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פיגוע 
דריסה

שני אחים מהיישוב אלעזר נדרסו 
ע''י נהג פלסטיני כשעמדו בתחנת 
אוטובוס הסמוכה ליישוב ◆ שוטר 
שהיה בדרכו לביתו, הבחין בנעשה 
וירה במחבל ◆ מאבק על חייו של 

אחד הפצועים

תקיפות מסתוריות
בסיס של המיליציה השיעית בעיראק, המזוהה עם איראן, הותקף בידי כלי טיס לא מזוהים ◆ בעיראק טוענים: ישראל אחראית לתקיפות

סערת חברות
 הקונגרס האמריקאי

מתיחות בין ישראל לבין המפלגה הדמוקרטית בארה''ב בעקבות ההחלטה 
לאסור את כניסתן של שתי חברות המפלגה ◆ יו''ר המפלגה בבית הנבחרים: 

נתניהו מנהיג חלש ◆ למרות האישור שניתן בסוף לאחת מהמחוקקות 
להיכנס תחת תנאים מגבילים, היא בחרה לבטל את ביקורה

הדרום מתלקח

03-80-600-09 | nekuda.org.il | A80699@gmail.com

רקטה ששוגרה אמש מרצועת עזה נפלה בחצר בית בשדרות ובחסדי שמים פגעה ברכוש בלבד ◆ 
שתי רקטות נוספות ששוגרו, יורטו ע''י מערכת 'כיפת ברזל' ◆ צה''ל ירה לעבר שלושה חשודים 

שהתקרבו לגדר המערכת 

mailto:a80699@gmail.com
http://bit.ly/2z40IUZ-trix
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

להעתיק,  אין  הבינלאומי,  החוק  פי  ועל  תורה  דין  פי  על 
ולא  דיגיטליים)  או  (פיזיים  מידע  במאגרי  לאכסן  להעביר, 
הכתבות,  בתוכן  שימוש  לעשות  אין   | אחר  אמצעי  בשום 
אסור   | העיתון  של  הגרפיים  בעיצובים  או  בתמונות, 
המעוניין  רווח,  או  מסחר  למטרות  העיתון  את  להעביר 

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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תחזית להיום:

שערים יציגים

 בטמפרטורו עלייה  חול  היום: 
והכב„ה בעומסי החום. ברוב ‡זורי 
ע„  כב„  חום  עומס  ירור   ה‡ר

˜יˆוני. 

ל  ˜לה  ירי„ה  חול  מחר: 
הטמפרטורו בעי˜ר במיור החוף 
חום  עומס  לרור  יוסיף  והפלה. 

כב„ ברוב ה‡זורים.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.4840
4.2158
3.9008
2.3537

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„
מכה ˜ה ליר‡ל

העימות  בעקבות  ספגה  שישראל  המכה 
הדמוקרטיות  הקונגרס  חברות  שתי  עם 
הוא  המפלגה  של  הפרוגרוסיבי  מהקצה 
מדינת  של  מצבה  כי  ספק  כל  אין  עצום.  
ישראל במפלגה הדמוקרטית, אשר ממילא 
גרוע  נהיה  האחרונה,  בתקופה  רעוע  היה 

עוד יותר בעקבות העימות האמור. 

חברות  שתי  של  לידיהם  נפלה  ישראל 
הקונגרס תאבות הפרובוקציה כפרי בשל. 
מה שרק לא היו עושים היה פוגע בישראל. 
לו היה מאפשרים את ביקורן, הן היו מעו־
ררות לא מעט פרובוקציות במהלך ביקורן 
בישראל. מגנות את "הכיבוש" ומפרסמות 
תיעודי זוועה כביכול על מה שנעשה לפ־
ללא  גם  אולם,  ישראל.  ידי  על  לסטינים 
מאוד  קשה  נזק  נעשה  בישראל  ביקורן 
לתדמיתה של ישראל בארה"ב, בעולם וב־

עיקר במפלגה הדמוקרטית. ניתן לומר כי 
בבחירה בין שתי האופציות, עדיף היה כי 
התקשו־ הבמה  לישראל.  יגיעו  השתיים 
סי־ בעקבות  השתיים  קיבלו  אותה  רתית 
רובה של ישראל לקבלן עלה על התועלת 

מאי-ביקורן במדינה.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

ולמ„ם ‡ום ‡ בניכם
זה נכון תמיד, ובפרט ב'בין הזמנים'.

הפסוק  את  קוראים  אנו  שמע  בקריאת 
אותם  עקב) "ולמדתם   – השבוע  (מפרשת 
את בניכם, לדבר בם, בשבתך בביתך ובל־

כתך בדרך, ובשכבך ובקומך".

ללמד  שצריך  לומר  בא  הפסוק  לכאורה, 
את הילדים כשיושבים בבית וכשהולכים 
בדרך וכשהולכים לישון וכשקמים בבוקר. 

כלומר, תמיד.

נעשה  פשוט  הלימוד  הוא:  נוסף  פשט 
בבית,  יושבים  כשאנחנו  איתנו,  כשהם 
והולכים בדרך, וישנים וקמים בבוקר. הם 
להת־ איך  לומדים  כך  ומתוך  מתבוננים 
נהג. דוגמה אישית היא מה שהכי משפיע. 
נמ־ וכולם  נעלמות  כשהמסגרות  בחופש, 
צאים יחד באופן אינטנסיבי, לאורך היום, 
יותר.  ומאתגר  יותר,  נכון  הזה  העיקרון 
בקיצור, הילדים לא לומדים מאיתנו, הם 

לומדים אותנו.

// פיגוע בירושלים: „בר המערכ

שוטר נפצע בינוני בפיגוע 
דקירה בעיר העתיקה

הפצוע בן 30 נדקר בכתפו בשער השלשלת בכניסה להר הבית ◆ הוא נמצא 
בהכרה, ופונה לבית החולים שערי צדק ◆ מחבל אחד נהרג והשני נפצע קשה

מ‡: מ. יו„
בינוני  נפצע   40 בן  שוטר 
שישי  יום  בליל  בכתפו  מדקירה 
בירו־ העתיקה  בעיר  האחרון 
השלשלת,  לשער  סמוך  שלים, 
הפ־ הבית.  להר  הכניסות  אחת 
לבית  ופונה  בהכרה  נמצא  צוע 
מחב־ שני  צדק.  שערי  החולים 
ושוטרים  השוטר  את  דקרו  לים 
לעברם  ירו  במקום  שהיו  אחרים 

ונטרלו אותם. 
הבית  מהר  יצאו  המחבלים 
שעמדו  השוטרים  את  ותקפו 
במקום בסכינים. שני הפלסטינים 
הקטינים פצעו בינוני את השוטר 
שאר  עם  יחד  במהירות  שהגיב 
לעברם.  וירו  במקום  השוטרים 
השני  מהירי,  נהרג  אחד  מחבל 
נפצע ואיש ווקף שהיה בשטח הר 

הבית נפצע קל גם הוא. 
דב  הצלה  איחוד  פרמדיק 
מייזל שהגיע לזירה מסר: "הפצוע 
פונה  העליון  גופו  בפלג  שנדקר 
בבית  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 
החולים כשהוא בהכרה". חובש מגן 

סיפר:  קורדובה,  משה  אדום  דוד 
כבן  גבר  ראינו  למקום  "כשהגענו 
מפצ־ סבל  הוא  מלאה.  בהכרה   30
עי דקירה, הענקנו לו טיפול רפואי 
וחבישות,  דימומים  עצירת  שכלל 
ופינינו אותו לבית החולים כשהוא 
במצב קל. המחבל הדוקר נוטרל על 

ידי כוחות הביטחון". 
מהמחבלים  אחד  כאמור, 
ופונה  קשה  נפצע  והשני  נהרג 
דווחו  הפלסטינים  צדק.  לשערי 
כי המשטרה סגרה את שער שכם 

ואת הכניסות להר הבית בעקבות 
הפיגוע למשך כמה שעות.

הפיגוע  שלאחר  בשעות 
הפיגוע,  את  לנצל  החמאס  ניסה 
ובארגון הטרור קראו למתפללים 
את  ולהתסיס  הבית  להר  להגיע 
הייתה  לא  זאת  אף  על  השטח. 
תגובה רשמית מהארגונים בנוגע 
לאחר  גם  זאת  הדקירה.  לפיגוע 
ראשון  ביום  שאירוע  העימותים 
כוחות  עם  הבית  בהר  כן  שלפני 

הביטחון.

http://bit.ly/2Mkizj4
https://shaharit.com/#subscribeNow
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הדרום מתלקח: 

שלוש רקטות שוגרו לעבר עוטף 
עזה; כיפת ברזל יירטה שתיים מהן
אזעקה הושמעה אמש בעוטף עזה ◆ מדיווחים ראשוניים עולה כי בוצעו 

שלושה שיגורים ◆ לוחמי "כיפת ברזל" יירטו שתי רקטות, השלישית נחתה 
בשטח פתוח ◆ שרידי רקטות נפלו בתוך יישובים

מ‡: מ. יו„

הוש־ אדום  צבע  אזעקת 
יישובים  במספר  אמש  מעה 
בעוטף עזה. שתי רקטות יורטו 
מתוך  ברזל",  "כיפת  ידי  על 
מר־ שבוצעו  שיגורים  שלושה 
ער־ דיווחים  לפי  עזה.  צועת 
ביים חיל האוויר תוקף בעזרת 
כת־ הרצועה  בצפון  מסוקים 
הדיווחים  לפי  הירי.  על  גובה 
של  עמדות  נגד  היא  התקיפה 
(הזרוע  אל-קסאם  א-דין  עז 
מצפון  החמאס)  של  הצבאית 

לבית להיא.
"בה־ נמסר:  צה"ל  מדובר 
צבע  אזעקת  על  לדיווח  משך 
ובקיבוצים  שדרות  בעיר  אדום 
גבים  ארז,  עם,  ניר  הנר,  אור 
שיגורים  זוהו  איבים,  וביישוב 
יש־ לשטח  עזה  רצועת  משטח 
ראל שיורטו על-ידי לוחמי כיפת 
במרחב  נפילות  אותרו  לא  ברזל. 
מעל  נפלו  רסיסים  הנגב.  שער 

ישוב, אין נפגעים בגוף".
"חובשים  נמסר:  ממד"א 
ופראמדיקים של מד"א מעניקים 
טיפול רפואי ל-6 בני אדם, מהם 
במהלך  בגפיים  קלות  שנחבלו   2
 40 כבן  (גבר  מוגן  למרחב  ריצה 

החשמליים  מהאופניים  שנפל 
ואישה שנפלה בביתה) ו-4 נפגעי 
שמפונת   76 כבת  אישה  חרדה, 
לבי"ח ברזילי. 2 נשים כבנות 30 

וגבר לא נזקקו לפינוי לבי"ח".
"כוחות  נמסר:  מהמשטרה 
משטרת  חבלני  וביניהם  משטרה 
נפילת  זירת  אל  הוזעקו  ישראל 
שד־ בעיר  בית  בחצר  שרידים 
מטפלים  המשטרה  חבלני  רות. 

בזירה".
אופ־ על  רכוב  בכיר  חובש 
שמ־ קסטליאנו  ניר  מד"א,  נוע 
עם  "מיד  סיפר:  בשדרות  תגורר 
עם  נכנסתי  האזעקה  שמיעת 
כאשר  מוגן  למרחב  משפחתי 
צמוד  מד"א  של  הקשר  מכשיר 
מכן  לאחר  רגעים  מספר  אלי. 
חרדה  נפגעת  על  דיווח  קיבלתי 
ויצאתי  ציבורי,  בגן  שהתעלפה 
אופנוע  על  רכוב  כשאני  למקום 

מד"א. 
למקום  במהירות  הגעתי 
נמרץ.  טיפול  לניידת  במקביל 
תוך כדי הטיפול באישה קראו לי 
לאישה  סמוכה  אוטובוס  לתחנת 
לה  הענקתי  שהתעלפה,  כבת 30 
שהתאוששה.  עד  רפואי  טיפול 
ניגש  אותנו  שראה   40 כבן  גבר 
כשי־ ברגלו  נחבל  כי  וסיפר  אלי 

בזמן  החשמליים  מהאופניים  רד 
במקום  אותו  בדקתי  האזעקה, 
חו־ לבית  לפינוי  נזקק  לא  והוא 

לים".
אזע־ נשמעו  שישי  ביום 
שונים  במוקדים  אדום  צבע  קות 
בעוטף עזה ובשדרות. לאחר מכן, 
צה"ל אישר כי זוהה שיגור אחד 
משטח רצועת עזה לשטח ישראל 
שיירטו לוחמי כיפת ברזל. למר־
כז הרפואי ברזילי הובאו שני תו־
בדרכם  קל  שנפגעו  שדרות  שבי 

למרחב המוגן.
בתגובה לירי, תקפו מטוסי 
האוויר  חיל  של  טיס  וכלי  קרב 
שני יעדי טרור תת קרקעיים של 
הרצועה.  ובמרכז  בצפון  החמאס 
בהודעת דובר צה"ל אף נמסר כי 
אחראי  בחמאס  רואה  "ישראל 
או  עזה  ברצועת  הנעשה  כל  על 

ממנה". 
דובר חמאס, פאוזי ברהום, 
"ההפ־ לאירוע:  אתמול  הגיב 
מסר  היא  עזה  על  הציונית  צצה 
את  להסיט  ששואף  הסלמה  של 
הגבורה  מפעולות  הלב  תשומת 
לפעולות  מצדיעים  אנו  בגדה. 
אלה. ההתנגדות לא תתיר שעזה 
הכי־ משברי  ליצוא  במה  תהיה 

בוש".

את המלכה 
במטבח שלך

כבר  וייצרה  עיצבה  מלכה  נטלי  המטבחים  מעצבת 
למעלה מ-3200 מטבחים בישראל. מגוון פתרונות אחסון 
ורעיונות מקוריים למקסום המטבח שלכם, מחכים לכם 
בלתי  ברמה  נטלי,  של  והיועצים  המעצבים  צוות  אצל 
רגילה ועם החומרים ואיכות גמר מהטובים ביותר בארץ

 קניון רמות קומה 3 ירושלים
לתיאום פגישת התאמה: 054.883.6638 //////  058.537.0344

או לחצו כאן

mailto:borismitbachim@gmail.com
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בשבילכם יש לנו
TRIX - טריקס 

משחק טריוויה דיגיטלי מתקדם 
לשימוש ביתי ומקצועי.

המשחק מתבסס על תוכן בלעדי שלכם, 
כזה שאתם יוצרים בעצמכם מהחוויות האישיות 
או המשותפות שצברתם עם השנים במשפחה או 

בין החברים, אתם יכולים ללמוד וללמד איתו ואפילו 
לגבש צוות באירועים, עסקים או ארגונים.

המשחק מותאם גם לשימוש בטכנולוגיה כשרה  
מחשב ביתי מסונן ופלאפונים כשרים.

המשחק מותאם גם לשימוש בטכנולוגיה כשרה  !
מחשב ביתי מסונן ופלאפונים כשרים.

