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לשמח נפש מישראל
ברחוב העיר וילנא הבחינו העוברים ושבים ברבי 
ישראל ליפקין מסלנט - "אבי תנועת המוסר", כי 

הוא עומד ומשוחח עם איש פשוט.

דבדיחותא,  מילתא  לו  מספר  אותו  שמעו  הם 
ושניהם נתנו פיהם בשחוק.

תמהו האנשים על מעשיו של רבי ישראל סלנ־
טר, כי ידעו עד כמה הוא שומר את פיו מדברים 

בטלים.

לאחר שהלך רבי ישראל, ניגש אליו אחד מתל־
מידיו ושאלו לפשר הדבר.

שבור  איש  הוא  זה  "יהודי  ישראל:  רבי  לו  ענה 
ומדוכא, מלא בצרות ומר נפש מאוד. אין לך חסד 

גדול מלשמח את נפשו העגומה".

דבר המערכת 

עימות על אש נמוכה
על  עימות  של  במצב  נמצאות  ואיראן  ישראל 

אש נמוכה. עד כה ישראל תקפה בסוריה באופן 

מדורג יחסית ולא פגעה במוקדים משמעותיים 

בכאלו  רק  אלא  וחיזבאללה,  איראן  של  מדי 

וגרו־ איראן  שלומה.  על  ישיר  באופן  שאיימו 

בין  ישירה,  מתגובה  נמנעו  זאת,  לעומת  רותיה 

היתר על רקע המכה שספגו במבצע שהתרחש 

לפני כשנה, "בית הקלפים", אז חיל האוויר פגע 

משמעותית בכוח האיראני שבסוריה.

ישראל,  כנגד  להגיב  אפשרויות  יש  לאיראנים 

בעיקר דרך ארגון חיזבאללה אשר יכול להפעיל 

ו-1,800,   910 יחידה  שלו,  הטרור  יחידות  את 

יש־ ומטרות  ישראלים  כנגד  פיגועים  שיבצעו 

ראליות במדינות הסמוכות לישראל.

להגיב  ניסו  האיראנים  בהן  האחרות  האופציות 

האיראני  הכוח  בעליל.  יעילות  כלא  התבררו 

בסוריה התגלה כנמר אבל כזה שנמצא על הנייר 

ישראל,  לעבר  המביש  השיגורים  מטח  בלבד. 

שרובו נפל בסוריה לפני כשנה הוכיח זאת היטב.

טובה  בצורה  להגיב  כן,  אם  היחידה,  האופציה 

ידי  על  היא  כעת,  שמסתמן  כפי  ישראל,  כנגד 

כוללת  ללחימה  להוביל  שעלול  מה  חיזבאללה, 

אינו  זה  מהלך  אבל  השיעי.  לארגון  ישראל  בין 

מעו־ אינם  הצדדים  ששני  משום  באופק  נראה 

ניינים בו. 

פרשנות // אברהם ויסמן 

ישראלית על בסיסיהאת הדיווח על מתקפה גורם איראני הכחיש 
מפקד בכיר במשמרות המהפכה של איראן אמר כי אף בסיס איראני 

לא נפגע

מ ‡ברהם ויסמן
הכחיש  באיראן  גורם 
יש־ מתקפה  על  הדיווח  את 
יעדים  נגד  שבוצעה  ראלית 
לדבריו,  בסוריה.  איראנים 
את  אין  ולארה"ב  "לישראל 
לת־ כדי  הדרושה  העוצמה 
הגו־ אירניים".  בסיסים  קוף 
בע־ שהתבטא  האיראני  רם 
מפקד  רזה,  מוחסן  הוא  ניין 

המהפכה,  במשמרות  בכיר 
היש־ הטענה  כי  טען  אשר 
אחד  אף  וכי  שקרית  ראלית 
לא  איראן  של  מהבסיסים 

נפגע.
בע־ מגיעה  ההכחשה 
שביצעה  התקיפה  קבות 
אירא־ מטרות  כנגד  ישראל 
שבת.  במוצאי  בסוריה  ניות 
כוח  כי  פרסם,  צה"ל  דובר 
צה"ל תקף באמצעות מטוסי 

קרב מספר יעדי טרור בכפר 
עקרבה בדרום מזרח לדמשק 
הותקפו  במהלכה  בסוריה, 
האיראני  קודס  כוח  פעילי 
שעסקו  שיעיות  ומיליציות 
בקידום  האחרונים  בימים 
פיגוע נגד מטרות ישראליות 

משטח סוריה.
לפי הדיווחים, באירוע 
ארגון  של  פעילים   3 נהרגו 

הטרור חיזבאללה.

התרסקו בדרום ביירות""מל"טים ישראליים חיזבאללה מאשים: 
גורמים בישראל מבהירים כי מדובר במל"טים מתוצרת איראן

מ ‡ברהם ויסמן
טוען  חיזבאללה  ארגון 
ישראליים  מל"טים  שני  כי 
ביירות.  בדרום  התרסקו 
הת־ שנפל  המל"טים  אחד 
במרכז  לנזק  וגרם  פוצץ 
השי־ הארגון  של  תקשורת 
התרחשה  ההתרסקות  עי. 
חיזבאללה  ארגון  של  במעוז 
ביש־ גורמים  בביירות. 
הדיווח  את  מכחישים  ראל 
שנ־ המל"טים  כי  ואומרים 
איראניים,  מל"טים  הם  פלו 
שמפעילים  למל"טים  דומים 

החות'ים בתימן.
בלי־ התרחש  האירוע 
לרא־ שבת  מוצאי  שבין  לה 

שני  נפלו   3:30 בשעה  שון. 
מועוואד  בשכונת  מל"טים 
האזור  תושבי  שבביירות. 
ועל  חזק  פיצוץ  על  דיווחו 
בע־ במקום  שפרצה  שריפה 

קבות ההתפוצצות.

אומ־ בישראל  כאמור, 
במל"טים  מדובר  כי  רים 
שעשוי  מה  איראן,  מתוצרת 
בה־ פנימי  כשל  על  להצביע 
ידי  על  המל"טים  של  פעלה 

ארגון חיזבאללה. 
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מזכ"ל חיזבאללה התייחס להתפתחויות האחרונות: "התפתחות חמורה מאוד מאוד"
מ ‡ברהם ויסמן

חיזבא־ הטרור  ארגון  מזכ"ל 
נאום  נשא  נסראללה,  חסן  ללה, 
על  הגיב  בו  מסתורו,  ממקום 
וההס־ האחרונות  ההתפתחויות 
למה בעימות בין ישראל לאיראן. 
בהתפתחות  "מדובר  לדבריו, 
אר־ מזכ"ל  מאוד".  מאוד  חמורה 
גון הטרור הזכיר את כמות המש־

תתפים ואמר כי הנוכחות הגבוהה 
רא־ תגובה  היא  המשתתפים  של 

שונה על התקיפות הישראליות.
חיל  סיכל  לכן  קודם  כזכור, 
האוויר, בחסדי שמים, פיגוע רח־
כנגד  לבצע  איראן  שתכננה  פנים 
ישראל. אירוע נוסף התרחש בלי־
לה שבין מוצאי שבת ליום ראשון, 
נפלו  טייס  ללא  מטוסים  כאשר 
באר־ בביירות.  חיזבאללה  במעוז 

ישראל  את  מאשימים  הטרור  גון 
באחריות לאירוע. 

עוד אמר נסראללה בנאומו כי 
המל"ט הראשון היה לצורך ריגול, 
והוא חג בגובה נמוך עד שהגיע בין 
המבנים. הצעירים בשכונת מעווד 
נפל.  והוא  אבנים  ליידות  התחילו 
מהאבנים  נפגע  המל"ט  לטענתו, 
הגיע  מכן  לאחר  לדבריו,  ונפל. 
המל"ט השני, שהיה  מל"ט התק־

פי, והתחיל לתקוף בתוך השכונה.  
הראשונה  הברורה  הפרה  "זו 
מלחמת  מאז  האש  הפסקת  של 
לבנון השניה. הפרה זו, אם תעבור 
ממולכד  מלט  ישלחו  בשתיקה, 
כדי לפגוע במבנה, במסגד, בשדה 
דומה  תסריט  יהיה  זה  חקלאי. 
כמה  לפני  בעיראק  שהחל  למה 

שבועות", אמר.
של  מתגובה  הזהיר  בהמשך   

ארגונו.

במהלך  שעלה  נוסף  נושא 
נאומו של נסראללה הוא העימות 
במהלך  בסוריה.  ארגונו  שמנהל 
הנאום אמר מנהיג הארגון השיעי 
כי מעורבות ארגונו בלחימה בסו־
ריה הביאה לניצחון. לדבריו, אר־
בעזרתה  לאזור  הגיע  דאע"ש  גון 

של ארה"ב.

עודה מאשים: גנץ לא בשל רעיונית להקמת ממשלה עם הערבים
עודה טען כי אם לגנץ היה את האומץ שהיה לרבין, היה לו את האומץ להיכנס לממשלה

מ ח. פרנ˜ל
כי  שעבר  בשבוע  שהצהיר  אחרי 
לממשלה  להצטרף  אפשרות  שולל  אינו 
אמר  מרכז-שמאל,  ממפלגות  שתורכב 
אתמול (ראשון) יו"ר הרשימה המשותפת, 
ח''כ איימן עודה, כי יו"ר כחול לבן בני גנץ 
מה  הליכוד,  עם  אחדות  בממשלת  רוצה 
הערבי  האופוזיציה  ליו"ר  אותו  שיהפוך 
הראשון. "גנץ לא בשל מבחינה פוליטית־
הערבים.  עם  ממשלה  להקמת  רעיונית 
יהיה  לי   - רבין  של  האומץ  לו  יהיה  אם 

חוסם".  לגוש  ללכת  האומץ  את 
את  עודה  האשים  כך,  על  נוסף 
גנץ כי אין לו אומץ כדי לדבר עם 

מפלגתו.
הרשימה  יו"ר  לטענת 
דה- עושה  גנץ  המשותפת, 
ישראל  לערביי  לגיטימציה 
אותם  רוצה  לא  שהוא  בכך 
בקואליציה. "ביבי רוצה להוציא 
לא  בוודאי  וגנץ  מהכנסת  אותנו 
מי  אז  בממשלה.  אותנו  רוצה 

משרת את נתניהו?". עודה 
הדרישה  כי  ואמר  הוסיף 
הערבי  שהעם  היא  שלו 
להגדרה  זכותו  את  יממש 
עצמית, כפי שהעם היהודי 
מימ־ "ישראל  זאת:  עשה 
חושב  אני  זכותה.  את  שה 
המדינה  מאזרחי  ש-70% 
רוצים שלום אמת על בסיס 
ביטחון  עם  מדינות,  שתי 
אמיתי. אנחנו רוצים לחיות 

בשלום על בסיס כיבוד שני העמים".
כזכור, לפני כשבוע הצהיר עודה כי 
מפלגת  אם  לקואליציה,  להצטרף  יסכים 
השלטון תענה על ארבע דרישות שהציב. 
אם  רק  בממשלה  שותפים  נהיה  "אנחנו 
האזרחים הערבים לא יהיו יותר אזרחים 
גינו  ברשימתו  ח"כים  אמר.  ב'",  מסוג 
שחא־ מטאנס  בל"ד  יו"ר   - הצהרתו  את 
דה כינה את האמירה "אומללה" וטען כי 
מה־ חלק  תהיה  לא  המשותפת  הרשימה 

קואליציה.

עמיר פרץ נפרד מהשפם המיתולוגי

"שכולם יוכלו לקרוא את השפתיים שלי: לא אשב עם נתניהו"
יו''ר העבודה הגיע לראיון כשהוא ללא השפם שהפך לסמל מסחרי שלו וטען: "בשום סיטואציה לא אשב בממשלה בראשות נתניהו"

מ ח. פרנ˜ל
חבר  העבודה-גשר,  מפלגת  יו"ר 
(ראשון)  אמש  הגיע  פרץ,  עמיר  הכנסת 
'חד־ של  המרכזית"  "המהדורה  לאולפן 

המיתולוגי  השפם  ללא  כשהוא   '12 שות 
הסביר  פרץ  שלו.  המסחרי  לסמל  שהפך 
אזרחי  "שכל  כדי  ההחלטה  את  שקיבל 
שלו  השפתיים  את  לקרוא  יוכלו  ישראל 

ולהבין - לא אשב עם נתניהו". 

שלי  השפם  עם  הולך  שאני  "שנים 
בשנת 2002  פרץ. "אך  אמר  מקום",  לכל 
הייתה  זו  החירשים,  ארגוני  אליי  פנו 
הם  כי  אותו,  שקיצרתי  הראשונה  הפעם 
ולהבין  שפתיי  את  לקרוא  הצליחו  לא 
המהלך  על  שההחלטה  טען  פרץ  אותי". 
של־ בגלל  היתר  בין  התקבלה  המפתיע 
טענתו נתניהו יצר "ספין", והפיץ שמועה 
לפיו יש "דיל" בין השניים. "לא היה ולא 
אנשי  "הרבה  בתוקף  פרץ  טען  נברא", 

תקשורת מאוד מכובדים, אבל גם המחנה 
שלי קנה את הדיל הזה, אנשים שמעולם 
לא האמינו לנתניהו קנו את זה. אני אומר 

כאן – אני לא אשב עם נתניהו. נקודה".
היא  שלנו  "הבעיה  כי  סיכם  פרץ 
השיח  את  הישראלי,  השיח  את  לשנות 
בחירות  מערכת  יש  הזמן.  כל  שיש  הזה 
שנייה בחצי שנה ובסוף מדברים על אותו 
דבר. בואו נדבר על בני אדם - בואו נדבר 

על מערכת הבריאות והחינוך".
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מזכ"ל חיזבאללה התייחס להתפתחויות האחרונות: "התפתחות חמורה מאוד מאוד"
מ ‡ברהם ויסמן

חיזבא־ הטרור  ארגון  מזכ"ל 
נאום  נשא  נסראללה,  חסן  ללה, 
על  הגיב  בו  מסתורו,  ממקום 
וההס־ האחרונות  ההתפתחויות 
למה בעימות בין ישראל לאיראן. 
בהתפתחות  "מדובר  לדבריו, 
אר־ מזכ"ל  מאוד".  מאוד  חמורה 
גון הטרור הזכיר את כמות המש־

תתפים ואמר כי הנוכחות הגבוהה 
רא־ תגובה  היא  המשתתפים  של 

שונה על התקיפות הישראליות.
חיל  סיכל  לכן  קודם  כזכור, 
האוויר, בחסדי שמים, פיגוע רח־
כנגד  לבצע  איראן  שתכננה  פנים 
ישראל. אירוע נוסף התרחש בלי־
לה שבין מוצאי שבת ליום ראשון, 
נפלו  טייס  ללא  מטוסים  כאשר 
באר־ בביירות.  חיזבאללה  במעוז 

ישראל  את  מאשימים  הטרור  גון 
באחריות לאירוע. 

