוצחי ישראליים במס־

ווה של דאגה הומניטרית.
הביקורים,  לכמויות  בנוגע 
ישנם אסירים  על פי תשובת שב"ס 
לביקורים  זוכים  אשר  ביטחוניים 
קרו־ ידי  על  בשבועיים  פעם  של 
ביהם, יתר האסירים זוכים לכך פעם 
חמאס  מאנשי  להבדיל  בחודשיים. 
מיהודה ושומרון, אסירי חמאס מעזה 

אינם מקבלים כלל ביקורים.
בבדיקת  עדיין  שנמצא  חומר 
הוא  הכנסת  של  המשפטי  היועץ 
האסי־ אצל  הכנסת  חברי  ביקורי 
לשאלת  בתשובה  הביטחוניים.  רים 
תרצו",  "אם  של  המשפטי  האגף 

טענו בהתחלה בשב"ס שאין רישום 
השנים  בין  כנסת  חברי  ביקורי  של 

.2010-2016
שינוי  חל  הבקשה  בעקבות 
ביט־ אסירים  לביקור  בנוגע  נוסף 
חוניים על ידי חברי כנסת. בתשובה 
הקודמת שניתנה לאגף המשפטי של 
"אם תרצו",  טענו בשב"ס כי אין רי־
שום לביקורי חברי כנסת בין השנים 
2010-2016 , אולם בעקבות הבקשה 
החוזרת של תנועת "אם תרצו" הפי־
קו בשב"ס את רשימה של הביקורים 
ליועץ  אותה  והעבירו  הללו  בשנים 

המשפטי של הכנסת לבדיקה.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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שני פצועים בינוני-קשה 
בשריפה ברמת השרון 

שמונה בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה בבניין מגורים בעיר ◆ גבר בן 50 נפגע 
קשה ובת 70 במצב בינוני משאיפת עשן ◆ בני זוג וביתם בת שנה וחצי פונו 

במצב קל

מ‡: מ. יו„
קשה  נפצע   50 בן  גבר 
בינוני  נפצעה   70 בת  ואישה 
מגורים  בבניין  שפרצה  בשריפה 
אדם  בני  שישה  השרון.  ברמת 

הפ־ בשריפה.  קל  נפגעו  נוספים 
החולים  לבית  פונה  הקשה  צוע 
בת  מורדם.  כשהוא  השומר  תל 
עשן,  משאיפת  שנפגעה  ה-70, 
פונתה לבית החולים מאיר בכפר 

שנה  בת  וביתם  הורים  זוג  סבא. 
וחצי פונו לבית החולים בילינסון 
הב־ מדיירי  כמה  תקווה.  בפתח 
ידי כוחות הכיבוי  ניין חולצו על 

מהמבנה.

לוי אבקסיס התחייבה כי לא 
תשב בממשלת נתניהו

לדבריה: "אי אפשר לפתות אותי בתפקיד שרה או משהו כזה"

מ‡: ח. פרנ˜ל
לוי  אורלי  גשר,  מפלגת  יו''ר 
התחייבה אתמול (שלישי) כי לא תצ־
נת־ בנימין  בראשות  לממשלה  טרף 
ניהו. את הדברים אמרה לוי אבקסיס 
"אי אפשר לפתות  ב.  בראיון לרשת 
אותי עם תפקיד שרה או תפקיד כזה 
או אחר. באתי לעשות שינוי אמיתי", 
הוסיפה חברת העבודה-גשר, ואמרה 

שהאמת  לנתניהו  מאחלת  היא  כי 
התייחסה  אבקסיס  לוי  לאור.  תצא 
במפ־ שנשמעו  לקולות  גם  בריאיון 
ועם  עמה  החיבור  נגד  העבודה  לגת 
מפלגתה. "יש אנשים שלצערי זה לא 
בא להם בטוב", אמרה לוי אבקסיס, 
"אבל אלה שהיו - הלכו. אני לא יוד־
עת מה היו הסיבות לעזיבה של סתיו 
שפיר, אבל העובדה היא שהיא עזבה 

מיד לאחר שהודיעו על האיחוד".
בקרב  הכעס  אף  על  כזכור, 
ועידת המפל־ חלק מחברי העבודה, 
גה אישרה בשבוע שעבר את החיבור 
שבית  לאחר  זאת  גשר.  מפלגת  עם 
המשפט דחה את עתירתן של חברות 
בירן  ומיכל  מואטי  אמילי  המפלגה 

נגד שינוי הרכב הרשימה.

אזרח נתפס לאחר שירה 
זיקוקים מגג ביתו

בשפרעם נשמעו קולות ירי ופיצוצים ◆ התברר כי מדובר בצעיר אשר יורה זיקוקים להנאתו מגג ביתו

מ‡: מ. יו„
הצהריים,  בשעות  אתמול 
במהלך פעילות של שוטר משטרת 
ישראל בעיר שפרעם, נשמעו לפתע 
השו־ ופיצוצים.  ירי  של  קולות 
והב־ הירי  קולות  לכיוון  נסע  טר 
יורה  אשר  ביתו,  גג  על  בצעיר  חין 
שוטרים  הוזעקו  למקום  הזיקוקים. 

נוספים, אשר עצרו את החשוד (22, 
שפרעם) ותפסו כוורת זיקוקים (25 
זיקוקים), שהוחרמה. החשוד נחקר 

ושוחרר בתנאים מגבילים.
 3 נתפסו  ג'אן,  בית  בכפר 
 75 (סה"כ  זיקוקים   25 של  כוורות 
בתפזו־ זיקוקים   17 ועוד  זיקוקים) 
רת סמוך לבית מגורים. הצעצועים 

הוחרמו והחשוד בן ה- 27 (בית ג'אן) 
נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים.

המשטרה קוראת להורים לה־
סביר לילדיהם על הסכנות בשימוש 
בצעצועים מסוכנים, המכילים חומר 
נפץ ועלולים לגרום לנזק גופני, גי־

רוי, דמע  למשתמש ולסביבה.
 

הממשלה אישרה 530 מיליון 
ש"ח לפיתוח העיר אילת

הממשלה אישרה הצעה להשקת תכנית לפיתוח אילת בהיקף של יותר מחצי 
מיליארד שקל

מ‡ פ. יוחנן
אחד  פה  אישרה  הממשלה 
בהיקף  שנתית  רב  לאומית  תכנית 
העיר  לפיתוח  שקל  מיליון   530 של 
כוללת  שאושרה  התוכנית  אילת. 
שירותי  שיפור  עוגנים:  שלושה 
צמיחה:  מנועי  קידום  הבריאות, 
תיירות, הנגשת שטחים לציבור ופי־
תוח חקלאות ימית ותעשיות מן הים 

ונגישות תחבורתית למרכז הארץ. 
שיפור  היא  התוכנית  מטרת 
החיים  ואיכות  הבריאות  שירותי 

של תושבי העיר אילת וחבל אילות, 
מיצוי הפוטנציאל התיירותי וביסוס 
בי־ תיירות  כעיר  אילת  מעמדה של 
נלאומית מובילה, ביסוס מעמדה של 
ומחקרי-יישו־ מחקרי  כמרכז  אילת 
מי בינלאומי בתחומי המזון מן הים, 
והביוטכנולוגיה  הימית  החקלאות 
מקורות  של  וגיוון  והגדלה  הימית 

התעסוקה באילת ובחבל אילות. 
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 
ציין כי לאחר אישור התוכנית תוקם 
ועדת שרים לענייני אילת בראשותו, 

יישום  אחר  מקרוב  תעקוב  היא  וכי 
התוכנית. עוד ציין שהפטור ממע"מ 
הנהוג באילת - יישמר בעתיד. "בא־
מצעות חזון גדול יצרנו עיר לתפא־
רת. אנחנו הולכים היום לעשות צעד 
הע־ אל  אותה  ולהזניק  מאוד  גדול 
תיד. אנחנו דיברנו על כך כמה שנים 
שרי  כל  בעזרת  ולשמחתי  טובות, 
הממשלה, אנחנו זזים קדימה בתוכ־
נית של למעלה מחצי מיליארד ש״ח 
לפיתוח מיידי. אלה לא הבטחות, זה 

כסף מיידי", אמר נתניהו. 

סמוטריץ נגד בן גביר: ״חודש וחצי 
בואו  יהודית,  עוצמה  לאנשי  התחננתי 
מבקש  אני  ווטו,  שם  לא  בנט  לחתום. 
תזרקו  אל   - יהודית  עוצמה  מאנשי 
אנחנו  מהמירוץ.  תפרשו  לפח,  קולות 
למפלגות  תצביעו  אל  לציבור:  קוראים 

שלא עוברות את אחוז החסימה״.

אני לא  "בצלאל,  בן גביר בתגובה: 
יודע למי התחננת, אבל איתי לא הח־
לפת מילה חודש וחצי... תפסיקו לשקר 

לציבור!".

בוודאי  ״גנץ  גנץ:  על  ארדן  גלעד 
הוא  טבעי,  שותף  להיות  יכול  שלא 
איש שמאל, אף אחד מאיתנו לא חושב 
מבינים  כולנו  ישראל,  ארץ  איש  שהוא 
מי זה בני גנץ, אנחנו רוצים שיהיו פה 
כמה שיותר מרכיבי ימין בממשלה, אם 

נצליח - מה טוב״.

יהודית):  (עוצמה  ביטון  אדווה 
"איחוד הימין מפחד מעוצמה יהודית".

סמוטריץ:  על  ליברמן  אביגדור 
עבור  טובה  עבודה  עושה  "סמוטריץ' 

הקמפיין שלנו".

נשב  לא  ״אנחנו  מצהירה:  שקד 
בממשלה תחת הנהגתו של בני גנץ״.

בן גביר פנה במכתב התראה לפני 
מכון  בעלי  פילבר,  לשלמה  תביעה 
בעקבות  זאת  פולס.  דיירקט  הסקרים 
סקרים אותם מפיץ מכון הסקרים של 
עוצ־ מפלגת  נסקרת  לא  בהם  פילבר, 

מה יהודית. לדברי בן גביר: "קיים חשש 
שקשריו  פילבר,  של  סקריו  כי  אמיתי 
לנפתלי בנט ידועים, מוטים כאשר אינו 
מזכיר בכוונה את עוצמה יהודית, ובשל 

כך נשלח המכתב".

השר אקוניס: "הר ברכה תהפוך 
לעיר ואם בישראל"

שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס בביקור בהר ברכה: "הר ברכה תהפוך 
לעיר ואם בישראל" ◆ דגן לשר: "היעד מיליון יהודים בשומרון"

מ‡: יר‡ל לבי‡
והטכנולוגיה,  המדע  שר 
ח"כ אופיר אקוניס ביקר בקייטנת 
הר  ביישוב  המתקיימת  המדע 
משרד  בהובלת  בשומרון  ברכה 
והמועצה  והטכנולוגיה  המדע 
ראש  עם  יחד  שומרון  האזורית 

המועצה יוסי דגן. 
השר  ערכו  הסיור  במהלך 
ויו"ר המועצה שיח עם התלמידים 
בכיתות: "הר ברכה תהיה עיר ואם 
קשות  נאבקים  אנחנו  בישראל. 

רו־ שלא  גורמים  הרבה  עם  מאד 
צים אותנו כאן בכלל. לא רק לא 
לבנות עוד בית אחד או שנים או 
שלושה או מאה. לא רוצים אותנו 
שנהיה פה בכלל. לא רק שאנחנו 
נאבקים בזה, הדרך הטובה ביותר 
זה להביא לפה עוד משפחות עוד 
מתיישבים ולבנות עוד בתים כדי 
כאן  שלנו  הנוכחות  את  לקיים 
לכם  אומר  ואני  ישראל.  בארץ 
אנחנו נבנה בהר ברכה אנחנו נבנה 
בכל מועצה אזורית שומרון אנח־

נו נבנה ביהודה ואנחנו נבנה בכל 
הארץ כי הארץ הזאת היא שלנו." 

הוסיף השר אקוניס.
שו־ האזורית  המועצה  יו"ר 
מרון יוסי דגן בירך את השר "אנ־
חנו מודים לשר אקוניס על הבי־
השר  ובשומרון,  ברכה  בהר  קור 
השומרון.  של  גדול  ותומך  שותף 
הרבה  יש  בשומרון  להתיישבות 
אבל  מרכיבים  והרבה  סעיפים 
המטרה המרכזית שלנו זה מיליון 

תושבים בשומרון. 