למשחק הדגמה בחינם הכנסו ל trix.amoked.com //  או שלחו הודעה לקבלת קישור 050-4927999

מגיל
10-97

יצירת תוכן
בלעדי

שימוש ללמידה
ולחוויה

מותאם לטלפונים
כשרים

תוכן משתנה
לפי בחירה

מחפשים תוכן איכותי, מרתק מצחיק ובלעדי לאירוע שלכם??

http://bit.ly/2z40IUZ-trix
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כחול לבן שכרה חברת חקירות לאיתור מדליפים
במפלגה החליטו לשים קץ להדלפות הפוגעות בקמפיין להחלפת נתניהו

מ‡: ח. פרנ˜ל

עסקי,  מודיעין  חברת  של  שירותיה  את  שכרה  לבן  כחול  מפלגת 
לאיתור מדליפים בתוך כחול לבן. כך נחשף ב'ווינט'. שם פורסם כי הח־
ברה פועלת בנושא בשבועות האחרונים, והפעילה אמצעים מתקדמים 

למציאת מדליפים של מידע פנימי.
לפי הידוע בשלב זה, בדיקת החברה, בראשותם של ראש השב"כ 
לשעבר יעקב פרי וצביקה נווה, העלתה חשד ליותר ממדליף אחד. בח־

ברה סירבו להגיב לידיעה אך בכחול לבן ציינו כי "כחול לבן 
נחושה להחליף את משטר נתניהו ומודעת לכך שיש גורמים 
נעזר  הבחירות  קמפיין  במאמץ.  לחבל  שמנסים  פוליטיים 

מעת לעת בגורמי מקצוע בתחום אבטחת המידע".
שכירתה של החברה באה לאחר שמספר הקלטות מי־
שיבות סודיות של כחול לבן דלפו לתקשורת, ביניהם ההק־
נתניהו,  עם  לשבת  שולל  לא  כי  אומר  הוא  בה  גנץ  של  לטה 

שפורסמה לפני הבחירות הקודמות.

עדויות 
מטרידות 
חושפות 
את מידת 
מעורבותו 

של בנו 
של רה''מ 
מהחלטות 

גורליות
בעדויות שנחשפו ב'החדשות' נחשף 
כי נתניהו הבן אמר על אביו כי הוא 

"חלש ועושה שטויות"

מ‡: ח. פרנ˜ל
יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, לא מס־
תיר את דעותיו על מערכות שלטון החוק במדינת 
שישי  באולפן  שפורסמו  חדשות  עדויות  ישראל. 
של  מעורבותו  מידת  את  חושפות  'החדשות'  של 
נתניהו הבן בהחלטות של אביו, ואף את מה שחו־
שב יאיר על ראש הממשלה. "הוא איש חלש שעו־
שה שטויות", לפי גורמים ששוחחו עם 'החדשות'.

בעדויות אותם הציגו בחדשות עולה תמונה 
מטרידה מאוד על מי באמת מנהל את המדינה, ועל 
גו־ בהחלטות  רה''מ  של  בנו  של  היערבותו  מידת 
מספר  בעבר  הכחיש  שנתניהו  למרות  זאת  רליות. 

פעמים כי הוא מעורב בפוליטיקה.
מתקשר  שיאיר  מספרים  ומקורבים  שרים 
שיכ־ ודורש  הממשלה  ראש  ללשכת  קבוע  באופן 
וגם  רגילות  בישיבות  גם  שלו  לאבא  שיחות  ניסו 
את  יפסיק  לרוב  הממשלה  וראש  קבינט  בישיבות 
אמרו  שונים,  גורמים  השיחה.  את  ויקבל  הישיבה 
לפניו  לאביו  אומר  יאיר  את  פעם  לא  שמעו  שגם 
וגם שהוא לא נמצא בחדר: "אני שומר עליך, אתה 
"הוא  המשפט  את  או  נכונות"  לא  החלטות  עושה 

איש חלש שעושה שטויות".
ל'החדשות':  נתניהו  יאיר  אמר  כתגובה, 
בי־ וחסרות  הזויות  שקריות,  רכילויות  של  "אוסף 
סוס שנסמכות על שקרים. כמה צפוי שחודש לפני 
וממוחזרת  מכפישה  כתבה  מתפרסמת  הבחירות 
בראש  לפגוע  מטרתה  שכל  נתניהו  משפחת  על 
הת־ הפעם,  גם  הימין.  ובשלטון  נתניהו  הממשלה 

שובה שלנו בקלפי".

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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קורס המקנה רשיון הדרכה במסגרות תירות פנים ותירות נכנסת 
כולל הרחבת הסמכה להדרכה במערכת החינוך 

בהובלת: ד"ר דורון שר אבי וישורון פישר
רכז הקורס: יחיאל חרז

משך הקורס: 13 חודשים, 60 ימי סיור ו 345 שעות עיוניות 
הלימודים העיוניים יתקיימו בימי ב' בערב בהיכל שלמה, ירושלים. 

הסיורים המעשיים יתקיימו בימי ד'.

ימי ראיונות יתקיימו לפי זימון של המשתתפים בערב החשיפה

מועד פתיחת הקורס: כ»ט בתשרי תש»ף (28.10.19)

קח מקל, 
קח תרמיל

קח מקצוע
לחיים

קורס מורי דרך
בפיקוח משרד התירות

073-3742111 גו  י >> או חי ולהרשמה לחצו כאן  לפרטים 

לזכאים תינתן הנחה
בתוכנית השוברים של מרכז כיוון

חדש!
לגברים
במגזר
החרדי

עיראק הורתה על הגבלת התנועה במרחב 
האווירי שלה

הקואליציה הבינלאומית הודיעה כי היא מקבלת את ההגבלות החדשות

מ‡ ‡ברהם ויסמן

יש־ שביצעה  האוויריות  התקיפות  ברקע 
התנועה  כי  בבגדד  הממשלה  הודיעה  בעיראק,  ראל 
האווירית במרחב של עיראק תוגבל כך שכל כלי טיס 

את  לקבל  יצטרך  המדינה  בתחומי  לעבור  שירצה 
עצמו  את  מינה  לכן  קודם  העיראקי.  הצבא  אישור 
ראש ממשלת עיראק לאחראי על התנועה האווירית 

בשמי המדינה.
מי שהגיב להחלטה החדשה של הממשלה העי־

ראקית הייתה הקואליציה הבינלאומית אשר פועלת 
במדינה במסגרת המלחמה נגד ארגון הטרור דאע"ש 
בהובלתה של ארה"ב. בהודעה של הקואליציה נאמר 
שהציבה  החדשים  לתנאים  מסכימה  הקואליציה  כי 

עיראק.

למרות האישור: 
חברת הקונגרס 

הדמוקרטית 
ביטלה את 

ביקורה המתוכנן 
בישראל

כניסתה לישראל אושרה לאחר 
שהתחייבה כי לא תעורר 

פרובוקציות במהלך הביקור

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הדמוקרטית,  מהמפלגה  הקונגרס  חברת 
רשידה טאליב ביטלה את ביקורה המתוכנן ביש־
ראל, זאת על אף שלאחר סאגה ארוכה - אושרה 
לא  כי  שהתחייבה  לאחר  זאת  לישראל,  כניסתה 

תעורר פרובוקציות במהלך הביקור. 
חברת  כתבה  מכן  לאחר  שפרסמה  בדברים 
ישראל:  נגד  החרם  בתנועת  התומכת  הקונגרס 
תקווה  הפלסטיני  לעם  נתנה  לקונגרס  "היבחרי 
התנעים  על  האמת  את  יאמר  סוף  סוף  שמישהו 
יכו־ לא  אני  נמצאים.  הם  בהם  אנושיים  הלא 
התקווה  את  לשלול  ישראל  למדינת  לאפשר  לה 
הזאת, כשהיא משפילה אותי ומנצלת את אהבתי 
לסבתי כדי שאקוד למדיניות הגזענית והדכאנית 

שלה". כך לדבריה. 
ולה־ אותי  "להשתיק  ואמרה:  הוסיפה  עוד 
שסבתי  מה  לא  זה  פושעת  אל  כמו  אליי  תייחס 
הייתה רוצה ממני, זה היה הורג משהו בתוכי. הח־
עומד  אלה  תנאים  תחת  סבתי  את  שלבקר  לטתי 
נגד כל מה שאני מאמינה בו – מלחמה נגד גזענות, 

דיכוי וחוסר צדק".
אף  כללה  טאליב  שפרסמה  נוספת  הודעה 
"בניסיונותיי  לדבריה,  ישראל.  נגד  ביקורת  היא 
שה־ גזעני  יחס  אותו  את  חוויתי  בפלסטין  לבקר 
כשהם  ממנו  סובלים  אמריקנים  פלסטינים  רבה 
נתקלים בממשלה בישראל. הבקשה של ממשלת 
ישראל שאחתום על כך שלא אתעסק בפוליטיקה 
דמוקר־ לא  היא  כמה  עד  משקפת  ביקורי  בזמן 
לח־ עלול  שלי  שהביקור  מהאמת  ומפחדת  טית 
שוף בנוגע למתרחש ישראל, ובנוגע לפלסטינים 

שחיים תחת הכיבוש בתמיכת ארה"ב.
"מי שבאמת מאמין בדמוקרטיה, צריך לה־

הברית  בשל  בישראל  התמיכה  את  מחדש  עריך 
ונת־ טראמפ  של  השנאה  אג'נדת  בעלת  הסגורה 
ניהו. מניעת כניסה של חברות קונגרס לא נוגעת 
רק אלי ואל עומאר, אלא גם לגזענות המושרשת 
בישראל שמרחיקה אותנו משלום. העם הישראלי 
וכנים".  אמיצים  יותר  להיות  צריכים  והפלסטיני 

כך חברת הקונגרס. 
לביטול  הגיב  דרעי  אריה  הרב  הפנים  שר 
כי  נאמר  שפרסם  בהצהרה  לישראל.  הגעתה 

"שנאתה לישראל גוברת על אהבתה לסבתה".

http://bit.ly/2Z1hjU3-michleletherzog
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סערת המחוקקות האמריקאיות

שר החוץ: דרמר תמך בכניסתן על 
דעתו בלבד

כץ הוסיף כי ראש התנגד לכך מהרגע הראשון ◆ לדבריו הוא מאמין כי יהיה ראש ממשלה לאחר 
עידן נתניהו

מ‡: ח. פרנ˜ל
בראיון  אמר  כץ  ישראל  החוץ  שר 
ישראל  שגריר  כי  האחרון  השבוע  בסוף 
עצמו  דעת  על  אמר  דרמר,  רון  בארה"ב, 
של  כניסתן  את  להתיר  נכונה  ישראל  כי 
תומכות  האמריקניות  הקונגרס  חברות 
סברו  ויועציו  הממשלה  ראש  וכי  החרם, 
הגעתן  את  למנוע  יש  כי  הדרך  מראשית 
העיתונות"  את  ל"פגוש  בריאיון  ארצה. 
טאליב  ראשידה  השתיים,  את  כץ  תקף 
פרובו־ חיפשו  הן  כי  ואמר  עומר,  ואילהן 

קציה בלבד. 
כץ עומת עם הטענה שדרמר מקורב 

להאמין  מאוד  קשה  ולכן  לנתניהו  מאוד 
בלבד  דעתו  על  הדברים  את  אמר  שהוא 

וללא הדרכה מפורשת של ראש הממשלה, 
נועדו  הרלוונטיים  השרים  כי  טען  כץ  אך 
וברביעי,  שלישי  ביום  בנושא  נתניהו  עם 
את  להתיר  שלא  ההחלטה  התקבלה  ואז 
כניסתן. מדבריו עולה כי ההחלטה התקב־
לה לפני הציוץ של הנשיא טראמפ, שתמך 
בהחלטת ישראל, ולא בשל לחצים מהבית 

הלבן.
בסיום הראיון אמר כץ כי להערכתו 
נת־ עידן  לאחר  הממשלה  ראש  יהיה  הוא 
ניהו, וציין כי היחסים בינו לבין נתניהו טו־
בים למרות דיווחים שונים בתקשורת וכי 
''הוא שמח ללמוד ממנו ולעבוד עמו יחד''.

המורדים החות'ים מינו 
שגריר באיראן

קודם לכן נפגשה משלחת של המורדים עם מנהיג איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מינו  בתימן  החות'ים  המורדים 
קודם  באיראן.  מטעמם  ראשון  שגריר 
המורדים  של  משלחת  נפגשה  לכן 
החות'ים עם המנהיג העליון של איראן 

עלי חמינאי. 
שו־ החות'ים  המורדים  כידוע, 

לתמיכה  וזוכים  מתימן  בחלקים  לטים 
ארגון  בריתה,  ובן  איראן  של  אדוקה 
הקואליציה  עומדת  מולם  חיזבאללה. 
ירי־ סעודיה,  של  בהובלתה  הערבית 
עם  מתעמתת  אשר  איראן,  של  בתה 
היא  אף  ומחזיקה  החות'ים  המורדים 

בשטחים נרחבים בתימן.  

בעקבות מניעת כניסתה 
לישראל: אילהאן 

עומאר קוראת להפעיל 
לחץ כלכלי על ישראל
טראמפ התייחס להקצנה שעברה המפלגה הדמוקרטית

מ‡ ‡ברהם ויסמן

המוסלמית־ הקונגרס  חברת 
תקפה  עומאר  אילהאן  דמוקרטית 
האחרונה  היממה  במהלך  ישראל  את 
באמצעות  ישראל  על  ללחוץ  וקראה 
יש־ שמקבלת  הכלכלי  בסיוע  פגיעה 
עומאר  לעגה  בנוסף  מארה"ב.  ראל 

לכינוי של ישראל כ"דמוקרטיה היחי־
דה במזרח התיכון".  

דונלד  ארה"ב  נשיא  כך,  בתוך 
המ־ אל  שמן  לשפוך  ממשיך  טראמפ 
דורה ובהודעה שפרסם הצהיר הנשיא 
כי המפלגה הדמוקרטית הופכת להיות 
בצלמן ודמותן של שתי חברות הקונג־

רס הקיצוניות, טאליב ועומאר. 

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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במקום 530730

3 חלקיםחליפה ח"ב

חה20%כל מוצרי ברודווי
הנ

הלבשה כללית

נם
מותגי וולטקס מדיסון1+4חי

י

טלפון ארצי: 1599-599-123
ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16 | בית שמש נהר הירדן 30

ביתר עילית המגיד ממזריטש 54 | אשדוד עקביא בן מהללאל 2

חליפות   בעקיטשעס חלק ופרחוני   חולצות   הלבשה אישית   תשמישי קדושה   הנעלה

אין כפל מבצעים,
הזול מביניהם, עד גמר המלאי,

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

במקום 330450חליפה ח"ב

מבצע בין הזמנים זה ההזדמנות שלך

להתחדש וליהנות מהלבשה חסידית באיכות בלתי מתפשרת - במחיר משתלם!

המבצע כולל מוצרי איכות של מותג הבית 'ברודווי'

בין התאריכים: י"א אב - כ"ט אב בלבד

חליפה

שעות פתיחה מיוחדות לבין הזמנים: לפנה"צ 11:30-14:00, אחה"צ 17:00-21:30

מנהיגת בית הנבחרים מהמפלגה הדמוקרטית 
תקפה את ראש הממשלה נתניהו

את הדברים אמרה ברקע המשבר בין ישראל למפלגה הדמוקרטית

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ננסי  האמריקני,  הנבחרים  בית  ראש  יושבת 
ראש  את  תקפה  הדמוקרטית,  מהמפלגה  פלוסי, 
ארה"ב  לנשיא  אותו  והשוותה  נתניהו  הממשלה 

הדמוקר־ הבכירה  שהעניק  בראיון  טראמפ.  דונלד 
טית לסוכנות הידיעות אי-פי, אמר כי יחסי ישראל 
ארה"ב יכולים לעמוד בפני מה שהיא כינתה חולש־
תם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו. לד־
תלויה  אינה  לישראל  האמריקנית  המחויבות  בריה, 

באף מנהיג כזה או אחר. 
שעוררו  הסערה  ברקע  אמרה  הדברים  את 
לישראל  כניסתן  אשר  מפלגתה  מחברות  שתיים 
נאסרה. כידוע, לאחר מכן הותרה כניסתה של אחת 

מחברות הקונגרס אולם היא סירבה להגיע. 