עוד אמר נסראללה בנאומו כי 
המל"ט הראשון היה לצורך ריגול, 
והוא חג בגובה נמוך עד שהגיע בין 
המבנים. הצעירים בשכונת מעווד 
נפל.  והוא  אבנים  ליידות  התחילו 
מהאבנים  נפגע  המל"ט  לטענתו, 
הגיע  מכן  לאחר  לדבריו,  ונפל. 
המל"ט השני, שהיה  מל"ט התק־

פי, והתחיל לתקוף בתוך השכונה.  
הראשונה  הברורה  הפרה  "זו 
מלחמת  מאז  האש  הפסקת  של 
לבנון השניה. הפרה זו, אם תעבור 
ממולכד  מלט  ישלחו  בשתיקה, 
כדי לפגוע במבנה, במסגד, בשדה 
דומה  תסריט  יהיה  זה  חקלאי. 
כמה  לפני  בעיראק  שהחל  למה 

שבועות", אמר.
של  מתגובה  הזהיר  בהמשך   

ארגונו.

במהלך  שעלה  נוסף  נושא 
נאומו של נסראללה הוא העימות 
במהלך  בסוריה.  ארגונו  שמנהל 
הנאום אמר מנהיג הארגון השיעי 
כי מעורבות ארגונו בלחימה בסו־
ריה הביאה לניצחון. לדבריו, אר־
בעזרתה  לאזור  הגיע  דאע"ש  גון 

של ארה"ב.

עודה מאשים: גנץ לא בשל רעיונית להקמת ממשלה עם הערבים
עודה טען כי אם לגנץ היה את האומץ שהיה לרבין, היה לו את האומץ להיכנס לממשלה

מ ח. פרנ˜ל
כי  שעבר  בשבוע  שהצהיר  אחרי 
לממשלה  להצטרף  אפשרות  שולל  אינו 
אמר  מרכז-שמאל,  ממפלגות  שתורכב 
אתמול (ראשון) יו"ר הרשימה המשותפת, 
ח''כ איימן עודה, כי יו"ר כחול לבן בני גנץ 
מה  הליכוד,  עם  אחדות  בממשלת  רוצה 
הערבי  האופוזיציה  ליו"ר  אותו  שיהפוך 
הראשון. "גנץ לא בשל מבחינה פוליטית־
הערבים.  עם  ממשלה  להקמת  רעיונית 
יהיה  לי   - רבין  של  האומץ  לו  יהיה  אם 

חוסם".  לגוש  ללכת  האומץ  את 
את  עודה  האשים  כך,  על  נוסף 
גנץ כי אין לו אומץ כדי לדבר עם 

מפלגתו.
הרשימה  יו"ר  לטענת 
דה- עושה  גנץ  המשותפת, 
ישראל  לערביי  לגיטימציה 
אותם  רוצה  לא  שהוא  בכך 
בקואליציה. "ביבי רוצה להוציא 
לא  בוודאי  וגנץ  מהכנסת  אותנו 
מי  אז  בממשלה.  אותנו  רוצה 

משרת את נתניהו?". עודה 
הדרישה  כי  ואמר  הוסיף 
הערבי  שהעם  היא  שלו 
להגדרה  זכותו  את  יממש 
עצמית, כפי שהעם היהודי 
מימ־ "ישראל  זאת:  עשה 
חושב  אני  זכותה.  את  שה 
המדינה  מאזרחי  ש-70% 
רוצים שלום אמת על בסיס 
ביטחון  עם  מדינות,  שתי 
אמיתי. אנחנו רוצים לחיות 

בשלום על בסיס כיבוד שני העמים".
כזכור, לפני כשבוע הצהיר עודה כי 
מפלגת  אם  לקואליציה,  להצטרף  יסכים 
השלטון תענה על ארבע דרישות שהציב. 
אם  רק  בממשלה  שותפים  נהיה  "אנחנו 
האזרחים הערבים לא יהיו יותר אזרחים 
גינו  ברשימתו  ח"כים  אמר.  ב'",  מסוג 
שחא־ מטאנס  בל"ד  יו"ר   - הצהרתו  את 
דה כינה את האמירה "אומללה" וטען כי 
מה־ חלק  תהיה  לא  המשותפת  הרשימה 

קואליציה.

עמיר פרץ נפרד מהשפם המיתולוגי

"שכולם יוכלו לקרוא את השפתיים שלי: לא אשב עם נתניהו"
יו''ר העבודה הגיע לראיון כשהוא ללא השפם שהפך לסמל מסחרי שלו וטען: "בשום סיטואציה לא אשב בממשלה בראשות נתניהו"

מ ח. פרנ˜ל
חבר  העבודה-גשר,  מפלגת  יו"ר 
(ראשון)  אמש  הגיע  פרץ,  עמיר  הכנסת 
'חד־ של  המרכזית"  "המהדורה  לאולפן 

המיתולוגי  השפם  ללא  כשהוא   '12 שות 
הסביר  פרץ  שלו.  המסחרי  לסמל  שהפך 
אזרחי  "שכל  כדי  ההחלטה  את  שקיבל 
שלו  השפתיים  את  לקרוא  יוכלו  ישראל 

ולהבין - לא אשב עם נתניהו". 

שלי  השפם  עם  הולך  שאני  "שנים 
בשנת 2002  פרץ. "אך  אמר  מקום",  לכל 
הייתה  זו  החירשים,  ארגוני  אליי  פנו 
הם  כי  אותו,  שקיצרתי  הראשונה  הפעם 
ולהבין  שפתיי  את  לקרוא  הצליחו  לא 
המהלך  על  שההחלטה  טען  פרץ  אותי". 
של־ בגלל  היתר  בין  התקבלה  המפתיע 
טענתו נתניהו יצר "ספין", והפיץ שמועה 
לפיו יש "דיל" בין השניים. "לא היה ולא 
אנשי  "הרבה  בתוקף  פרץ  טען  נברא", 

תקשורת מאוד מכובדים, אבל גם המחנה 
שלי קנה את הדיל הזה, אנשים שמעולם 
לא האמינו לנתניהו קנו את זה. אני אומר 

כאן – אני לא אשב עם נתניהו. נקודה".
היא  שלנו  "הבעיה  כי  סיכם  פרץ 
השיח  את  הישראלי,  השיח  את  לשנות 
בחירות  מערכת  יש  הזמן.  כל  שיש  הזה 
שנייה בחצי שנה ובסוף מדברים על אותו 
דבר. בואו נדבר על בני אדם - בואו נדבר 

על מערכת הבריאות והחינוך".
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תקיפה מסתורית נוספת בעיראק: חוסל מפקד במיליציה שיעית
התקיפה מגיעה ברקע השינויים שבוצעו במרחב האווירי העיראקי 

מ ‡ברהם ויסמן
של  רכבים  תקף  מאויש  בלתי  טיס  כלי 
לפי  כך  בעיראק.  הממוקמת  שיעית  מיליציה 

על  מיאדין".  "אל  הלבנונית  בתקשורת  דיווח 
מהאוויר.  הותקפו  רכב  כלי  שני  הדיווח,  פי 
באירוע נהרג מפקד במיליציה שיעית המזוהה 

עם איראן. עוד שישה בני אדם נהרגו באירוע, 
כך לפי רשת התקשורת הקטארית "אל ג'זירה".
שנעשה  השינוי  בצל  מתרחשת  התקיפה 

במרחב האווירי העיראקי, עם העברת הסמכות 
לראש הממשלה אל מהדי ובצל תקיפה נוספת 

שבוצעה כלפי יעד איראני בסוריה. 

לאונר"אהתקציבים תעצור את ניו-זילנד 
מדינות אירופאיות נוספות עצרו 

את המימון לארגון
מ ‡ברהם ויסמן

התשלו־ את  תעצור  כי  הודיעה  זילנד  ניו 
בסיוע  שעוסק  האו"ם  לארגון  שמועברים  מים 
לפליטים פלסטיניים, אונר"א. בכך מצטרפת ניו 
זילנד למדינות אירופיות נוספות, אשר עצרו את 
התנהלות  על  פרסומים  בגין  לארגון  התשלומים 

בעייתית מצד בכיריו. 
קודם לכן עצרו את המימון לארגון הולנד, 

בלגיה ושווייץ. 
משרד החוץ של ניו זילנד הודיע כי המימון 
פר־ בעקבות  יופסק  לארגון  המדינה  שהעבירה 

שיית השחיתות שהתגלתה בארגון.
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חשש מפיגוע תגובה איראני:

כוחות בצפוןצה"ל מגביר 
ראש הממשלה שהה במשך ליל יום ראשון בקריה בתל אביב 

בשל רגישות העניין ◆ עמדת צה"ל כי לאור ניסיון הפיגוע 
שנמנע בחסדי שמים, מנהלים את המערכה בגלוי על מנת 

להרתיע את האויב

מ מ. יו„
הפצצת  בעקבות 
צה"ל   – האיראני  הכוח 
כוחות  אתמול  הגביר 
ראש  הצפוני.  בגבול 
הביטחון  ושר  הממשלה 
בליל  שהה  נתניהו  בנימין 
גם  בקריה  האתמול  יום 
בסוריה -  התקיפה  אחרי 
מה שמראה על הרגישות 

הביטחונית.
היא  הצבא  עמדת 
העמימות  שמדיניות 
נכונה אך לא למה שקרה 
שלשום בלילה, אלא למ־

מנהלת  שישראל  ערכה 
האירא־ ההתבססות  נגד 
היא  שם  בסוריה.  נית 
חמושה  מערכה  מנהלת 
כבר שנים אבל היא רוצה 

לשמור את זה בשקט, בלי 
לאלץ את הסביבה להגיב. 
פעם  מדי  מופר  זה  גם 
הפעם,  שונים.  לצרכים 
היה  פיגוע.  סיכול  היה 
ואז  קונקרטי,  מודיעין 
את  מבצע  האוויר  חיל 
מערכת  לכן,  התקיפה. 
להעביר  רוצים  הביטחון 

מסר – הכל חשוף.

"שטות ורברבנות"סיכול הפיגוע האיראני: ברק תוקף את פרסום 
לדבריו מדינת ישראל שמרה במשך שנים על עמימות, ואין 

עניין לשנות את המדיניות
מ ח. פרנ˜ל

הממשלה  ראש 
המחנה  ומראשי  לשעבר 
ברק,  אהוד  הדמוקרטי, 
את  (ראשון)  אמש  תקף 
בנימין  הממשלה  ראש 
נתניהו על פרסום סיכול 
האירא־ הרחפנים  פיגוע 
ני. בראיון לכאן 11 אמר 
ברק כי "לא נכון לפרסם 
פעולות  של  הצלחות 
מעבר  עושים  שאנחנו 
קשה  כשהפגיעה  לגבול. 
אתה  מפרסם,  לא  ואתה 
לא מכריח את הצד השני 
להיות מושפל". עוד הוא 
ב"שטות  מדובר  כי  אמר 
"נתניהו  וכי  ורברבנות", 

נוטה לפאר את עצמו".
הזאת  "הפטפטת 

טען  לחלוטין",  מיותרת 
ישראל  "מדינת  ברק. 
עשרות  במשך  קידמה 
עקבית  מדיניות  שנים 
כשאתה  עמימות.  של 
יודע  שלך  היריב  פועל 
חטף.  הוא  מה  בדיוק 
יש  הזאת  הפרסומת 
רהב  של  אלמנט  גם  בה 
היא   - מסוכן  יותר  אבל 
פרטים.  בהכרח  חושפת 
פרטים  שנחשפים  ברגע 
אנחנו  מה  על  מבצעיים 
לפ־ נכון  לא  זה  יודעים. 
רסם הצלחות ביטחוניות 
הת־ קרתה  לא  כאשר 
המדינה.  בשמי  נגשות 
עושים  שאנחנו  פעולות 
להן  יפה  לגבול  מעבר 
אתה  כאשר  השתיקה. 
מפרסם,  לא  ואתה  פוגע 

השני  לצד  משאיר  אתה 
מרחב של הכחשה, אתה 
להיות  אותו  מכריח  לא 
מקדם  לא  אתה  מושפל, 
הוא  שבה  המהירות  את 

לומד לקחים.
לנתניהו,  "חשוב 
לא רק בתקופת בחירות, 
הוא נוטה להחצין דברים 
והפ־ אותם,  ולפרסם 
יותר  בו  יש  הזה  רסום 
שי־ של  לוואי  מטעם 
פוליטיות  למטרות  מוש 
יוצא  האיש  אישיות. 
קובע  הפרזיט,  חלציו, 
חלש  איש  שהוא  לגביו 
נת־ שטויות.  שעושה 
ניהו הזה עושה הכל כדי 
לפאר ולרומם את עצמו. 
פוג־ הזאת  ההתפארות 
עת בביטחון חד וחלק". 

הם שחורים – ואנחנו לבניםח''כ רם בן ברק: מצביעי הליכוד 
בליכוד תקפו: עוד התבטאות אומללה של מפלגת גנץ-לפיד

מ ח. פרנ˜ל
רם  ח''כ  לכנסת,  לבן  כחול  ברשימת  מס' 26 
פו־ אירוע  במהלך  בעייתית  התבטאות  נתן  ברק,  בן 
ליטי בסוף השבוע, כאשר השתמש בדימוי "שחורים 
מול לבנים" כשהתייחס להבדל בין מפלגתו לליכוד. 
"אתה רוצה לקרוא לזה ימין ושמאל?" שאל בן ברק 
רוצה  אתה  ושמאל.  ימין  לזה  "תקרא  המנחה,  את 
הם  ולבן.  שחור  לזה  תקרא  ולבן?  שחור  לזה  לקרוא 
בערה  עוררו  כצפוי,  דבריו,  לבנים".  אנחנו  שחורים, 
לאחר  להסביר  ניסה  ברק  ובן  הפוליטית,  במערכת 
ואור,  ל"חושך  התכוון  כי  ואמר  התבטאותו  את  מכן 
את  להשוות  בבואו  ופשיסטי",  ליברלי  ולבן,  שחור 

מפלגתו עם מפלגת הליכוד.
להת־ והגיבו  ההזדמנות  את  ניצלו  בליכוד 
אנשי  של  אומללה  התבטאות  "עוד  ברק:  בן  בטאות 

מפלגת לפיד-גנץ נגד מצביעי הליכוד. אחרי שקראו 
לנו מנשקי קמעות ומזוזות, אחרי שקראו לנו בבונים, 
הליכוד  מצביעי  את  מכנה  ברק  בן  רם  ח"כ  עכשיו 
תגיע  שלנו  כי "התשובה  הוסיפו  בליכוד  "שחורים". 
בקלפי – הליכוד חייב לנצח את ההתנשאות של הש־
מאל". יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב גם הוא לדבריו של 
ובועטת,  חיה  כאן,  עדיין  כי "הגזענות  ואמר  ברק  בן 
אנשים  לכנות  תתבייש!  ברק  בן  רם  ח״כ  לצערנו. 
שאינה  למפלגה  להצביע  בוחרים  הם  כי  שחורים, 
וכעת  קמעות  מנשקי  פעם  בבונים,  פעם  לך?  נראית 
הגזע־ מהאמירה  תתנערו  לבן,  כחול  ראשי  שחורים. 