שב"ס משנה את נהלי ביקורי נציגי 
ממשלות זרות למחבלים בבתי הכלא

בעקבות עתירה אשר הגישה תנועה נגד מחבלים לבית המשפט ואמורה להגיע 
לדיון בזמן הקרוב

מ‡: יר‡ל לבי‡
"אם  תנועת  בקשת  בעקבות 
הביקורים  פירוט  את  לקבל  תרצו" 
והשגרירים  הקונסוליות  נציגי  של 
של ממשלות זרות, שב"ס ענה שאין 
הנחה  כך  ומשום  המידע  את  בידו 
ומעתה  הביקורים  נהלי  את  לשנות 
הזרים אשר  כל הדיפלומטים  ואילך 
מבקרים אסירים ביטחוניים יירשמו 

ויתועדו דבר שלא היה עד כה.
לדברי אנשי "אם תרצו" כעת 
ייחשפו המדינות אשר מטפחות את 
קשריהן עם רוצחי ישראליים במס־

ווה של דאגה הומניטרית.
הביקורים,  לכמויות  בנוגע 
ישנם אסירים  על פי תשובת שב"ס 
לביקורים  זוכים  אשר  ביטחוניים 
קרו־ ידי  על  בשבועיים  פעם  של 
ביהם, יתר האסירים זוכים לכך פעם 
חמאס  מאנשי  להבדיל  בחודשיים. 
מיהודה ושומרון, אסירי חמאס מעזה 

אינם מקבלים כלל ביקורים.
בבדיקת  עדיין  שנמצא  חומר 
הוא  הכנסת  של  המשפטי  היועץ 
האסי־ אצל  הכנסת  חברי  ביקורי 
לשאלת  בתשובה  הביטחוניים.  רים 
תרצו",  "אם  של  המשפטי  האגף 

טענו בהתחלה בשב"ס שאין רישום 
השנים  בין  כנסת  חברי  ביקורי  של 

.2010-2016
שינוי  חל  הבקשה  בעקבות 
ביט־ אסירים  לביקור  בנוגע  נוסף 
חוניים על ידי חברי כנסת. בתשובה 
הקודמת שניתנה לאגף המשפטי של 
"אם תרצו",  טענו בשב"ס כי אין רי־
שום לביקורי חברי כנסת בין השנים 
2010-2016 , אולם בעקבות הבקשה 
החוזרת של תנועת "אם תרצו" הפי־
קו בשב"ס את רשימה של הביקורים 
ליועץ  אותה  והעבירו  הללו  בשנים 

המשפטי של הכנסת לבדיקה.
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שבועיים לאחר פציעתו:

 נקבע מותו של הפעוט שנפגע 
אנושות בתאונה בצפון

נקבע מותו של בן השנתיים שנפגע באורח אנוש בתאונת דרכים בסמוך לצומת 
כליל ◆ במהלך השבועיים האחרונים אושפז בטיפול נמרץ, כשהוא מונשם

מ‡: מ. יו„
מא־ שנתיים  כבן  פעוט 
בו-סנאן, שנפגע באורח אנוש 
כש־ לפני  דרכים  בתאונת 
כליל  לצומת  בסמוך  בועיים 
בצפון הארץ, מת אמש במרכז 

לאחר  בנהריה,  לגליל  הרפואי 
מה־ במצבו.  החמרה  שחלה 
בנהריה  לגליל  הרפואי  מרכז 
לבית  הובא  הפעוט  כי  נמסר 
קשות  פגיעות  עם  החולים 
בראשו, בבטן ובעמוד השדרה, 

האחרונים  ובמהלך השבועיים 
נמרץ,  אושפז ביחידה לטיפול 
הפ־ של  אביו  מונשם.  כשהוא 
מאושפז,  הוא  אף  שהיה  עוט, 
ואימו  כשבוע  לפני  שוחרר 

שוחררה אתמול.

חמאס מרוויח סכומי עתק 
מגביית מסים על סחורות

מ‡: מ. יו„
לקופתו  מכניס  חמאס 
בשנה  שקלים  מיליוני  מאות 
סחורות  על  גובה  שהוא  ממסים 
דרך  לעזה  ממצרים  שנכנסות 
שער סלאח א-דין הסמוך למסוף 
רפיח. מנתונים שהגיעו לידי 'כאן 
חדשות' עולה כי המיסוי על סיג־
ריות לבדו בציר זה הניב לחמאס 

במחצית  שקלים  מיליון  כמאה 
בחו־  .2019 שנת  של  הראשונה 
דשים האחרונים אפשרה מצרים 
לחמאס להכניס דרך שער סלאח 
טונות  אלף  וחמישה  כשלושים 
ברורה  לא  כמות  ועוד  מלט  של 
לרצועה  נכנסו  ואלה   – ברזל  של 

בלי פיקוח.
מאפשרת  כידוע  ישראל 

בנייה לעזה  וחומרי  הכנסת מלט 
רק בעבור פרויקטים של האו"ם 
ובפיקוח של האו"ם. בחצי השנה 
האחרונה נכנסו לעזה דרך מצרים 
צמיגים  אלף  וחמישה  כעשרים 
הכנסת  אסרה  שישראל  לאחר   –
שעברה  בשנה  לרצועה  צמיגים 
כדי למנוע את הבערתם בהפגנות 

הגדר.

shaharit.com
office@shaharit.com

שני פלסטינים חמושים נעצרו 
באזור קלקיליה

על גופם נתפסו שני אקדחים ותחמושת רבה ◆ הם הועברו לחקירת כוחות 
הביטחון 

מ‡: מ. יו„ 
אק־ ועליהם  חשודים  שני 
באזור  נתפסו  ותחמושת  דחים 

ידי  על  זוהו  השניים  קלקיליה. 
כוחות צה"ל סמוך לכפר א-זוויה 
על  נעצרו.  הם  קצר  זמן  וכעבור 

גופם נמצאו כאמור שני אקדחים 
לחקירת  הועברו  והם  ותחמושת 

כוחות הביטחון.  

נעצר נהג שהסיע 7 ילדים 
בתא מטען 

בסך הכול היו במכונית הפרטית 12 נוסעים במקום 5 כפי שמתיר החוק ◆ 
לשוטרים אמר הנהג: ההסעה של הקייטנה לא הגיעה, אז לקחתי אותם הביתה 

מ‡: מ. יו„
אתמול  עצרה  המשטרה 
במ־ נוסעים   12 נדחסו  בו  רכב 
החוק.  שמתיר  כפי  חמישה  קום 
שבעה מתוך הנוסעים הם ילדים 

שהוכנסו לתא המטען של המכו־
נית. הנהג הסביר לשוטרים שע־
צרו אותו כי ההסעה של הילדים 
הגיעה  לא  שהו  בה  מהקייטנה 
אותם  לפזר  התנדב  הוא  ולכן 

הנהג,  הפרטי.  ברכבו  לבתים 
בן 32, קיבל הזמנה  תושב חיפה 
לדין. הילדים נתבקשו לצאת מן 
במכוניות  לבתיהם  והגיעו  הרכב 

אחרות.
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מי שרד את התרסקות 
"בראשית"?

החללית נשאה דובוני מים, חיה זעירה בעלת יכולת הישרדות 
נדירה וחזרה לחיים ממצב של מוות ◆ המומחים מעריכים כי 

אפשר יהיה להשיב לחיים את הדובונים 

מ‡ פ. יוחנן
הטכנולוגיה  מגזין 
החללית  כי  מגלה  ווירד 
"בראשית",  הישראלית 
נשאה  לירח,  שנשלחה 
ים.  דובוני  אלפי  במטענה 
כמי־ שאורכה  זעירה  חיה 
לימטר וחצי, בעלת יכולת 

וחזרה  נדירה  הישרדות 
לחיים ממצב של מוות.

לפי הדיווח ב"כאן", 
לחלל  נשלחו  הדובונים 
שכללה  הזמן  בקפסולת 
איי של  אן  די  דגימות  גם 
קבצים  ומאות  אדם  בני 
החוקרים  דיגיטליים. 

הים,  דובוני  את  ששיגרו 
סיכוי  יש  כי  מעריכים 
גבוה שעל אף התרסקותה 
הירח,  על  "בראשית"  של 
ואפ־ שרדו  הים  דובוני 
הימים,  מן  ביום  יהיה  שר 
הקפסולה,  תאותר  כאשר 

להשיבם לחיים.

בלגיה מצטרפת: תקפיא את המימון 
לאונר"א

אחרי הולנד ושוויץ, גם בבלגיה הודיעו כי לאחר חשיפת הדו"ח ובו עדויות לשחיתות בארגון 
יעצרו את הכספים שהתחייבו להם

מ‡ פ. יוחנן
האירופית  המדינה  היא  בלגיה 
משעה  היא  כי  שהודיעה  השלישית, 
לסוכנות  מעבירה  שהיא  המימון  את 
אונר"א,  פלסטינים  לפליטים  הסיוע 
בעקבות הדו"ח הפנימי החמור שדלף 
באל-ג'זירה.   ופורסם  שעבר  בשבוע 
ושוויץ,  להולנד  בלגיה  מצטרפת  בכך 
את  מקפיאות  הן  כי  הן  גם  שהודיעו 
ההעברות הכספיות, עד לבדיקת הט־
של  לשחיתות  הנוגעות  הקשות  ענות 
המו־ הטענות  "אם  הסוכנות.   בכירי 
באות בדו"ח נכונות, זה בלתי מתקבל 
על הדעת",  אמר השר הבלגי, אלכס־

דנר דה-קרו לתקשורת המקומית.
עצמה,  אונר"א  נתוני  פי  על 
ב-2018, תרמה לה בלגיה 15,498,794 
דולר. הולנד תרמה 22,677,756 דולר, 
פי  על  דולר.   27,828,599  – ושוויץ 
הודעת השר הבלגי, הם משעים כעת 
שאמור  אירו,  מיליון   5.35 בסך  מענק 
היה לעבור לאונר"א בזמן הקרוב, זאת 
הוע־ כבר  אירו  מיליון  לאחר ש-6.25 
ברו השנה מבלגיה לסוכנות. באונר"א 
ולקטר,   לכווית  השבוע  הודו  מצידם, 

שתרמו להם סכומים נוספים.

בתקצוב  הנוכחית  ההפסקה 
בל־ שכן  משמעותית,  היא  הבלגי 
את  שהובילו  מהמדינות  הייתה  גיה 
החינוך  מיזמי  למען  הכספים  איסוף 
של אונר"א, אחד הנושאים המרכזיים 
שהסוכנות מממנת. בעבר, ספרי הלי־
בבלגיה,  הודפסו  אף  אונר"א  של  מוד 
אם כי בשנים האחרונות הם מודפסים 
החינוך  תכני  כי  לציין  יש  ברמאללה. 
על  הממומנים  הספר  בבתי  הנלמדים 
ומודפסים  עזה,  ברצועת  אונר"א  ידי 
שונים  אינם  אירופי,  בסיוע  כאמור 

חמאס.  של  הלימוד  מתכני  מהותית 
חמאס  עם  המזוהה  סיעה  למעשה, 
זכתה השנה לרוב מוחץ בבחירות הפ־
העובדים  לאיגוד  שהתקיימו  נימיות 

של אונר"א.
בשנה  כבר  הפסיקו  בארה"ב 
שהועברו  הענק  תרומות  את  שעברה 
כיוון  זאת,  הפליטים,  לסוכנות  בעבר 
מושחת,  קוו  סטטוס  "מנציחים  שהם 
לא יעיל ולא מסייע לשלום", כהגדרת 
פני־ מיילים  בתכתובת  קושנר,  ג'ארד 
מית שנחשפה במגזין 'פוריין פוליסי'.

אושרה הגדלת העיר רכסים 
ל-35 אלף תושבים

התוכנית כוללת תוספת של כ-2,300 יחידות דיור לרכסים, מהן 855 בבנייה חדשה וכ-1,500 
בהתחדשות עירונית מאת פ. יוחנן

ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
את  ימים  מספר  לפני  אישרה  חיפה 
תוכנית המתאר ליישוב רכסים שנמצא 
מדרום-מזרח לחיפה, להגדיל את אוכ־
תושבים  אלף  מכ-12  היישוב  לוסיית 
תוך  וזאת  בעתיד,  אלף  ל-35  עד  כיום 
של  החרדית  לאוכלוסייתו  התייחסות 

היישוב.
של  תוספת  כוללת  התוכנית 
כ-2,300 יחידות דיור לרכסים, מהן 855 
בהתחדשות  וכ-1,500  חדשה  בבנייה 

הוותיקה.  א'  גבעה  בשכונה  עירונית 
מצי־ התוכנית  הדיור,  ליחידות  בנוסף 
עה תוספת של שטחי מסחר ותעסוקה 

בהיקף של כ-25 אלף מ"ר.
את  כוללים  אינם  אלו  נתונים 
לגבעת  המאושרת  הותמ"ל  תוכנית 
הפרסה הכוללת כ-1,900 יחידות דיור 
וכן  ותעסוקה,  למסחר  מ"ר  ו-55,000 
המופקדת  רסקו  שכונת  תוכנית  את 

הכוללת 455 יחידות דיור.
הוראות  כוללת  התוכנית  בנוסף, 

וציפוף  לעיבוי  עירונית,  להתחדשות 
בתחום  הבינוי  ולהסדרת  מבוקרים 
לצרכים  מענה  ונותנת  הקיים  הישוב 
פתוחים  ובשטחים  ציבור  במוסדות 
והת־ התחבורתית  המערכת  ולפיתוח 
לגידול  בהתאם  העירוניות  שתיות 
התכנית  בנוסף,  הישוב.  באוכלוסיית 
לש־ רכסים  של  לחיבורה  דגש  נותנת 
רונה החדשה שאושרה במזרח ואפשרה 
את קידום אזור התעסוקה בתווך שבין 

הגבעות.