ערבים ניסו 
לחטוף לוחם 

"גבעתי"
רכב עם חלונות כהים נעצר ליד 

החייל בצומת הר קרן בדרום הארץ, 
ונוסעי הרכב הציעו לו "טרמפ" 
◆ לאחר שסירב ניסו החשודים 

להכניסו בכוח לרכב

מ‡: מ. יו„
גבעתי  מחטיבת  לוחם  לחטוף  ניסו  ערבים 
בצו־ אירע  החטיפה  ניסיון  לביתו.  בדרכו  שהיה 
מת הר קרן שבדרום הארץ. רכב עם חלונות כהים 
נעצר ליד החייל ונוסעי הרכב הציעו לו ''טרמפ''.

הלוחם התעלם מקריאותיהם של החשודים 
החייל  בכוח.  להכניסו  בניסיון  מהרכב  יצאו  והם 
שניסה  נוסף  אזרח  הגיע  ולמקום  נישקו  את  דרך 
להימלט  הצליחו  החשודים  רכבם.  את  לחסום 

מהמקום.
ומ־ יתוחקר,  האירוע  כי  אומרים  בצה''ל 
ציינים כי ייתכן שהערבים ניסו לחטוף את נשקו 
על  אוסר  צה''ל  כי  נציין  אותו.  ולא  החייל  של 
מח־ תמידי  חשש  עקב  בטרמפים,  לנסוע  חייליו 
טיפת חיילים. המשטרה הצבאית אוספת לעיתים 
טרמפיסטים ומדמה את חטיפתם, והחייל שנתפס 

נענש בחומרה.
''תדריך  לחיילים  אף  עורכים  מפקדים 
יציאה'' לפני כל יציאה מבסיס לחופשה במהלכו 

הם מזכירים את האיסור בדבר עצירת טרמפ.

ילד טבע בבריכה 
בצימר בגולן; 

מצבו קשה
הפעוט בן ה-3 טבע בבריכה בצימר 
שבו שהה עם משפחתו בכפר חד 

נס שבגולן ◆ הוא פונה במסוק לבית 
החולים רמב"ם כשמצבו מוגדר קשה

מ‡: מ. יו„

פעוט בן שלוש ממרכז הארץ טבע בבריכה 
חד  בכפר  משפחתו  עם  שהה  בו  בצימר  פרטית 
מוגדר  כשמצבו  במסוק  פונה  הפעוט  שבגולן.  נס 
הוא  שברמב"ם.  רות  לילדים  החולים  לבית  קשה 
מורדם ומונשם במחלקה לטיפול נמרץ ומשפחתו 
נמצאת לצדו כל העת. הנזק שנגרם יתברר בימים 
להעירו.  ינסו  החולים  בית  כשרופאי  הקרובים 
החלו  הטביעה  למקום  שהגיעו  משטרה  כוחות 

בחקירת נסיבות האירוע.
סמוך  המתגוררת  בר  שרית  מד"א  חובשת 
למקום,  מיד  "רצתי  סיפרה:  הטביעה  למקום 
שם  שבצימר  המגודרת  לבריכה  אותנו  הובילו 
ראינו על שפת הבריכה פעוט בן 3 שוכב מחוסר 
הכרה כשבני המשפחה מעניקים לו טיפול ראשו־
בתדרוך  בסיסיות  החייאה  פעולות  ומבצעים  ני, 
טלפוני ממוקד מד"א. יחד עם בני שגם הוא מת־
נדב במד"א המשכנו בעיסויים, עד שהבחנו שיש 

דופק ואז לאט הוא חזר לנשום".
וסיפר:  הוסיף  חלבי  יוסי  מד"א  פרמדיק 
שכלל  חיים  מציל  רפואי  טיפול  לפעוט  "הענקנו 
המסוק  לצוות  אותו  והעברנו  והנשמה  הרדמה 
החולים  לבית  אותו  ופינה  בסמוך  שנחת  שלנו 

כשמצבו קשה ויציב".
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דיווח: נשיא ארה"ב לשעבר אובמה התנגד 
להתמודדותו של ג'ו ביידן על הנשיאות

אובמה תמך בעבר בקלינטון על פניו של ביידן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אובמה,  ברק  לשעבר,  ארה"ב  נשיא 
ארה"ב.  לנשיאות  ביידן  של  לריצתו  התנגד 
כך עולה מדיווח בעיתון ה"ניו יורק טיימס". 
פחות  לפני  לביידן  אמר  לשעבר  הנשיא 
פי  על  לנשיאות.  ירוץ  שלא  ראוי  כי  משנה 
לשעבר  הנשיא  לסגן  אמר  הוא  הדיווחים 
אובמה  זה".  את  לעשות  "צריך  לא  שהוא 

הוסיף ואמר לביידן: "ג'ו, אתה באמת לא". 
"טרח  אובמה  כי  נרמז  בעיתון  בדיווח 

להטיל ספק בקמפיין במונחים אישיים".
כבר בעבר העדיף אובמה את קלינטון 
על פניו של ביידן בהמשכת מורשתו, והביע 

את תמיכתו בה על פניו של סגנו לשעבר. 

ברשימה 
הערבית קוראים 

לברק להסיר 
את מועמדותו 

לכנסת
יו''ר הרשימה הערבית המשותפת אמר 
כי כדי לנצח את נתניהו יש להשאיר את 

ברק "בעבר"

מ‡: ח. פרנ˜ל
יו"ר הרשימה המשותפת ח"כ איימן עודה קרא בסוף 
הדמוק־ המחנה  ומראשי  לשעבר  הממשלה  לראש  השבוע 
הודיע  ואף  לכנסת,  מועמדותו  את  להסיר  ברק,  אהוד  רטי, 
אוקטובר  אירועי  על  ברק  של  התנצלותו  את  דוחה  שהוא 
מעצר  בעקבות  ברק  של  התבטאותו  רקע  על  זאת   .2000
המפגינים מול בית היועמ"ש: "פתח תקווה זה לא אום אל 
חיראן, לאזרחים מותר להפגין". "ברק, גם באום אל חיראן 
מותר להפגין", אמר עודה לברק "תשמור את ההתנצלויות 
והבהרות לעצמך. אחריות אמיתית היא לרדת מהבמה הצי־
להשאיר  צריך  משותף  עתיד  למען  להילחם  בשביל  בורית. 

אותך בעבר".
ברק  של  להתנצלות  גם  בדבריו  התייחס  עודה  ח"כ 
התנ־ את  ראינו  "כבר  כי  ואמר  אוקטובר 2000  אירועי  על 
אמיתית  אחריות  למזרחים,  שלך  הצינית  הבחירות  צלות 
היא לרדת מהבמה הציבורית. בשביל להחליף את ממשלת 
הימין ולהילחם על עתיד של שותפות, צריך להשאיר אותך 

בעבר".
דבריו של ברק, עליהם הותקף, נאמרו בעקבות מעצר 
תקווה  בפתח  היועמ''ש  של  ביתו  מול  שהפגינו  מפגינים 
בשבת האחרונה במחאה על שלטעמם, הוא אינו ממלא את 

תפקידו כנדרש.

גרמניה: חשוד נעצר בריגול לטובת איראן
האיש מחזיק גם באזרחות אפגנית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
כמתורגמן  גרמניה  בצבא  ששירת  אדם 
וכיועץ הגנה, נתפס לאחר שנחשד בריגול לטובת 
גם  המחזיק  שמו,  חאמיד  עבדול  האיש,  איראן. 

מסווג  חומר  בהעברת  חשוד  אפגנית,  באזרחות 
כי  חושדות  בגרמניה  הרשויות  האיראנים.  לידי 
פחות  לא  האיראני  המודיעין  לידי  העביר  האיש 
סיווג  בדרגת  כסודיים  שהוגדרו  מסמכים  מ-18 

גבוהה.
מה־ נמסר  מאוד",  חמורים  הריגול  "תיקי   
ובפ־ בבגידה  אותו  שמאשימה  הגרמנית,  תביעה 

ריצה.

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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ביום שישי האחרון: 

אח ואחות נפצעו קשה ובינוני בפיגוע 
דריסה בגוש עציון

אח ואחות עמדו בתחנת אוטובוס כשמחבל האיץ את רכבו ופגע בהם כשעמדו בתחנת אוטובוס סמוך 
ליישוב אלעזר ◆ המחבל נוטרל ◆ עד ראייה: "ראיתי את הנהג שובר עם הרכב ימינה ונכנס בהם בכוונה"

מ‡: מ. יו„

נחום נביס בן ה-17 נפצע קשה מאוד 
סמוך  דריסה  בפיגוע  האחרון  שישי  ביום 
נעם  אחותו  עציון.  שבגוש  אלעזר  ליישוב 
חוסל  המחבל  קל-בינוני.  נפצעה  ה-19  בת 
שערי  החולים  לבית  פונה  הנער  במקום. 
החולים  לבית  והפצועה  בירושלים  צדק 

הדסה עין כרם. 
הפלסטינים דיווחו שכוחות הביטחון 
בעק־ לחם  בית  באזור  כניסות  כמה  סגרו 
בפיגוע  שמדובר  אישר  צה"ל  הפיגוע.  בות 
מחבל  כי  עולה  ראשוני  "מתחקור  ומסר: 

דרס ברכבו שני אזרחים". 
ג', השוטר שנטרל את המחבל, סיפר: 
"הרכב סטה כדי לפגוע בטרמפיסטים, אחד 
מהם עף באוויר. הנהג ניסה לצאת מהחלון, 
וניגשתי  אותו  נטרלתי  חפץ,  החזיק  הוא 

לטפל בפצועים".
בזירה,  שהיה  ראייה  עד  מלכא,  רונן 
דרום  מכיוון  "באתי  חדשות:  לכאן  סיפר 
אוטו־ תחנת  שם  יש  אלעזר,  לפני  לצפון. 
בוס. ראיתי רכב לבן  מגיע הוא העיף אותם. 
מישהו  שם  היה  התהפך.  ממש  שלו  הרכב 
עם נשק אזרחי, הדורס התחיל לצאת מהר־
כב והבחור שהיה שם נטרל אותו. הפצועים 
היו בהכרה מעורפלת. הבאנו להם קצת מים 
אותו  ראיתי  ההצלה.  כוחות  שהגיעו  עד 
שובר עם הרכב ימינה ובכוונה נכנס בהם". 

לוי  ליאור  אדום  דוד  מגן  פרמדיק 
סיפר: "כשהגענו למקום ראינו בתעלה מא־

חורי תחנת האוטובוס נער כבן 17 וצעירה 
כבת 19. הנער היה מחוסר הכרה וסבל מח־
בלת ראש ומפגיעה רב מערכתית והצעירה 
הייתה בהכרה מעורפלת. הענקנו להם טי־
פול רפואי מציל חיים שכלל הרדמה והנש־
מה של הנער ופינינו אותם בדחיפות לבתי 
החולים כשמצבו של הנער קשה ומצבה של 

הצעירה בינוני עד קשה".
קאנוע,  אל-לטיף  עבד  חמאס,  דובר 
עמנו  של  המתגבר  "הזעם  לפיגוע:  הגיב 
תגובה  הם  והדקירה  הדריסה  ואירועי 
אל-אקצא.  למסגד  המתמשכות  לפריצות 
הדבר יביא לפיצוץ מחדש של האזור בפני 

הכיבוש".
הפצועים  של  סבתם  סילבצקי,  רחל 
האירוע:  על  חדשות'  ל'כאן  אמש  סיפרה 
בדרך  היו  הם  בטרמפיאדה.  היו  לא  "הם 

חצייה  במעבר  עברו  האוטובוס,  לתחנת 
אמור  היה  שהאוטובוס  בגלל  לתחנה  ורצו 

להגיע, ולפני שהגיעו לשם נדרסו".
"לא  השניים  כי  הוסיפה  סילבצקי 
הספי־ לא  אלא  מוגן,  למקום  מחוץ  עמדו 
קו להגיע לשם". היא סיפרה גם כי היישוב 
עד  הבטונדות  את  שירחיבו  שנים  "מבקש 
למעבר החצייה. זה כמה מטרים אבל מסו־
חו־ בבית  הייתי  לא  אז  היה,  זה  אם  כנים. 

לים".
בני  על  שעברה  הקשה  השבת  על 
פה  "הייתי  הסבתא:  סיפרה  המשפחה, 
כל השבת. היינו שישה אנשים מהמשפ־
חה. העבירו את נועם משערי צדק לכאן 
כדי שיהיו במקום אחד. חל שיפור ניכר 
לה־ מה  על  הרבה  עוד  יש  אבל  בשבת, 

תפלל".

1809:00 - 11:00  :  055-6721401 
 11:00 - 23:00 : 055-6721400 

i

צה"ל ירה לעבר חמושים שהתקרבו 
לגבול עזה

מסוק וטנק ביצעו את הירי לעבר החשודים בצפון גדר המערכת ◆ בתקשורת הערבית מדווחים כי 
חמשת החשודים נהרגו בתקיפה ◆ בחסדי שמים אין נפגעים ישראלים 

מ‡: מ. יו„
כי  לחצות,  קרוב  אמש,  הודיע  צה"ל 
כוח צבאי ירה אל עבר כמה חשודים חמו־
בצפון  המערכת  גדר  אל  שהתקרבו  שים 
רצועת עזה. לא דווח על נפגעים בצד היש־

קרב  מסוק  צה"ל,  דובר  הודעת  לפי  ראלי. 
וטנק הם שביצעו את הירי. 

שמדובר  דווח  הערבית  בתקשורת 
חמושים,  חמישה  או  ארבעה  של  בחולייה 

והם נהרגו בתקיפה.

גם  התבצע  פלסטיניים,  מקורות  לפי 
ירי טנקים לעבר עמדת תצפית של חמאס 
בבית לאהיא. זאת לאחר ירי הרקטות מוק־
דם יותר הערב. מקורות נוספים דיווחו על 

ירי מסוקים.

בן 7 נפצע קשה לאחר 
שנפל מגובה בבית 

כנסת באשדוד
הילד פונה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלת ראש ◆ 

זאת לאחר שככל הנראה נפל מגרם מדרגות במבנה

מ‡: מ. יו„

קשה  נפצע  מאשדוד   7 בן  ילד 
מד־ מגרם  נפל  הנראה  שככל  לאחר 
בעיר.  כנסת  בבית  שבת  בליל  רגות 
ובמצב  ראש  חבלת  עם  פונה  הילד 

יציב לבית החולים אסותא בעיר. 

פרמדיק מד"א דן בן ישי סיפר: 
 7 בן  ילד  ראינו  למקום  "כשהגענו 
מחבלת  סבל  הוא  הכרה,  מחוסר 
טיפול  בהענקת  התחלנו  מיד  ראש. 
מדדים  לקיחת  קיבוע,  שכלל  רפואי 
והשגחה. העברנו אותו לניידת טיפול 

נמרץ, ופינינו אותו לבית החולים".