נית והחמורה של חבר רשימתכם".
שאמרתי  ״לדברים  בתגובה:  מסר  ברק  בן 
בין  הבחירה   - ויחידה  אחת  כוונה  הייתה  באירוע 
הליכוד לכחול לבן היא בחירה בין הנהגה חשוכה לבין 

מנהיגות ראויה ומאחדת, שתשיב את האור והתקווה 
אלו  עיוות.  היא  אחרת  פרשנות  כל  ישראל.  לאזרחי 
שקופצים כעת מבקשים דבר אחד - להמשיך ולהפיץ 

שנאה בעם לטובת צרכים פוליטיים צרים".
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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

בבחירות לראשות המפלגה הרפובליקניתחבר קונגרס לשעבר יתמודד מול טראמפ 
מ ‡ברהם ויסמן

מהמפלגה  לשעבר  קונגרס  חבר 

הרפובליקנית בשם ג'ו וולש, הודיע כי 
המפ־ של  הפנימיות  בבחירות  יתמודד 

לגה הרפובליקנית, כדי לזכות בתפקיד 
במ־ ארה"ב  לנשיאות  המפלגה  מועמד 

קומו של הנשיא המכהן, דונלד טראמפ. 
הביע  כאשר  בעבר  הסתבך  וולש 

שאלו  כדי  גן,  ילדי  בחימוש  תמיכה 
יילחמו במחבלים.

:G-7-לקראת פסגת ה

בצרפתנחת של איראן שר החוץ 
מקרון הגיע להסכמות עם 

טראמפ בעניין

מ ‡ברהם ויסמן
שר  של  מטוסו 
מוח־ האיראני,  החוץ 
נחת  זריף,  ג'אווד  מד 
הצרפתית  בעיירה 
מתקיים  שם  ביאריץ, 
שבע  של  הכינוס 
המחזיקות  המדינות, 
משמעו־ בנתח  יחדיו 
העו־ הכלכלה  של  תי 
קרויה  הפסגה  למית. 
והיא  ג'י-7,  פסגת 
את  היתר,  בין  כוללת, 

ארה"ב.

את  שהזמין  מי 
זריף, היא צרפת אשר 
את  זו  בשנה  מארחת 
דיווחים,  לפי  הפסגה. 
עמנואל  צרפת  נשיא 
מקרון הגיע להסכמות 
דונ־ ארה"ב  נשיא  עם 
שאפשרו  טראמפ  לד 
זריף  של  הזמנתו  את 
זאת,  עם  לאירוע. 
כוונה  על  ידוע  לא 
הגורם  בין  להפגיש 
לגורמים  האיראני 

אמריקנים. 

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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"יוזמה של איראן"נתניהו על ניסיון הפיגוע: 
ראש הממשלה בסיור ביטחוני בצפון: "אנחנו לא נסבול התקפות על ישראל ממדינה כלשהי 
במרחב" ◆ עוד הוסיף: "כל מדינה שתאפשר את השימוש בשטחה להתקפות נגד ישראל 

תישא בתוצאות"

מ מ. יו„
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בסוריה.  צה"ל  לתקיפת  אתמול  התייחס 
בסיור ביטחוני בצפון אמר: "הבא להורגך 
מער־ של  מורכב  במאמץ  להורגו.  השכם 
קודס  שכוח  חשפנו  אנחנו  הביטחון  כת 
פעי־ של  מיוחדת  יחידה  שלח  איראן  של 

לים שיעיים לסוריה כדי להרוג ישראלים 
של  יוזמה  זו  נפץ.  רחפני  באמצעות  בגולן 
איראן, זה פיקוד של איראן וזה בשליחות 

של איראן.
"בהחלטה נועזת ובפעילות מבצעית 
ומודיעינית מושלמת של צה"ל אנחנו הק־
דמנו אותם וסיכלנו פיגועים קשים. אנחנו 

נמשיך לחשוף כל ניסיון של איראן לתקוף 
מאחורי  להסתתר  שלה  ניסיון  וכל  אותנו, 
התק־ נסבול  לא  ואחרים.  כאלה  תירוצים 
במרחב.  כלשהי  ממדינה  ישראל  על  פות 
כל מדינה שתאפשר את השימוש בשטחה 
בתוצאות,  תישא  ישראל  נגד  להתקפות 
ואני מדגיש, המדינה תישא בתוצאות".

לשדרות; אין נפגעיםרקטה נורתה 
איש לא נפגע ולא נגרם נזק ◆ שתי רקטות יורטו על ידי כיפת 

ברזל ◆ ירי הרקטות – ימים בודדים לאחר הכנסת הכסף 
הקטרי לרצועה

מ מ. יו„
אדום  צבע  אזעקת 
ביישובי  אמש  נשמעה 
עוטף עזה ובשדרות. ככל 

הנראה נורו ארבע רקטות, 
ידי  על  יורטו  מהן  שתיים 
נפלה  אחת  ברזל,  כיפת 
בשדרות,  פתוח  בשטח 

ואחת סמוך לכביש בשער 
זאת  נפגעים.  אין  הנגב. 
ימים לאחר הכנסת הכסף 

הקטרי.

את 'מבצע האלף'במערכת 'שחרית' מסכמים בסיפוק רב 
במהלך ימי המבצע הצטרפו כ-1500 מנויים חדשים לעיתון וכ-9500 מנויים נכנסו להגרלות השבועיות ◆ עם סיום המבצע מברכים בשחרית את המנויים 

החדשים שהצטרפו ל-62,500 המנויים הוותיקים
חרי בכ מ

בימים  מסיימים  שחרית  במערכת 
החדשים  המנויים  מאות  את  לצרף  אלו 
במ־ העיתון  למנויי  להצטרף  ביקשו  אשר 
לפני  הוכרז  עליו  האלף',  'מצבע  סגרת 
העיתון  מנויי  נקראו  המבצע  במהלך  חודש. 
הוותיקים לצרף מנויים חדשים ומידי שבוע 
המצרפים  בין  ערך  יקרי  פרסים  הוגרלו 
ניתן  שהוגרלו  הפרסים  בין  והמצטרפים. 
ישעילה  ר'  של  לציונו  זוגית  טיסה  למצוא 

כינורות  במלון  זוגי  סופ''ש  מקרעסטיר, 
בהרצליה.  ביאכטה  זוגי  ושיט  שבטבריה 
הצטר־ המיוחד  המבצע  במסגרת  כאמור, 
הם  גם  שבחרו  חדשים  מנויים  כ-1500  פו 
להנות מעיתון יומי, מעודכן ואיכותי המגיע 
הגיע  ובכך  שלהם  המייל  תיבת  אל  ישירות 
במער־ מנויים.  ל-64,000  שחרית  מנויי  סך 
הברכות  "כמות  כי  לנו  אומרים  שחרית  כת 
יותר  מלמדת  האלף  גליון  לרגל  הוצפנו  בה 
מכל עד כמה עיתון כזה נצרך במגזר החרדי, 

ועד כמה שחרית התקבל בחיבה רבה בקרב 
להרחיב  כדי  נועד  האלף'  'מבצע  הקוראים. 
את מעגל הקוראים של העיתון ולתת לעוד 

אנשים הזדמנות להיחשף לעיתון".
שפו־ העיתון  יו''ר  של  מיוחד  בטור 
וייספיש  הרב  התייחס  האלף,  בגליון  רסם 
עי־ בין  כי "השילוב  וכתב  העיתון  להצלחת 
ומבוקר  נכון  שימוש  לבין  מסורתית  תונות 
בטכנולוגית הדיגיטל הוכיח את עצמו מעל 
את  למצב  הצליח  שחרית  עיתון  ומעבר. 

הנותן  ונקי,  מבוקר  איכותי,  כעיתון  עצמו 
התעסקות  ללא  החרדי  הציבור  לכלל  במה 
הרבים  המפרסמים  ורכילות.  במחלוקת 
של  מההצלחות  מחדש  פעם  בכל  נדהמים 
מכל  יותר  המוכיחים  בעיתון,  הפרסומים 
העיתונות  במפת  שחרית  של  מקומו  את 
להצל־ התייחס  העיתון  מו''ל  גם  החרדית". 
חת 'מבצע האלף וכתב כי "מספר הקוראים 
העולה ומתרבה מיום ליום, מוכיח פעם אחר 
לקבל  וחפץ  טעם,  ואנין  ערכי  הוא  כי  פעם 

אינו  מאידך  אך  מתומצתות,  איכות  ידיעות 
מוותר על איכות התוכן המשובח הרחוק מן 
בעת  לכולכם,  כזכור  לו  הדומה  ומן  הכיעור 
מרשיעי  של  רוגזם  עלינו  קפצה  האחרונה 
הקדוש  בכל  להילחם  החפצים  אלו  ברית, 
הם  אלו  בימים  גם  החרדית.  ליהדות  והיקר 
בהופעות  ורשעות  אטימות  מתוך  נלחמים 
המיועדות לציבור החרדי. נישא תפילה כי 
בד־ נמשיך  ואנו  תצלח,  לא  רשעים  דרך 
רכנו ובשליחותנו עבור רבבות קוראינו".

TWILL
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הפיגוע - זוהו בגבולשנשלחו מאיראן לצורך מפעילי הרחפנים 
כלי טיס נשלחו מאיראן דרך דמשק וזוהו בגבול רמת הגולן ◆ הרחפנים 
הם מדגם דומה לזה שמשתמשים בו החות'ים בתימן ◆ הם מיועדים 

להתאבדות או הטלה של כמה ק"ג של חומר נפץ כל אחד
מ מ. יו„

הרחפנים  פיגוע  לצורך 
נשלחו  ישראל  נגד  שתוכנן 
מאיראן  מפעילים  ארבעה 
אותו  להוציא  כדי  דמשק  דרך 
האחרון  חמישי  ביום  לפועל. 
ערנה  באזור  החוליה  זוהתה 
בצה"ל  הגולן.  רמת  שבגבול 
בניסיון  מתעסקים  אותם  זיהו 
בפ־ והחלו  הפיגוע  את  לממש 
עולות לסכל אותו. הוא הוסיף 
מעריכים  או  יודעים  שבצה"ל 
התכוונו  בהם  היעדים  היו  מה 

לפגוע.
שהרחפנים  ציין  מנליס 
דומים  לפיוגע,  מיועדים  שהיו 
המור־ משתמשים  בהם  לאלה 
דים החות'ים בתימן, הנתמכים 
על ידי איראן. מנליס הוסיף כי 
הרחפנים מיועדים להתאבדות 
קילוגרמים  כמה  של  הטלה  או 
של חומר נפץ כל אחד. הציוד 
נחת בשבועות האחרונים בנמל 
כמה  עם  דמשק,  של  התעופה 
ומומחים  איראנים  פעילים 
שהגיעו למקום. הם הגיעו למ־
האיראני  קודס  כוח  של  תחם 

בעקרבה.
יש  צה"ל,  דובר  לדברי 

אחרות  יכולות  קודס  לכוח 
ואנחנו נערכים. מאז התקיפות 
הגדולות על T4 היכולת לייצר 
כוח אווירי נפגעה משמעותית. 
בוצעה  הזה  הפיגוע  לקראת 
מומ־ כולל  יחודית  כוח  בניית 
"עמדנו  במיוחד.  שהובאו  חים 
הרבה  עם  אומר  ואני  במשימה 
שה־ חושב  לא  אזהרה:  סימני 
נסיונות האלו יסתיימו", אמר.

כוכבי  אביב  הרמטכ"ל 
התייחס למניעת הפיגוע ומסר: 
הוא  הלילה  שסיכלנו  "הפיגוע 
סוריה  מאדמת  איראני,  פיגוע 
היה  הוא  ישראל.  מדינת  כנגד 
אמור לכלול התקפה של מספר 
רחפני נפץ כנגד מספר מטרות 
הפיגוע  את  שהוביל  מי  בארץ. 
ופיקד עליו זה קאסם סולימא־

ני באופן אישי".
ראש  התייחס  בבד,  בד 
אלוף  בצה"ל,  המודיעין  אגף 
הפיגוע  לסיכול  היימן,  תמיר 

איראן  של  "שלוחיה  ואמר: 
האחרו־ בימים  ניסו  בסוריה 
לשטח  נפץ  רחפני  לשגר  נים 
חשף  מודיעיני  מעקב  ישראל. 
במבנה  החוליה  היערכות  את 
סולימאני,  בהובלת  איראני, 
הפי־ נסיון  סיכול  את  ואפשר 
במאמ־ ממשיך  קדס  כוח  גוע. 
בא־ היציבות  את  לדרדר  צים 
במאמץ  ממשיכים  אנחנו  זור. 
קדס  כוח  ניסיונות  את  לעצור 

לפגוע בישראל ובאזרחיה".
נהרגו,  אדם  בני  חמישה 
ולוחם  חיזבאללה  פעילי  בהם 
הישראלית  בתקיפה  איראני 
אמש באזור עקרבה. בתוך כך, 
הכ־ המהפכה  במשמרות  בכיר 
נפג־ איראניות  שמטרות  חיש 
נטל  חריג  באופן  בתקיפה.  עו 
צה"ל אחריות על התקיפה של 
במטרות  לפגוע  שתיכנן  הכוח, 
רחפ־ באמצעות  הארץ  בצפון 

נים תוקפים.

השליח הקטרי לעזה:

להפסקת האש"מחוייבים "ישראל וחמאס 

מ מ. יו„
בדרום,  המתיחות  ברקע 
אלע־ מוחמד  הקטרי  השליח 
מאדי לעזה, אמר לפני יומיים 
"ישראל  כי  ברצועה  בביקורו 
להפס־ מחוייבים  וחמאס 
אין  הצדדים  ולשני  האש  קת 

של  המצב  אך  מלחמה,  כוונות 
הומניטרי  וסיוע  בכסף  מחסור 
הוא רע". לדברי השליח הקט־
רויטרס,  הידיעות  לסוכנות  רי 
"ברגע שהאנשים ירגישו בנוח 
מבחינה כלכלית, רוחות המל־

חמה יוסרו במלואן".