חוקרים ישראלים פיתחו חיסון 
נגד סרטן העור בעכברים

החיסון הוכח כיעיל בעכברי מעבדה כטיפול מונע, כתרופה 
לגידול הראשוני ולמיגור גרורות ◆ נבחנת יעילות החיסון גם 

במלנומה עם גרורות באזורים שונים בגוף

מ‡ פ. יוחנן
ם  י ר ק ו ח
אביב  תל  באוניברסיטת 
שעשוי  ננו-חלקיק  פיתחו 
סרטן  נגד  כחיסון  לשמש 
מלנומה.  הקטלני  העור 
במחקר  שפותח  החיסון 
בניסוי בוצע בקרב עכברי 
מעבדה ונמצא יעיל ביותר 
בשלושה מצבים עיקריים: 
כתרופה  מונע,  כטיפול 
ולמיגור  הראשוני  לגידול 

גרורות.
החוקרים במעבדתה 
סצ'י-פאינרו  פרופ'  של 
זעי־ חלקיקים  פיתחו 
מפולימר  העשויים  רים 
כ-170  שגודלם  מתכלה, 
חלקיק  כל  בתוך  ננומטר. 
שתי  החוקרים  "ארזו" 
של  קצרות  שרשראות 
חומצות אמינו שמאפיינים 
מכן,  לאחר  מלנומה.  תאי 
הננו-חל־ את  הזריקו  הם 
שנ־ מודל  לעכברי  קיקים 

שאו מלנומה בעור.
סצ'י-פאינרו  פרופ' 
החלקיקים  כי  סיפרה 
החי־ מערכת  את  עוררו 
כאשר  העכברים,  של  סון 
תאי מערכת החיסון למדו 
תאי  את  ולתקוף  לזהות 
"המ־ לדבריה,  המלנומה. 
שמעכשיו  היא  שמעות 
הע־ של  החיסון  מערכת 

את  תתקוף  המחוסן  כבר 
תאי המלנומה, אם וכאשר 

יופיעו בגופו".
המחקר  בהמשך 
בחנו החוקרים את יעילות 
מצבים  בשלושה  החיסון 
טיפול  מניעה,  שונים: 
וטיפול  הראשוני  בגידול 
הראשון  בשלב  בגרורות. 
(מניעה) העכברים לא חלו, 
למנוע  הצליח  והחיסון 
השני  בשלב  המחלה.  את 
הראשוני)  בגידול  (טיפול 
עיכב  המשולב  הטיפול 
משמעותית את התקדמות 

במידה  והאריך  המחלה 
רבה את חיי כל העכברים 

שנבדקו.
(טי־ השלישי  בשלב 
פול בגרורות) שנעשה בר־
קמות אנושיות של גרורות 
כי  נמצא  במוח,  מלנומה 
שני  את  מכילות  אכן  הן 
יעד  המהווים  הפפטידים 
לחיסון. בניסוי המשך שנ־
יעילות  נבחנת  עתה,  ערך 
בקרב  למלנומה  החיסון 
עכברי מעבדה עם גרורות 
כמו  בגוף  שונים  באזורים 

מוח, ריאות, כליות ועוד.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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מי שרד את התרסקות 
"בראשית"?

החללית נשאה דובוני מים, חיה זעירה בעלת יכולת הישרדות 
נדירה וחזרה לחיים ממצב של מוות ◆ המומחים מעריכים כי 

אפשר יהיה להשיב לחיים את הדובונים 

מ‡ פ. יוחנן
הטכנולוגיה  מגזין 
החללית  כי  מגלה  ווירד 
"בראשית",  הישראלית 
נשאה  לירח,  שנשלחה 
ים.  דובוני  אלפי  במטענה 
כמי־ שאורכה  זעירה  חיה 
לימטר וחצי, בעלת יכולת 

וחזרה  נדירה  הישרדות 
לחיים ממצב של מוות.

לפי הדיווח ב"כאן", 
לחלל  נשלחו  הדובונים 
שכללה  הזמן  בקפסולת 
איי של  אן  די  דגימות  גם 
קבצים  ומאות  אדם  בני 
החוקרים  דיגיטליים. 

הים,  דובוני  את  ששיגרו 
סיכוי  יש  כי  מעריכים 
גבוה שעל אף התרסקותה 
הירח,  על  "בראשית"  של 
ואפ־ שרדו  הים  דובוני 
הימים,  מן  ביום  יהיה  שר 
הקפסולה,  תאותר  כאשר 

להשיבם לחיים.

בלגיה מצטרפת: תקפיא את המימון 
לאונר"א

אחרי הולנד ושוויץ, גם בבלגיה הודיעו כי לאחר חשיפת הדו"ח ובו עדויות לשחיתות בארגון 
יעצרו את הכספים שהתחייבו להם

מ‡ פ. יוחנן
האירופית  המדינה  היא  בלגיה 
משעה  היא  כי  שהודיעה  השלישית, 
לסוכנות  מעבירה  שהיא  המימון  את 
אונר"א,  פלסטינים  לפליטים  הסיוע 
בעקבות הדו"ח הפנימי החמור שדלף 
באל-ג'זירה.   ופורסם  שעבר  בשבוע 
ושוויץ,  להולנד  בלגיה  מצטרפת  בכך 
את  מקפיאות  הן  כי  הן  גם  שהודיעו 
ההעברות הכספיות, עד לבדיקת הט־
של  לשחיתות  הנוגעות  הקשות  ענות 
המו־ הטענות  "אם  הסוכנות.   בכירי 
באות בדו"ח נכונות, זה בלתי מתקבל 
על הדעת",  אמר השר הבלגי, אלכס־

דנר דה-קרו לתקשורת המקומית.
עצמה,  אונר"א  נתוני  פי  על 
ב-2018, תרמה לה בלגיה 15,498,794 
דולר. הולנד תרמה 22,677,756 דולר, 
פי  על  דולר.   27,828,599  – ושוויץ 
הודעת השר הבלגי, הם משעים כעת 
שאמור  אירו,  מיליון   5.35 בסך  מענק 
היה לעבור לאונר"א בזמן הקרוב, זאת 
הוע־ כבר  אירו  מיליון  לאחר ש-6.25 
ברו השנה מבלגיה לסוכנות. באונר"א 
ולקטר,   לכווית  השבוע  הודו  מצידם, 

שתרמו להם סכומים נוספים.

בתקצוב  הנוכחית  ההפסקה 
בל־ שכן  משמעותית,  היא  הבלגי 
את  שהובילו  מהמדינות  הייתה  גיה 
החינוך  מיזמי  למען  הכספים  איסוף 
של אונר"א, אחד הנושאים המרכזיים 
שהסוכנות מממנת. בעבר, ספרי הלי־
בבלגיה,  הודפסו  אף  אונר"א  של  מוד 
אם כי בשנים האחרונות הם מודפסים 
החינוך  תכני  כי  לציין  יש  ברמאללה. 
על  הממומנים  הספר  בבתי  הנלמדים 
ומודפסים  עזה,  ברצועת  אונר"א  ידי 
שונים  אינם  אירופי,  בסיוע  כאמור 

חמאס.  של  הלימוד  מתכני  מהותית 
חמאס  עם  המזוהה  סיעה  למעשה, 
זכתה השנה לרוב מוחץ בבחירות הפ־
העובדים  לאיגוד  שהתקיימו  נימיות 

של אונר"א.
בשנה  כבר  הפסיקו  בארה"ב 
שהועברו  הענק  תרומות  את  שעברה 
כיוון  זאת,  הפליטים,  לסוכנות  בעבר 
מושחת,  קוו  סטטוס  "מנציחים  שהם 
לא יעיל ולא מסייע לשלום", כהגדרת 
פני־ מיילים  בתכתובת  קושנר,  ג'ארד 
מית שנחשפה במגזין 'פוריין פוליסי'.

אושרה הגדלת העיר רכסים 
ל-35 אלף תושבים

התוכנית כוללת תוספת של כ-2,300 יחידות דיור לרכסים, מהן 855 בבנייה חדשה וכ-1,500 
בהתחדשות עירונית מאת פ. יוחנן

ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
את  ימים  מספר  לפני  אישרה  חיפה 
תוכנית המתאר ליישוב רכסים שנמצא 
מדרום-מזרח לחיפה, להגדיל את אוכ־
תושבים  אלף  מכ-12  היישוב  לוסיית 
תוך  וזאת  בעתיד,  אלף  ל-35  עד  כיום 
של  החרדית  לאוכלוסייתו  התייחסות 

היישוב.
של  תוספת  כוללת  התוכנית 
כ-2,300 יחידות דיור לרכסים, מהן 855 
בהתחדשות  וכ-1,500  חדשה  בבנייה 

הוותיקה.  א'  גבעה  בשכונה  עירונית 
מצי־ התוכנית  הדיור,  ליחידות  בנוסף 
עה תוספת של שטחי מסחר ותעסוקה 

בהיקף של כ-25 אלף מ"ר.
את  כוללים  אינם  אלו  נתונים 
לגבעת  המאושרת  הותמ"ל  תוכנית 
הפרסה הכוללת כ-1,900 יחידות דיור 
וכן  ותעסוקה,  למסחר  מ"ר  ו-55,000 
המופקדת  רסקו  שכונת  תוכנית  את 

הכוללת 455 יחידות דיור.
הוראות  כוללת  התוכנית  בנוסף, 

וציפוף  לעיבוי  עירונית,  להתחדשות 
בתחום  הבינוי  ולהסדרת  מבוקרים 
לצרכים  מענה  ונותנת  הקיים  הישוב 
פתוחים  ובשטחים  ציבור  במוסדות 
והת־ התחבורתית  המערכת  ולפיתוח 
לגידול  בהתאם  העירוניות  שתיות 
התכנית  בנוסף,  הישוב.  באוכלוסיית 
לש־ רכסים  של  לחיבורה  דגש  נותנת 
רונה החדשה שאושרה במזרח ואפשרה 
את קידום אזור התעסוקה בתווך שבין 

הגבעות.

חוקרים ישראלים פיתחו חיסון 
נגד סרטן העור בעכברים

החיסון הוכח כיעיל בעכברי מעבדה כטיפול מונע, כתרופה 
לגידול הראשוני ולמיגור גרורות ◆ נבחנת יעילות החיסון גם 

במלנומה עם גרורות באזורים שונים בגוף

מ‡ פ. יוחנן
ם  י ר ק ו ח
אביב  תל  באוניברסיטת 
שעשוי  ננו-חלקיק  פיתחו 
סרטן  נגד  כחיסון  לשמש 
מלנומה.  הקטלני  העור 
במחקר  שפותח  החיסון 
בניסוי בוצע בקרב עכברי 
מעבדה ונמצא יעיל ביותר 
בשלושה מצבים עיקריים: 
כתרופה  מונע,  כטיפול 
ולמיגור  הראשוני  לגידול 

גרורות.
החוקרים במעבדתה 
סצ'י-פאינרו  פרופ'  של 
זעי־ חלקיקים  פיתחו 
מפולימר  העשויים  רים 
כ-170  שגודלם  מתכלה, 
חלקיק  כל  בתוך  ננומטר. 
שתי  החוקרים  "ארזו" 
של  קצרות  שרשראות 
חומצות אמינו שמאפיינים 
מכן,  לאחר  מלנומה.  תאי 
הננו-חל־ את  הזריקו  הם 
שנ־ מודל  לעכברי  קיקים 

שאו מלנומה בעור.
סצ'י-פאינרו  פרופ' 
החלקיקים  כי  סיפרה 
החי־ מערכת  את  עוררו 
כאשר  העכברים,  של  סון 
תאי מערכת החיסון למדו 
תאי  את  ולתקוף  לזהות 
"המ־ לדבריה,  המלנומה. 
שמעכשיו  היא  שמעות 
הע־ של  החיסון  מערכת 

את  תתקוף  המחוסן  כבר 
תאי המלנומה, אם וכאשר 

יופיעו בגופו".
המחקר  בהמשך 
בחנו החוקרים את יעילות 
מצבים  בשלושה  החיסון 
טיפול  מניעה,  שונים: 
וטיפול  הראשוני  בגידול 
הראשון  בשלב  בגרורות. 
(מניעה) העכברים לא חלו, 
למנוע  הצליח  והחיסון 
השני  בשלב  המחלה.  את 
הראשוני)  בגידול  (טיפול 
עיכב  המשולב  הטיפול 
משמעותית את התקדמות 

במידה  והאריך  המחלה 
רבה את חיי כל העכברים 

שנבדקו.
(טי־ השלישי  בשלב 
פול בגרורות) שנעשה בר־
קמות אנושיות של גרורות 
כי  נמצא  במוח,  מלנומה 
שני  את  מכילות  אכן  הן 
יעד  המהווים  הפפטידים 
לחיסון. בניסוי המשך שנ־
יעילות  נבחנת  עתה,  ערך 
בקרב  למלנומה  החיסון 
עכברי מעבדה עם גרורות 
כמו  בגוף  שונים  באזורים 

מוח, ריאות, כליות ועוד.
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אושרר דירוג האשראי 
של ישראל

למרות הגירעון, חברת S&P הודיעה כי דירוגה של ישראל נותר 
על כנו ◆ בחברה צופים שישראל תמשיך לצמוח מעל הממוצע 

OECD-במדינות ה

מ‡ פ. יוחנן
האש־ דירוג  חברת 
 S&P הבינלאומית  ראי 
האש־ דירוג  את  אישררה 
ישראל  מדינת  של  ראי 
כנו  על  אותו  והותירה 
עם   -AA של  ברמה   –
לכלכלה  יציבה  תחזית 
החברה  נציגי  הישראלית. 
חוז־ את  בדוח  הדגישו 
ישראל,  של  הליבה  קות 
המגבלות  כי  הבהירו  ואך 
הדירוג  של  העיקריות 
הגבוה  החוב  נטל  נותרו: 
גיאו- סיכונים  וכן  יחסית 

פוליטיים וביטחוניים.
מע־  S&P בחברת 
ישראל  שכלכלת  ריכים 
תצמח בשיעור ממוצע של 
 ,2022 עד   3% מעל  מעט 
למדי־ ביחס  גבוה  שיעור 
החברה   .OECD-ה נות 
תיתמך  הצמיחה  כי  צופה 

צריכה  ידי  על  בעיקרה 
פרטית על רקע שוק עבו־
פעילות  המשך  חזק,  דה 
וכן  חברות  של  השקעות 
ייצוא שירותים חזק. בדוח 
מצוין כי המשק לא התמו־
דד עם מיתון ב-15 השנים 
במו־ והתמ"ג  האחרונות 
עלה  אמריקאי  דולר  נחי 
ב-60% מאז 2010. יתר על 
נמצא  כן, החשבון השוטף 
האבטלה  ושיעור  בעודף 
היסטורי  שפל  על  עומד 

של 3.6%.
החברה  נציגי 
בג־ העלייה  את  מציינים 
רעון הממשלה ביוני 2019 
לעומת   ,3.9% של  לרמה 
ומ־  2.9% של  שנתי  יעד 
העיק־ הסיבה  כי  סבירים 
רית הינה ירידה בהכנסות 
חברת  כן,  על  ממיסים. 
של  גרעון  צופה  הדירוג 

ועלייה  3.6% בשנת 2019 
קלה ביחס חוב תוצר פעם 
לרמה  ברציפות,  שנייה 
של 61.6% - לעומת 61% 

בשנת 2018.
למרות זאת, מציינת 
החברה לחיוב את הירידה 
בשנים  תוצר  חוב  ביחס 
ההסכמה  את  האחרונות, 
חשיבות  בדבר  הרחבה 
החוב  נטל  הורדת  המשך 
הפיס־ בכללים  המעוגנת 
ההוצאה  כלל  כגון  קליים 
והנומרטור. החברה מערי־
היעדים המר־ כי אחד  כה 
כזיים בו תעסוק הממשלה 
משמעת  הינו  החדשה 
צעדים  הכוללת  פיסקלית 
צמ־ כמו  ההכנסות  בצד 
צום הטבות מס או העלאת 
וצמצום  מסוימים,  מיסים 

בצד ההוצאות גם כן.