גיברלטר: תוארה של 
המכלית האיראנית שונה 
ממצב של "מעוגן בנמל"

מפקדה של המכלית האיראנית שוחרר

מ‡ ‡ברהם ויסמן

המכלית  של  שחרורה  לקראת 
על  שנלכדה   "1 "גרייס  האיראנית 
פעולה  בשיתוף  בריטים  כוחות  ידי 
הספינה  של  הסטטוס  גיברלטר?  עם 
הבריטית שונה ממצב של ספינה המ־
ימית.  תנועה  של  למצב  בנמל  עוגנת 

שהמכלית  כך  על  ללמד  שעשוי  מה 
שבה לפעולה והיא עשויה לעזוב את 

גיברלטר בקרוב.
במדינה,  דיווחים  לפי  כזכור, 
להשתחרר  בדרכה  הייתה  המכלית 
ההח־ את  מנע  אמריקני  לחץ  אולם 
מפקד  זאת,  עם  השחרור.  על  לטה 

המכלית האיראנית שוחרר. 

mailto:info@jewisharchive.net
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ישראל

כץ הגיש את התפטרותו לרה''מ: ''הניסיון 
להטיל דופי בניקיון כפיי – חסר יסוד''

ההערכה בליכוד: נתניהו לא ימנה לו מחליף עד לאחר הבחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל

נגד  להגיש  היעמ''ש  החלטת  לאור 
כתב  כץ,  חיים  והרווחה,  העבודה  שר 
מהממשלה  להתפטר  כץ  החליט  אישום, 
ההת־ במכתב  מהיר.  משפט  לאפשר  ע''מ 
נכתב  שישי  ביום  לנתניהו  שהגיש  פטרות 
כי "בכל פעולותיי במסגרת מילוי תפקידי 
כשר וכחבר כנסת, פעלתי באופן ענייני ונ־

טול פניות לטובת הציבור".
במשרד  להחליפו  המועמדים  מבין 
העבודה והרווחה ניתן למנות את דוד ביטן, 

סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי וניר ברקת.
בסביבת נתניהו מעריכים כי לא ימו־
נה שר כחודש לפני הבחירות והתיק יישאר 
כי  כתבה  חוטובלי  הממשלה.  ראש  בידי 
היא מצפה לקבל את התפקיד לידיה. "עם 

התפטרות השר חיים כץ, אני מצפה מראש 
הממשלה למנות אותי לשרה. זהו רגע מבחן 
מול הציונות הדתית שהיא חלק מהליכוד. 

ייצוג  לראות  רוצה  הזה  האיכותי  הציבור 
מפ־ משורות  הממשלה  שולחן  סביב  הולם 

לגת השלטון", כתבה חוטובלי.

נסראללה שיבח את הפיגועים בגוש 
עציון ובירושלים: "התפתחות חשובה"

מנהיג חיזבאללה התייחס לרצח של דביר שורק ולפיגועים בסוף השבוע שעבר: "זהו דור ההתנגדות. 
זה דור העתיד" ◆ נסראללה הבהיר כי מלחמה נגד איראן היא מלחמה נגד כל ציר ההתנגדות והיא 

תבעיר את כל האזור

מ‡: מ. יו„

נסראללה  חסן  חיזבאללה  מנהיג 
הפיגו־ לרצף  האחרון  שישי  ביום  התייחס 
ירושלים  העתיקה  ובעיר  עציון  בגוש  עים 
ניסו  ימים  כמה  "לפני  האחרון.  בשבוע 
לחטוף חייל, לא הצליחו והרגו אותו. זוהי 

דריסה  פיגוע  היום  חשובה.  התפתחות 
ואתמול צעירים תקפו בסכינים אנשי צבא 
(שוטרים). זהו דור ההתנגדות. זה דור הע־

תיד", אמר נסראללה.
בנאום שהועבר בווידאו לכבוד אירוע 
לציון  לבנון,  שבדרום  ג'ביל  בבינת  שנערך 
13 שנה למלחמת לבנון השנייה, נסראללה 

קרקעית  תפעל  לבל  ישראל  על  ואיים  שב 
החומריות  היכולות  כי  ציין  הוא  בלבנון. 
השוואה  בנות  אינן  כיום  חיזבאללה  שבידי 
השנייה.  לבנון  במלחמת  בידיו  שהיו  לאלו 
נסראללה הוסיף כי מלחמה נגד איראן היא 
מלחמה נגד כל ציר ההתנגדות והיא תבעיר 

את כל האזור.

בעקבות החלטתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית:

נשיא ארה"ב: ישראל 
פעלה נכון

סבתה של טאליב אמרה כי היא מקווה שטראמפ ייפגע 
על ידי כוח עליון

מ‡ ‡ברהם ויסמן

טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
התייחס להתנהלותה של ישראל מול 
הדמוקרטיות  הקונגרס  חברות  שתי 
כאשר  נכון  פעלה  ישראל  כי  והבהיר 
כפי  הקונגרס  חברות  אל  התייחסה 
שהתייחסה. לטענתו, התנהלותה של 
אשר  טאליב  רשידה  הקונגרס  חברת 
למרות  בישראל  ביקורה  את  ביטלה 

היא  להגיע  לה  אפשרה  שישראל 
התנהלות "גסת רוח".

לאירועים  התייחסה  שעוד  מי 
טא־ רשידה  של  סבתה  הייתה 
לפגוש  האחרונה  תכננה  אותה  ליב, 
בביקורה בישראל, שהסערה הגדולה 
התרחשה גם בשלה. היא הביעה את 
משאלותיה נגד הנשיא טראמפ ואמ־
רה כי היא מקווה שהוא ייפגע על ידי 

כוח עליון.

צרפת: כתובות 
אנטישמיות 

בבית הספר ב-  
Mauperthuis

צלב-קרס כמו גם ההודעות "מוות ליהודים" נכתבו בגיר 
כחול על דלת המובילה למסדרון של בית הספר

מ‡: יר‡ל לבי‡
אנטיש־ נאצה  כתובת 
היסו־ הספר  בבית  רוססה  מית 
ליד  כפר   ,Mauperthuis של  די 
ידי  על  והתגלתה   ,Coulommiers

מנהל המקום.
ההודעות  גם  כמו  צלב-קרס 

"מוות ליהודים", 
בגיר  נכתבו 
דלת  על  כחול 
למ־ המובילה 

בית  של  סדרון 
הספר. על הדלת 
נשפך  גם  הזו 

צבע.
פי  על 
ם  י ט נ מ ל א ה
בח־ הראשונים 

שהופקדו  קירה 
שוטרי  ידי  על 
המ־ תחנת 
של  שטרה 

האנ־ המרססים   ,Coulommiers
טישמיים טיפסו על שערי בית הספר 

כדי לבצע את מעשיהם.
מהכביש  נראתה  לא  הכתובת 
ייתכן  ההנהלה  ולדברי  הציבורי. 
בית  נסגר  מאז  התרחש  שהאירוע 

הספר בתחילת יולי.
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'עד כאן' לפרקליטות "מנעו את הימלטות 
עזרא נאווי מישראל"

בפניה נטען כי נאווי, נגדו תלוי כתב אישום בגין שיתוף פעולה עם הביטחון המסכל הפלסטיני, קיבל 
לאחרונה דרכון ספרדי ◆ היות ונאווי ניסה בעבר להימלט מהארץ, ב'עד כאן' חוששים מהימלטות 

חוזרת

מ‡: יר‡ל לבי‡

לפרקליטות  כאן'  'עד  ארגון  בפניית 
את  למנוע  בארגון  מבקשים  ירושלים  מחוז 
מישראל.  נאווי  עזרא  הנאשם  הימלטות 
דרכון  לאחרונה  קיבל  נאווי  כי  נכתב  בפניה 
מן  בעבר  להימלט  ניסה  וכבר  והיות  ספרדי, 
נגדו,  שהוגש  האישום  כתב  בעקבות  הארץ 
לא מן הנמנע שינסה להימלט שנית. למרות 
זאת החליטה הפרקליטות כי "מכלול הנתו־
והוצאת  משפט  לבית  פניה  מצדיק  אינו  נים 

צו אסור יציאה מהארץ".
פלק,  צור  עו"ד  חתום  עליה  בפניה, 
בחש־ נאווי  פרסם   31.7.19 ביום  כי  נכתב 
סבתא  כי  "גיליתי  נכתב  בו  פוסט  שלו  בון 
גילוי  ידועה,  ספרד  אנוסת  היתה  שלי  רבא 

בתגובות  ספרדי".  דרכון  קבלת  לי  הקנה  זה 
הד־ כריכת  תמונת  את  נאווי  העלה  לפוסט 
מה,  משום  שקיבל.  טען  אותו  הספרדי  רכון 
הפוסט  את  נאווי  מחק  שעות  מספר  לאחר 

המדובר.
החליטה   2015 בשנת  כי  תואר  בפניה 
מגורשי  לצאצאי  לאפשר  ספרד  ממשלת 
וכתוצאה  ספרדית,  באזרחות  'לזכות'  ספרד 
קיבלו   2018 שנת  עד  ספרדי.  בדרכון  מכך 
ספרדית  אזרחות  יהודים  מ6,000  למעלה 

בשל חוק זה.
בנוסף, ציינו פעילי ארגון 'עד כאן' כי 
בעברו של נאווי כבר ישנו ניסיון הימלטות. 
"בתאריך 11.1.16, מספר ימים לאחר שפור־
סמה כתבת התחקיר בתוכנית 'עובדה' נעצר 
נאווי בנתב"ג כשהוא מחופש ומנסה להימלט 

מהחקירה שנפתחה בעניינו".

הימלטות  מפני  בארגון  חוששים  כעת 
לברוח  בעבר  ניסה  שכבר  "נאשם  נוספת. 
מישראל, זאת לאחר שהפרקליטות החליטה 
החליט  וביהמ"ש  אישום,  כתב  נגדו  להגיש 
האישום,  כתב  למחיקת  בקשתו  את  לדחות 
בתוספת קבלת אזרחות ודרכון זרים בימים 
לבריחתו  ממשי  חשש  מעלים   – האחרונים 
של עזרא נאווי מישראל, וכתוצאה מכך טר־

פוד ההליך המשפטי נגדו".
כי  סבורים  "אנו  נכתב  הבקשה  בסוף 
ני־ ובהם  המתוארים  האירועים  כלל  צירוף 
הת־ פרסום  בעקבות  קודם  הימלטות  סיון 
נגדו  שהוגש  האישום  כתב  ב'עובדה',  חקיר 
שנות  חמש  על  עומד  שעונשה  בעבירה 
אזרחות  הוצאת  טענותיו,  כל  דחיית  מאסר, 
ספרדית בגיל לא צעיר (68), מחיקת הפוסט 
החשש  בשל  (ייתכן  פרסומו  לאחר  קצר  זמן 

לאחר שמימן השתלטות על אדמות: האיחוד 
האירופי טוען לחסינות דיפלומטית

האיחוד האירופי העביר לרשות הפלסטינית מימון רשמי לצורך פרויקט השתלטות חקלאית על אדמות 
מדינה רשומות בלב גוש עציון ◆ בתגובה לעתירה שהוגשה לבג“ץ, טוען האיחוד האירופי לחסינות 

דיפלומטית

מ‡: יר‡ל לבי‡
האיחוד האירופי ממשיך במימון פעי־
הפלסטינית,  הרשות  של  חוקית  בלתי  לות 
החסינות  תחת  חוסים  מעשיו  כי  טענה  תוך 
ארוכות  שנים  שבמשך  אחרי  הדיפלומטית. 
 ,C בשטח  חוקית  בלתי  בבניה  מעורב  היה 
כדוגמת עשרות המאחזים על כביש מספר 1 
שהמוכר שבהם הוא חאן אל אחמר, ממשיך 
לפעילות  כספים  להעביר  האירופי  האיחוד 

בלתי חוקית של הרשות הפלסטינית.
ההשתלטות  בפרוייקט  מדובר  הפעם 
חקלאית שמובילה הרשות הפלסטינית בש־
טחי C . במקרה המדובר – השתלטה הרשות 
הממוקמות  מדינה  אדמות  על  הפלסטינית 
בלב גוש עציון, באמצעות גידור ונטיעה של 

אלפי עצים.
מאחר וסמל האיחוד האירופי התנוסס 
מימון  על  המכריז  השלט  על  מופגן  באופן 
כמשיב  האירופי  האיחוד  צורף  העבודות, 
לעתירה שהגישה תנועת רגבים לבג“ץ כנגד 

חוסר האכיפה במקום.
כי  צוין,  לעתירה  המדינה  בתגובת 
פורמ־ כמשיב  שצורף  האירופי  האיחוד 
למשרד  מכתב  לאחרונה  שיגר  לעתירה,  לי 
לעתירה  צירופו  לשיטתו,  כי  צוין,  בו  החוץ 
בי־ האירופי  האיחוד  של  החסינות  את  נוגד 
ישראל  מדינת  בין  להסכם  בהתאם  שראל, 
משנת  האירופאיות  הקהיליות  נציבות  ובין 
תהנה  הנציבות  ”נציגות  כי  נכתב  בו   ,1980
בשטח ישראל מזכויות וחסינויות המקבילות 
בדבר  וינה  לאמנת  בהתאם  לאלו המוענקות 

יחסים דיפלומטיים“.
של  לשיטתו  כי  באגרת,  צוין  עוד 
הח־ את  נוגדת  העתירה  האירופי,  האיחוד 
סמכות  מפני  האירופי  האיחוד  של  סינות 

שיפוט, ועל כן גם לא ניתן להמציאה לידיו.
כאחד  חתום  האירופי  האיחוד  כזכור, 
מפו־ הקובעים  אוסלו,  הסכמי  על  מהעדים 

וסמ־ אחריות  יש  ישראל  למדינת  כי  רשות 
כות מינהלית מלאה על הקרקעות שבשטח 
למדיניות  האירופי  האיחוד  בעקרונות   .C
בזירה  האיחוד  של  ”פעולתו  כי  נכתב  חוץ 
הבינלאומית תונחה על ידי העקרונות אשר 
דמוקרטיה,  שלו  ליצירה  השראה  העניקו 
המשפט  לעקרונות  וכבוד  החוק,  שלטון 

הבינלאומי“.
עו“ד אבי סגל מתנועת רגבים מדגיש 
כי ”סעיף 41 לאמנת וינה קובע, כי ”חובתם 
כאלה  וחסינות  זכויות  שמקבל  מי  כל  של 
המדינה  של  והתקנות  החוקים  את  לכבד 
חובה  עליהם  מוטלת  כן  כמו  המתקבלת. 
שלא להתערב בענייניה הפנימיים של אותה 
על-פי  אוסלו,  הסכמי  אלמלא  גם  מדינה. 
ישראל  למדינת   ,1907 משנת  האג  אמנת 

בלע־ סמכות  יש  המחזיקה/כובשת  בתור 
לאיחוד  וממילא  בניה,  אישורי  להנפיק  דית 
האירופי אסור להשתתף בפעילות של בניה 

בלתי חוקית“.
לפעי־ סוף  לשים  חייב  החוץ  ”משרד 
לות הזו, בין אם באפיקים דיפלומטיים ובין 
אם באפיקים משפטיים“, מוסיפים ברגבים.