פיגוע הרחפנים האיראני פורסם תיעוד סיכול 
דובר צה"ל בערבית פרסם תיעוד בו נראה סיכול פיגוע הרחפנים ◆ "תיעוד שסולימאני מנסה להסתיר"

מ מ. יו„  
תיעוד  פרסם  צה"ל  דובר 
של  הרחפנים  פיגוע  סיכול  של 
כוח קודס האיראני בסוריה. רס"ן 
בער־ צה"ל  דובר  אדרעי,  אביחי 
שקא־ תיעוד  "זהו  כי  כתב  בית, 
משמרות  (מפקד  סולימאני  סם 
תיעוד  להסתיר.  מנסה  המהפכה) 
והמיליציות  קודס  כוח  פעילי  בו 
רחפן  לשלוח  ניסו  השיעיות 
ישראלים  יעדים  לעבר  מתאבד 
אחריהן,  עקבנו  ארנה.  מהכפר 

שיבשנו וסיכלנו".
חשף  בצהריים  אתמול 
סיכול  על  חדשים  פרטים  צה"ל 
משלב  החל   – הרחפנים  פיגוע 
הרחפנים  מפעילי  והכשרת  גיוס 
לחצות  סמוך  אמש  לתקיפה  ועד 

דרומית מזרחית לדמשק.
הרמטכ"ל אביב כוכבי קיים 
הגולן: "הפי־ ברמת  מצב  הערכת 
פיגוע  הוא  הלילה  שסיכלנו  גוע 
כנגד  סוריה  מאדמת  איראני 
לכ־ אמור  שהיה  ישראל  מדינת 
לול מספר רחפני נפץ. מי שהוביל 
סולימאני  קאסם  זה  עליו  ופיקד 
באופן אישי שמימן והכשיר פעי־
לכל  נערכים  אנחנו  שיעים.  לים 

אפשרות".
תמיר  אלוף  אמ"ן,  ראש 
היימן: "הלילה סיכל צה״ל הודות 
פי־ מאומצת  מודיעינית  לפעולה 
גוע איראני ונמנעה פגיעה בשטח 
בסו־ איראן  של  שלוחיה  ישראל. 
לשגר  האחרונים  בימים  ניסו  ריה 

רחפני נפץ לשטח ישראל. מעקב 
מודיעיני חשף את היערכות החו־
סו־ בהובלת  איראני,  במבנה  ליה 
ניסיון  סיכול  את  ואפשר  לימאני, 
במא־ ממשיך  קודס  כוח  הפיגוע. 
מצים לדרדר את היציבות באזור. 
לעצור  במאמץ  ממשיכים  אנחנו 
לפגוע  קודס  כוח  ניסיונות  את 

בישראל ובאזרחיה".
רונן  תא"ל  צה"ל  דובר 
במשך  עוקבים  "אנחנו  מנליס: 
תקופה ארוכה וביתר שאת בימים 
הפיגוע  ניסיון  אחרי  האחרונים 
של כוח קודס. התכנון כלל הטסה 
מטרות  לעבר  רחפנים  מס  של 
מסוג  רחפנים  בצפון.  ישראליות 
ובמפ־ בסעודיה  רואים  אנו  זה 
רץ. מדובר ברחפני התאבדות או 

הטלת חומר נפץ של מספר ק"ג.
ההתא־ בראש  שעמדו  "מי 
רגנות אלה פעילים של מיליציות 
אותם  מביא  קודס  כוח  שיעיות. 
לסוריה, מממן ומאמן אותם. מש־
לפיגוע  הזה  במקרה  בהם  תמש 
נוחת  לפיגוע  הציוד  ישראל.  נגד 
הת־ בנמל  האחרונים  בשבועות 
עם  יחד  דמשק  של  הבינ"ל  עופה 
מתאס־ הם  קודס.  מכוח  פעילים 
סגור  במתחם  עקרבה  בכפר  פים 

עם ש.ג.
"ליד כוח קודס מוחזק המ־
רחפנים  שכולל  הציוד  עם  חסן 
זה  את  שמאבטח  ש.ג  ומטענים. 
בכפר עקרבה. ביום חמישי בערב 
בא־ הפעילים  קבוצת  את  מזהים 

הגו־ רמת  חזית  בצפון  ערנה  זור 
את  לממש  בניסיון  מתעסקים  לן, 
הפיגוע או חלק ממנו. אנחנו מש־
בשים את זה. יש פה ריכוז מאמץ 
מודיעיני ברמה גבוהה שכולל נ.צ 

של מחסן.
(מוצ"ש)  בלילה  "אתמול 
מתקבלת החלטה לתקוף המבנים 
שהכוונה  הבנה  מתוך  בעקרבה 
המי־ בשעות  הפיגוע  את  לממש 
דיות. הפעילות מתבצעת באישור 
האיראני  הגנרל  קודס  כוח  מפקד 
הפעי־ מאשרת  סוריה  סולימאני. 

לות משטחה ומעלימה עין.
במ־ הושמד  הפיגוע  ציוד 
הפי־ סיכול  של  הביצוע  חסן. 
של  העקרונות  פי  על  בוצע  גוע 
בסוריה.  מבצעים  שאנו  תקיפות 
הפי־ את  לסכל  הייתה  המשימה 
גוע שלא תהיה יכולת לממש את 
אנחנו  שנקבע.  במתווה  הפיגוע 
יותר  הזה  במתווה  מתעסקים 
תא"ל  לדברי  בודדים".  מימים 
מה  העריך  יודעים  בצה"ל  מנליס 
היו מטרות הפיגוע אך הוא נמנע 

מלפרטם.
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הפיגוע - זוהו בגבולשנשלחו מאיראן לצורך מפעילי הרחפנים 
כלי טיס נשלחו מאיראן דרך דמשק וזוהו בגבול רמת הגולן ◆ הרחפנים 
הם מדגם דומה לזה שמשתמשים בו החות'ים בתימן ◆ הם מיועדים 

להתאבדות או הטלה של כמה ק"ג של חומר נפץ כל אחד
מ מ. יו„

הרחפנים  פיגוע  לצורך 
נשלחו  ישראל  נגד  שתוכנן 
מאיראן  מפעילים  ארבעה 
אותו  להוציא  כדי  דמשק  דרך 
האחרון  חמישי  ביום  לפועל. 
ערנה  באזור  החוליה  זוהתה 
בצה"ל  הגולן.  רמת  שבגבול 
בניסיון  מתעסקים  אותם  זיהו 
בפ־ והחלו  הפיגוע  את  לממש 
עולות לסכל אותו. הוא הוסיף 
מעריכים  או  יודעים  שבצה"ל 
התכוונו  בהם  היעדים  היו  מה 

לפגוע.
שהרחפנים  ציין  מנליס 
דומים  לפיוגע,  מיועדים  שהיו 
המור־ משתמשים  בהם  לאלה 
דים החות'ים בתימן, הנתמכים 
על ידי איראן. מנליס הוסיף כי 
הרחפנים מיועדים להתאבדות 
קילוגרמים  כמה  של  הטלה  או 
של חומר נפץ כל אחד. הציוד 
נחת בשבועות האחרונים בנמל 
כמה  עם  דמשק,  של  התעופה 
ומומחים  איראנים  פעילים 
שהגיעו למקום. הם הגיעו למ־
האיראני  קודס  כוח  של  תחם 

בעקרבה.
יש  צה"ל,  דובר  לדברי 

אחרות  יכולות  קודס  לכוח 
ואנחנו נערכים. מאז התקיפות 
הגדולות על T4 היכולת לייצר 
כוח אווירי נפגעה משמעותית. 
בוצעה  הזה  הפיגוע  לקראת 
מומ־ כולל  יחודית  כוח  בניית 
"עמדנו  במיוחד.  שהובאו  חים 
הרבה  עם  אומר  ואני  במשימה 
שה־ חושב  לא  אזהרה:  סימני 
נסיונות האלו יסתיימו", אמר.

כוכבי  אביב  הרמטכ"ל 
התייחס למניעת הפיגוע ומסר: 
הוא  הלילה  שסיכלנו  "הפיגוע 
סוריה  מאדמת  איראני,  פיגוע 
היה  הוא  ישראל.  מדינת  כנגד 
אמור לכלול התקפה של מספר 
רחפני נפץ כנגד מספר מטרות 
הפיגוע  את  שהוביל  מי  בארץ. 
ופיקד עליו זה קאסם סולימא־

ני באופן אישי".
ראש  התייחס  בבד,  בד 
אלוף  בצה"ל,  המודיעין  אגף 
הפיגוע  לסיכול  היימן,  תמיר 

איראן  של  "שלוחיה  ואמר: 
האחרו־ בימים  ניסו  בסוריה 
לשטח  נפץ  רחפני  לשגר  נים 
חשף  מודיעיני  מעקב  ישראל. 
במבנה  החוליה  היערכות  את 
סולימאני,  בהובלת  איראני, 
הפי־ נסיון  סיכול  את  ואפשר 
במאמ־ ממשיך  קדס  כוח  גוע. 
בא־ היציבות  את  לדרדר  צים 
במאמץ  ממשיכים  אנחנו  זור. 
קדס  כוח  ניסיונות  את  לעצור 

לפגוע בישראל ובאזרחיה".
נהרגו,  אדם  בני  חמישה 
ולוחם  חיזבאללה  פעילי  בהם 
הישראלית  בתקיפה  איראני 
אמש באזור עקרבה. בתוך כך, 
הכ־ המהפכה  במשמרות  בכיר 
נפג־ איראניות  שמטרות  חיש 
נטל  חריג  באופן  בתקיפה.  עו 
צה"ל אחריות על התקיפה של 
במטרות  לפגוע  שתיכנן  הכוח, 
רחפ־ באמצעות  הארץ  בצפון 

נים תוקפים.

השליח הקטרי לעזה:

להפסקת האש"מחוייבים "ישראל וחמאס 

מ מ. יו„
בדרום,  המתיחות  ברקע 
אלע־ מוחמד  הקטרי  השליח 
מאדי לעזה, אמר לפני יומיים 
"ישראל  כי  ברצועה  בביקורו 
להפס־ מחוייבים  וחמאס 
אין  הצדדים  ולשני  האש  קת 

של  המצב  אך  מלחמה,  כוונות 
הומניטרי  וסיוע  בכסף  מחסור 
הוא רע". לדברי השליח הקט־
רויטרס,  הידיעות  לסוכנות  רי 
"ברגע שהאנשים ירגישו בנוח 
מבחינה כלכלית, רוחות המל־

חמה יוסרו במלואן".

פיגוע הרחפנים האיראני פורסם תיעוד סיכול 
דובר צה"ל בערבית פרסם תיעוד בו נראה סיכול פיגוע הרחפנים ◆ "תיעוד שסולימאני מנסה להסתיר"

מ מ. יו„  
תיעוד  פרסם  צה"ל  דובר 
של  הרחפנים  פיגוע  סיכול  של 
כוח קודס האיראני בסוריה. רס"ן 
בער־ צה"ל  דובר  אדרעי,  אביחי 
שקא־ תיעוד  "זהו  כי  כתב  בית, 
משמרות  (מפקד  סולימאני  סם 
תיעוד  להסתיר.  מנסה  המהפכה) 
והמיליציות  קודס  כוח  פעילי  בו 
רחפן  לשלוח  ניסו  השיעיות 
ישראלים  יעדים  לעבר  מתאבד 
אחריהן,  עקבנו  ארנה.  מהכפר 

שיבשנו וסיכלנו".
חשף  בצהריים  אתמול 
סיכול  על  חדשים  פרטים  צה"ל 
משלב  החל   – הרחפנים  פיגוע 
הרחפנים  מפעילי  והכשרת  גיוס 
לחצות  סמוך  אמש  לתקיפה  ועד 

דרומית מזרחית לדמשק.
הרמטכ"ל אביב כוכבי קיים 
הגולן: "הפי־ ברמת  מצב  הערכת 
פיגוע  הוא  הלילה  שסיכלנו  גוע 
כנגד  סוריה  מאדמת  איראני 
לכ־ אמור  שהיה  ישראל  מדינת 
לול מספר רחפני נפץ. מי שהוביל 
סולימאני  קאסם  זה  עליו  ופיקד 
באופן אישי שמימן והכשיר פעי־
לכל  נערכים  אנחנו  שיעים.  לים 

אפשרות".
תמיר  אלוף  אמ"ן,  ראש 
היימן: "הלילה סיכל צה״ל הודות 
פי־ מאומצת  מודיעינית  לפעולה 
גוע איראני ונמנעה פגיעה בשטח 
בסו־ איראן  של  שלוחיה  ישראל. 
לשגר  האחרונים  בימים  ניסו  ריה 

רחפני נפץ לשטח ישראל. מעקב 
מודיעיני חשף את היערכות החו־
סו־ בהובלת  איראני,  במבנה  ליה 
ניסיון  סיכול  את  ואפשר  לימאני, 
במא־ ממשיך  קודס  כוח  הפיגוע. 
מצים לדרדר את היציבות באזור. 
לעצור  במאמץ  ממשיכים  אנחנו 
לפגוע  קודס  כוח  ניסיונות  את 

בישראל ובאזרחיה".
רונן  תא"ל  צה"ל  דובר 
במשך  עוקבים  "אנחנו  מנליס: 
תקופה ארוכה וביתר שאת בימים 
הפיגוע  ניסיון  אחרי  האחרונים 
של כוח קודס. התכנון כלל הטסה 
מטרות  לעבר  רחפנים  מס  של 
מסוג  רחפנים  בצפון.  ישראליות 
ובמפ־ בסעודיה  רואים  אנו  זה 
רץ. מדובר ברחפני התאבדות או 

הטלת חומר נפץ של מספר ק"ג.
ההתא־ בראש  שעמדו  "מי 
רגנות אלה פעילים של מיליציות 
אותם  מביא  קודס  כוח  שיעיות. 
לסוריה, מממן ומאמן אותם. מש־
לפיגוע  הזה  במקרה  בהם  תמש 
נוחת  לפיגוע  הציוד  ישראל.  נגד 
הת־ בנמל  האחרונים  בשבועות 
עם  יחד  דמשק  של  הבינ"ל  עופה 
מתאס־ הם  קודס.  מכוח  פעילים 
סגור  במתחם  עקרבה  בכפר  פים 

עם ש.ג.
"ליד כוח קודס מוחזק המ־
רחפנים  שכולל  הציוד  עם  חסן 
זה  את  שמאבטח  ש.ג  ומטענים. 
בכפר עקרבה. ביום חמישי בערב 
בא־ הפעילים  קבוצת  את  מזהים 

הגו־ רמת  חזית  בצפון  ערנה  זור 
את  לממש  בניסיון  מתעסקים  לן, 
הפיגוע או חלק ממנו. אנחנו מש־
בשים את זה. יש פה ריכוז מאמץ 
מודיעיני ברמה גבוהה שכולל נ.צ 

של מחסן.
(מוצ"ש)  בלילה  "אתמול 
מתקבלת החלטה לתקוף המבנים 
שהכוונה  הבנה  מתוך  בעקרבה 
המי־ בשעות  הפיגוע  את  לממש 
דיות. הפעילות מתבצעת באישור 
האיראני  הגנרל  קודס  כוח  מפקד 
הפעי־ מאשרת  סוריה  סולימאני. 

לות משטחה ומעלימה עין.
במ־ הושמד  הפיגוע  ציוד 
הפי־ סיכול  של  הביצוע  חסן. 
של  העקרונות  פי  על  בוצע  גוע 
בסוריה.  מבצעים  שאנו  תקיפות 
הפי־ את  לסכל  הייתה  המשימה 
גוע שלא תהיה יכולת לממש את 
אנחנו  שנקבע.  במתווה  הפיגוע 
יותר  הזה  במתווה  מתעסקים 
תא"ל  לדברי  בודדים".  מימים 
מה  העריך  יודעים  בצה"ל  מנליס 
היו מטרות הפיגוע אך הוא נמנע 

מלפרטם.