נערים יהודים הותקפו בטורונטו
מחקר חדש שהתפרסם בקנדה מעלה כי יהודים סובלים יותר מאחרים מפשעי שנאה במדינה

מ‡ פ. יוחנן
כיפה  חובשי  יהודיים  נערים  שני 
טורונטו  בעיר  צעיר  ידי  על  הותקפו 
סוכנות  ומילולית.  פיזית   - שבקנדה 
הידיעות JTA דיווחה כי הצעיר הגיח 
בשכונה  שהלכו  הנערים  שני  מאחורי 
קילל  רבים,  יהודים  בה  שמתגוררים 

אותם ותקף באגרופים אחד מהם.
הנער שנפגע כתוצאה מהתקיפה 

נלקח לקבלת טיפול רפואי.
גם בעיר מונטריאול נרשמו בימים 
האחרונים מספר תקיפות אנטישמיות. 
מו־ נהג  נראה  המקרים שתועד,  באחד 
נית מכה יהודי חובש כיפה. הנהג פוטר 

הסרטון  פרסום  לאחר  מיד  מעבודתו 
שתיעד את האירוע.

בקנ־ שהתפרסם  חדש  מחקר 
המי־ הם  המדינה  יהודי  כי  העלה  דה 
שנאה.  מפשעי  הרבה  הכי  שסובל  עוט 
תו־ יהודים  נגד  שנאה  פשעי  כ-2,041 
עדו ב-2018 לעומת 1,752 בשנת 2017.

היום: התרמת דם מרכזית בשכונת 
רמות בהשתתפות 'מכבי' וארגון 

הצלה מד"א רמות
לנוכח הצורך במנות דם בישראל, תתקיים היום (רביעי) התרמת דם מרכזית ונפרדת לנשים 

וגברים, במרכז הרפואי 'מכבי' ברמות, ירושלים. ההתרמה תיערך בשיתוף 'מכבי שירותי 
בריאות', צוות הצלה מד"א רמות ובנק הדם של מד"א. התרומה פתוחה לתורמים מגיל 18 

ומעלה, או מגיל 17 עם חתימת הורים, ובליווי תעודת זהות.

ירוש־ מבואות  מרחב  מנהלת 
הדם  "התרמת  שוורץ:  הדר  גב'  לים, 
בנק  את  לחזק  נועדה  היום,  שתתקיים 
דם  תרומות  של  מאגר  הכולל  הדם, 
בחרה  'מכבי'  ממש.  של  חיים  מצילות 
בר־ כמו  הנוכחית,  בהתרמה  להשתתף 
מסגרת  להעניק  במטרה  אחרות,  בות 
אחד  כל  יוכל  בה  קהילתית  רפואית 
ההתרמה  במערך  חיוני  חלק  לקחת 

מלאה  בהתאמה  זאת  ולקיים  הארצי, 
היום המאפיינים  ולסדר  לאורח החיים 
את המגזר החרדי. אנחנו שמחים להיות 
לתו־ ולהעניק  חיים  בהצלת  שותפים 
המו־ הרפואה  שירותי  את  רמות  שבי 
שירות  עם  ביותר,  והמתקדמים  מחים 
קשוב ורגיש. כחלק מגישה זו, ממשיכה 
בשכונה,  שירותיה  את  להרחיב  'מכבי' 
ועתידה לפתוח בקרוב מרפאת שיניים 

'מכבי פארם',  ובית מרקחת  'מכבידנט' 
שי־ את  לקבל  מכבי  לחברי  שיאפשרו 
רותי קבוצת 'מכבי' בזמינות גבוהה וב־

קרבה לאזור מגוריהם".
התרמת הדם היום (רביעי), ו' אב, 
גו־ רחוב  ברח'  'מכבי'  הרפואי  במרכז 
החל  ירושלים.  רמות,   ,255 מאיר  לדה 
הלילה  לשעות  ועד   18:00 מהשעה 

המאוחרות. 

בפעם הרביעית בתוך שבועיים: 

טילים נורו מצפון קוריאה
המדינה מחתה נגד התרגילים הצבאיים של דרום קוריאה 
וארה"ב ומסרה: "אם יימשכו המהלכים הצבאיים העוינים, 

נחפש דרך חדשה"

מ‡ פ.  יוחנן
רמטכ"ל צבא קוריאה 
טי־ שני  כי  דיווח  הדרומית 
מא־ נורו  מזוהים  לא  לים 
שבחופה  חוונגה  דרום  זור 
קוריאה  צפון  של  המזרחי 
יפן,  לבין  בינה  הים  לעבר 
בתוך  הרביעית  הפעם  וזו 
שיגור  שנעשה  שבועיים 
קוריאה  מהמדינה.  טילים 
התר־ נגד  מחתה  הצפונית 
המשותפים  הצבאיים  גילים 
ודרום  ארה"ב  שעורכות 
קוריאה, גורם אמריקני בכיר 
מתייעצת  ארה"ב  כי  מסר 
ודרום  יפן  עם  המצב  לגבי 

קוריאה.
הביטחון  ממשרד 
לא  הטילים  כי  נמסר  היפני 
המדינה  של  לשטחה  חדרו 
הבלעדי  הכלכלי  לאזור  או 

שלה וכי המעשה אינו מהווה 
יפן.  של  בטחונה  על  איום 
גורם אמריקני בכיר מסר כי 
המצב  על  מפקחת  ארה"ב 
ומתייעצת  קוריאה  בצפון 
בריתה,  בנות  עם  זה  בנושא 

דרום קוריאה ויפן.
הידיעות  סוכנות 
כי  מסרה  קוריאנית  הצפון 
המשו־ הצבאיים  התרגילים 
לקוריאה  ארה"ב  בין  תפים 
ההס־ את  מפרים  הדרומית 
לבין  בינה  הדיפלומטי  כם 
האמריקנים. בהצהרה נאמר: 
ללא  נותרה  קוריאה  "צפון 
את  לפתור  בעמדתה  שינוי 
דיאלוג.  באמצעות  הסוגיות 
ימשיכו  המדינות  אם  אך 
עוינים,  צבאיים  במהלכים 

נאלץ לחפש דרך חדשה". 
ימים  מספר  לפני  רק 
שני  קוריאה  צפון  שיגרה 

לכיוון  טווח  קצרי  טילים 
מחצי  יפן,  של  הימי  שטחה 
המזרחי  שבחופה  הודו  האי 
של המדינה. גורמים צבאיים 
כי  מסרו  קוריאה  בדרום 
של  למרחק  הגיעו  הטילים 
ומ־ קילומטרים,  כ-250 

הדרום  הידיעות  סוכנות 
קוריאנית "יוהאפ" נמסר כי 

נורו טילים שונים מבעבר.
של  ההגנה  ממשרד 
יפן נמסר כי אף טיל מהשי־
גור האחרון לא חדר לשטח 
הכלכלי  לאזור  או  המדינה 
לא  הם  וכי  שלה,  הבלעדי 
של  בטחונה  על  איום  היוו 
לשיגור  הגיב  טראמפ  יפן. 
בעיה  "אין  ואמר:  באדישות 
עם  ומתן  במשא  להמשיך 
קים. מעולם לא דנו בטילים 

קצרי טווח".

"שכן, שים לב אם אני חסר" קמפיין 
מעורר מחשבה של ארגון זק"א להצלת 
חיים ושמירה על כבוד המתים הגלמודים

המטרה העיקרית: לעודד את הציבור על אנשים קשישים – גלמודים ולוודא שהם לא נשכחו 
לבד במצב של מוות ח"ו ◆ לגרום לציבור להתעניין יותר בשלומם של שכנים גלמודים 

ומכרים בודדים החיים בגפם ולהציל את חייהם

'חרי' בכ :‡מ
מדי שבוע מטפלים מתנדבי זק''א 
בממוצע של ארבעה גלמודים ועריריים, 
שנמצאו שרועים על הרצפה או במיטה 
ללא רוח חיים, אנו מוצאים אותם ממש 
במצב של איבוד צלם אנוש. בלא שיזכו 

לקבורה נאותה מבעוד מועד.
השכנה  או  השכן  להיות  יכול  זה 
לא  מאתנו  ואיש  מאתנו,  אחד  כל  של 
מתעניין בשלומם במשך תקופה ארוכה. 
לא פעם, בשל חוסר תשומת לב. אין מי 
שידאג לשלומם במקרה של סכנת חיים 
גופת  אז  מוות,  של  במקרה  חלילה  או 
המנוח נותרת עזובה בדירה עד כדי מצב 

של ריקבון מתקדם.
לא תמיד השכן הבודד שהתמוטט 
יכול להזעיק עזרה, אך אם נעקוב אחריו 
להזעיק  נוכל  אנחנו  בשלומו,  ונתעניין 
חיים  להציל  ופשוט  מועד  בעוד  עזרה 
נוכל  מוות,  של  במקרה  חלילה  וגם   !
לקבר  הנפטר  גופת  את  להביא  לדאוג 
אובדן  לפני  האפשרי,  בהקדם  ישראל 

צלם אנוש.
הוח־ השבועית,  המציאות  לנוכח 

ו'אשת  בזק"א  לט 
לצאת  לפידות' 
הסברה  בקמפיין 
במסגרת  לציבור. 
המשו־ הקמפיין 
אל  פונים  אנו  תף 
ואומרים:  הציבור 
השכן  אחר  עקבו 
הגלמוד או השכנה 
והתע־ הגלמודה 
ניינו בשלומם. אל 
תתנו להם למות ! 
אותם  ראיתם  לא 
גשו  יומיים,  יום 
ביתם  דלת  אל 
טוב  בוקר  בברכת 

– ערב טוב.
הצלתם  והתעניינתם?  עקבתם 

חיים! 
לעורר  שלנו  העיקרית  המטרה 
החמור  למצב  המודעות  את  בציבור 
של חוסר אכפתיות חברתית עד כדי 
הציבור  את  לעודד  המת,  כבוד  ביזוי 
על אנשים קשישים – גלמודים ולוודא 

שהם לא נשכחו לבד במצב של מוות 
יותר  להתעניין  לציבור  לגרום  ח"ו. 
בשלומם של שכנים גלמודים ומכרים 
בודדים החיים בגפם על מנת למזער 
הגו־ תופעת  את  האפשרי  למינימום 
את  להציל  גם  ואולי  הנרקבות.  פות 

חייהם.
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יונתן פולארד ביקש מנתניהו 
שידבר עם טראמפ למען 

שחרורו
לדבריו, ראש הממשלה "היה המום כשהוא גילה מה קורה" ◆ לשכת רה"מ: 

"ראש הממשלה ימשיך לפעול עד להשבתו לישראל"

מ‡: יר‡ל לבי‡
לשעבר,  הישראלי  המרגל 
בגלל  כי  חשף,  פולארד  ג'ונתן 
לראש  פנה  הוא  אשתו,  מחלת 
וביקש  נתניהו  בנימין  הממשלה 
שח־ בתנאי  להקלה  לפעול  ממנו 
הממשלה  לראש  "פניתי  רורו. 
להתקשר  ממני  וביקשתי  נתניהו 
טראמפ",  לנשיא  בענייני  אישית 

כך אמר בראיון לחדשות 12.
"זה נושא חשוב מאוד שצ־
כרגע,  ולפרסם  עליו  לדבר  ריך 
אמר.  ומוות",  חיים  של  עניין  זה 
"זה נושא הומני גדול, משבר שלי 
ושל אשתי, אני זוכר שהתעללו בי 
נשב־ בחקירות. הקרסוליים שלי 
לא  פעם  אף  רוסק,  שלי  הגב  רו, 
לקחתי את הדבר הזה ללב, הגי־
שה שלי לעניין הייתה מקצועית. 