נאמן,  שלמה  עציון,  גוש  מועצת  ראש 
גורמים  של  הבוטה  ”ההתערבות  כי  אומר, 
בריבונו־ האירופאי  האיחוד  וביניהם  זרים 
פשוט  היא   – ישראל  מדינת  של  וחוקיה  תה 
שחב־ מדינות  אותן  עניות.  ותעודת  בושה 
רות בארגון הזה ידעו לא להתערב בפשעים 
פשוט  והיום  להן,  כשהתאים  האנושות  נגד 
היחידה  מדינתנו  על  זכויותינו  את  רומסות 
הגיע  בדיוני.  מדע  מספרי  שלקוחה  בתואנה 

שפיר השוותה את בן 
גביר לצורר הנאצי 
ותיתבע בחצי מליון

עורך הדין איתמר בן גביר יגיש תביעה כספית בסך 
של חצי מיליון שקלים נגד ח“כ סתיו שפיר על כך 

שהשוותה אותו לצורר הנאצי

מ‡: יר‡ל לבי‡

עו“ד איתמר בן גביר, מראשי 
נוס־ תביעה  יגיש  יהודית  עוצמה 
שפיר  סתיו  הכנסת  חברת  נגד  פת 
על סך חצי מליון ש“ח. זאת לאחר 
ששפיר השוותה בין בן גביר למנהיג 

גרמניה הנאצית אדולף היטלר.
שהעלה  לציוץ  הגיבה  שפיר 
כתב ’ווינט‘ רן בוקר, בו ציין כי רינו 
צרור נזף הבוקר בשידור בגלי צה“ל 
קודם  בו  נזפה  שזו  לאחר  בשפיר, 
להת־ גביר  בן  לעו“ד  שאפשר  על 
בתגו־ צייצה  שפיר  בשידור.  ראיין 
בה: ”  רן היקר, בלי להשוות, חלילה 
לשידור?  מעלה  היית  היטלר  את   –
לגזענות,  הסתה   – כן  ביטוי  חופש 
בדמו־ פגיעה  כן,  ביטוי  חופש  לא. 

קרטיה – לא.
הגיש  כבר  גביר  בן  כזכור, 
הקו־ הבחירות  מערכת  בתקופת 
בוועדת  הדיונים  בזמן  אז  גם  דמת, 
לאחר  שפיר  נגד  תביעה  הבחירות, 
עוצמה  אנשי  את  השוותה  אז  שגם 
הוגש  לאחרונה  לנאצים.  יהודית 
כתב הגנה מטעמה של שפיר, והת־
בבית  מתנהלת  עדיין  נגדה  ביעה 

המשפט.
מו־ שפיר,  של  דבריה  לאחר 
תביעה  נגדה  יגיש  כי  גביר  בן  דיע 
ש“ח:  מליון  חצי  סך  על  נוספת 
למחפיץ  שהתחברה  שפיר,  ”סתיו 
הנשים אהוד ברק ממשיכה להסית 
ולעשות זילות לשואה מחמת חוסר 
ידע משווע, וממשיכה להשוות את 
לנאמ־ היהודי  העם  רוצחי  גדולי 
את  לעצור  הזמן  הגיע  ואוהביו.  ניו 
הזמן  והגיע  שלה  הפרועה  ההסתה 
יש  כי  שיסית  מי  וכל  היא  שתדע 

מחיר לדבריו“.

סוללת מכשיר שמיעה 
התגלתה בעומק אוזנה 

של מטופלת
לאחר פינוי השעווה הופתעו המטפלים בזבולון לגלות 

גוף מתכתי נוצץ נעוץ בחוזקה בין דפנות התעלה

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  וגרון  אוזן  אף  למחלקת 
זבולון  בריאות  בקריית  כללית 
מכ־ זוג  שמרכיבה  מטופלת  פנתה 
שירי שמיעה והתלוננה על תחושת 
שערך  בבדיקה  באוזניים.  אטימות 
לה ד“ר אבנר ברקוביץ, מנהל המח־
לקה, נתגלתה הצטברות של שעווה 
בתעלות השמע החיצוניות משמאל 

ומימין.
הופתעו  השעווה  פינוי  לאחר 
מת־ גוף  לגלות  בזבולון  המטפלים 
דפנות  בין  בחוזקה  נעוץ  נוצץ  כתי 
רב,  בקושי  שנשלף  זר  גוף  התעלה. 
ללא כל פגיעה בעור התוף והתגלה 
השמי־ מכשיר  של  כפתור  כסוללת 
כמה  מושג  היה  לא  למטופלת  עה. 
הגיע  וכיצד  באוזנה  היה  הוא  זמן 

לשם.
שכדי  התברר  תחקור  לאחר 
להפסיק את פעולת מכשיר השמי־
עה יש  לשלוף חלקית את הסוללה 
מגוף המכשיר, שהינו מסוג המוצמד 

מאחורי האוזן ואינו בא במגע ישיר 
ככל  החיצונית.  השמע  תעלת  עם 
בטעות  המטופלת  הפכה  הנראה, 
את המכשיר, כך שבית הסוללה כוון 
אותו  הכניסה  וכך  השמע  לתעלת 
האוזנייה.  את  במקום  אוזנה  לתוך 
כתוצאה מפעולה שגויה זו החליקה 

הסוללה לתעלת השמע.
של  ”למזלה  ברקוביץ:  ד“ר 
בטרם  הסוללה  אותרה  המטופלת 
סוללות  לאוזן.  ממש  של  נזק  נגרם 
הש־ מכשירי  את  המזינות  הכפתור 
מיעה מורכבות מאנודה, בדרך כלל 
בתמיסה  המושרית  וקטודה  אבץ, 
היד־ אשלגן  כלל  בדרך  בסיסית, 
הבסיסי  החומר   של  זליגה  רוקסי. 
לסביבתו עלולה לגרום לפצע כוויה 
זו,  מסיבה  התוף.  עור  לחירור  ואף 
הגוף  מן  הסוללה  את  להרחיק  יש 
נזק.  למנוע  האפשרית  במהירות 
שעווה  של  נוכחותה  שדווקא  יתכן 
היא  כי  הנזק  את  שמנעה  היא  רבה 

עטפה את הסוללה“.
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הסכם קיבוצי ראשון ביקבי רמת הגולן
עשרות עובדי היקב בקצרין המועסקים בתחומי הייצור והתפעול, המעבדה ומרכז המבקרים, ייהנו 

מתוספות שכר של עד 14%, מענק חתימה, הגדלת ההפרשות לפנסיה וקרן ההשתלמות

מ‡: יר‡ל לבי‡  

עו"ד  כנרת  במרחב  ההסתדרות  יו"ר 
יאיר  הגולן  רמת  יקבי  ומנכ"ל  גבאי  אבי 
שפירא חתמו על הסכם קיבוצי ראשון ופורץ 

דרך שיחול על עובדי היקב בקצרין.
ההסכם ישפר בארבע השנים הקרובות 
עוב־ מ-50  למעלה  של  העסקתם  תנאי  את 
והתפעול,  הייצור  בתחומי  המועסקים  דים 
רובם  העובדים,  המבקרים.  ומרכז  המעבדה 
הג־ אצבע  ואזור  הגולן  רמת  תושבי  ככולם 
ומאז  בהסתדרות  כשנה  לפני  התאגדו  ליל, 

התנהל מו"מ בין הצדדים לחתימת ההסכם.
יקבלו  העובדים  כלל  מההסכם  כחלק 
שי־ שכר  תוספות  הקרובות  השנים  במהלך 
סתכמו בין 11% ל-14%, בהתאם לתפקידם. 
בנוסף יקבלו העובדים מענק חתימה מיוחד 
בגובה 250 שקל בגין כל שנת ותק במפעל, 
כבר  ביקב  המועסקים  עובדים  ישנם  כאשר 

כ-20 שנה.
כי  קובעים  בהסכם  נוספים  סעיפים 
שיעורי ההפקדות לפנסיה יגיעו למקסימום 
האפשרי ותשלומי ההפקדות לפיצויים יגיעו 
אף הם למקסימום האפשרי ויינתנו לעובדים 

לצד  שהיא.  סיבה  מכל  תסתיים  שהעסקתם 
ימי  על  מלא  תשלום  יקבלו  העובדים  זאת 
ההפקדות  והגובה  השני  מהיום  החל  מחלה 
העוב־ של  ההשתלמות  לקרן  המעסיק  מצד 
דים תועלה ל-7.5% החל מהשנה השלישית 

להעסקה.
החדשים  השיפורים  לצד  כי  יצוין 
של  שורה  מסדיר  ההסכם  ההעסקה,  בתנאי 
לרבות  ביקב  עתה  עד  קיימים  שהיו  תנאים 
והב־ חופשה  ימי  ביגוד,  קצובת  בחגים,  שי 
ראה, בונוס שנתי ותוספת מיוחדת על שעות 

נוספות בעונת הבציר.

סילמן לשגריר:

"בגלל מצבה של הגב' פולארד, התירו את 
המגבלות על בעלה"

ח"כ עידית סילמן בפניה דחופה לשגריר ארה"ב בישראל דייויד פרידמן: לאור מצבה הבריאותי של 
הגברת פולארד יש להתיר באופן מידי את המגבלות שהוטלו על יהונתן

מ‡: יר‡ל לבי‡
סילמן  עידית  ח"כ  ששלחה  במכתב 
בישראל  ארה"ב  שגריר  אל  ימינה  מתנועת 
יהונתן  של  רעייתו  פולארד,  "אסתר  כתבה: 
פולארד, חולה זה מכבר בסרטן מתקדם ולפי 
מחלתה  האחרונים  בימים  שנערכו  בדיקות 

הקשה התפשטה גם לעצמות.
שתוכל  ככל  תפעל  כי  אליך  פונה  אני 
על מנת שבוושינגטון יבינו את חומרת המצב 
של  המחמירים  השחרור  תנאי  את  ויקלו 
הוא  הנוכחיות,  במגבלות  פולארד.  יהונתן 

אפילו אינו מסוגל ללוות את רעייתו החולה 
לבית החולים. לאור זאת, אבקש מאדוני גם 
לפעול על מנת לאפשר את הגעתם של יהונ־

תן ואסתר לישראל.
ולי־ עיניו  את  נושא  כולו  ישראל  עם 
המהירה  להחלמתה  ומתפלל  לארה"ב  בו 
של  המגבילים  בתנאיו  להקלה  אסתר,  של 
לישראל  הזוג  בני  שני  של  ולהגעתם  יהונתן 

במהירות האפשרית.
הממשל  של  הגדולה  הערכתו  בשל 
האמריקאי בראשות נשיא ארה"ב מר דונא־

לד טראמפ ושלך למדינת אני מלאה תקווה 
כי תפעלו יחד למען בני הזוג פולארד".

על כתיבת המכתב אמרה ח"כ סילמן: 
יונתן פולארד הקדיש את חייו למען עם יש־
ראל. ראוי שמדינת ישראל תעשה כל מאמץ 

כדי להקל ולקצוב את עונשו.
לאור מצבה הבריאותי הקשה של רעייתו 
אסתר על מדינת ישראל להגביר מאמצים ול־
עשות כל מה שלאל ידה כדי שהממשל האמ־
ריקני יגלה הבנה למצב האנושי המורכב ויאפ־

שר לבני הזוג פולארד לעלות ארצה במהרה.

דיווחים בארה"ב: טראמפ רוצה לקנות 
את גרינלנד

נשיא ארה"ב הביע עניין, ואף דן עם עוזריו באפשרות לקנות את האי שבריבונות דנמרק, אך מקורב 
לנשיא ציין כי טראמפ לא היה רציני בכוונתו

מ‡ פ. יוחנן
כי  דיווחו  אמריקניים  תקשורת  כלי 
הביע  טראמפ  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
לקנות  באפשרות  עוזריו  עם  דן  ואף  עניין, 
שב־ גרינלנד  האי  את  הברית  ארצות  עבור 
לנשיא,  מקורב  אמר  מנגד,  דנמרק.  ריבונות 
כי טראמפ לא היה רציני בכוונתו לקנות את 
האי הגדול בעולם. הבית הלבן וממשלת דנ־

מרק לא הגיבו על הדיווחים.
לפי הדיווח, בקרב יועציו של טראמפ, 
ברעיון.  תמיכה  ישנה  לשעבר,  הנדל"ן  איל 
המצדדים בו טוענים שמדובר בתוכנית כל־
לא  גיאו-פוליטי  פוטנציאל  עם  טובה  כלית 
הלבן  בבית  יועץ  מונה  לכך  בנוסף  מבוטל. 
יועציו  עם  בשיחות  הנושא.  את  שיחקור 
טראמפ התייחס לנושא ברצינות ובקשב רב. 
הממשל  שבה  הראשונה  הפעם  לא  זו 
הצפוני:  באי  התעניינות  הביע  האמריקני 
לקנות  הברית  ארצות  הציעה   1946 בשנת 
מיליון   100 תמורת  גרינלנד  את  מדנמרק 

דולר, אך ההצעה נדחתה.

עובדת בית חולים 
נעצרה בחשד שגנבה 
עשרות אלפי שקלים 

ממטופל
בחיפוש בביתה אותר חלק מהכסף וזה הושב לקשיש

מ‡: יר‡ל לבי‡

התקבל  ישראל  למשטרת 
דיווח בגין גניבת עשרות אלפי שק־
טיפול  לקבל  שהגיע  מקשיש  לים 
הארץ.  במרכז  חולים  בבית  רפואי 
לקבל  שהגיע  הקשיש  החשד,  ע"פ 
וכ־ כספו  את  הפקיד  רפואי  טיפול 
הכסף  כי  התברר  לקבלו  שביקש 

נעלם.

חקי־ נפתחה  זאת  בעקבות 
הסמוי  בתחום  פעולות  שכללה  רה 
והגלוי שהובילו אתמול את משטרת 
ישראל בשיתוף פעולה עם מחלקת 
הביטחון של בית החולים לבצע את 
מעצרה של החשודה שעובדת בבית 

חולים (27, ראשון לציון).
חלק  אותר  בביתה  בחיפוש 
בתם  לקשיש.  הושב  וזה  מהכסף 

חקירה החשודה נכלאה.