02-5000-969
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שוב התערבות בוטה של בית המשפט

קיום אירוע לגברים בלבדביהמ''ש בחיפה אסר על 
ניצחון נוסף לשדולת הנשים ששמה לה למטרה לקעקע את כל הקדוש והיקר לעם ישראל

מ ח. פרנ˜ל
שבועות  החרדי.  בציבור  זעם 
בשדולת  עפולה,  סערת  לאחר  ספורים 
הנשים לא מפסיקים את מסע הרדיפה 
אתמול  החרדי.  הציבור  כלפי  ההרסני 
מנהליים  לעניינים  המשפט  בית  קיבל 
אירוע  נגד  השדולה  עתירת  את  בחיפה 
עם  בעיר  החרדי  לציבור  שתכונן  זמר 
מרדכי בן דוד ומוטי שטיינמץ – שעמד 
עי־ על  כי  וקבע  עפולה,  סערת  במרכז 

שתוכנן  האירוע  את  לבטל  חיפה  ריית 
על  השופט  נסמך  בהחלטתו  להיום. 
ימים  לפני  כתב  אותם  המנחים  הקווים 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  ספורים 
אירוע  קיום  לפיהם  מנדלבליט,  אביחי 
בהפרדה יותר במקרים מסויימים בלבד, 
לגברים  הוא  האירוע  בו  במקרה  אך 
משמעותית  סיבה  להיות  צריכה  בלבד, 

מאוד כדי להתירו.
השופט הזכיר בפסק דינו את הת־
נגדות היועמ"ש לקיום האירוע בחיפה, 

בטענה שהעירייה לא הצליחה להצדיק 
כי  שבו. "מוטב  המגדרית  ההפרדה  את 
עיריית חיפה תלמד את הנחיות היועץ 
לפעול  ותשקול  לממשלה  המשפטי 
השופט  כתב  בהם",  לאמור  בהתאם 
נרכשו  בצהריים  להיום  נכון  אליקים. 
מתוך  המופע,  עבור  כרטיסים  כ-1,300 
ראש  וסגן  מ"מ  הכול.  בסך  כ-2,000 
העירייה, מיכי אלפר, אמר לאחר הדיון 
ההחלטה  על  ערעור  שיוגש  ייתכן  כי 

לבית המשפט העליון.

 בתגובה להחלטת בית המשפט

– נתן בקלפיאת התשובה לבג''ץ ח''כ יעקב טסלר: 
ח''כ ישראל אייכלר הגיב להחלטה ואמר כי "עלינו להחזיר את 

הכוח השלטוני לידי הבוחרים והכנסת"
מ ח. פרנ˜ל

החלטתו  בעקבות 
בית  של  השערורייתית 
אירוע  שאסר  המשפט 
בלבד  לגברים  שיועד 
ישראל  ח''כ  אמר  בחיפה, 
אמון  לנו  "אין  כי  אייכלר 
במערכת המשפט שתפסה 
בלתי  באופן  השלטון  את 
הללו  השופטים  חוקי. 
מסלפים את החוקים ואת 
באיבתם  המחוקק  כוונת 
ולציבור  היהודית  לדת 
על  מופעלים  הם  החרדי. 
רפורמים  ארגונים  ידי 
מחו"ל שיש להם שלוחות 
בוחרים,  להם  אין  בארץ. 
את  משחדים   הם  אבל 
חוקי  בשוחד  השופטים 
אותם  מזמינים  הם  וגלוי. 
להרצאות בחו"ל ומוכרים 
בספ־ שלהם  הספרים  את 
ריות האוניברסיטאות. הם 
מעמדותיהם.  מושפעים 
זהו שוחד גלוי של טיסות, 
וקידום  מלונות  הרצאות 
חוקי  זה  ספרים.  מכירת 
אייכ־ ח''כ  משוחד"  אבל 

לר הוסיף ואמר כי "עלינו 
להחזיר את הכח השלטוני 
באמ־ הבוחרים  לציבור 
והממשלה,  הכנסת  צעות 
הבוח־ לקולות  הזקוקה 
מנדטים  ועוד  עוד  רים. 
בכ־ החרדיות  למפלגות 
שלנו  התשובה  זאת  נסת, 
שבידינו  היחיד  והנשק 

להשיב מלחמה שערה"

הכנסת  חבר  גם 
להחל־ הגיב  טסלר  יעקב 
המש־ ואמר: "כשבית  טה 

פט מתערב שוב ושוב ומ־
המתאימים  אירועים  בטל 
גב  ונותן  החרדי  לציבור 
אשר  הנשים  לשדולת 
שנאת  דגלם  על  חרטו 
שהת־ ספק  אין  חרדים, 
להינתן  חייבת  לכך  שובה 
כדי  באלול,  ב-יז'  בקלפי 
להיאבק  להמשיך  שנוכל 
יקבל  החרדי  שהציבור 
ללא  לו  שמגיע  מה  את 
בית  של  בוטה  התערבות 
חייהם  באורח  המשפט 

של מגזר שלם".

אירוע לגברים בלבדהחלטתו של בית המשפט לאסור זעם במערכת הפוליטית בעקבות 
"בית המשפט מונע מציבורים שלמים לחיות את אורח חייהם"

מ ח. פרנ˜ל
להחל־ מגיבים  הפוליטית  במערכת 
בחיפה  ההופעה  את  לבטל  המשפט  בית  טת 
ומוטי  דוד  בן  מרדכי  החרדים  הזמרים  של 
שטיינמץ בגלל שהיא מיועדת לגברים בלבד.
מצרים  "אנו  כי  נמסר  ש"ס  ממפלגת 
את  לבטל  בחיפה  המשפט  בית  החלטת  על 
ההחל־ הישיבות.  לבני  המוסיקלי  האירוע 
במדינה  גדול  מציבור  מונעת  הדורסנית  טה 
נמשיך  חייו.  ואורחות  אמונתו  פי  על  לחיות 
להיאבק כדי שכל הציבורים במדינת ישראל 
המגיעים  ולשירותים  זכויות  לשוויון  יזכו 

להם בזכות ולא בחסד".
חבר הכנסת ינון אזולאי אמר כי "הפ־
סיקה של ביהמ"ש לפסול אירוע למגזר הדתי 
היא  מפלה,  האירוע  שאופי  בנימוק  חרדי 
התערבות בוטה בניהול וקביעת אורח חייהם 
שביהמ"ש  לי  צר   – חרדי  הדתי  המגזר  של 
שוב מונע מציבורים שלמים לקיים את אורח 

חייהם".
ח"כ אורי מקלב אמר: "הציבור החרדי 
בית  שונים.  וארגונים  מפלגות  ידי  על  נרדף 

המשפט היום נותן לגיטימציה לארגוני שנאה 
אלו. הצביעות זועקת לשמים כאשר אומרים 
חיה ותן לחיות אך בהתנשאות ורודנות מת־
הח־ בציבור  בנעשה  פעם  אחר  פעם  ערבים 
החרדי  לציבור  מאפשרים  לא  אשר  עד  רדי 
הוסיף  מקלב  ואמונתו".  חייו  באורח  לחיות 
ולהכותו  להכפישו  שלם,  ציבור  "לקחת  כי 
ודוחקים  אלמנטריות  זכויות  שלילת  ידי  על 
לא  זה  דבר  שווא  עלילות  תוך  לפינה  אותו 
והכפשות  השמצות  ממסע  חלק  זהו  יצליח, 
הציבור  של  רובו  רוב  החרדי.  הציבור  כנגד 

בישראל מכיר את הציבור החרדי ואת ערכיו, 
חסדיו ועקרונותיו, ומוקיע החלטות מסוג זה. 
ישנה  ולא  רוחנו  את  ישבור  לא  אלו  דברים 
נשיר  לא  אנחנו  והליכותינו.  השקפתנו  את 

את השירים שלנו במחתרת".
במפלגת עוצמה יהודית אמרו אמש כי 
"בכנסת הבאה נדרוש לפטר את דינה זילבר. 
עוצמה יהודית תעגן בחקיקה את זכותו של 
הציבור הדתי והחרדי לקיים אירועי תרבות 
בהפרדה, ותשים סוף לחגיגות ארגוני הנשים 

על חשבון הציבור החרדי".

לניהול  מהבית,  לעבודה  מזכיר/ה  הנדל"ן  בתחום  לחברה 
יומן פגישות, וליווי פרוייקטים, ועוד. 3-4 שעות ביום, 45 ש"ח 
לשעה. *  לחברה בהר חוצבים בירושלים דרוש/ה מזכיר/ה, 
לניהול יומנים, ועבודה משרדית רגועה. שעות נוחות בבוקר, 

7,500 ש"ח. קריירה 072-22-222-62

דרוש נהג בוס לאיש עסקים בבני ברק, משרת בוקר א-ה 
למר־ רפואי/ת  מזכיר/ה    * ש"ח.   6,000 שכר   ,8:30-14:00
לשעה.  ש"ח  שכר 42  ברק.  לבני  סמוך  חדש  פרטי  רפואי  כז 

קריירה 072-22-222-62

צילום: משה גולדשטיין
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להקדמת הבחירותטורקיה: ארדואן מרמז 
שליט טורקיה רג'יפ טיפ ארדואן מתמודד ב-3 חזיתות: מנביג' (אמריקנים) 

,אידליב (רוסים) ובבית (מפלגת הצדק והפיתוח)

מ יר‡ל לבי‡
מקורות טורקים מדווחים, 
כי נשיא טורקיה ארדואן העביר 
רמזים לבכירים במפלגת הצדק 
והפיתוח על כוונתו להקדים את 

הבחירות לנשיאות.
כאב  עם  שנמצא  ארדואן 
סביב  לדיון  בנוגע  אמיתי  ראש 
ארה"ב  מול  והמשבר  מנביג' 
חבל  לו  נותנים  לא  עתה  שלעת 
אמי־ ראש  וכאב  מהעץ,  לרדת 
בריתו  בני  שם  באידליב,  תי 
סטירת  חוטפים  הג'יהדיסטים 
לחי מצלצלת מצבא סוריה בח־
מתמודד  הוא  וגם  רוסיה,  סות 

עם צרה קטנה לא פחות: המרד 
מבית.

לפי הדיווחים קורה משהו 
בטו־ השלטון  במפלגת  רציני 
הבחירות  מאז  במיוחד  רקיה, 
והתבוסות  המקומיות  לרשויות 
שנחלה המפלגה, דבר אשר פגע 
ארדואן.  של  ביוקרתו  קשות 
המצב  הללו,  לתבוסות  בנוסף 
והריחוק  המתדרדר  הכלכלי 

מהמערב עושים את שלהם.
קשה,  המצב  כך  כדי  עד 
,אלא  במפלגה  יריביו  רק  שלא 
את  לומר  החליטו  מקורביו  גם 

דברם, ובקול רם.

שרואה  ארדואן 
סביבו  ההתארגנות  את 
בנוגע  שנרקמות  והקואליציות 
למ־ לרמוז  החל  להחלפתו, 

את  להקדים  רצונו  על  קורביו 
שמתוכננות  לנשיאות  הבחירות 

לשנת 2023.
הרצון של ארדואן לעשות 
מעוניין  שהוא  מכך  נובע  זאת 
לק־ להתארגן  מיריביו  למנוע 
בפולי־ שלו  הבא  הקרב  ראת 
האם  השאלה  הטורקית.  טיקה 
הצעד ייצא לפועל, ואם כן, מה 
של  הקודח  ממוחו  אליו  יתלווה 

הראיס הטורקי.

בוושט של תינוקסיכה צבאית התגלתה 
תינוק בן 10 חודשים הובהל לביה"ח לאחר שהשתנק והקיא ◆ הצילום 

גרם גם לוותיקים שברופאים לשפשף עיניהם: סיכה צה"לית נתגלתה בקנה 
הנשימה

מ מ. יו„
חודשים,   10 כבן  תינוק 
כקצינים  המשרתים  להורים  בן 
לחדר  לאחרונה  הובהל  בקבע, 
מיון ילדים במרכז הרפואי קפלן, 
ולא  דמית  הקאה  שהקיא  לאחר 
הצ־ שלא  מכיוון  רגוע.  היה 
של  ערנותם  ולאור  לבלוע,  ליח 
מיידית  התינוק  הופנה  ההורים, 
לשלול  במטרה  רנטגן  לצילום 
במערכת  זר  גוף  של  הימצאותו 

העיכול.
המציאות במקרה זה עלתה 
על כל דמיון: בצילום נצפה חפץ 
צה"לית.  מ"מ  כסיכת  שזוהה 
של  החריגים  וצורתו  גודלו  עקב 
משולב  צוות  הוזעק  הזר  הגוף 
של מומחי גסטרו ילדים, אף אוזן 
לבית  ילדים  נמרץ  וטיפול  גרון 
מיידית  הוכנס  והתינוק  החולים, 

לחדר הניתוח.
ממושכת  פעולה  לאחר 
הר־ הצוותים  הצליחו  ומורכבת 
הזר  הגוף  את  להוציא  פואיים 
כמה  הונשם  התינוק  בשלמותו. 
נמרץ,  לטיפול  ביחידה  ימים 
כירו־ למחלקת  עבר  מכן  ולאחר 
רגיה ילדים, משם שוחרר לביתו 

כשהוא מרגיש טוב. 
הוריו של התינוק סיפרו כי 
שקי־ ולאחר  במיטתו,  שכב  הוא 

להשתנק  החל  חלב,  בקבוק  בל 
אליו,  רצנו  "מייד  דם.  ולהקיא 
החו־ לבית  ונסענו  מד"א  הזמנו 
"כשהגענו  אמו.  מתארת  לים", 
צי־ לבצע  ביקשנו  המיון  לחדר 
לבלוע.  הצליח  לא  הילד  כי  לום, 
ויש  זר  גוף  בלע  הוא  כי  התברר 
בחדר  המיידית  בהוצאתו  צורך 
הניתוח. היינו בלחץ היסטרי ואני 
קורי,  מיכל  ד"ר  את  לציין  רוצה 
אותנו  והרגיעה  יצאה  הזמן  שכל 
במ־ התהליך  כל  את  והסבירה 

דויק", אמרה האם.
ני־ של  שעתיים  "לאחר 

תוח אמרו לנו שהצליחו להוציא 
שני  כולל  הסיכה,  את  בהצלחה 
עברנו  (התופסנים).  ה'חומוסים' 
ימים של תפילה ותקווה", הוסי־

פה האם.
באשר לנסיבות שבהן בלע 
האם  אמרה  הסיכה,  את  התינוק 
סיכת  את  לשים  מקפידה  שהיא 
ככל  אולם  גבוה,  במקום  המ"מ 
המיטה.  על  נשמטה  היא  הנראה 
ההורים  לכל  האם  קראה  בנוסף 
לנקוט משנה זהירות עם ילדיהם, 

לבל יקרה להם מקרה דומה. 
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TWILL

להקדמת הבחירותטורקיה: ארדואן מרמז 
שליט טורקיה רג'יפ טיפ ארדואן מתמודד ב-3 חזיתות: מנביג' (אמריקנים) 

,אידליב (רוסים) ובבית (מפלגת הצדק והפיתוח)

מ יר‡ל לבי‡
מקורות טורקים מדווחים, 
כי נשיא טורקיה ארדואן העביר 
רמזים לבכירים במפלגת הצדק 
והפיתוח על כוונתו להקדים את 

הבחירות לנשיאות.
כאב  עם  שנמצא  ארדואן 
סביב  לדיון  בנוגע  אמיתי  ראש 
ארה"ב  מול  והמשבר  מנביג' 
חבל  לו  נותנים  לא  עתה  שלעת 
אמי־ ראש  וכאב  מהעץ,  לרדת 
בריתו  בני  שם  באידליב,  תי 
סטירת  חוטפים  הג'יהדיסטים 
לחי מצלצלת מצבא סוריה בח־
מתמודד  הוא  וגם  רוסיה,  סות 

עם צרה קטנה לא פחות: המרד 
מבית.