אבל זה טלטל אותי לחלוטין".
לאורך הראיון המרגל היש־
ראלי לשעבר מנופף באזיק האל־
שמאלית.  לזרועו  הנעוץ  קטרוני 
המבחן  תקופת  עם  היא  "הבעיה 
יכול לטפל באשתי  לא  אני  שלי. 
"אנח־ סיפר.  אקטיבי",  באופן 
חולים  בבית  בה  לטפל  רוצים  נו 
אז  נייד  לא  אני  אבל  בברוקלין, 

למ־ וללכת  לצאת  יכול  לא  אני 
באמצע  משהו  קורה  אם  קומות. 
את  לעזוב  יכול  לא  אני   – הלילה 

הדירה איתה".
"באופן  הוסיף:  פולארד 
ראש  עם  קשר  יצרתי  מידי 
השגריר  דרך  נתניהו  הממשלה 
עדכנתי  דרמר.  רון  בוושינגטון 
מפורט  רפואי  דו"ח  לו  והעברתי 
ראש  לדבריו,  עזרה".  וביקשתי 
כשהוא  המום  "היה  הממשלה 

גילה מה קורה".
לא  כי  מדגיש  פולארד   
"אני  פוליטי.  בנושא  מדובר 
מבקש מראש הממשלה, בבקשה, 
שיתערב באופן ישיר ויבקש מה־
הש־ בתנאי  להקל  טראמפ  נשיא 
חרור שלי. נוכח היחסים הטובים 
בין שני האישים, אני מלא תקווה 
שהנשיא יבטל את תנאי השחרור 
שלי, ישים להם סוף, כדי שאוכל 
לטפל באשתי ושנוכל לשוב ליש־

ראל כדי שתחלים".
מת־ רה"מ  "הוא  לדבריו, 
ובטוח  סמוך  אני  להתערב,  כוון 
שהוא יעביר את הבקשה הזאת". 
בנושא  שוחח  לא  כי  הוסיף  הוא 

התגו־ אבל  הממשלה,  ראש  עם 
כפי  "הייתה  אליו  שהועברה  בה 
רעייתו  תהיה".  שהיא  שהנחתי 
אסתר, שנפגשה במרוצת השנים 
שמרה  נתניהו,  עם  רבות  פעמים 
הממשלה,  ראש  עם  קשרים  על 
לא  שהוא  מישהו  לא  שהיא  "כך 

מכיר".
לשאלת המראיינת כי סביר 
דונלד  הברית,  ארצות  שנשיא 
טראמפ, יסרב לבקשה וזאת בשל 
שתוטח  נוקבת  מביקורת  החשש 
מרגל  עם  הקלה  בעקבות  כנגדו 

לשעבר. 
אחד  דבר  "יש  פולארד: 
שאני בטוח בו בכל הנוגע לנשיא 
מביקורת.  לו  אכפת  לא  טראמפ, 
ריציתי  לחשוש,  ממה  להם  אין 
30 שנה, שילמתי את המחיר, אני 
לא מבקש לברוח משום דבר, אני 
רק מבקש התחשבות, התחשבות 

הומניטרית".
הממשלה  ראש  מלשכת 
נותרה  "ישראל  בתגובה:  נמסר 
ג'ונתן פולארד.  להשבת  מחויבת 
ראש הממשלה ימשיך לפעול עד 

להשבתו לישראל".

פרנו // „ו„ פרי„

 ליפו‡ מחר י
סיפור מתוק ששמעתי השבוע מבעל המעשה:

יחד  היו לומדים  לאברך אחד היה חברותא בחור ישיבה, הם 

סדר שלישי. הבחור היה מוכשר, מבין בלימוד – אבל נתפס לצע־

רינו לענין של צפיה במשחקי כדורגל. כל פעם שהיה משחק מענין 

הוא היה נעלם מבית המדרש.

יש  אני אעדר.  "מחר  מודיע לחברותא שלו,  יום אחד הבחור 

גמר אליפות חשובה בכדורגל שאני ממש מוכרח לראות.."

האברך הוציא את ארנקו, שלף משם שטר של חמישים שקל 

והניח על הסטנדר: "אם תבוא מחר ללמוד – השטר הזה שלך. אני 

מוכן לשלם לך חמישים ש"ח כדי שנלמד ביחד".

למחרת האברך הגיע, תוהה אם הבחור שלו יבוא. הבחור כבר 

ישב ולמד – הכסף ניצח את המשחק. הם ישבו ושקעו בלימוד, זו 

היתה ריתחא דאורייתא אמיתית. כאשר מישהו ניגש אליהם וניסה 

לפטפט איתם הבחור הצעיר גער בו "נו, ששש.." – אני מקבל כסף 

על הלימוד..

גם כשהסתיים סדר שלישי הם המשיכו ללמוד. גם כשבית המ־

דרש התרוקן הם עדיין היו באמצע הסוגיא. הלימוד שלהם הס־

תיים מאוחר.

כשסגרו את הגמרות הוציא האברך את שטר הכסף מכיסו אבל 

אז הפתיע אותו הבחור: "אל תחשוב אפילו לשלם לי. בשום פנים 

ואופן אני לא מחליף את הלימוד הזה בעד כסף.."

וזו היתה הפעם האחרונה שהוא (לא) הלך לצפות במשחקים. 

זכה והתנתק לגמרי מהכדורגל.

טור בועי // הרב ‡לע„ ‚רין
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יונתן פולארד ביקש מנתניהו 
שידבר עם טראמפ למען 

שחרורו
לדבריו, ראש הממשלה "היה המום כשהוא גילה מה קורה" ◆ לשכת רה"מ: 

"ראש הממשלה ימשיך לפעול עד להשבתו לישראל"

מ‡: יר‡ל לבי‡
לשעבר,  הישראלי  המרגל 
בגלל  כי  חשף,  פולארד  ג'ונתן 
לראש  פנה  הוא  אשתו,  מחלת 
וביקש  נתניהו  בנימין  הממשלה 
שח־ בתנאי  להקלה  לפעול  ממנו 
הממשלה  לראש  "פניתי  רורו. 
להתקשר  ממני  וביקשתי  נתניהו 
טראמפ",  לנשיא  בענייני  אישית 

כך אמר בראיון לחדשות 12.
"זה נושא חשוב מאוד שצ־
כרגע,  ולפרסם  עליו  לדבר  ריך 
אמר.  ומוות",  חיים  של  עניין  זה 
"זה נושא הומני גדול, משבר שלי 
ושל אשתי, אני זוכר שהתעללו בי 
נשב־ בחקירות. הקרסוליים שלי 
לא  פעם  אף  רוסק,  שלי  הגב  רו, 
לקחתי את הדבר הזה ללב, הגי־
שה שלי לעניין הייתה מקצועית. 

אבל זה טלטל אותי לחלוטין".
לאורך הראיון המרגל היש־
ראלי לשעבר מנופף באזיק האל־
שמאלית.  לזרועו  הנעוץ  קטרוני 
המבחן  תקופת  עם  היא  "הבעיה 
יכול לטפל באשתי  לא  אני  שלי. 
"אנח־ סיפר.  אקטיבי",  באופן 
חולים  בבית  בה  לטפל  רוצים  נו 
אז  נייד  לא  אני  אבל  בברוקלין, 

למ־ וללכת  לצאת  יכול  לא  אני 
באמצע  משהו  קורה  אם  קומות. 
את  לעזוב  יכול  לא  אני   – הלילה 

הדירה איתה".
"באופן  הוסיף:  פולארד 
ראש  עם  קשר  יצרתי  מידי 
השגריר  דרך  נתניהו  הממשלה 
עדכנתי  דרמר.  רון  בוושינגטון 
מפורט  רפואי  דו"ח  לו  והעברתי 
ראש  לדבריו,  עזרה".  וביקשתי 
כשהוא  המום  "היה  הממשלה 

גילה מה קורה".
לא  כי  מדגיש  פולארד   
"אני  פוליטי.  בנושא  מדובר 
מבקש מראש הממשלה, בבקשה, 
שיתערב באופן ישיר ויבקש מה־
הש־ בתנאי  להקל  טראמפ  נשיא 
חרור שלי. נוכח היחסים הטובים 
בין שני האישים, אני מלא תקווה 
שהנשיא יבטל את תנאי השחרור 
שלי, ישים להם סוף, כדי שאוכל 
לטפל באשתי ושנוכל לשוב ליש־

ראל כדי שתחלים".
מת־ רה"מ  "הוא  לדבריו, 
ובטוח  סמוך  אני  להתערב,  כוון 
שהוא יעביר את הבקשה הזאת". 
בנושא  שוחח  לא  כי  הוסיף  הוא 

התגו־ אבל  הממשלה,  ראש  עם 
כפי  "הייתה  אליו  שהועברה  בה 
רעייתו  תהיה".  שהיא  שהנחתי 
אסתר, שנפגשה במרוצת השנים 
שמרה  נתניהו,  עם  רבות  פעמים 
הממשלה,  ראש  עם  קשרים  על 
לא  שהוא  מישהו  לא  שהיא  "כך 

מכיר".
לשאלת המראיינת כי סביר 
דונלד  הברית,  ארצות  שנשיא 
טראמפ, יסרב לבקשה וזאת בשל 
שתוטח  נוקבת  מביקורת  החשש 
מרגל  עם  הקלה  בעקבות  כנגדו 

לשעבר. 
אחד  דבר  "יש  פולארד: 
שאני בטוח בו בכל הנוגע לנשיא 
מביקורת.  לו  אכפת  לא  טראמפ, 
ריציתי  לחשוש,  ממה  להם  אין 
30 שנה, שילמתי את המחיר, אני 
לא מבקש לברוח משום דבר, אני 
רק מבקש התחשבות, התחשבות 

הומניטרית".
הממשלה  ראש  מלשכת 
נותרה  "ישראל  בתגובה:  נמסר 
פולארד.  ג'ונתן  להשבת  מחויבת 
ראש הממשלה ימשיך לפעול עד 

להשבתו לישראל".

shaharit.com
office@shaharit.com

פרנו // „ו„ פרי„

 ליפו‡ מחר י
סיפור מתוק ששמעתי השבוע מבעל המעשה:

יחד  היו לומדים  לאברך אחד היה חברותא בחור ישיבה, הם 

סדר שלישי. הבחור היה מוכשר, מבין בלימוד – אבל נתפס לצע־

רינו לענין של צפיה במשחקי כדורגל. כל פעם שהיה משחק מענין 

הוא היה נעלם מבית המדרש.

יש  אני אעדר.  "מחר  מודיע לחברותא שלו,  יום אחד הבחור 

גמר אליפות חשובה בכדורגל שאני ממש מוכרח לראות.."

האברך הוציא את ארנקו, שלף משם שטר של חמישים שקל 

והניח על הסטנדר: "אם תבוא מחר ללמוד – השטר הזה שלך. אני 

מוכן לשלם לך חמישים ש"ח כדי שנלמד ביחד".

למחרת האברך הגיע, תוהה אם הבחור שלו יבוא. הבחור כבר 

ישב ולמד – הכסף ניצח את המשחק. הם ישבו ושקעו בלימוד, זו 

היתה ריתחא דאורייתא אמיתית. כאשר מישהו ניגש אליהם וניסה 

לפטפט איתם הבחור הצעיר גער בו "נו, ששש.." – אני מקבל כסף 

על הלימוד..

גם כשהסתיים סדר שלישי הם המשיכו ללמוד. גם כשבית המ־

דרש התרוקן הם עדיין היו באמצע הסוגיא. הלימוד שלהם הס־

תיים מאוחר.

כשסגרו את הגמרות הוציא האברך את שטר הכסף מכיסו אבל 

אז הפתיע אותו הבחור: "אל תחשוב אפילו לשלם לי. בשום פנים 

ואופן אני לא מחליף את הלימוד הזה בעד כסף.."

וזו היתה הפעם האחרונה שהוא (לא) הלך לצפות במשחקים. 

זכה והתנתק לגמרי מהכדורגל.

טור בועי // הרב ‡לע„ ‚רין

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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מאות בוגרי ישיבת 'ראדין' 
התכנסו

תחת המותג "ראדינער", הזכור משנותיה הזוהרות של הישיבה הייחודית, 
התכנסו מאות בוגרי ישיבת 'ראדין' - נתניה, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי 

דן מייזלס, לכינוס בוגרים

מ‡: יר‡ל לבי‡
"ראדינער",  המותג  תחת 
של  הזוהרות  משנותיה  הזכור 
הישיבה הייחודית, התכנסו מאות 
נתניה,   - 'ראדין'  ישיבת  בוגרי 
בראשות ראש הישיבה הגאון רבי 
ספרי  סדרת  מחבר  מייזלס,  דן 
ההלכה "פתחי מגדים" ורבה של 
שכונת רמת בית שמש ג'2, לכנס 

בוגרים מיוחד והיסטורי.
את המעמד המיוחד פיארו 

הישיבה  רבני  כל  בהשתתפותם 
רבי  הגאון  של  לצדם  לדורותיה, 
'חברון'  ישיבת  ראש  כהן,  דוד 
וחבר מועצת גדולי התורה; ורבה 
רבי  הגאון  עילית,  מודיעין  של 
בי־ כר"מ  שכיהן  קסלר,  מאיר 
אביו  של  להסתלקותו  עד  שיבה 
העיר  כרב  ומינויו  זצ"ל  הגר"ש 

תחתיו.
במעמד,  חלק  נטלו  כן  כמו 
רבני הישיבה דאז, הגר"י פטרוף, 
חפ־  - הישיבות  בני  קהילת  רב 

ציבה, בית שמש; הגר"מ שלנגר, 
מנהל רוחני בישיבת מאור יצחק 
הגר"ח  לייכטמן,  הגר"י  חמד;   -
גולדשמידט  הגר"ח  דיקמן, 
הת־ מחשובי  זילברברג,  והגר"מ 
הגאון  ברק;  בבני  חכמים  למידי 
רבה  רוזנברג,  דוד  יהושע  רבי 
של קרית נורדאו בנתניה; הגר"ח 
נתניה,  העיר  מרבני  סטולר, 
מראשי  צוקר,  משה  רבי  והגאון 

ישיבת 'תורה אור'.