תיעוד: צבא סין צועד 
בגבול הונג קונג

על רקע המתיחות בעיר מול השלטון המרכזי 
בבייג'ין שידרה התקשורת בסין צילומים מתרגיל 
ענק שקיימו אנשי המשטר לדיכוי מחאות אלימות 

בגבול עם הונג קונג

מ‡ פ. יוחנן
סוכנות הידיעות הצרפתית 
גדולה  נוכחות  על  דיווחה   AFP
הס־ שנג'ן  בעיר  צבא  אנשי  של 
מוכה לגבול עם הונג קונג. אמש 
הממלכתית  התקשורת  שידרה 
ענק  מתרגיל  צילומים  סין  של 
לפני  המשטר  אנשי  שקיימו 
מספר ימים לדיכוי מחאות אלי־

מות בעיר הגבול.
דונ־ הברית,  ארצות  נשיא 
לד טראמפ, רמז ששיחות הסחר 
עד  להמתין  יכולות  סין  עם 
עם  ענייניה  את  תפתור  שבייג'ין 
הונג קונג. טראמפ אמר כי ברור 
שסין מעוניינת לסיים את הסכם 
קודם  שיטפלו  כדאי  אך  הסחר 
המשבר  עם  אנושית  בצורה  כל 

בהונג קונג. 
ההמוניות  ההפגנות  בשל 
רשות  לסין,  ההסגרה  חוקי  נגד 

ביט־ במדינה  התעופה  שדות 
למחרת,  הטיסות.  כל  את  לה 
דונ־ הברית  ארצות  נשיא  אמר 
המודיעין  פי  על  כי  טראמפ  לד 
כוחות  מעבירה  סין  האמריקני 
אתמול  קונג.  הונג  עם  לגבול 
האמריקני  החוץ  משרד  פרסם 
לא־ הנוסעים  לכל  מסע  אזהרת 

זור המנהלי המיוחד.
תכנן  קונג  בהונג  הממשל 
לאשר חוק המאפשר הסגרה של 
רבים  בסין.  למשפט  נאשמים 
בהש־ צעד  עוד  הזה  במהלך  ראו 
קשה  ופגיעה  בייג'ין  של  תלטות 
לאחר  האוטונומיות.  בזכויות 
קשים,  עימותים  של  שבועיים 
השתתפו  בה  ענק  הפגנת  ובהן 
בחו־ הודיעה  אזרחים,  כמיליון 
קונג  הונג  מנהיגת  שעבר  דש 
ההס־ חוק  הקפאת  על  לאם  קרי 

גרה לסין.
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אוקראינה:

שוקם ושופץ קברו של הגה"ק בעל 
'משאת בנימין' זצוק"ל בפידהייצה

אגודת "אהלי צדיקים" שיפצה וגידרה את בית החיים בעיירה פידהייצה בו טמון הגה"ק ה'משאת 
בנימין' זצוק"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡
לפני מספר שנים יצר החוקר הוותיק 
אנציק־ ספר  מחבר  הי"ו,  וונדר  מאיר  הרב 
אגו־ יו"ר  עם  קשר  גליציה,  לחכמי  לופדיה 
דת אהלי צדיקים, הרב ישראל מאיר גבאי, 
וסיפר לו כי בעיירה פידהייצה ידוע מיקומו 
המדויק של קברו של רבי בנימין אהרן סל־
ניק מפידהייצה מחבר ספר 'משאת בנימין' 
ורבה של העיר, וכי הקבר ממוקם על גבעה 
ידו  ועל  קיימים  הקבר  של  כשהיסודות 
הח־ אנשי  ידי  על  נכתב  שעליו  אבן  עומד 
שיפצו  שהם  פידהייצה,  של  ברא-קדישא 
את הקבר מחדש בשנת תרצ"א, לפני קרוב 

למאה שנים.
שהאגודה  וביקש  הוסיף  וונדר  הרב 
מחדש  המצבה  הקמת  את  עצמה  על  תיקח 
ואת גידור ושיקום בית העלמין בכלל, כיאה 
עולם  ולגאון  בישראל  ואם  לעיר  וכיאות 
כמותו. ואכן, האגודה שנטלה על עצמה כבר 
הנצ־ של  הגדולה  הזכות  את  שנים  עשרות 
חת זכרם של גדולי ומאורי הדורות שזכרם 
כמעט ואבד מן העולם, נענתה לקריאה הד־

חופה של הרב וונדר.
החלה  תשע"א  הקיץ  חודשי  במהלך 
אגודת אהלי צדיקים בשיקום הציון ובנייתו, 
כשהדבר נעשה ללא אמצעים של ממש וב־
מטרה להציל ולשמר את קברו של רב העיר 
שבעיירות  מהחשובות  שהיתה  פידהייצה, 
לאחר  שנים.  מאות  ארבע  לפני  בתקופתו 
בניית  את  להשלים  האגודה  המשיכה  מכן 
כרוך  היה  דבר  העלמין,  בית  סביב  הגדר 
בעלויות גבוהות ורבות, למרות שלא נמצא 
מי שייקח על עצמו את מימון הפרויקט הג־

רנדיוזי.
המיוחס,  הקבר  של  שיפוצו  במסגרת 
העמיד הרב ישראל מאיר גבאי מצבה שלמה 
שנותרה  התחתונה  השורה  על  מחודשת 
'משאת  בעל  הגה"ק  של  ממצבתו  לפליטה 
בנימין' זצוק"ל, היות וכל החלק העליון של 

המצבה נעלם ולא היה.

גבאי  הרב  ביקר  שוב  האחרון  בשבוע 
בפידהייצה כדי לעקוב מקרוב אחר שימורו 
של המקום המקודש שהתגלה על ידו לפני 
על  הכיתוב  דהיית  ובעקבות  כאמור,  עשור 
המצבה, שיפץ הרב גבאי את המצבה בשנית 
בנוסף  המצבה  שעל  הכיתובים  את  וחיזק 
לשם  המצבה  מעל  מכובד  אוהל  להעמדת 
בית  של  הגדר  להשלמת  בנוסף  ולתפארת, 
במחציתו,  פרוץ  שהיה  בפידהייצה  החיים 
ואגודת אהלי צדיקים גידרה את החלק הפ־

רוץ בתקופה האחרונה.
במהלך העבודות במקום לפני כעשור, 
הפנה ראש העיר המקומי את תשומת ליבו 
הכנסת  לבית  גבאי  מאיר  ישראל  הרב  של 
בפי־ ביותר  העתיק  הבניין  שהוא  במקום, 
דהייצה ונמצא במצב קשה מאד, כאשר הגג 
בו  נגסו  הזמן  ששיני  העתיק  והמבנה  שבור 
כי רצונה  סיפר  העיר  ראש  הולך ומתפורר. 
הכנ־ בית  את  ולשקם  לשחזר  העירייה  של 
הדרושים  האמצעים  את  להם  אין  אך  סת, 
הכנסת  בית  של  והצלתו  שיקומו  לצורך 

הישן.

כמו בכל פעם, נענה הרב ישראל מאיר 
בית  את  ושיפץ  העירייה  לבקשת  גם  גבאי 
הכנסת בפידהייצה מבית ומחוץ, התקין סו־
רגים על החלונות כדי שהמקום יהיה שמור 
מהמזיקים וכן הורידו את העץ הגבוה שצמח 
על גג בית הכנסת. בביקורו בשבוע האחרון 
הגשמים  כי  גבאי  הרב  גילה  בפידהייצה, 
האחרונים,  בחודשים  במקום  שירדו  העזים 
והמים  הכנסת  בית  של  מהגג  חלק  הפילו 

חודרים פנימה ומציפים את המקום.
למסור  ביקש  גבאי  מאיר  ישראל  הרב 
במסי־ "טיפלנו  צדיקים':  'אהלי  אגודת  בשם 
ושימורו  לשיפוצו  הנוגע  בכל  ובנאמנות  רות 
מקום  בפידהייצה,  העתיק  הכנסת  בית  של 
גדולי  בו  שהתפללו  שנים  מאות  זה  מקודש 
עולם ומצוקי ארץ, אך לנוכח המצב הנוכחי בו 
שוב עומד בית הכנסת בבושת פנים ובהצפות 
מפני הגשמים עם גג שבור בחלקו, אנו פונים 
המט־ עולמיים  ולארגונים  עם  לנדיבי  בזאת 
שיבואו  באירופה,  עתיקים  כנסת  בבתי  פלים 
לעזרתנו לשיפוץ ושיקום בית הכנסת, ובוודאי 

יהיה שכרם רב מאד מן השמים".

"המגלה עמוקות לא 
קבור בביתר עילית..."
בהתכנסות רבתית לציון הילולת הגאון המקובל בעל 

המגלה עמוקות זצ"ל, שהתקיימה השבוע בביתר עילית, 
הכריז  הרה"ג רבי משה ויינבך שליט"א ממרביצי התורה 

בעיר, כי המגלה עמוקות לא קבור בביתר עילית... 

לא  מהמשתתפים  איש  אמנם, 
הסביר  ויינבך  הרב  אך  אחרת,  חשב 
את דבריו, ע"פ מעשה שהיה בעיירה 
בני  מאד  מעט  בה  שהיו  באירופה, 
צעיר,  גאון  בה  למנות  וביקשו  תורה, 
לשכנעו,  בכדי  המקום.  רב  בתור 
התפארו בפניו, כי גדולי ישראל כמו 
הט"ז, המג"א ורעק"א, קבורים בעיר 
כס  של  ערכו  גדול  מה  וממילא  זו, 
רבים  ימים  עברו  לא  כאן.  הרבנות 
ונתברר  ממלכתו,  על  שבתו  מאז 
הובא  הט"ז  כי  צעיר,  גאון  לאותו  לו 
אברהם  המגן  בלעמברג,  לקבורה 
בפוזנא.  איגר  עקיבא  ורבי  בקאליש 
אותם:  ושאל  הקהל  ראשי  אל  פנה 
השיבוהו:  אותי?",  רימיתם  "למה 
"רבי, לא רימינוך כלל ועיקר. בלעמ־
ברג לומדים את הטורי זהב, וממילא 
איננו קבור שם, אדרבה, חי הוא שם, 
ושפתותיו דובבות. בקאליש חי המגן 
תורתו.  את  שם  לומדים  כי  אברהם, 
הוא הדין גם ברבי עקיבא איגר בפו־
זהו  זאת,  לעומת  במקומנו,  כאן  זנה. 
של  תורתם  לומד  לא  שאיש  מקום 
גאונים אלו, ממילא כאן, קבורים הם 
גם קבורים! "אבל כאן, בביתר עילית 
- הכריז הרב ויינבך – המגלה עמוקות 
מהדירים  לומדים,  כאן  קבור!  אינו 
כאן  הקדושה,  תורתו  את  ומאדירים 
הוא חי. התשבחות מגיעות לרב יש־
ראל זיידמן שליט"א ראש מכון מגלה 
מיטב  את  לזה,  המקדיש  עמוקות, 

חלבו ודמו. 
השנתית,  ההתכנסות  במרכז 
עמוקות,  המגלה  בעל  של  לזכרו 
דורו,  ומקובלי  גאוני  מגדולי,  שהיה 
ותש־ מאות  כשלוש  לפני  והסתלק 
הילולא  סעודת  התקיימה  שנה,  עים 
בראשות  ראפשיץ,  בביהמ"ד  רבה, 
אדמורי"ם ורבנים, הנמנים על צאצאי 
צלילי  גם  בה  ונשמעו  דיליה,  קודש 

כינור נעים. 
כ"ק  ישבו:  הכבוד  בשולחן 

מביאלה  האדמו"ר 
האדמו"ר  כ"ק  ב"ש, 
כ"ק  מסטאניסלב, 
מראפשיץ,  האדמו"ר 
מרוז־ האדמו"ר  כ"ק 
אברהם  רבי  הגאון  לא, 
הבד"ץ  חבר  שטיגליץ 
הרה"ג  עילית,  ביתר 
הלוי  שמעון  משה  רבי 
בו־ קהילת  רב  הורוויץ 

סטון, הרה"ג רבי ישעי' שוורץ אב"ד 
יהודה  רבי  הרה"ג  אפרים",  "זכרון 
קאמרנא,  כולל  ראש  סאפרין  אריה 
ממרביצי  ויינבך  משה  רבי  הרה"ג 
ומשפיעים,  רבנים  בביתר,  התורה 
של  צאצאיו  על  נמנה  חלקם  אשר 

אותו גאון וקדוש, בעל הילולא.
תורה  דברי  נישאו  במעמד 
במורשתו  הגיונות  והועלו  וחיזוק, 
פר־ וכן  ההילולא,  בעל  של  הקדושה 
תקפו  וממעשי  גדולתו  מפרשת  קים 
מרא־ האדמו"ר  כ"ק  ע"י  וגבורתו, 
שטיגליץ  אברהם  רבי  הגאון  פשיץ, 
חבר הבד"ץ, הרה"ג רבי משה ויינבך, 
שפירא,  שלמה  ראובן  רבי  הרה"ג 
ההילולא  לבעל  בן  אחר  בן  שהוא 
שליט"א  זיידמן  ישראל  הרב  זי"ע, 
והרב  עמוקות,  מגלה  מכון  ראש 
אליהו נאה ממכון פומבדיתא ומנכדי 

בעל ההילולא.
רו־ תחת  מאוחרת,  ליל  בשעת 
ברכו  המרתקים,  הנאומים  של  שמם 
המשתתפים את הרב זיידמן על חלקו 
תורתו  ובהאדרת  שמו  בהנצחת  הרב 
של המגלה עמוקות, והביעו תקוה, כי 
להג־ ופינה  יתד  תהיה  זו  מהתכנסות 
דלת שמו ותורתו של אותו גדול, גאון 
מצוקי  גדולי  בין  נמנה  אשר  וקדוש, 
וב־ שנה,  מאות  כארבע  שלפני  ארץ 

תורתו האיר לארץ ולדרים עליה.

מרן הגר"ח: "יש לחזק את העסקים 
שומרי השבת בטבריה"

מרן הגר"ח קנייבסקי בירך על היוזמה לתושבי טבריה, לחיזוק העסקים שומרי השבת בעיר

מ‡: יר‡ל לבי‡
מתלמידיו  ציון,  אוהב  יקותיאל  הרב 
הגיע  קוק,  דב  הרב  המקובל  הצדיק  של 
בכדי  קנייבסקי  חיים  רבי  מרן  של  למעונו 
להצטרף ליוזמה של הרב חננאל כהן, מרבני 
העיר טבריה, לשמירת השבת בעיר ולעידוד 

בעלי עסקים ששומרים שבת.
 – שבת  שומר  שלא  עסק  היוזמה,  לפי 
אין להיכנס אליו ולקנות בו. הרב קוק כתב 
מכתב: "לציבור החשוב שבא לטבריה בזמן 
החופש, מבקשים מאוד לחזק את המקומות 
והחנויות ששומרים את השבת ועומדים בנ־

סיון הקשה הזה".
היוז־ על  בירך  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
מה לתושבי טבריה, לחיזוק העסקים שומרי 
השבת בעיר ואמר כי "יש לחזק את העסקים 

שומרי השבת בטבריה".
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להשפיע חיים
ְך ִיְהֶיה הּוא  ַחיֶּה ְבָעֶליָה" כָּ ִדְכִתיב (קֶֹהֶלת ז, יב): "ְוַהָחְכָמה תְּ ל כְּ ַחיֶּה ַהכֹּ ְועוֹד ַהָחְכָמה תְּ
א ּוַמְמִציא ָלֶהם  י ָהעוָֹלם ַהבָּ י ָהעוָֹלם ַהזֶּה ְוַחיֵּ ים ְלָכל ָהעוָֹלם ְוגוֵֹרם ָלֶהם ַחיֵּ מוֶֹרה ַחיִּ

ל. ים ַלכֹּ ָלל ִיְהֶיה נוֵֹבַע ַחיִּ ים. ֶזה ַהכְּ ַחיִּ

להיות כמו אב
ם  לָּ כֻּ ה׳  ַמֲעֶשׂיָך  ַרּבּו  כד): "ָמה  קד,  ים  ִהלִּ (תְּ ִדְכִתיב  כְּ ְמָצאוֹת  ַהנִּ ְלָכל  ָאב  ַהָחְכָמה  ְועוֹד 
דוֹׁש  ְך ִיְהֶיה הּוא ָאב ְלָכל ְיצּוָריו שֶׁל ַהקָּ ִמים ִמשָּׁם, כָּ ים ּוִמְתַקיְּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת" ְוֵהן ַחיִּ בְּ
ִמיד  תָּ ׁש  ִויַבקֵּ ִמשָּׁם,  ָהֲאֻצּלוֹת  דוֹׁשוֹת  ַהקְּ ַהנְּשָׁמוֹת  שֵֶׁהם  ר  ִעקָּ ּוְלִיְשָׂרֵאל,  הּוא"ה  רּוְך  בָּ
ָצַרת  ל בְּ לֵּ רּוָאיו ְוִיְהֶיה ָתִמיד ִמְתפַּ ֶדֶרְך שֶָׁהָאב ָהֶעְליוֹן ַרֲחָמן ַעל בְּ ַרֲחִמים ּוְבָרָכה ָלעוָֹלם, כְּ
ֶדֶרְך  רּוְך הּוא כְּ דוֹׁש בָּ הּו ְרצוֹנוֹ שֶׁל ַהקָּ ׁש ּוְכִאּלּו הּוא ְיָצָרם, שֶׁזֶּ ִאּלּו ָהיּו ָבָניו ַממָּ ֵצִרים כְּ ַהמְּ
י תֹאַמר ֵאַלי  ל ָהָעם ַהזֶּה כִּ ר יא, יב): "ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֶאת כָּ ְדבָּ מִּ ֱאָמן (בַּ שֶָׁאַמר ָהרוֶֹעה ַהנֶּ
ץ  ְיַקבֵּ ְזרוֹעוֹ  ַהּיוֵֹנק, בִּ ֶאת  ָהאוֵֹמן  ׂא  ִישָּ ֲאשֶׁר  כַּ ה׳  ַעם  ל  כָּ ֶאת  ׂא  ִישָּ ּוָבֶזה  ְבֵחיֶקָך",  ָשֵׂאהּו 
ָבה  צָּ א, ַהנִּ ֶרת ְיַרפֵּ שְׁבָּ ׁש, ַהנִּ ַער ְיַבקֵּ ְכָחדוֹת ִיְפקֹד, ַהנַּ ׂא, ָעלוֹת ְיַנֵהל, ַהנִּ ְטָלִאים,ּוְבֵחיקוֹ ִישָּ
ָאב ָהַרֲחָמן  ָׂאם כְּ ִנים ָיפוֹת ַמשָּ ֵסֶבר פָּ ׂא בְּ ל, ָהאְֹבדוֹת ַיְחִזיר. ִויַרֵחם ַעל ִיְשָׂרֵאל ְוִישָּ ְיַכְלכֵּ