לפי הדיווחים קורה משהו 
בטו־ השלטון  במפלגת  רציני 
הבחירות  מאז  במיוחד  רקיה, 
והתבוסות  המקומיות  לרשויות 
שנחלה המפלגה, דבר אשר פגע 
ארדואן.  של  ביוקרתו  קשות 
המצב  הללו,  לתבוסות  בנוסף 
והריחוק  המתדרדר  הכלכלי 

מהמערב עושים את שלהם.
קשה,  המצב  כך  כדי  עד 
,אלא  במפלגה  יריביו  רק  שלא 
את  לומר  החליטו  מקורביו  גם 

דברם, ובקול רם.

שרואה  ארדואן 
סביבו  ההתארגנות  את 
בנוגע  שנרקמות  והקואליציות 
למ־ לרמוז  החל  להחלפתו, 

את  להקדים  רצונו  על  קורביו 
שמתוכננות  לנשיאות  הבחירות 

לשנת 2023.
הרצון של ארדואן לעשות 
מעוניין  שהוא  מכך  נובע  זאת 
לק־ להתארגן  מיריביו  למנוע 
בפולי־ שלו  הבא  הקרב  ראת 
האם  השאלה  הטורקית.  טיקה 
הצעד ייצא לפועל, ואם כן, מה 
של  הקודח  ממוחו  אליו  יתלווה 

הראיס הטורקי.

בוושט של תינוקסיכה צבאית התגלתה 
תינוק בן 10 חודשים הובהל לביה"ח לאחר שהשתנק והקיא ◆ הצילום 

גרם גם לוותיקים שברופאים לשפשף עיניהם: סיכה צה"לית נתגלתה בקנה 
הנשימה

מ מ. יו„
חודשים,   10 כבן  תינוק 
כקצינים  המשרתים  להורים  בן 
לחדר  לאחרונה  הובהל  בקבע, 
מיון ילדים במרכז הרפואי קפלן, 
ולא  דמית  הקאה  שהקיא  לאחר 
הצ־ שלא  מכיוון  רגוע.  היה 
של  ערנותם  ולאור  לבלוע,  ליח 
מיידית  התינוק  הופנה  ההורים, 
לשלול  במטרה  רנטגן  לצילום 
במערכת  זר  גוף  של  הימצאותו 

העיכול.
המציאות במקרה זה עלתה 
על כל דמיון: בצילום נצפה חפץ 
צה"לית.  מ"מ  כסיכת  שזוהה 
של  החריגים  וצורתו  גודלו  עקב 
משולב  צוות  הוזעק  הזר  הגוף 
של מומחי גסטרו ילדים, אף אוזן 
לבית  ילדים  נמרץ  וטיפול  גרון 
מיידית  הוכנס  והתינוק  החולים, 

לחדר הניתוח.
ממושכת  פעולה  לאחר 
הר־ הצוותים  הצליחו  ומורכבת 
הזר  הגוף  את  להוציא  פואיים 
כמה  הונשם  התינוק  בשלמותו. 
נמרץ,  לטיפול  ביחידה  ימים 
כירו־ למחלקת  עבר  מכן  ולאחר 
רגיה ילדים, משם שוחרר לביתו 

כשהוא מרגיש טוב. 
הוריו של התינוק סיפרו כי 
שקי־ ולאחר  במיטתו,  שכב  הוא 
להשתנק  החל  חלב,  בקבוק  בל 
אליו,  רצנו  "מייד  דם.  ולהקיא 
החו־ לבית  ונסענו  מד"א  הזמנו 
"כשהגענו  אמו.  מתארת  לים", 
צי־ לבצע  ביקשנו  המיון  לחדר 
לבלוע.  הצליח  לא  הילד  כי  לום, 
ויש  זר  גוף  בלע  הוא  כי  התברר 
בחדר  המיידית  בהוצאתו  צורך 
הניתוח. היינו בלחץ היסטרי ואני 
קורי,  מיכל  ד"ר  את  לציין  רוצה 
אותנו  והרגיעה  יצאה  הזמן  שכל 
במ־ התהליך  כל  את  והסבירה 

דויק", אמרה האם.
ני־ של  שעתיים  "לאחר 

תוח אמרו לנו שהצליחו להוציא 
שני  כולל  הסיכה,  את  בהצלחה 
עברנו  (התופסנים).  ה'חומוסים' 
ימים של תפילה ותקווה", הוסי־

פה האם.
באשר לנסיבות שבהן בלע 
האם  אמרה  הסיכה,  את  התינוק 
סיכת  את  לשים  מקפידה  שהיא 
ככל  אולם  גבוה,  במקום  המ"מ 
המיטה.  על  נשמטה  היא  הנראה 
ההורים  לכל  האם  קראה  בנוסף 
לנקוט משנה זהירות עם ילדיהם, 

לבל יקרה להם מקרה דומה. 

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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מה‘קרניים‘ המסוכנותכך תשמרו תפוחי אדמה 
איך אפשר להאריך את חיי המדף של תפוחי האדמה באופן כזה שימנע את 

ה'קרניים' המסוכנות? 

מ יר‡ל לבי‡
או  ירוקים  אדם  תפוחי 
כתמים  עליהם  שיש  כאלה 
שחשו־ אדמה  תפוחי  ירוקים, 
ותפוחי  וחום,  לחות  לאור,  פים 
להצמיח  שמתחילים  אדמה 
כאחד  כולם   – שורשים  מתוכם 
המסוכנים,  לקטגוריית  נכנסים 
יותר  גבוהים  סיכויים  ובעלי 
גבוהות  רמות  בתוכם  להכיל 
וגלי־ סולנין  כמו  רעלנים  של 

קואלקלואידים.
אז איך אפשר להאריך את 
האדמה  תפוחי  של  המדף  חיי 
באופן כזה שימנע את ה'קרניים' 
המסוכנות? כתב אמריקני חולק 
לכול־ שכדאי  זהב  שוות  עצה 
כדי  שצריך  מה  "כל  לאמץ:  נו 

לאחסן  הוא  מהקרניים  להימנע 
בקופסת  האדמה  תפוחי  את 
רשת  או  נייר  שקית  קרטון, 
המדף  חיי  את  להאריך  כדי   -
כי  ומוסיף  כותב  הוא  שלהם", 
את  להחזיק  אמורה  זו  שיטה 
תפוחי האדמה בטריותם לאורך 

ארבעה עד שישה חודשים.
אולם יש לכך תנאי. "לפני 
תפוחי  את  מאחסנים  שאתם 
שאין  לוודא  עליכם  האדמה, 
נבטים,  רכים,  כתמים  עליהם 
אלו  ואי  חפירה  נזקי  עובש, 

'פגיעות' אחרות".
בשקיות  אחסון  לדבריו, 
ושקיות  היות  טוב  אינו  ניילון 
תפוחי  את  'חונקות'  הניילון 
האדמה ומקצרות את חיי המדף 

יש  "אם  ניכרת.  בצורה  שלהם 
מוסך  מחומם,  לא  מרתף  לכם 
מקום  זה   - מבודדים  סככה  או 
מושלם לתפוחי האדמה שלכם. 
תפוחי  תאחסנו  אל  לעולם 
הטמפרטורה  כי  במקר,  אדמה 
הקרה מדי שלו הופכת את הע־

מילן שלהם לסוכר".
לשטוף  לא  הוא  נוסף  טיפ 
את תפוחי האדמה לפני שאנחנו 
להרחיק  וכן  בהם,  משתמשים 
מה־  - בסל  האדמה  תפוחי  את 
וגם  האדמה  תפוחי  "גם  בצל. 
הבצל משחררים גזים שגורמים 
לאחר להתבשל, ולכן אם קניתם 
אותם  ואחסנתם  אדמה  תפוחי 
מלשים  הימנעו  טובה,  בצורה 

לידם את הבצל".

בזמן תדלוק באריאל נגנב רכב 
הגנבה תועדה במצלמות האבטחה ◆ המשטרה עדיין מחפשת אחר החשודים

מ יר‡ל לבי‡
של  רכבה  את  גנבו  גנבים 
בתחנת  שתדלקה  בזמן  נהגת 

דלק באריאל.
עצרו  השניים  כי  מסתבר 
את רכבם במקביל לרכבה, ובז־

מן שהיא עמדה לצידו ותדלקה, 
שבו  המתאים  לרגע  חיכו  הם 

היא תסיים.
לתד־ הנהגת  כשסיימה 
מרכבם,  יצא  הגנבים  אחד  לק, 
וברח  לרכבה  במהירות  ונכנס 

מהמקום.

במ־ מיד  הבחינה  הנהגת 
הנהג  דלת  לעבר  רצה  תרחש, 
לנסות  מנת  על  אותה  ופתחה 
זה  המזל  לרוע  אך  אותו  לעצור 

היה מאוחר מדי.
המשטרה  כי  לציין  יש 

עדיין מחפשת אחר החשודים.

עלילות דם ותמיכה בטרור:

עומאר וטלאיב בישראלהאמת מאחורי ביקור של 
ביקורן של צמד חברות הקונגרס תוכנן ע“י ארגון ’מיפתח‘ הפלסטיני, 
שמפיץ מאמרים אנטישמיים וניאו-נאציים ומהלל מחבלים מתאבדים

מ יר‡ל לבי‡
דיוויד  העיתונאי  כותב  כך 
החלק  רוויו.  נשיונל  באתר  פרנץ', 
העוב־ היא  בסיפור  ביותר  החשוב 
סירבו  הקונגרס  חברות  ששתי  דה 
של  רשמית  למשלחת  להצטרף 
רק  בישראל  שביקרה  הקונגרס 
בחרו  זאת  ובמקום  שעבר,  בשבוע 
בח־ לישראל,  עצמאי  טיול  לערוך 
מובה־ אנטישמיים  ארגונים  סות 
בסיפור  נוסף  חשוב  מרכיב  קים. 
כלי  מרבית  לעכשיו,  שנכון  הוא 
התקשורת בחרו להתעלם מהעוב־
המתו־ השותפים  את  ולטייח  דות 

עבים של עומאר וטלאיב.
ה‘וושינגטון  שדיווח  כפי 
הביקור  שעבר,  בשבוע  פוסט‘ 
בירושלים  וטלאיב  עומאר  של 
’מיפ־ ארגון  בידי  תוכנן  וביו“ש 
בראשה  פלסטינית  עמותה  תח‘, 
חנאן  הפוליטית  הפעילה  עומדת 

טיימס‘  ב‘ניו-יורק  עשראווי. 
שמטרתו  כמי  הארגון  את  תיארו 
הגלובלית  המודעות  ”קידום  היא 
זהו  ובכן,  הפלסטינית“.  למציאות 
טיוח. הודות לידיעות בטוויטר, בין 
 Washington’-השאר של כתב ה
שהתבסס  מנדל  סת‘   ‘Examiner
לב־ התחלתי  שונים,  מקורות  על 
שפור־ והדעות  הכתבות  את  דוק 
באתר  ’מיפתח‘  ארגון  ידי  על  סמו 
האינטרנט שלו. זה הרגיש כמו קי־
לוף בצל ענק של רשע: שכבה אחר 

שכבה של אנטישמיות זדונית.
פרסם  הארגון   2013 בשנת 
כתבה המאשימה את היהודים בכך 
ש“השתמשו בדם של נוצרים בחג 
תומכי  בלוגרים  כאשר  הפסח“. 
בארגון  הכתבה,  את  גינו  ישראל 
המאמר  נגד  שההתקפות  טענו 
וני־ השחרה“  מ“קמפיין  חלק  הן 
הדם  עלילת  מאזכור  להמעיט  סו 

בקצ־ שהיא ”מוזכרת  טענו  כאשר 
רה“. כן, זה היה רק אזכור בקצרה 
מה  אין  תתקדמו,  דם.  עלילת  של 

לראות פה.
פרסמו  ב‘מיפתח‘  אמנם 
אך  מלאה,  התנצלות  יותר  מאוחר 
לתע־ אחת  דוגמה  רק  הייתה  זו 
כך  מפיץ.  שהוא  המתועבת  מולה 
למשל, מאמר אחר שפורסם באתר 
נשא את הכותרת ”מי שולט באמ־
ריקה: חייבים לשבור את השליטה 
כפי  החדשות“.  בתקשורת  הזרה 
במגזין  קוסטון  ג‘יין  שהסבירה 
’Vox‘, מקור המאמר הייתה קבו־
 National’ בשם  ניאו-נאצית  צה 
ידי  על  שנוסדה   ‘Vanguard
אחר,  ניאו-נאצי  בארגון  חברים 
 ,‘The National Alliance’
הקבוצות  כאחת  בעבר  שנחשב 
לאומנים  של  ביותר  המאורגנות 

גזענים בארה“ב.

קריסת כביש 90 באזור ים המלחשלב נוסף בעבודות למניעת 
בעקבות מקרים בעבר בהם מקטעים בכביש 90 קרסו עקב שטפונות, גובשה תכנית רחבה למניעת 

היסחפות של קטעי דרך מכביש 90 הכוללת פתיחת נתיב למי השיטפונות מתחת לכביש
מ יר‡ל לבי‡

לאחר שנה וחצי של עבו־
האחרון  בשבוע  הסתיימה  דות, 
קדרון',  'נחל  מים  מעביר  בניית 
העבודות  במסגרת  שבוצעה 
בהובלת   90 כביש  להסדרת 
האז־ במנהל  התחבורה  יחידת 
יש־ נתיבי  חברת  ובביצוע  רחי 

ראל.
בעבר  מקרים  בעקבות 
קרסו  בכביש 90  מקטעים  בהם 
תכנית  גובשה  שטפונות,  עקב 
של  היסחפות  למניעת  רחבה 
הכוללת   90 מכביש  דרך  קטעי 
השיטפונות  למי  נתיב  פתיחת 
מתחת לכביש. השבוע הסתיימו 
העבודות על בניית הגשר בנחל 

לבניית  בהמשך  וזאת  קדרון, 
מים  ומעביר  מיטב  מים  מעביר 

קומראן.
קצין מטה תחבורה במנהל 
האזרחי, ישראל אפריאט, מסר: 
לפתח  ממשיך  האזרחי  "המנהל 

ולבנות את אזור יהודה ושומרון 
לרווחת כלל התושבים. פרויקט 
במני־ יעזור   90 כביש  הסדרת 
ונשנות  החוזרות  הקריסות  עת 
את  ויגביר  החורף  עונת  לאורך 

ביטחון הנוסעים בכביש."

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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מה‘קרניים‘ המסוכנותכך תשמרו תפוחי אדמה 
איך אפשר להאריך את חיי המדף של תפוחי האדמה באופן כזה שימנע את 

ה'קרניים' המסוכנות? 