דרישה מהיועמ"ש: לפתוח 
בחקירה פלילית כנגד נשות 

הפרובוקציה
לאחר שהודו "נשות הכותל" כי במהלך התפילות הגניבו ספר תורה לרחבת 

הכותל  

מ‡: יר‡ל לבי‡
מרכז ליב"ה פנו ליועץ המ־
מנדלב־ אביחי  לממשלה,  שפטי 
ליט, בדרישה כי יורה על פתיחת 
חקירה פלילית כנגד נשות הכותל 
בגין הפרת הוראה חוקית ועבירה 
הקדושים  המקומות  חוק  לפי 
תורה  ספר  הברחת  לאור  וזאת 
בסדרי  ופגיעה  הכותל  לרחבת 

המקום וזאת בניגוד לחוק.
לרב  בליב"ה  פנו  בנוסף, 
המקומות הקדושים הרב שמואל 
סמכותו  את  שיפעיל  רבינוביץ 
בחוק, בהתאם לתקנות ויורה על 
המע־ הכותל  מרחבת  הרחקתם 

רבי.
הב־ כי  הודו  הכותל  נשות 

ריחו ספר תורה לכותל.

באמ־ שנשלחו  במכתבים, 
צעות עו"ד משה פולסקי המייצג 
במ־ מדובר  כי  צויין  ליב"ה,  את 
עבירה  כדי  עולים  אשר  עשים 
בניגוד  כאמור  וזאת  פלילית 
מקומות  על  השמירה  לתקנות 
המחייבות  ליהודים  הקדושים 
שמירה על מנהג המקום ומניעת 
השמירה  לחוק  בהתאם  חילולו, 

על המקומות הקדושים.
במרכז  מציינים  כן,  כמו 
חוק  בהפרת  מדובר  שלא  ליב"ה 
חו־ חוק  בהפרות  אלא  ראשונה, 
קבוצת  אותה  מצד  ונשנות  זרות 

נשות הכותל.
"הדבר מוכיח כי נשים אלו 
שמירה  עצמן  על  מקבלות  אינן 
אלו  נשים  כי  החוק,  הוראות  על 

הממונה  להוראת  נשמעות  אינן 
עובדות  לקבוע  מנסות  אף  והן 
הדבר  כי  ידיעתן  חרף  בשטח, 
להוראת  גמור  בניגוד  עומד 
אשר  במכתבים,  נכתב  הממונה" 
העתקים מהם נשלחו גם לרבנים 
לביט־ ולשר  לישראל  הראשיים 

חון הפנים גלעד ארדן.
ממרכז ליב"ה נמסר "ההת־
הפרובוקציה  נשות  של  פרעות 
אתמול, בניגוד לחוק ותוך פגיעה 
שוב  מוכיחה  המקום,  בקדושת 
לבלאגן  סוף  לשים  הזמן  שהגיע 
את  לחוקק  הזמן  הגיע  בכותל, 
חוק הכותל ולהגדיר באופן ברור 
שמנהג המקום בכותל לכל אורכו 
ובסמכות  ישראל  כמסורת  הוא 

הרה"ר בלבד".

פלורידה: משאית מזון כשר 
רוססה בצלב קרס

האיטי הקטנה, מיאמי, פלורידה – צלב קרס רוסס על משאית לממכר מזון מהיר 
כשר

מ‡: יר‡ל לבי‡
משטרת מיאמי חוקרת את 
ריסוס צלב הקרס על משאית על 
כשר  מהיר  מזון  לממכר  משאית 
הבעלים  האחרון.  שישי  ביום 
הראשונה  הפעם  לא  שזו  סיפר 
שהמשאית הושחתה על ידי אל־

מונים.
בכנות,  מגעיל,  באמת  "זה 
הברית,  בארצות  זה  את  לראות 
האנ־ כל  של  מקום  זה  במיאמי. 
שים, וזה ממש לא רצוי בקהילה 

העסק  את  להתחיל  מבחינתנו 
הולכים  שאנשים  במקום  שלנו 
לרסס עליו צלבי קרס על העסק 
שלנו עוד לפני שנפתח". כך אמר 
הבעלים  עובדיה  אלכס  אמר 
לאתר Local 10.com במיאמי.

הדברים  כל  עם  "בכנות, 
שקורים בימים האלה, זה באמת 
באמת  זה  אנשים,  הרבה  מעליב 

מתסכל", אמר עובדיה.
הוא הוסיף כי יקבל בברכה 
על  הצלב  את  שריססו  אלו  את 

אותם  והזמין  שלו,  המשאית 
המבורגר,  ולאכול  לשתות  לבוא 
צריכה  זה  מסוג  ששנאה  "מכיוון 

ועד הישיבות בקריאה לבעלי להסתיים".
הקעמפים בישיבות: אל תזמינו 

פוליטיקאים חילוניים
"הנסיון מלמד שלדאבוננו אלו שלא נהגו כן ויצאו שלא באופן הנ"ל נגרם מכך 

קלקול גדול רח"ל"

מ‡: יר‡ל לבי‡
נפתחים  ימים  כמה  עוד 
הזמנים  בין  ימי  רשמי  באופן 
אלו  ובזמנים  החרדיות  בישיבות 
יוצאים עשרות אלפי בחורי ישי־
בה למנוחה ויש ישיבות שמארג־

נים קעמפים מאורגנים.
בארגון ועד הישיבות פרסם 
מכתב בו הוא קורא "שלא להזמין 
פוליטיקאים חילוניים לקעמפים 
בימי  הישיבות  לבני  המאורגנים 
בין הזמנים". על המכתב חתומים 

מרנן גדולי ישראל שליט"א.
גדולי  מציינים  במכתב 
מגיעים  כאשר  "ועתה  ישראל: 
ויוחדו  שנועדו  הזמנים  בין  ימי 

מקדמת דנא ליתן רווח בין פרשה 
התלמידים  לעורר  יש  לפרשה, 
ולקדש  אורחותיהם  לשמור 
ש"ש בכל הליכותיהם ויהא ש"ש 
שת"ח  וכשם  ידם,  על  מתאהב 
ובדעותיהם  בחכמתם  ניכרים 
להיות  החובה  עליהם  מוטלת  כן 
בל־ ומצוינים  בדיבורם  ניכרים 

בושם".
אין  כי  לעורר  יש  "כן 
אספות  או  באירועים  להימצא 
שאינם  ובדרכים  במקומות  או 
ה'  יראי  של  לרוחם  מתאימים 
ויש בכך משום חי־ ובן הישיבה, 
והליכה  מהשתתפות  וכן  ה',  לול 
שיש  מפוקחים  שאינם  לטיולים 

בזה משום פיקוח נפש".
הקעמפים  בעניין  "גם 
ח"ו  הישיבות,  לבני  המאורגנים 
התלמידים  בפני  לדבר  מלהביא 
היראים  ממחנה  שאינם  אנשים 
במילי  לא  ה',  לדבר  והחרדים 
ופו־ דעות  בענייני  ולא  דעלמא 

ליטיקה".
כי  מציינים  המכתב  בסיום 
שלא  לנופש  היוצאים  "בחורים 
במ־ כן  יעשו  ישיבתית  במסגרת 
מלמד  והנסיון  המשפחה,  סגרת 
כן  נהגו  שלא  אלו  שלדאבוננו 
ויצאו שלא באופן הנ"ל נגרם מכך 

קלקול גדול רח"ל".

"מפגעי בטיחות קשים":

 מבצע אכיפה ב-84 אתרי 
בנייה בו זמנית

מאות שוטרים ועשרות מפקחים מטעם משרד העבודה הגיעו לאתרים ב-24 
ערים ברחבי הארץ ◆ הוצאו 51 צווי בטיחות בשל קיומם של מפגעים קשים

מ‡: מ. יו„
מפלג  בהובלת  המשטרה, 
תופעת  באכיפת  (המטפל  פלס 
האר־ ביחידה  העבודה)  תאונות 
הכלכלית  בפשיעה  למאבק  צית 
(יאל"כ) בלהב 433, יחד עם כלל 
הע־ משרד  המשטרה,  מחוזות 
ומנהל  הבטיחות  (מנהל  בודה 
פרקליטות  וההסדרה),  האכיפה 
המדינה היחידה לאכיפה אזרחית 

ופמת"א אזרחי), רשם הקבלנים, 
ורשות  לאומי  לביטוח  המוסד 
מבצע  אתמול  ביצעו   - המיסים 
אכיפה ארצי משולב ב-84 אתרי 
הארץ  ברחבי  ערים  ב-24  בנייה 

בו זמנית. 
הגיע  הבוקר  משעות  החל 
בהובלת  שוטרים  מאות  של  כח 
עשרות  וכן  ביאל"כ,  פלס  מפלג 
העבודה  משרד  מטעם  מפקחים 

ונציגי גופי אכיפה נוספים לאת־
רי בנייה בערים רמת גן, בני ברק, 
מודיעין,  חולון,  ים,  בת  יהוד, 
לציון,  ראשון  סבא,  כפר  רעננה, 
שד־ נתיבות,  אשדוד,  רחובות, 

רות, חיפה, קרית ביאליק, קרית 
שמונה,  קרית  נהריה,  מוצקין, 
ירושלים  עפולה,  עילית,  נצרת 

ובית שמש.
 51 הוצאו  המבצע  במהלך 
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מ‡: יר‡ל לבי‡
הרה"צ הישיש רבי אברהם 
זצ"ל, מחסידי קר־ הלוי הורוויץ 
לין. חמיו של האדמו"ר מפינסק־

קרלין שליט"א.  
נולד  הוא  זצ"ל,  המנוח 
לאביו הרב משה אהרן הלוי הור־
יצחק אליהו  וחתנו של רבי  וויץ 
שנותיו  כל  התגורר  אייזנבאך, 
הסמוכה  וורשא  בתי  בשכונת 
והיה אהוב וחביב  למאה שערים 
על כולם. היה תלמיד חכם עצום 

וגדול בתורה וחסידות.
לרבותיו  התקשרותו  על 

הק' מקרלין מסופר כי היה מאלו 
מל־ בעת  הירדני  בשבי  שנשבו 
אום- במחנה  ושהו  תש"ח  חמת 
אל-ג'מאל תקופה ארוכה - ורק 
ול־ להינצל  זכה  שמיים  בחסדי 
חזור לביתו. כשהיו שואלים את 
ר' אברהם איך שאב את הכוחות 
במ־ קשה  כזה  במצב  להחזיק 
אב־ ר'  ענה  לירדן?  מעבר  דבר 
אהרן'  'בית  הספר  שבזכות  רהם 
לאדמו"ר הזקן מקרלין זיע"א, זה 
כל  לאורך  בו  ותמך  אותו  החזיק 

התקופה הקשה.
מספרים  בחסידות  מכריו 

ונתינתו  ההוד  רבת  דמותו  על 
מכניס־ "היה  אחד  לכל  הגדולה 
תמיד  היה  ביתו  גדול,  אורחים 
מי  כל  כאשר   - לרווחה  פתוח 
שרצה היה נכנס לשם וסועד את 

ליבו".
בשל  בירושלים  ידוע  היה 

כך שהיה מגיע לבריתות רבות.
אתמול  יצאה  ההלוויה 
בצהריים משמגר, לבית המדרש 
אבינועם  ברחוב  סטולין  קרלין 
המ־ להר  ומשם  בירושלים,  ילין 

נוחות.