ִפי ָצְרּכוֹ. ם ְולֹא ָיקּוץ, ִויַנֵהל ְלָכל ֶאָחד כְּ ל, ְולֹא ִיּבוֹל ְולֹא ִיְתַעלֵּ ָהֶעְליוֹן ַהּסוֵֹבל כֹּ

האם יש לך רחמים של בני בנים:
לרחם על כל הנבראים

ֵדם. שֲֶׁהֵרי ַהָחְכָמה  ְבָרִאים, לֹא ְיַבזֵּם ְולֹא ְיַאבְּ ל ַהנִּ רּוִשׂים ַעל כָּ עוֹד ָצִריְך ִלְהיוֹת ַרֲחָמיו פְּ
ַעם ֶזה ֻהְזַהְרנּו  ר. ּוִמטַּ ְבָרִאים ּדוֵֹמם ְוצוֵֹמַח ְוַחי ּוְמַדבֵּ ל ַהנִּ ָהֶעְליוָֹנה ִהיא ְפרּוָשׂה ַעל כָּ
שֶַׁהָחְכָמה ָהֶעְליוָֹנה ֵאיָנּה ְמַבזָּה ׁשּום ִנְמָצא  מוֹ  ָבר ֶזה ָראּוי, שֶׁכְּ ּזּוי אוְֹכִלים. ְוַעל דָּ ִמבִּ
ל ַמֲעָשׂיו  ן ִיְהֶיה ַרֲחֵמי ָהָאָדם ַעל כָּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת" , כֵּ ם בְּ לָּ ִדְכִתיב "כֻּ ל ַנֲעָשׂה ִמשָּׁם כְּ ְוַהכֹּ
א  ָקר שֶָׁהָיה ִמְתַחבֵּ ן ַהבָּ א ָחס ַעל בֶּ דוֹׁש ַעל ְיֵדי שֶׁלֹּ ינּו ַהקָּ ַעם ֶזה ָהָיה עֶֹנׁש ַרבֵּ ַרְך. ּוִמטַּ ִיְתבָּ
ין  ד ַהדִּ ִיּסּוִרין, שֵֶׁהם ִמצַּ אּו לוֹ  ָבא ְמִציָעא פה.) בָּ " (בָּ ְוָאַמר לוֹ "ִזיל ְלָכְך נוַֹצְרתָּ ֶאְצלוֹ 
ל ַמֲעָשׂיו"  ה ְוָאַמר "ַרֲחָמיו ַעל כָּ ין, ְוַכֲאשֶׁר ִרֵחם ַעל ַהֻחְלדָּ ים ַעל ַהדִּ שֲֶׁהֵרי ָהַרֲחִמים ְמִגנִּ
ֶרְך ֶזה לֹא  ּסּוִרים. ְוַעל דֶּ קּו ַהיִּ לְּ ַרשׂ אוֹר ַהָחְכָמה ָעָליו ְוִנְסתַּ ֵני שֶׁפֵּ ין ִמפְּ ִתיב,ִנּצוֹל ִמן ַהדִּ כְּ
א ְלצֶֹרְך, ְולֹא ָיִמית  ָחְכָמה ְולֹא ַיֲעקֹר ַהּצוֵֹמַח ֶאלָּ ם בְּ לָּ ְמָצִאים שֶׁכֻּ ׁשּום ִנְמָצא ִמן ַהנִּ ְיַבזֶּה בְּ

ל ַמה שֶֶׁאְפשָׁר. דּוָקה ְלַרֵחם כָּ ין בְּ ַסכִּ א ְלצּוֵרְך, ְוִיְברֹר ָלֶהם ִמיָתה ָיָפה בְּ ַעל ַחי ֶאלָּ ַהבַּ
ָחְכָמה, זּוָלִתי ְלַהֲעלוָֹתם  לּוָיה בַּ ָלם תְּ א ְלַחבְּ ְמָצִאים שֶׁלֹּ ל ַהנִּ ָלל: ַהֶחְמָלה ַעל כָּ ֶזה ַהכְּ
ר ַלֲעקֹר ַהּצוֵֹמַח ּוְלָהִמית ַהַחי -  ר שֶָׁאז ֻמתָּ ֲעָלה ֶאל ַמֲעָלה, ִמּצוֵֹמַח ְלַחי, ֵמַחי ִלְמַדבֵּ ִממַּ

ָלחּוב ַעל ְמָנת ְלַזּכוֹת: 

י"ב לחודש

שוב: המשטרה חוקרת חשד 
לתקיפה אנטישמית של רב בברלין
הוא זוהה כיהודי לפי לבושו ונדחף לקרקע על ידי שני אלמונים בזמן שהלך 

בשכונת שרלוטנבורג שבברלין ◆ הרב פונה לבית החולים

מ‡: יר‡ל לבי‡
קודם  ששבועיים  לאחר 
ברלין  של  הראשי  רבה  הותקף 
ע"י בריון אנטישמי, משטרת בר־
חשד  חוקרת  היא  כי  הודיעה  לין 
לתקיפה אנטישמית של רב נוסף 

בעיר ברלין.
המל,  אהרן  בהרב  מדובר 
אשר זוהה כיהודי לפי לבושו ונ־
דחף לקרקע באכזריות בבעיטות 
על ידי שני אלמונים בזמן שהלך 

בשכונת שרלוטנבורג שבברלין.
בבית  כעת  מטופל  הרב 
ברגלו  כאבים  בעקבות  החולים 
הג־ בעיתון  דיווח  לפי  ובראשו. 
שקודם  טען  הרב  "בילד",  רמני 
בע־ עלבונות  בו  הטיחו  לתקיפה 

רבית.
שה־ להבין  עלינו  "לצערי 
בבתי  הן  יהודים,  כלפי  תוקפנות 
קיב־ ברלין,  ברחובות  הן  הספר 
לה חיים משלה. אולם אני עדיין 

מגנים  הברלינאים  שרוב  חושב 
רב  "כאן"  באתר  צוטט  זאת", 
טייכטל,  יהודה  בברלין  חב"ד 
הכנ־ מבית  שיצא  בעת  שהותקף 
סת יחד עם אחד מילדיו רק לפני 

כמה שבועות.
תלונה  שהגיש  המל,  הרב 
התקשו־ לכלי  סיפר  למשטרה, 
רת במדינה כי שני הגברים ירקו 
גנאי  קריאות  לעברו  וקראו  עליו 

בערבית.

מחלת הסרטן היא סיבת המוות 
העיקרית בישראל

משרד הבריאות פרסם את הנתונים על גורמי התמותה המובילים בישראל 
בין 2000-2016 ◆ הגורם השני לתמותה הוא מחלת לב, מחלות כלי דם במוח 

וסוכרת

מ‡ פ. יוחנן
לגב־ המוביל  המוות  גורם 
רים ולנשים בישראל משנת 1999 
עולה  כך  הסרטן.  מחלת  הוא 
המו־ התמותה  גורמי  מרשימת 
משרד  שפרסם  בישראל  בילים 
בין  עוסקים  הנתונים  הבריאות. 
מהמידע   .2000-2016 השנים 
עולה כי  בשנת 2016 רבע ממקרי 
כתוצאה  נגרמו  בישראל  המוות 

מהמחלה.
לתמותה  השני  הגורם 
מחלת  הוא  ונשים  גברים  בקרב 
הגורם  הייתה  הלב  מחלת  לב. 

בגיל 75  נשים  לתמותת  הראשון 
לתמותה  השני  והגורם  ומעלה 
וג־  ,74 עד   45 בגיל  נשים  בקרב 
מחלות  ומעלה.   45 בגיל  ברים 
כלי דם במוח היו גורם התמותה 
השלישי לנשים, גבוה מעט מסו־
כרת. בקרב הגברים המצב הפוך: 
תמותה  כגורם  מדורגת  סוכרת 
במקום  דם  כלי  ומחלות  שלישי 

הרביעי.
כי  מהנתונים  עולה  עוד 
עד 2016,  השנים 2014  בממוצע 
הרא־ התמותה  גורם  היו  תאונות 
שון בקרב בנים ושני בקרב בנות 

כי  עולה  עוד   .24 עד   15 בגילים 
התמותה  גורם  היו  התאבדויות 
עד   15 בגיל  גברים  בקרב  השני 

44 ואצל נשים בין 25-44. 
המתו־ הפטירות  שיעור 
מקנדה,  בישראל  נמוך  לגיל  קנן 
ארצות  ומרבית  הברית  ארצות 
אירופה. בשנת 2015, ישראל דו־
לגב־ הנמוך  הרביעי  במקום  רגה 
רים מתוך 25 מדינות. רק בקנדה, 
לוקסמבורג ושוויץ נרשם שיעור 
ישראל  זאת  לעומת  יותר.  נמוך 
הנמוך  השמיני  במקום  דורגה 
לאחר  לפינלנד,  בדומה  לנשים 

שיא בנתב"ג: 115 אלף נוסעים ביממה
58 אלף נוסעים המריאו ביום אחד דרך נתב"ג ו-56,500 נוסעים הגיעו לישראל 

◆ בכך נרשם שיא בנמל התעופה הבינלאומי של ישראל
מ‡ פ. יוחנן

הזמ־ כל  של  ישראלי  שיא 
האחרון  חמישי  ביום  נרשם  נים 
מר־ בנתב"ג.  הנוסעים  בתנועת 
 115 כי  נמסר  האוכלוסין  שות 
נתב"ג  דרך  עברו  נוסעים  אלף 
ו-56,500  המריאו  אלף  כ-58   -

נחתו.
נו־ אלף  שכ-18  נמסר  עוד 
סעים עברו בגשר אלנבי, מתוכם 

9,700 נכנסים ו-8,700 יוצאים.
שיא  נשבר  שנה  "בכל 
הסביר  חריג",  זה  כזו  כמות  אבל 
מנהל  שמואלי,  אמנון  ל"ויינט" 
אשכול נתב"ג ברשות האוכלוסין 
אותנו,  הפתיע  לא  "זה  וההגירה. 
עומד  שהשיא  בתחזיות  ראינו 
אנחנו  לכך.  ונערכנו  להישבר 
יישבר  הזה  שהשיא  חושבים  לא 
במהלך השנה הקרובה כי מדובר 

באוגוסט".
חושב  "אני  הוסיף:  הוא 

הכלכלי  מהמצב  נובע  שזה 
הנכון  והשיווק  במדינה  הטוב 
בזכות  זה  התיירות.  משרד  של 
רבים  לכאן,  שמגיעים  התיירים 
המחירים  בנוסף,  יהודים.  מהם 
היקרים בבתי המלון הישראליים 
לנפוש  ישראל  לתושבי  גורמים 

בחו"ל".
נרשמה  השבוע  בתחילת 
תקלה במערכת האוטומטית של 

לעיכו־ שגרמה  המזוודות  מיון 
של  בהמראות  משמעותיים  בים 
מזוודות  מאות  טיסות.  עשרות 
בשדה  הצ'ק-אין  בדלפקי  נערמו 
לשלוח  היה  ניתן  שלא  מכיוון 
מהבי־ חלק  לבידוק,  אותם 
ולא  ידנית  למתכונת  עבר  דוק 
גורף.  באופן  לא  אך  ממוחשבת 
ליעדם  המריאו  מהנוסעים  חלק 

ללא המזוודות.
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השכונה העשירה בישראל: פארק צמרת
אזורים המבוססים בישראל הם: פארק צמרת, שכונת צהלה בתל אביב, ושכונת דניה בחיפה ◆  האזור 

העני ביותר - שכונת רמת אלחנן בבני ברק

מ‡ פ. יוחנן
השכונה המבוססת ביותר בישראל היא 
פארק צמרת, אזור בנייני המגדלים הסמוכים 
זה  נתון  אביב.  תל  בצפון  ההלכה,  למחלף 
החברתי-כלכלי  המדד  במסגרת  התפרסם 
מנגד,  לסטטיסטיקה.  המרכזית  הלשכה  של 
השכונה הענייה ביותר בישראל היא שכונת 

רמת אלחנן שבבני ברק. 
הלמ"ס  של  החברתי-כלכלי  המדד 
ישראל  של  המגורים  שטחי  את  חילק 
אינם  הנוכחיים  הנתונים  אזורים.  ל-1,624 
עדכניים לשנה זו, ונוגעים לנתוני שנת 2015 
- לפני לפחות ארבע שנים. כמו-כן, הנתונים 
ומו־ ערביים  יישובים  עשרות  כוללים  אינם 
עצות מקומיות קטנות כסביון וכפר שמריהו 
וארסוף. הכללת יישובים אלה - הייתה יכו־
לה להשפיע באופן מהותי על התמונה הסו־
פית הן בתחתית הרשימה והן בצמרת שלה. 

המבוססים  האזורים  המדד,  על-פי 
צמרת,  פארק  הסדר:  על-פי  הם,  בישראל 
שכונת צהלה בתל אביב, שכונת דניה בחיפה, 
פארק הצפון סמוך לפארק הירקון בתל אביב 

ושכונת גולן נווה רום ברמת השרון. 
שכונת  הם:  ביותר  העניים  האזורים 
יד  שכונת  סביבת  ברק,  בבני  אלחנן  רמת 

אליהו בתל אביב, קריית הרמ"א בבית שמש, 
מאה שערים בירושלים ושכונת דגל התורה 

במודיעין עילית. 