מ יר‡ל לבי‡
או  ירוקים  אדם  תפוחי 
כתמים  עליהם  שיש  כאלה 
שחשו־ אדמה  תפוחי  ירוקים, 
ותפוחי  וחום,  לחות  לאור,  פים 
להצמיח  שמתחילים  אדמה 
כאחד  כולם   – שורשים  מתוכם 
המסוכנים,  לקטגוריית  נכנסים 
יותר  גבוהים  סיכויים  ובעלי 
גבוהות  רמות  בתוכם  להכיל 
וגלי־ סולנין  כמו  רעלנים  של 

קואלקלואידים.
אז איך אפשר להאריך את 
האדמה  תפוחי  של  המדף  חיי 
באופן כזה שימנע את ה'קרניים' 
המסוכנות? כתב אמריקני חולק 
לכול־ שכדאי  זהב  שוות  עצה 
כדי  שצריך  מה  "כל  לאמץ:  נו 

לאחסן  הוא  מהקרניים  להימנע 
בקופסת  האדמה  תפוחי  את 
רשת  או  נייר  שקית  קרטון, 
המדף  חיי  את  להאריך  כדי   -
כי  ומוסיף  כותב  הוא  שלהם", 
את  להחזיק  אמורה  זו  שיטה 
תפוחי האדמה בטריותם לאורך 

ארבעה עד שישה חודשים.
אולם יש לכך תנאי. "לפני 
תפוחי  את  מאחסנים  שאתם 
שאין  לוודא  עליכם  האדמה, 
נבטים,  רכים,  כתמים  עליהם 
אלו  ואי  חפירה  נזקי  עובש, 

'פגיעות' אחרות".
בשקיות  אחסון  לדבריו, 
ושקיות  היות  טוב  אינו  ניילון 
תפוחי  את  'חונקות'  הניילון 
האדמה ומקצרות את חיי המדף 

יש  "אם  ניכרת.  בצורה  שלהם 
מוסך  מחומם,  לא  מרתף  לכם 
מקום  זה   - מבודדים  סככה  או 
מושלם לתפוחי האדמה שלכם. 
תפוחי  תאחסנו  אל  לעולם 
הטמפרטורה  כי  במקר,  אדמה 
הקרה מדי שלו הופכת את הע־

מילן שלהם לסוכר".
לשטוף  לא  הוא  נוסף  טיפ 
את תפוחי האדמה לפני שאנחנו 
להרחיק  וכן  בהם,  משתמשים 
מה־  - בסל  האדמה  תפוחי  את 
וגם  האדמה  תפוחי  "גם  בצל. 
הבצל משחררים גזים שגורמים 
לאחר להתבשל, ולכן אם קניתם 
אותם  ואחסנתם  אדמה  תפוחי 
מלשים  הימנעו  טובה,  בצורה 

לידם את הבצל".

בזמן תדלוק באריאל נגנב רכב 
הגנבה תועדה במצלמות האבטחה ◆ המשטרה עדיין מחפשת אחר החשודים

מ יר‡ל לבי‡
של  רכבה  את  גנבו  גנבים 
בתחנת  שתדלקה  בזמן  נהגת 

דלק באריאל.
עצרו  השניים  כי  מסתבר 
את רכבם במקביל לרכבה, ובז־

מן שהיא עמדה לצידו ותדלקה, 
שבו  המתאים  לרגע  חיכו  הם 

היא תסיים.
לתד־ הנהגת  כשסיימה 
מרכבם,  יצא  הגנבים  אחד  לק, 
וברח  לרכבה  במהירות  ונכנס 

מהמקום.

במ־ מיד  הבחינה  הנהגת 
הנהג  דלת  לעבר  רצה  תרחש, 
לנסות  מנת  על  אותה  ופתחה 
זה  המזל  לרוע  אך  אותו  לעצור 

היה מאוחר מדי.
המשטרה  כי  לציין  יש 

עדיין מחפשת אחר החשודים.

עלילות דם ותמיכה בטרור:

עומאר וטלאיב בישראלהאמת מאחורי ביקור של 
ביקורן של צמד חברות הקונגרס תוכנן ע“י ארגון ’מיפתח‘ הפלסטיני, 
שמפיץ מאמרים אנטישמיים וניאו-נאציים ומהלל מחבלים מתאבדים

מ יר‡ל לבי‡
דיוויד  העיתונאי  כותב  כך 
החלק  רוויו.  נשיונל  באתר  פרנץ', 
העוב־ היא  בסיפור  ביותר  החשוב 
סירבו  הקונגרס  חברות  ששתי  דה 
של  רשמית  למשלחת  להצטרף 
רק  בישראל  שביקרה  הקונגרס 
בחרו  זאת  ובמקום  שעבר,  בשבוע 
בח־ לישראל,  עצמאי  טיול  לערוך 
מובה־ אנטישמיים  ארגונים  סות 
בסיפור  נוסף  חשוב  מרכיב  קים. 
כלי  מרבית  לעכשיו,  שנכון  הוא 
התקשורת בחרו להתעלם מהעוב־
המתו־ השותפים  את  ולטייח  דות 

עבים של עומאר וטלאיב.
ה‘וושינגטון  שדיווח  כפי 
הביקור  שעבר,  בשבוע  פוסט‘ 
בירושלים  וטלאיב  עומאר  של 
’מיפ־ ארגון  בידי  תוכנן  וביו“ש 
בראשה  פלסטינית  עמותה  תח‘, 
חנאן  הפוליטית  הפעילה  עומדת 

טיימס‘  ב‘ניו-יורק  עשראווי. 
שמטרתו  כמי  הארגון  את  תיארו 
הגלובלית  המודעות  ”קידום  היא 
זהו  ובכן,  הפלסטינית“.  למציאות 
טיוח. הודות לידיעות בטוויטר, בין 
 Washington’-השאר של כתב ה
שהתבסס  מנדל  סת‘   ‘Examiner
לב־ התחלתי  שונים,  מקורות  על 
שפור־ והדעות  הכתבות  את  דוק 
באתר  ’מיפתח‘  ארגון  ידי  על  סמו 
האינטרנט שלו. זה הרגיש כמו קי־
לוף בצל ענק של רשע: שכבה אחר 

שכבה של אנטישמיות זדונית.
פרסם  הארגון   2013 בשנת 
כתבה המאשימה את היהודים בכך 
ש“השתמשו בדם של נוצרים בחג 
תומכי  בלוגרים  כאשר  הפסח“. 
בארגון  הכתבה,  את  גינו  ישראל 
המאמר  נגד  שההתקפות  טענו 
וני־ השחרה“  מ“קמפיין  חלק  הן 
הדם  עלילת  מאזכור  להמעיט  סו 

בקצ־ שהיא ”מוזכרת  טענו  כאשר 
רה“. כן, זה היה רק אזכור בקצרה 
מה  אין  תתקדמו,  דם.  עלילת  של 

לראות פה.
פרסמו  ב‘מיפתח‘  אמנם 
אך  מלאה,  התנצלות  יותר  מאוחר 
לתע־ אחת  דוגמה  רק  הייתה  זו 
כך  מפיץ.  שהוא  המתועבת  מולה 
למשל, מאמר אחר שפורסם באתר 
נשא את הכותרת ”מי שולט באמ־
ריקה: חייבים לשבור את השליטה 
כפי  החדשות“.  בתקשורת  הזרה 
במגזין  קוסטון  ג‘יין  שהסבירה 
’Vox‘, מקור המאמר הייתה קבו־
 National’ בשם  ניאו-נאצית  צה 
ידי  על  שנוסדה   ‘Vanguard
אחר,  ניאו-נאצי  בארגון  חברים 
 ,‘The National Alliance’
הקבוצות  כאחת  בעבר  שנחשב 
לאומנים  של  ביותר  המאורגנות 

גזענים בארה“ב.

קריסת כביש 90 באזור ים המלחשלב נוסף בעבודות למניעת 
בעקבות מקרים בעבר בהם מקטעים בכביש 90 קרסו עקב שטפונות, גובשה תכנית רחבה למניעת 

היסחפות של קטעי דרך מכביש 90 הכוללת פתיחת נתיב למי השיטפונות מתחת לכביש
מ יר‡ל לבי‡

לאחר שנה וחצי של עבו־
האחרון  בשבוע  הסתיימה  דות, 
קדרון',  'נחל  מים  מעביר  בניית 
העבודות  במסגרת  שבוצעה 
בהובלת   90 כביש  להסדרת 
האז־ במנהל  התחבורה  יחידת 
יש־ נתיבי  חברת  ובביצוע  רחי 

ראל.
בעבר  מקרים  בעקבות 
קרסו  בכביש 90  מקטעים  בהם 
תכנית  גובשה  שטפונות,  עקב 
של  היסחפות  למניעת  רחבה 
הכוללת   90 מכביש  דרך  קטעי 
השיטפונות  למי  נתיב  פתיחת 
מתחת לכביש. השבוע הסתיימו 
העבודות על בניית הגשר בנחל 

לבניית  בהמשך  וזאת  קדרון, 
מים  ומעביר  מיטב  מים  מעביר 

קומראן.
קצין מטה תחבורה במנהל 
האזרחי, ישראל אפריאט, מסר: 
לפתח  ממשיך  האזרחי  "המנהל 

ולבנות את אזור יהודה ושומרון 
לרווחת כלל התושבים. פרויקט 
במני־ יעזור   90 כביש  הסדרת 
ונשנות  החוזרות  הקריסות  עת 
את  ויגביר  החורף  עונת  לאורך 

ביטחון הנוסעים בכביש."
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נופ בעמנו‡ל
המוקד הותיק 
לדירות נופש 
בעמנואל

 074-796-2594 
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ארטיק ביתי טעים
בחסות "כלי כיף"

מתלהבים  שילדים  וקייצית  כיפית  פעילות 
עליה:

לוקחים כוס אחת של פרי אהוב טרי חתוך או 
מישמש,  אפרסק,  תותים,  בננות,  (למשל  קפוא 
קיווי), מוסיפים כוס אחת של שמנת, יוגורט או 
חלב (אפשר אפילו מים או מיץ תפוזים), וטוח־

נים הכל בבלנדר.
בודקים אם התערובת מתוקה – אם לא מס־
פיק מוסיפים ממתיק (סוכר, דבש, מייפל). מוז־

גים את התערובת לכוסות עם מקל או לתבניות 
של ארטיקים ומכניסים למקפיא.

משגעים  ארטיקים  לכם  יש  שעות  כמה  תוך 
(לכן מומלץ להכין בבוקר – כדי שיוכלו ליהנות 

ממה שהכינו עוד באותו יום).

mailto:s@shaharit.com
mailto:a0527171314@gmail.com
http://bit.ly/2JF0Hyc
mailto:p0527146734@gmail.com
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ארטיק ביתי טעים
בחסות "כלי כיף"

מתלהבים  שילדים  וקייצית  כיפית  פעילות 
עליה:

לוקחים כוס אחת של פרי אהוב טרי חתוך או 
מישמש,  אפרסק,  תותים,  בננות,  (למשל  קפוא 
קיווי), מוסיפים כוס אחת של שמנת, יוגורט או 
חלב (אפשר אפילו מים או מיץ תפוזים), וטוח־

נים הכל בבלנדר.
בודקים אם התערובת מתוקה – אם לא מס־
פיק מוסיפים ממתיק (סוכר, דבש, מייפל). מוז־

גים את התערובת לכוסות עם מקל או לתבניות 
של ארטיקים ומכניסים למקפיא.

משגעים  ארטיקים  לכם  יש  שעות  כמה  תוך 
(לכן מומלץ להכין בבוקר – כדי שיוכלו ליהנות 

ממה שהכינו עוד באותו יום).

mailto:s@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
mailto:baranes18@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=+972_527656562&%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F
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mailto:s@shaharit.com
mailto:rashbiwings@gmail.com
mailto:hamibayam@gmail.com
http://bit.ly/2HIGRQr-telechofesh
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mailto:s@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
mailto:tooty06@gmail.com
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מקאליש זצ"ל ארה"ב: כ"ק האדמו"ר 
נפטר בפתאומיות בשבת ◆ בן 80 בפטירתו

מ יר‡ל לבי‡
הידי־ עם  הברית  בארצות  גדול  אבל 
כ"ק  של  הסתלקותו  על  המגיעה  הקשה  עה 
האדמו"ר מקאליש הגה"צ רבי יוסף רוזנבוים 

זצ"ל. בן 80 בספטירתו
האדמו"ר זצ"ל התמוטט במהלך סעודה 
שלישית בבית מדרשו והובהל לבית החולים 
שם נפטר למגינת לב חסידיו ומעריציו. בן 80 

בפטירתו. 
האדמו"ר  לאביו  נולד  זצ"ל  האדמו"ר 
זצ"ל.  מסטראזניץ  רוזנבוים  בער  ישכר  רבי 
הברית  בארצות  קאליש  חסידות  את  הקים 
שבברוקלין  בפלטבוש  כנסת  בית  ובמרכזם 
בבורו  וישיבה  תורה  ותלמוד  ובויליאמסבורג 

פארק.
האדמורי"ם  של  גיסם  הוא  זצ"ל  הרבי 
ממכנובקא בעלזא, טשערנאביל ארה"ב, ורא־
רבי  האדמו"ר  חתני  גם  שהם  שליט"א  דוויל 

שלום מיכלאוויטש מבראד זצ"ל.
היה  בתורה,  וגדולתו  מצדקותו  לבד 

שבת  מדי  ומפורסם,  גדול  אורחים  מכניס 
אנ־ ביניהם  איש  עשרות  אצלו  אוכלים  היו 
שים אומללים וחסרי בית שאף אחד לא רצה 
מאכילם  אבהית  בחמלה  היה  והוא  להכניסם 

ומשקה אותם.

האדמו"ר  ביקר  האחרון  שבט  בחודש 
בהר  האדמו"ר  אחיו  עם  נפגש  ואף  בישראל, 
אחיו  ז"ל.  אביהם  של  לקבר  סמוך  הזיתים 
שבעה  יישב  שליט"א  מקליוולנד  האדמו"ר 

במעונו שברעננה.

קומתייםממיטת נפצעה בנפילה שנתיים אומן: בת 
מצבה בינוני

מ יר‡ל לבי‡
נפלה  שנתיים  כבת  ילדה 
מגובה בביתה בסמוך לציון רבי 
בעיר  זצוק"ל  מברסלב  נחמן 

אומן שבאוקראינה.
נהג  סטאריק  ישראל 
הצלה  איחוד  של  האמבולנס 
אוקראינה:   מרחב   - באומן 

המשפחה  בני  "לדברי  סיפר: 
קומתיים  ממיטת  נפלה  הילדה 

והיא נחבלה בראשה.
ראשוני  סיוע  לה  הענקנו 
באמבו־ פונתה  היא  מכן  ולאחר 
לנס איחוד הצלה להמשך קבלת 
טיפול רפואי בבית חולים מקו־

מי כשמצבה מוגדר בינוני".