בעקבות הסרת השיבוש 
בנתב"ג: יופסק הרעש מעל 

מודיעין עילית
ברשות שדות התעופה דחו את הטענות כי ההחלטה על כך נבעה מלחצם של 
תושבי העיר מודיעין הסמוכה, שהמטוסים עברו תחילה מעל בתיהם, וטענו כי 

הוחלט על כך מסיבות מקצועיות בלבד

מ‡: יר‡ל לבי‡
נחש־ האחרונים  בשבועות 
החר־ עילית  מודיעין  תושבי  פו 
דית לרעש עצום ממטוסים רבים 
שעוברים מעל העיר, בשל הסטת 
בשעות  כולל  המטוסים,  מסלול 

הלילה ובמהלך השבתות.
ברשות שדות התעופה דחו 
כך  על  ההחלטה  כי  הטענות  את 
העיר  תושבי  של  מלחצם  נבעה 
שהמטוסים  הסמוכה,  מודיעין 
עברו תחילה מעל בתיהם, וטענו 
מק־ מסיבות  כך  על  הוחלט  כי 
השיבושים  בהן   - בלבד  צועיות 
המדוברים ב-GPS. לפני כשבו־

עיים אמר שר התחבורה: ”מדובר 
שהשימוש  חדש  נחיתה  בנתיב 
ונוצר  זמני  הוא  הזו  בתדירות  בו 
כתוצאה מאילוץ בשל שיבושי ה- 
ההמ־ בוצעו  שבאמצעותו   GPS

ראות והנחיתות בנתיב הרגיל.
מטפלת  הביטחון  ”מערכת 

בשיבושי  גבוהות  הכי  ברמות 
הבעיה  השם  וכשבעזרת   ,GPS
יח־ והנחיתות  ההמראות  תיפתר 
זרו לנתיב הקודם והנתיב החדש 
חריגים  למקרים  רק  ישמש 
כדו־ מיוחד,  צורך  יהיה  שבהם 
על  תחזוקה  עבודות  ביצוע  גמת 
המסלולים וכו‘, וברור שתדירות 
וההפרעה לתושבים  בו  השימוש 
כעת  דרסטית“.  בצורה  תפחת 
כולם מקווים שם כי השקט יחזור 

לעיר החרדית.
 ,GPS-ה שיבושי  כזכור, 
באזור  יוני  חודש  מאז  שהורגשו 
ובשטח  גוריון  בן  התעופה  נמל 
והאזור,  ישראל  של  האווירי 
עדיין  האחרונים.  בימים  פסקו 
נפסקו  ההפרעות  אם  ברור  לא 
גורמי  של  התערבות  בעקבות 
ביטחון ישראליים ומערך הסייבר 
הלאומי שקיבל אחריות על הטי־
התעו־ חברת  אולם  בנושא,  פול 

פה אל על שהנחתה את טייסיה 
רכיבי  את  לנתק  שעבר  בחודש 
בנתב"ג  נחיתה  לפני   GPS-ה
עדכנה את טייסיה כי מעתה ניתן 

לבצע נחיתות כרגיל.
שהועלו  הסברות  אחת 
לגבי מקור השיבוש הייתה פעי־
לות הצבא הרוסי, שמפעיל מע־
להגן  בכדי   GPS שיבוש  רכות 
וכלי  אסטרטגים  מתקנים  על 
שיט באזור לטקיה שבצפון-מע־
בנושא  הדיווח  סוריה. לאחר  רב 
ב"פייק  מדובר  כי  הרוסים  טענו 

ניוז".
איגוד הטייסים הבינלאומי 
הטייסים  את  יוני  בסוף  הזהיר 
בק־  GPS קליטת  איבוד  מפני 
רבת נתב"ג. זאת לאחר שבועות 
על  רבים  טייסים  דיווחו  שבהם 
הפוג־ רציפה  בקליטה  קשיים 
ובמערכות  עת בבטיחות הטיסה 

הטייס האוטומטי.

עליה של כ-10% במספר 
התיירים בחודש האחרון

מתחילת השנה נרשמו 2.6 מיליון כניסות תיירים לישראל

מ‡ פ. יוחנן
נרשמו   2019 יולי  בחודש 
לי־ תיירים  של  כניסות  אלף   323
שראל, עלייה של 10% בהשוואה 
לחודש יולי 2018 ועלייה של 19% 
מתחילת   .2017 ליולי  בהשוואה 
כניסות  מיליון   2.6 נרשמו  השנה 
תיירים לישראל, עלייה של 10% 
שמפרסמת  מנתונים  עולה  כך   -
(יום ב', 5.8.19) הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה. 

(289 אלף)  מרבית התיירים 
האוויר,  בדרך  יולי  בחודש  הגיעו 
עלייה של 8.91% בהשוואה ליולי 
2018 ועלייה של 17.6% בהשוואה 
ליולי 2017. דרך הים הגיעו ליש־
ראל 34 אלף תיירים בחודש יולי, 
בהש־ ל-30%  קרוב  של  קפיצה 

וואה ליולי 2018. 
עיקר  השנה,  מתחילת 
מחמש  מגיעה  לישראל  התיירות 
 48% המהוות  מובילות,  ארצות 

מספר  התיירים.  כניסות  מכלל 
עומד  הכניסות שנרשמו מארה"ב 
מכלל   22% ומהווה  אלף   580 על 
 7% -עלייה  התיירים  כניסות 
נרשמו  מצרפת  אשתקד.  לעומת 
207 אלף כניסות -עלייה של 8%. 
 - כניסות  אלף   174 היו  מרוסיה 
נרשמו  מגרמניה   .3% של  ירידה 
165 אלף כניסות - עלייה של 10% 
ומהממלכה המאוחדת נרשמו 132 

אלף כניסות - עלייה של 6%.
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מ‡: יר‡ל לבי‡
הרה"צ הישיש רבי אברהם 
זצ"ל, מחסידי קר־ הלוי הורוויץ 
לין. חמיו של האדמו"ר מפינסק־

קרלין שליט"א.  
נולד  הוא  זצ"ל,  המנוח 
לאביו הרב משה אהרן הלוי הור־
יצחק אליהו  וחתנו של רבי  וויץ 
שנותיו  כל  התגורר  אייזנבאך, 
הסמוכה  וורשא  בתי  בשכונת 
והיה אהוב וחביב  למאה שערים 
על כולם. היה תלמיד חכם עצום 

וגדול בתורה וחסידות.
לרבותיו  התקשרותו  על 

הק' מקרלין מסופר כי היה מאלו 
מל־ בעת  הירדני  בשבי  שנשבו 
אום- במחנה  ושהו  תש"ח  חמת 
אל-ג'מאל תקופה ארוכה - ורק 
ול־ להינצל  זכה  שמיים  בחסדי 
חזור לביתו. כשהיו שואלים את 
ר' אברהם איך שאב את הכוחות 
במ־ קשה  כזה  במצב  להחזיק 
אב־ ר'  ענה  לירדן?  מעבר  דבר 
אהרן'  'בית  הספר  שבזכות  רהם 
לאדמו"ר הזקן מקרלין זיע"א, זה 
כל  לאורך  בו  ותמך  אותו  החזיק 

התקופה הקשה.
מספרים  בחסידות  מכריו 

ונתינתו  ההוד  רבת  דמותו  על 
מכניס־ "היה  אחד  לכל  הגדולה 
תמיד  היה  ביתו  גדול,  אורחים 
מי  כל  כאשר   - לרווחה  פתוח 
שרצה היה נכנס לשם וסועד את 

ליבו".
בשל  בירושלים  ידוע  היה 

כך שהיה מגיע לבריתות רבות.
אתמול  יצאה  ההלוויה 
בצהריים משמגר, לבית המדרש 
אבינועם  ברחוב  סטולין  קרלין 
המ־ להר  ומשם  בירושלים,  ילין 

נוחות.

בעקבות הסרת השיבוש 
בנתב"ג: יופסק הרעש מעל 

מודיעין עילית
ברשות שדות התעופה דחו את הטענות כי ההחלטה על כך נבעה מלחצם של 
תושבי העיר מודיעין הסמוכה, שהמטוסים עברו תחילה מעל בתיהם, וטענו כי 

הוחלט על כך מסיבות מקצועיות בלבד

מ‡: יר‡ל לבי‡
נחש־ האחרונים  בשבועות 
החר־ עילית  מודיעין  תושבי  פו 
דית לרעש עצום ממטוסים רבים 
שעוברים מעל העיר, בשל הסטת 
בשעות  כולל  המטוסים,  מסלול 

הלילה ובמהלך השבתות.
ברשות שדות התעופה דחו 
כך  על  ההחלטה  כי  הטענות  את 
העיר  תושבי  של  מלחצם  נבעה 
שהמטוסים  הסמוכה,  מודיעין 
עברו תחילה מעל בתיהם, וטענו 
מק־ מסיבות  כך  על  הוחלט  כי 
השיבושים  בהן   - בלבד  צועיות 
המדוברים ב-GPS. לפני כשבו־
עיים אמר שר התחבורה: ”מדובר 
שהשימוש  חדש  נחיתה  בנתיב 
ונוצר  זמני  הוא  הזו  בתדירות  בו 
כתוצאה מאילוץ בשל שיבושי ה- 
ההמ־ בוצעו  שבאמצעותו   GPS

ראות והנחיתות בנתיב הרגיל.
מטפלת  הביטחון  ”מערכת 

בשיבושי  גבוהות  הכי  ברמות 
הבעיה  השם  וכשבעזרת   ,GPS
יח־ והנחיתות  ההמראות  תיפתר 
זרו לנתיב הקודם והנתיב החדש 
חריגים  למקרים  רק  ישמש 
כדו־ מיוחד,  צורך  יהיה  שבהם 
על  תחזוקה  עבודות  ביצוע  גמת 
המסלולים וכו‘, וברור שתדירות 
וההפרעה לתושבים  בו  השימוש 
כעת  דרסטית“.  בצורה  תפחת 
כולם מקווים שם כי השקט יחזור 

לעיר החרדית.
 ,GPS-ה שיבושי  כזכור, 
באזור  יוני  חודש  מאז  שהורגשו 
ובשטח  גוריון  בן  התעופה  נמל 
והאזור,  ישראל  של  האווירי 
עדיין  האחרונים.  בימים  פסקו 
נפסקו  ההפרעות  אם  ברור  לא 
גורמי  של  התערבות  בעקבות 
ביטחון ישראליים ומערך הסייבר 
הלאומי שקיבל אחריות על הטי־
התעו־ חברת  אולם  בנושא,  פול 

פה אל על שהנחתה את טייסיה 
רכיבי  את  לנתק  שעבר  בחודש 
בנתב"ג  נחיתה  לפני   GPS-ה
עדכנה את טייסיה כי מעתה ניתן 

לבצע נחיתות כרגיל.
שהועלו  הסברות  אחת 
לגבי מקור השיבוש הייתה פעי־
לות הצבא הרוסי, שמפעיל מע־
להגן  בכדי   GPS שיבוש  רכות 
וכלי  אסטרטגים  מתקנים  על 
שיט באזור לטקיה שבצפון-מע־
בנושא  הדיווח  סוריה. לאחר  רב 
ב"פייק  מדובר  כי  הרוסים  טענו 

ניוז".
איגוד הטייסים הבינלאומי 
הטייסים  את  יוני  בסוף  הזהיר 
בק־  GPS קליטת  איבוד  מפני 
רבת נתב"ג. זאת לאחר שבועות 
על  רבים  טייסים  דיווחו  שבהם 
הפוג־ רציפה  בקליטה  קשיים 
ובמערכות  עת בבטיחות הטיסה 

הטייס האוטומטי.

עליה של כ-10% במספר 
התיירים בחודש האחרון

מתחילת השנה נרשמו 2.6 מיליון כניסות תיירים לישראל

מ‡ פ. יוחנן
נרשמו   2019 יולי  בחודש 
לי־ תיירים  של  כניסות  אלף   323
שראל, עלייה של 10% בהשוואה 
לחודש יולי 2018 ועלייה של 19% 
מתחילת   .2017 ליולי  בהשוואה 
כניסות  מיליון   2.6 נרשמו  השנה 
תיירים לישראל, עלייה של 10% 
שמפרסמת  מנתונים  עולה  כך   -
(יום ב', 5.8.19) הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה. 

(289 אלף)  מרבית התיירים 
האוויר,  בדרך  יולי  בחודש  הגיעו 
עלייה של 8.91% בהשוואה ליולי 
2018 ועלייה של 17.6% בהשוואה 
ליולי 2017. דרך הים הגיעו ליש־
ראל 34 אלף תיירים בחודש יולי, 
בהש־ ל-30%  קרוב  של  קפיצה 

וואה ליולי 2018. 
עיקר  השנה,  מתחילת 
מחמש  מגיעה  לישראל  התיירות 
 48% המהוות  מובילות,  ארצות 

מספר  התיירים.  כניסות  מכלל 
עומד  הכניסות שנרשמו מארה"ב 
מכלל   22% ומהווה  אלף   580 על 
 7% -עלייה  התיירים  כניסות 
נרשמו  מצרפת  אשתקד.  לעומת 
207 אלף כניסות -עלייה של 8%. 
 - כניסות  אלף   174 היו  מרוסיה 
נרשמו  מגרמניה   .3% של  ירידה 
165 אלף כניסות - עלייה של 10% 
ומהממלכה המאוחדת נרשמו 132 

אלף כניסות - עלייה של 6%.
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חלק ב'

תחקיר חילולי השבת באל על – 
התיעוד, העדויות וההכחשות 

על פי עדויות שנחשפות לראשונה מתוך חברת אל על, מוכח מעל לכל ספק כי חברת אל 
על מפעילה טיסות כמידי שבת הכולל צוותים של אל על וכך גם מטוסי החברה עם דגל 
ישראל והכיתוב "אל על". התיעוד, העדויות וההכחשות המתמשכות ◆ התחקיר המלא

מ‡: יר‡ל לבי‡
חברת  טוענת  שנים  במשך 
אל על כי היא אינה מחללת שבת 
עם  שנחתם  הסכם  לאור  וזאת 
וועדת הרבנים למען השבת. לפיו, 
לצאת  ועד  השבת  כניסת  משעת 
תטיס  לא  על  אל  חברת  השבת, 
אלא  העולם.  ברחבי  מטוסים 
האחרו־ בעת  שהגיעו  שמעדויות 
נה, עולה תמונה עגומה למדי כפי 
שממשיך וחושף העיתונאי החרדי 

יחיאל צולמן.
לפני כשבועיים פורסם בח־
לקו הראשון של התחקיר עדויות 
בעיר  המתגוררים  תושבים  של 
כי  ובסביבותיה,  עילית  מודיעין 
בשבועות האחרונים החלו לראות 
את מטוסי אל על טסים בעיצומה 
של שבת קודש. העדויות זכו להכ־
חשות חד משמעיות מטעם חברת 
אינם  כי  בתוקף  שטענו  על  אל 