ברקע המתיחות מול איראן: "ישראל 
שוחחה עם איחוד האמירויות"

גורם אמריקני דיווח ל"וול סטריט ז'ורנל" כי הפגישות, שנערכו בתיווך ארה"ב, נועדו לתאם מהלכים 
כדי להתמודד עם "איומי טהראן"

מ‡ פ. יוחנן
בחו־ סודיות  פגישות  ערכה  ישראל 
האמירויות,  איחוד  עם  האחרונים  דשים 
לסוגיית  האמריקני  השליח  של  בתיווכו 
איראן, בריאן הוק - כך דיווח גורם אמריקני 
הדיווח,  פי  על  זאת,  ז'ורנל".  סטריט  ל"וול 
בין  מהלכים  ולתאם  מידע  לחלוק  במטרה 
המדינות, על מנת להתמודד עם האיום הגו־

בר מול איראן.
מהוות  השיחות  כי  הגורם  הצהיר  עוד 
בין  היחסים  הפשרת  על  המעיד  נוסף  צעד 
כלפי  משותפת  איבה  שחולקות  המדינות, 
השפעתה  את  להרחיב  וניסיונותיה  טהראן 

באזור.
שר  כי  לפרסום  הותר  יולי  בתחילת 
החוץ ישראל כץ ביקר באבו דאבי במסגרת 

הבי־ במהלך  סביבה.  לענייני  האו"ם  ועידת 
קור קיים השר פגישה עם גורם בכיר באיחוד 
האמירויות, והשניים דנו על ההיבטים האזו־
ריים והיחסים בין המדינות. עוד שוחחו על 
בנושאי  איראן  איומי  מול  להתמודד  הצורך 
נידונה  לכך,  נוסף  הטילים.  ופיתוח  הגרעין 
הפעילות המשותפת לקידום הקשרים הכל־

כליים בין המדינות בתחומים שונים.

מחירי הדירות ממשיכים לעלות; מחירי 
הפירות והירקות בצניחה

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% מתחילת השנה ◆ עלייה של 1.8% נרשמה במחירי הדירות בתל 
אביב. תעריפי הירקות והפירות צנחו ב-4.9%
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עלו  הדירות  מחירי  המחיה:  יוקר 
והשלימו  אחוז,  בחצי  ויוני  מאי  בחודשים 
המקבילה  התקופה  לעומת  של 1.4%  עלייה 
לצרכן  המחירים  ממדד  עולה  כך   – אשתקד 
שפורסם. מדד המחירים לצרכן עלה מתחי־
החודשים  עשר  ובשנים  ב-0.6%,  השנה  לת 

האחרונים ב-0.5%.
 ,1.8% של  עלייה  נרשמה  אביב  בתל 
הצפון  ומחוז   ,0.7% של  ירידה  בירושלים 
בהם  ואפריל,  מארס  מאז  שינוי  ללא  נותר 
הייתה עלייה משמעותית של כמעט שלושה 
אחוזים. במחוז דרום חלה עלייה של 0.3%, 
ובמחוז מרכז עלייה של 0.1% בלבד. בחיפה 

נרשמה עלייה של 0.4%.
נמצא  החדשות,  הדירות  מחירי  במדד 
כי מחיריהם עלו בחודשים מאי ויוני ב-0.8% 

לעומת אפריל ומאי. ברבעון השני של שנת 
לרכישת  עסקה  של  הממוצע  מחירה   ,2019
 1,563 על  עמד  שנייה)  ויד  (חדשה  דירה 
המחיר  הראשון  שברבעון  בעוד  שקלים, 

הממוצע עמד על 1,529.9 שקלים.

מחירי הירקות והפירות הטריים צנחו 
חלו  וההנעלה  ההלבשה  ובמחירי  ב-4.9%, 
קלה  ירידה  של 6.4%.  משמעותיות  ירידות 
של 0.7% חלה בתחום הריהוט והציוד לבית, 

ובתחבורה נרשמה ירידה של 0.4%.

הרה"ח ר' נפתלי 
הערץ גולמוב ז"ל 

בן הרה"ג ר' יחיאל מיכל יהודה לייב זצ"ל חתן הגה"צ 
רבי לוי הכהן רבינוביץ זללה"ה בעל "מעדני השלחן".  

שנה לפטירתו
לשרטט  בבואי  רועדת  היד 
ז"ל,  נפתלי  ר'  בעלי  של  דמותו 
מחסידי  היה  השלם,  אדם  שהיה 
לרבו  והתקשרותו  סטולין,  קרלין 
היתה בקשר אמיץ וחזק. לא עשה 
רבו,  עם  התייעצות  בלא  דבר 
אצלו  היתה  שקיבל  והתשובה 

כפיתקא מן שמיא. 
יום  כל  לתורה,  עתים  קבע 
חברותא,  לו  היתה  התפלה,  לפני 
שום  ביטל  ולא  שעה,  איתו  ולמד 
שעבר  שלנו,  נשואים  אחרי  יום, 
בשעה  יום  כל  יצא  בביתר,  לגור 
ללמוד  לירושלים,  בבוקר   5:30
עם החברותא, וכך נהג שנה שלי־
מה, ולא עצרו בעדו לא גשם ולא 
בביתר  חברותא  שמצא  עד  שלג, 

לפני התפילה. 
בגמילות  עסק  חייו  ימי  כל 

חסדים עם החיים והמתים. 
קדישא  בחברא  עבד 
גחש"א של פרושים בירושלים 
חתונה  שהיתה  זכורני  עיה"ק. 
וכשנ־ בירושלים,  במשפחתינו 

מאוחרת  בשעה  החתונה  גמרה 
שמונה  בן  ילד  על  טלפון  קיבל 
לקברו  וצריכים  רח"ל,  שנפטר 
שאל  ירושלים.  כמנהג  בלילה, 
שיט־ מסכימה  אני  האם  אותי 
שהסכמתי.  וכמובן  בלויה,  פל 
בוקר,  לפנות  הלויה  כשנגמרה 
להגיע  מה  לו  שאין  ראה  כבר 
למחרת  המשיך  וכך  לביתר, 
לישון.  מבלי  כרגיל  שלו  היום 
מח־ הוא  איך  אותו  כששאלתי 
תשובתו  שינה,  בלי  מעמד  זיק 
ה'  מצוה,  כשמקיימים  היתה: 

נותן כח.
"יד  של  המטבח  את  ניהל 
ובמסגרת  בירושלים,  אליעזר" 
לנזקקים,  רבות  סייע  תפקידו, 
בחסידות  גם  לעזרה,  אליו  שפנו 

שורת  לו  היתה  סטולין"  "קרלין 
בהכנת  עסק  כאשר  תפקידים, 
המיוחדים  האירועים  בכל  האוכל 
שב־ ובראשם  בחסידות,  שנערכו 

תות ל"ג בעומר במירון. 
מעבודתו  שחזר  יום  כל  וכן 
קשר  לו  היה  לביתר,  מירושלים 
לקחת  מרים"  "דרכי  ארגון  עם 
צדק,  משערי  או  מהדסה,  חולים 
חברותא  שמצא  ואחרי  לביתר, 
יצא  ואז  בביתר,  התפלה  לפני 
וארוחת  תפלה  אחרי  לירושלים 
גם  חולים  לקחת  הוסיף  בוקר, 
שערי  או  להדסה,  מביתר  בבוקר 

צדק.
שגמר העבו־ יום שלישי  כל 
דה בשעה 4, הלך ללמוד עם הנכד 

שעתיים.
נפ־ במסירות  צאצאיו  גידל 
והשאיר  וחסידות,  לתורה  לאה 
בנים,  ומבורכים,  ישרים  דורות 
בנות, נכדים ונכדות הולכים בדרך 

התורה והחסידות. 
חתו־ ביום  למשכב  נפל 
קודם,  והשבת  הראשון,  נכדו  נת 
לנכדו  לתורה  עליה  שבת  שהיה 
התאס־ המשפחה  שכל  הראשון, 

הוא  שהתאספות  חשבנו  ואנו  פו, 
למעשה  אבל  לתורה,  עליה  שבת 
שנפרד  פרידה,  שבת  גם  היה  זה 
וס־ שמחה  מתוך  המשפחה  מכל 

עודת שבת.
לי  שהיתה  לה'  מודה  אני 
וגם  כזה,  צדיק  עם  לחיות  הזכות 
כשהיה  בו  לטפל  הזכות  לי  היתה 
נלב"ע  חודש.   11 ומונשם  מורדם 
לפני כניסת שבת פרשת עקב כ"ג 

אב תשע"ח, והוא בן 64 שנה.
יושב  מליץ  שיהיה 
משפחתו  כל  ועל  עלי,  ממרומים, 
לראותו  במהרה  ונזכה  החשובה, 

בביאת המשיח ותחיית המתים.
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מפקד האוגדה נכנס לשטח 
לבנון דרך מנהרת טרור

תא"ל רפי מילוא יינזף על כך שנכנס לשטח המדינה העוינת, יחד עם קצינים 
נוספים - דרך מנהרת טרור בזמן מבצע "מגן צפוני"

מ‡ פ. יוחנן

צפוני"  "מגן  מבצע  במהלך 
ארגון  של  הטרור  מנהרות  נגד 
הגליל  אוגדת  מפקד  חיזבאללה, 
לשטחה  נכנס  מילוא  רפי  תא"ל 
הלבנוני של אחת המנהרות, ביחד 
אישור.  ללא   - שלו  החפ"ק  עם 
והתחקיר,  האירוע  בעקבות 
אצל  לבירור  זומן  מילוא  תא"ל 
יינזף  הוא  כי  והוחלט  הרמטכ"ל 

פיקודית ודרגתו תעוכב.
בנוסף, נמסר כי מינויו לת־
יתא־ לא  אלוף  בדרגת  פקידים 
הוא  אך   ,2022 קיץ  לפני  פשר 
צפוי להיכנס בשבועות הקרובים 
לתפקיד אליו סוכם טרם האירוע 

כמפקד המכללה לפיקוד ומטה.
לאחד  נחשב  מילוא  תא"ל 
אך  בצבא,  המוערכים  הקצינים 
לחתור  שלו  והנטייה  הלב  אומץ 
ישראל  את  סיבכו  כמעט  למגע 
הצפון.  בגבול  חמורה  בתקרית 
אחרו־ ב"ידיעות  שפורסם  כפי 
מי־ של  תפקידו  במסגרת  נות", 
לוא כמפקד אוגדת 91, הוא נכנס 
יחד עם החפ"ק שלו – ללא תיאום 
או אישור– לתוך המנהרה הגדולה 
לשטח  חפר  שחיזבאללה  ביותר 

ישראל.
נכנסו  שאליה  המנהרה 

בחו־ לראשונה  אותרה  הקצינים 
"מגן  מבצע  ובמהלך  ינואר,  דש 
למעבר  החסימה  נפתחה  צפוני" 
כוחות  באמצעות  הלבנוני  לצד 
הח־ מילוא  תא"ל  ההנדסה.  חיל 
ליט כי הוא רוצה ללמוד על המ־
לילה  ובשעת  ישיר,  באופן  נהרה 
יחד  הלבנוני  לצד  חצה  מאוחרת 

עם מספר לוחמים.
מבלי  זאת  עשה  הוא 
הצפון,  פיקוד  לאלוף  להודיע 
בניגוד לנהלי הבטיחות, תוך סי־
כון רב מפני פגיעת מטען או ירי 
"האירוע  חיזבאללה.  כוחות  של 
הגיחה  בתום  בדיעבד.  רק  נודע 
צבאיים.  גורמים  מסרו  ללבנון", 
"מילוא חזר לאוגדה והלך לישון. 

כשגורמים באוגדה העמידו אותו 
מיהר  מילוא  מעשיו,  חומרת  על 
ולעדכן  ברעם  לאלוף  לצלצל 
הרמטכ"ל  את  עדכן  וזה  אותו, 

כוכבי".
בפיקוד  התחקיר  במהלך 
טעה  הוא  כי  אמר  מילוא  הצפון 
אחריות  ולקח  הדעת  בשיקול 
מפקד  "אני  האירוע.  על  מלאה 
לא  שאני  להיות  יכול  לא  לוחם. 
עד  המנהרה  את  לראות  אכנס 
בתחקיר.  מילוא  ציין  סופה". 
אצל  גם  לבירור  זומן  מילוא 
הרמטכ"ל שזעם על האירוע, אך 
גיבה  ברעם  אמיר  הפיקוד  אלוף 
אותו, ונלחם על כך שהעונש לא 

יהיה חמור מדי.

בפעם השישית בתוך פחות 
מחודש: שני טילים שוגרו 

מצפון קוריאה
הירי בוצע זמן קצר לאחר שהמדינה הצהירה כי השיח בינה לבין קוריאה 
הדרומית הסתיים וקראה לנשיאה "חוצפן" ◆ הירי - תגובה לתרגילים 

הצבאיים של ארה"ב ודרום קוריאה
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שיגרה  הצפונית  קוריאה 
טילים  שני  האחרון  שישי  ביום 
לא מזוהים לעבר הים מול חופה 
דרום  רמטכ"ל  מסר  כך  המזרחי, 
קצר  זמן  התרחש  הירי  קוריאה. 
לאחר שנשיא קוריאה הדרומית, 
כ"חוצפן"  תואר  ג'יאה-אין,  מון 
כי  אמרה  הצפונית  והמדינה 
זהו  המדינות.  בין  השיח  הסתיים 
השיגור השישי בתוך פחות מחו־
דש שמבצעת המדינה כמחאה על 
המשותפים  הצבאיים  התרגילים 

של ארה"ב ודרום קוריאה.
שיגור הטילים ממשיך את 
צפון  שערכה  הנשק  ניסויי  רצף 
האחרונים,  בשבועות  קוריאה 

טילים  שיגורי  שורה  כשביצעה 
שהגיעו  טווח  קצרי  בליסטיים 
קילומט־ מאות  של  למרחקים 
להביע  נועד  הטילים  ירי  רים. 
על  המדינה  של  מחאתה  את 
הגרעיני  והמתן  המשא  הקפאת 
הצבא  ותרגילי  האמריקנים  עם 
ודרום  ארה"ב  בין  משותפים 

קוריאה.
קוריאה  דרום  רמטכ"ל 
הזהיר מפני השיגור מספר שעות 
שה־ לאחר  זאת  שהתרחש.  לפני 
הצהרה  פרסמה  הצפונית  מדינה 
בה נאמר כי "לא הגיוני" שסיאול 
בין  הדיאלוג  את  לחדש  תקווה 
ממשיכה  שהיא  בזמן  המדינות 
עם  צבאיים  תרגילים  לבצע 
מה  מסר  לא  הרמטכ"ל  ארה"ב. 

סוג הטילים ששוגרו ומה המרחק 
שעברו.

צפון  דחתה  יותר  מוקדם 
קוריאה את כוונתו של נשיא קו־
ריאה הדרומית להמשיך בשיחות 
בין המדינות ולהביא לאיחודן עד 
קוריאה  צפון  דובר  לשנת 2045. 
של  המומנטום  אובדן  כי  מסר 
אליו  הסתום  והמבוי  הדיאלוג 
בפסגה  המנהיגים  שני  הגיעו 
הם  שעברה  בשנה  ההיסטורית 
באשמת קוריאה הדרומית בלבד.
הש־ לאיחוד  הוועדה  דובר 
הצהרה  מסר  קוריאה  בצפון  לום 
בה   KCNA הידיעות  בסוכנות 
עם  לדבר  סיבה  לנו  "אין  אמר: 
ואין  קוריאה,  בדרום  הרשויות 

לנו רצון לשבת איתם שוב". 
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רובח

רמרןבביומוסמיעומרכזמוחרחייםבמעמזיממורמו
וררכברחניבסי

̃יúרר ̂יúום: ו
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רובח

מורמנבורנירויםבביורמורמססובזמינומחניויבנו

סיוםמסכסוכבייבמירירוים
̂יúום: מ. ‡. ניימן



25 יום ראשון י"ז מנחם אב תשע"ט 18/08/2019

רובח

בוסיביביחנוכמעמ
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רובח

מחירוסיןנכנימועחכמיורמרןרייברכן
̃יúרר ̂יúום: ו