טסים בשבת קודש.
מנכ"ל אל על אף שלח מכתב 
הרבנים  וועדת  למזכיר  מיוחד 
גולדקנו־ יצחק  הרב  השבת  למען 
בו הוא קובל על הפרסום של  פף 
הכחיש  וכאמור   'JDN 'חדשות 
את העובדות והעדויות שהתקבלו 

לידי המערכת.
במכתבו  כתב  אוסישקין 
על  אל  כי,  להבהיר  "הריני מבקש 
דבקה במחויבותה לוועדת הרבנים 
טי־ מפעילה  ואינה  השבת  בעניין 
סות קו סדירות בשבתות ובמועדי 
ישראל. כל טיסות הקו של אל על 
ושום  השבת  כניסת  לפני  נוחתות 
צאת  לפני  ממריאה  אינה  טיסה 
השבת. עם כל הקשיים המבצעיים 
והמש־ לעת  מעת  המתעוררים 
בכך,  הכרוכות  הנוספות  מעויות 
החברה מקפידה הקפדה יתירה על 

קיום מחויבותה בנושא השבת".
כי  וכתב  הוסיף  המנכ"ל 
בין  ציין  השקרית  הידיעה  "כותב 
על  אל  הרשום  פי  על  כי  השאר, 

לאדיס  טיסה  בשבת  מפעילה 
אבבה". מר אוסישקין ציין כי "מאז 
יוצאי  להעלאת  שלמה"  מבצע 
על  אל   – שנה   28 לפני  אתיופיה 

כלל אינה טסה לאדיס אבבה".
העדויות  פי  שעל  אלא 
 'JDN 'חדשות  ידי  על  שנאספו 
דהן,  קובי  העיתונאי  ובשיתוף 
מוכח מעל לכל ספק כי חברת אל 
שבת  כמידי  טיסות  מפעילה  על 
וכך גם  הכולל צוותים של אל על 
ישראל  דגל  עם  החברה  מטוסי 
והכיתוב "אל על". בפועל, החברה 
מפעילה את הטיסות תחת המותג 
סאן דור, אבל הטייסים והדיילים, 
– על כל המ־ הינם עובדי אל על 

שתמע מכך.
בי־ שהתקיימה  בשיחה 
אל  דיילות  עם  האחרונים  מים 
על בעבר ובהווה. הן מודות בפה 
רק  זה  דור  סאן  "חברת  מלא: 
הם  והצוותים  המטוסים  המותג. 

אכן חברת אל עצמה".
-זה מטוס של אל על אבל 
בתפעול שלו זה כתוב כסאן דור. 
זה חברת בת של אל על שהיא כן 
טסה בשבת. זה חברה אחרת של 
אל על… יש להם מנכ"ל וסמנכ"ל. 

אבל על עצמם לא טסים בשבת.
במטוסים  משתמשים  והם 

של אל על?
– כן. זה אותם מטוסים אותו 
והמטוס  בשבת  טס  הצוות  צוות. 

גם טס בשבת.
אנשים שטסים שם הם קו־

נים בסאן דור, בוודאות?
ומנכ"ל  סמנכ"ל  יש  כן.   –
שונים לחלוטין. נגיד לי יש טיסה 
אל  לא  דור  סאן  טיסת  שנקראת 

על.
באל  דיילת  שאת  למרות 

על?
אל  של  חברה  זו  כי  -נכון. 
דור.  סאן  של  דיילים  אין  על. 
אם אתה דייל דתי, אתה לא טס 

בשבת. מראש לא ייתנו לך טיסות 
בשבת. יש דיילים דתיים. אז הם 
לא טסים בשישי ולא בשבת. הם 
גם לא עושים סופי שבוע בחו"ל. 
הם תמיד בארץ, שזה חגים ושבת.
דיילות  של  אלו  עדויות 
העובדות בחברת אל על, לא מו־
ועיקר.  כלל  לספק  מקום  תירות 
מטוסים  מפעילה  על  אל  חברת 
וצוות  הטייסים  כאשר  בשבת 
הדיילים הינם יהודים שאינם שו־
מרים תורה ומצוות. וזאת בניגוד 
להתחייבות החד משמעית שלהם 
כי  השבת  למען  הרבנים  לוועדת 
לא יטיסו מטוסים בשבתות וחגי 

ישראל עם הלוגו של אל על.
וועדת  מזכיר  עם  בשיחה 
פר־ לאחר  השבת  למען  הרבנים 
סום חלקו הראשון של התחקיר, 
הבהיר הרב גולדקנופף כי "ברגע 
שהם (אל על) טסים, הם מפירים 
את ההסכם. זה לא יעזור להם כל 
סאן  דרך)  (שזה  האלו  התירוצים 

דור".
מדבריו של הרב גולדקנופף 
עולה כי חברת אל על מפרה את 
ההסכם בכך שמפעילה בשבתות 
הנושאים את  את מטוסי החברה 
להת־ בניגוד  וזאת  החברה  דגל 

חייבותה לוועדת הרבנים.
שהגיע  בתיעוד  בנוסף, 
על  וצולם   'JDN 'חדשות  לידי 
באחד  (שמועסקת  נכרית  ידי 
באזור  החרדיים  מהיישובים 
השבת  במהלך  עילית)  מודיעין 
על  אל  מטוסי  נראים  האחרונה, 
עילית  מודיעין  העיר  מעל  טסים 

בעיצומה של שבת קודש רח"ל.
שלא  בחרו  על  אל  בחברת 
להתמודד גם הפעם עם העבודות 
ומסרו בתגובה לתחקיר: "הבהרנו 
בעבר, כי אל על אינה מקיימת טי־
סות קו בשבתות ובמועדי ישראל. 
החברה  במדיניות  שינוי  כל  אין 

ובמחויבותה".

מכבי חתמה על היתר עיסקא 
מפורט לכל שירותי הקבוצה

היתר העיסקא  נחתם בבית צדק בני ברק בנשיאות 

מרן הגאב"ד הגר"נ קרליץ 
שליט"א

הבריאות  קבוצת  מכבי, 
על  חתמה  בישראל,  הטובה 
היתר עיסקא בבית דינו של מרן 
שליט"א  קרליץ  הגר"נ  הגאב"ד 
בפני מרנן ורבנן הדיינים הגאונים 
שליט"א הגאון רבי שריאל רוזנ־
יהודא  רבי  הגאון  שליט"א,  ברג 
סילמן שליט"א, הגאון רבי יעקב 
רבי  והגאון  שליט"א  פרבשטיין 
פנחס וינד שליט"א,  אשר מהווה 
פתרון הלכתי נכון לבעיות הנוג־

עות לדיני ריבית והצמדה. 
שנחתם  העיסקא  היתר 
על  והוכן  ומפורט,  מורחב  הינו 
ידי בית הדין תוך חשיבה משות־
פת עם היועצים המשפטיים של 
בהובלת  בריאות  שירותי  מכבי 
יוסף  ועו"ד  בר  דניאל  עו"ד 
האמור  שכל  מנת  על  קליימן, 
יהיה על פי ההנחיות ההלכתיות 

המחמירות.
נחתם  העיסקא  היתר 
בשם כל הארגונים בתוך קבוצת 
בריאות',  שירותי  'מכבי  מכבי: 
'מכבי־ בלב',  'בית  מכבי',  'קרן 
יזמות  'מכבי  ביתי',  'מכבי  דנט', 
וניהול', 'מכבי אחזקות', 'אסותא 
'אסותא טכ־ מרכזיים רפואיים', 
נולוגיות מתקדמות', 'שפע מוע־
דון לקוחות', 'מיכל מכון אופטו־
מטריה',  'העיקר הבריאות' - כל 
אלה על כל תאגידיהם וסניפיהם, 

והם מחויבים לו.
חתמו  העיסקא  היתר  על 
סער  רן  מר  מכבי  קבוצת  בשם 
בריאות  שירותי  מכבי  מנכ"ל 
כהן מנהלת אגף שי־ טוני  והגב' 

רות ושיווק במכבי. 
דב־ נשא  החתימה  לאחר 

סער:  רן  מר  מכבי,  מנכ"ל  רים 
היתר  קבלת  על  שמחים   "אנו 
הדין  לבית  מודה  אני  העיסקא. 
על  הגאונים  הרבנים  בנשיאות 
ארוכה  תקופה  במשך  שעמלו 
המשפטיים  היועצים  עם  יחד 
מוגמר  דבר  להוציא  מנת  על 
אבן  מהווה  הזה  המעמד  והולם. 
למע־ וחובר  משמעותית,  דרך 
תרבותית  התאמה  של  שלם  רך 
וחיבור לקהילה, שקבוצת 'מכבי' 
מטפחת במסירות ומקדמת ללא 
הרף. כאן בבני ברק מחצית מה־
ואין  מכבי,  חברי  הינם  תושבים 
זוכים  אנו  בכך.  מה  של  דבר  זה 
הע־ הצמיחה  מגמת  את  לראות 
הח־ הריכוזים  בשאר  גם  קבית 
ספק  מותיר  שאינו  דבר  רדים, 
לכך שאלה אינן רק מילים, אלא 
מכבי  של  בשטח  מעשי  שירות 
כל  חווים  אותו  מובילה,  כקופה 
2.3 מיליון חברינו ובכללם המגזר 
שירו־ את  שהופך  מה  החרדי. 
זוהי  בישראל'  ל'טובים  מכבי  תי 
החמלה ורמת השירות של מכבי. 
אני שמח לבשר במקום זה שהיום 
התפרסמו נתוני הביטוח הלאומי 
במ־ מובילה  שוב  מכבי  ולפיהם 
ביותר  הגבוה  המצטרפים  ספר 
גם  והיא  החולים  קופות  מבין 
הגבוה  הנאמנות  משיעור  נהנית 
של  שדרכה  לכך  הוכחה  ביותר, 
היא הטובה  למען חבריה,  מכבי, 

והמקצועית ביותר בישראל.
הרב שמחה שטיצברג חבר 
דירקטוריון  וחבר  מכבי  הנהלת 
אסותא הודה לעוסקים במלאכה 
רבות  שנים  במשך  כי   והדגיש 
כל  של  לצרכים  דואגת  מכבי 
צורך  יש  ואם  בקופה  החברים 
כגון  לרפואה  שבנוסף  בדברים 

יצא  שזה  ידאגו  עיסקא,  היתר 
לפועל בצורה הטובה ביותר. את 
"והסירותי  בברכת  סיים  דבריו 

מחלה מקרבך".
את כל שלבי גיבוש והכנת 
ליווה  המפורט  העיסקא  היתר 
בריאות  שירותי  מכבי  מטעם 
ר'  החרדי,  למגזר  השיווק  מנהל 
לדיינים  שהודה  שלזינגר,  משה 
רבי  ולהגאון  שליט"א  החשובים 
אורי  לרב  שליט"א,  וינד  פנחס 
יצחק הי"ו, למתאם קשרי הקהילה 
הי"ו,  יוליס  יהושע  הרב  באופקים 
למזכיר בית הדין הרב ישעיהו קר־
מנהל  אדם,  אילן  ולרו"ח  הי"ו  ליץ 
הליווי  על  מכבי,  קרן  הכספים של 
המקצועי לאורך כל הדרך עד לח־

תימה היום.
השתתפו  החתימה  במעמד 
זילו־ שעיה  מכבי:  קבוצת  בכירי 
שימי  עו"ד  מכבי,  קרן  מנכ"ל  נקה 
מכבי,  למנכ"ל  בכיר  עוזר  פרג' 
וק־ דוברות  הדרי ראש מערך  עדו 
קיש  בן  נירית  במכבי,  ממשל  שרי 
במכבי,  הארצי  השיווק  מנהלת 
קשרי  מתאם  יוליס  יהושע  ר'  וכן 
ברוך  ר'  באופקים,  במכבי  קהילה 
ברק,  בני  מרחב  מכבי  מנהל  שטרן 
ר' מרדכי שחורי מנהל מכבי מרחב 
מנהל  סגן  בינדר  יוסף  ר'  אלעד, 
נחמן  ור'  ברק,  בני  מרחב  מכבי 
במכבי  קהילה  קשרי  מתאם  היימן 

מודיעין עילית. 
בכל  יוצב  העיסקא  היתר 
אישי  באופן  ויונגש  וסניף  סניף 
על ידי הצוות הניהולי לכל חבר 
העיסקא  היתר  זאת.  שיבקש 
להתנהל  החברים  לכל  מאפשר 
בבטחון בכל העניינים הכספיים 
מול קבוצת מכבי, על כל תאגי־

דיה וסניפיה. 

תחקיר
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מיאמי: שוטרים תלשו שלטים 
אנטישמיים במלון 

המשטרה גם הבטיחה פרס כספי למביא מידע על מפיצי השלטים 

מ‡: יר‡ל לבי‡  
מיאמי  משטרת  שוטרי 
שבפלורידה קיבלו קריאה בעק־
שהוצבו  אנטישמים  שלטים  בות 
הארט־ מחוז  בלב  מלון  בית  מול 

דקו - מיאמי.
למקום  הגיעו  השוטרים 
את  והסירו  מכן  לאחר  קצר  זמן 

השלטים.
לחקור  ממשיכה  המשטרה 
וביקשה מעוברים ושבים שמכי־
רים או יודעים פרטים, לבוא ול־
דווח, "אם יש לך מידע על מעשה 
הוונדליזם הזה, התקשר למחלקת 
פשע של משטרת מיאמי. "זכור" 
תמיד  "אתה  במשטרה  מדגישים 
וייתכן  אנונימי,  להישאר  יכול 

 1,000 של  לתגמול  זכאי  דולר". כך בהודעת המשטרה.שאתה 

https://shaharit.com/#subscribeNow
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