קריאה לראש הממשלה: 

כתגובה לרצח""להקים ישוב חדש ביו"ש 
ראש עיריית לוד וראש מועצה אזורית שומרון בקריאה משותפת לראש הממשלה בעקבות הפיגוע: "הקם 

ישוב חדש ביו"ש כתגובה לרצח"
מ יר‡ל לבי‡

יוסי  שומרון  האזורית  המועצה  ראש 
יצאו  רביבו,  יאיר  לוד  עיריית  וראש  דגן, 
בקריאה  הי"ד  שנרב  רינה  הלווית  לאחר 
משותפת לראש הממשלה, להקים ישוב חדש 

ביו"ש כתשובה לרצח.
לוד:  "אנחנו  עיריית  ראש  רביבו  יאיר 
הקו  עברי  משני  משותפת  בקריאה  יוצאים 
כתגובה  ביו"ש  חדש  ישוב  להקים  הירוק 
לה  נקרא  חדשה.  שכונה  נקים  אנחנו  לרצח. 
שלא  היקרה  רינה  של  שמה  על  רינה,  מצפה 
זכתה להקים משפחה, אבל בשכונה הזו יהיו 
ילדים  ונערות  נערים  יישמעו  עוד  משפחות 

וילדות משחקים ברחובות העיר לוד".
שומ־ האזורית  המועצה  ראש  דגן  יוסי 
משותפת  בקריאה  מפה  יוצאים  "אנחנו  רון: 
הזה,  מכל  הקשה  ברגע  הממשלה,  לראש 
הגליל  ושומרון  יהודה  חזית,  היא  הארץ  כל 
שמשתלם  שמקרינה  חולשה  אותה  הנגב 
הפיגוע  את  שמזמינה  זו  היא  יהודים,  לרצוח 
הבא. כולם מחזקים את חיילי צהל שרודפים 
אחרי המחבלים אבל זה לא הפתרון. לתפוס 
את המחבל ולהביא אותו לכלא כדי שיעשה 
המ־ חשבון  על  ודוקטורט  שני  ראשון  תואר 
הפלס־ מהרשות  עתק  משכורת  ויקבל  דינה 
מראש  מצפים  אנחנו  הרתעה.  לא  זו  טינית. 
הממשלה שהוא גם שר הבטחון שיודיעו היום 

על הקמת ישוב חדש ביו"ש.
בכל מקום שבו יש פיגוע צריך להקים 

להקים  צריך  פיגוע  שיש  מקום  בכל  ישוב. 
שכונות חדשות. זו ההרתעה הכי גדולה שי־
הוא  האוייב  את  שירתיע  מה  להיות.  כולה 
גם כאן  ההבנה שעם ישראל מתחזק בארצו. 
שהוא  להחליט  יכול  לוד  עיריית  ראש  בלוד. 
לה־ כדי  אני  ומקים.  בלוד  שכונה  מקים 
ראש  של  אישור  צריך  בשומרון  שכונה  קים 

הממשלה ושר הבטחון. אנחנו מאוחדים בק־
ריאה משני עברי הקו הירוק לראש הממשלה 
מדינת  נהגה  כך  היום.  חדש  ישוב  להקים 
קיבוצים  הקימו  כך  מפא"י.  בשלטון  ישראל 
שאנחנו  האלו  למנוולים  הראה  וזה  וישובים 
צריך  הממשלה  שראש  מה  וזה  נשברים,  לא 

לעשות היום".

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

‡סר ב רב˜ה, 
כליפה ‡בי‚„ור בן 

‡סר, יע˜ב „ביר בן 
 ,רי רה המכונה
ה„סה ב זמירה, 
יוסף בן מלכה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

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

19יום שני כ"ה מנחם אב תשע"ט 26/08/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מנת לגנוב ממנו כסףונדיבותו של קשיש על ר"ג: ניצל את טוב ליבו 
בזמן שהקשיש הלך למזוג כוס מים גנב החשוד מאות שקלים מתוך דירת 

הקשיש ◆ השוטרים עצרו את החשוד כעבור זמן קצר
מ יר‡ל לבי‡

דיווח  הגיע  המשטרה  לידי 
לפתוח  המנסה  חשוד  אודות 
בבניין  מגורים  דירות  של  דלתות 
עם  גן.  ברמת  סוקולוב  ברחוב 
משטרה   כוחות  הדיווח  קבלת 
בסריקות  ופתחו  למקום  הגיעו 

ומע־ לאיתורו  עד  החשוד,  אחר 
צרו כעבור זמן קצר.

הח־ כי  הוברר  מהרה  עד 
של  ביתו  דלת  על  התדפק  שוד 
נדבה.  ממנו  וביקש   85 בן  קשיש 
לחשוד  נתן  ליבו,  בטוב  הקשיש, 
כך  הזה,  בשלב  מיוזמתו.  כסף 

את  החשוד  הסיח  החשד,  עפ"י 
תשומת ליבו של הקשיש , ביקש 
הלך  שהקשיש  ובזמן  מים  ממנו 
למזוג כוס מים, גנב החשוד מאות 

שקלים מתוך דירת הקשיש.
המ־ לתחנת  הובא  החשוד 

שטרה שם נחקר ונכלא. 

כבר מספר חודשיםאליעזר אילוביץ הנעדר דאגה גוברת למשה 
יחידת הכלבנים מתכננת לקיים יום חיפושים נוסף אחריו

מ יר‡ל לבי‡
לישראל  הכלבנים  יחידת 
יעקב  בן  יקותיאל  של  בפיקודו 
חיפושים  יום  לקיים  מתכננת 
אחר  הקרוב  חמישי  ביום  נוסף 
אילוביץ  אליעזר  משה  הנעדר 
שנעלמו עקבותיו בערב ל"ג בעו־

מר באזור מירון.
החל  יתחילו  החיפושים   

מירון  בגזרת  בבוקר  משעה 7.00 
לסייע  או  להצטרף  שמעוניין  מי 
טרקט־  ,4×4 רכבים  דרושים 
נווטים,  רגלי,   מחפשי  רונים, 
נא  לסייע  הרוצה  כל  וכו'  פרשים 
מפקד  עם  בהקדם  קשר  ליצור 
יכ"ל מייק בן יעקב במספר טלפון 

.0544876709
בחדר  האחרונים  בימים 

יוש־ תפוח  בכפר  יכ"ל  של  מצב 
לתכנן  לחיפושים  מומחים  בים 
השטח  התאי  ואת  המשימות  את 
לפי  רלוונטי  בטווח  לסריקה 

התאמה לפרופיל הנעדר.
ישראל  עם  נמסר:  מיכ"ל 
היקר בואו ניתן עוד דחיפה לפני 
את  לאתר  כדי  אלול  חודש  ראש 

הנעדר אילוביץ.

במדות  עצמו  האדם  ירגיל  היאך   - ח  פרק 
נצח הוד יסוד

תקוני הנצח וההוד בכללות

ֵניֶהם ּוְקָצָתם ְמֻיָח־ ִפים ִלשְׁ ַצח ְוַההוֹד, ְקָצָתם ְמשֻׁתָּ ִתּקּוֵני ַהנֵּ ְואּוָלם בְּ

ל ֶאָחד ְלַעְצמוֹ. ִדים כָּ

אוֹ  ָממוֹנוֹ  ַע לוְֹמֵדי ַהּתוָֹרה ּוְלַהְחִזיָקם ִאם בְּ ה ִראׁשוָֹנה ָצִריְך ְלַסיֵּ ְוִהנֵּ

א  לֹּ ל ְרצוָֹנם שֶׁ ּמּוׁש ְוַהְזָמַנת ָמזוֹן ַוֲהָפַקת כָּ ַמֲעֵשׂהּו ְלַהְזִמין ָלֶהם ָצְרֵכי שִׁ בְּ

א ִיְתַרּפּו ֵמֵעֶסק  לֹּ ְלמּוָדם שֶׁ א ְלַגּנוֹת תַּ לֹּ ֵהר שֶׁ ְבֵרי תוָֹרה ּוְלִהזָּ לּו ִמדִּ טְּ ִיְתבַּ

ֲעבוָֹדה,  קּו בַּ ְתַחזְּ יִּ ֵדי שֶׁ ל ַמֲעֵשׂיֶהם ַהּטוִֹבים כְּ ָדם ּוְלַהלֵּ א ְלַכבְּ ַהּתוָֹרה, ֶאלָּ

ּיוֵֹצא, שֶׁהּוא ִחּזּוק  ּוְלַהְזִמין ָלֶהם ְסָפִרים צֶֹרְך ִעְסָקם ּוֵבית ִמְדָרׁש, ְוָכל כַּ

כֹחוֹ  ִפי  כְּ ֶאָחד  ל  כָּ לּו  ַהלָּ ִמּדוֹת  י  שְׁתֵּ בִּ לּוי  תָּ ל  ַהכֹּ ַהּתוָֹרה.  ְלעוְֹסֵקי  ְוַסַעד 

ּוְלַהְח־ ַהּתוָֹרה  ד  ְלַכבֵּ ֶזה  בָּ ה  ְרבֶּ יַּ שֶׁ ַמה  ל  כָּ ָבר  דָּ סוֹף  ָרב.  ִאם  הּוא  ַהְמַעט 

קּו ָבּה,  ְתַחזְּ יִּ ִרּיוֹת ֶאל ַהּתוָֹרה שֶׁ גּופוֹ ּוְבָממוֹנוֹ ּוְלעוֵֹרר ֵלב ַהבְּ ִדּבּור בְּ ִזיק בְּ

ּה  ֵני שֵֶׁהם ִנְקָרִאים ַמְחִזיִקים בָּ ה, ִמפְּ י ְסִפירוֹת ֵאלֶּ שְׁתֵּ ַרׁש בִּ ל ֶנֱאַחז ְוִנשְׁ ַהכֹּ

ְותוְֹמֶכיָה.

ים קיט,  ִהלִּ ִדְכִתיב (תְּ ל ָאָדם כְּ ְלמֹד ִמכָּ יִּ ּתוָֹרה שֶׁ עוֹד ָצִריְך ָהעוֵֹסק בַּ

ֶאָחד,  ַרב  ֵאֶצל  ֶמת  לֶּ ִמשְׁתַּ ַהּתוָֹרה  ֵאין  י  כִּ י",  ְלתִּ ִהְשׂכַּ ֵדי  ְמַלמְּ ל  צט): "ִמכָּ

ָבה ֶאל ֶנַצח ָוהוֹד ִלּמּוֵדי  ל זוֶֹכה ִלְהיוֹת ֶמְרכָּ ְלִמיד ַלכֹּ ְוֵכיָון שֶׁהּוא ַנֲעֶשׂה תַּ

ְהיוֹתוֹ יֹשֵׁב ְולוֵֹמד  ְפֶאֶרת. ַוֲהֵרי בִּ ַמְדֵרַגת תִּ יַע ֵאָליו ּתוָֹרה הּוא בְּ פִּ שְׁ ה' ְוַהמַּ

ׁש. ַמְדֵרָגָתם ַממָּ ֶנַצח ְוהוֹד ְוהּוא בְּ יַע בְּ פִּ שְׁ יַּ ְפֶאֶרת שֶׁ זוֶֹכה ֶאל ַהתִּ

נצח והוד בפרטות

ַצח,  ָרִטי ֶאל ַהנֵּ ִמין ֵיׁש לוֹ ַיַחס פְּ ְהיוֹתוֹ לוֵֹמד ִמְקָרא שֶׁהּוא ִמן ַהיָּ ה בִּ ְוִהנֵּ

־ ָרִטי ֶאל ַההוֹד, ְוַהגְּ ִהיא ִמן ַהשְּׂמֹאל ֵיׁש לוֹ ַיַחס פְּ ָנה שֶׁ ּוִבְהיוֹתוֹ לוֵֹמד ִמשְׁ

ּקּון  תּוב ֲהֵרי ֶזה תִּ ָנה ִמן ַהכָּ שְׁ ִביא ְרָאָיה ְלִדיֵני ַהמִּ מֵּ ל שֶׁ כֹּ לּוָלה בַּ ָמָרא ַהכְּ

ֵניֶהם ָיַחד.  ִלשְׁ

כ"ה לחודש
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דיווח  הגיע  המשטרה  לידי 
לפתוח  המנסה  חשוד  אודות 
בבניין  מגורים  דירות  של  דלתות 
עם  גן.  ברמת  סוקולוב  ברחוב 
משטרה   כוחות  הדיווח  קבלת 
בסריקות  ופתחו  למקום  הגיעו 

ומע־ לאיתורו  עד  החשוד,  אחר 
צרו כעבור זמן קצר.

הח־ כי  הוברר  מהרה  עד 
של  ביתו  דלת  על  התדפק  שוד 
נדבה.  ממנו  וביקש   85 בן  קשיש 
לחשוד  נתן  ליבו,  בטוב  הקשיש, 
כך  הזה,  בשלב  מיוזמתו.  כסף 

את  החשוד  הסיח  החשד,  עפ"י 
תשומת ליבו של הקשיש , ביקש 
הלך  שהקשיש  ובזמן  מים  ממנו 
למזוג כוס מים, גנב החשוד מאות 

שקלים מתוך דירת הקשיש.
המ־ לתחנת  הובא  החשוד 

שטרה שם נחקר ונכלא. 

כבר מספר חודשיםאליעזר אילוביץ הנעדר דאגה גוברת למשה 
יחידת הכלבנים מתכננת לקיים יום חיפושים נוסף אחריו

מ יר‡ל לבי‡
לישראל  הכלבנים  יחידת 
יעקב  בן  יקותיאל  של  בפיקודו 
חיפושים  יום  לקיים  מתכננת 
אחר  הקרוב  חמישי  ביום  נוסף 
אילוביץ  אליעזר  משה  הנעדר 
שנעלמו עקבותיו בערב ל"ג בעו־

מר באזור מירון.
החל  יתחילו  החיפושים   

מירון  בגזרת  בבוקר  משעה 7.00 
לסייע  או  להצטרף  שמעוניין  מי 
טרקט־  ,4×4 רכבים  דרושים 
נווטים,  רגלי,   מחפשי  רונים, 
נא  לסייע  הרוצה  כל  וכו'  פרשים 
מפקד  עם  בהקדם  קשר  ליצור 
יכ"ל מייק בן יעקב במספר טלפון 

.0544876709
בחדר  האחרונים  בימים 

יוש־ תפוח  בכפר  יכ"ל  של  מצב 
לתכנן  לחיפושים  מומחים  בים 
השטח  התאי  ואת  המשימות  את 
לפי  רלוונטי  בטווח  לסריקה 

התאמה לפרופיל הנעדר.
ישראל  עם  נמסר:  מיכ"ל 
היקר בואו ניתן עוד דחיפה לפני 
את  לאתר  כדי  אלול  חודש  ראש 

הנעדר אילוביץ.

במדות  עצמו  האדם  ירגיל  היאך   - ח  פרק 
נצח הוד יסוד

תקוני הנצח וההוד בכללות

ֵניֶהם ּוְקָצָתם ְמֻיָח־ ִפים ִלשְׁ ַצח ְוַההוֹד, ְקָצָתם ְמשֻׁתָּ ִתּקּוֵני ַהנֵּ ְואּוָלם בְּ

ל ֶאָחד ְלַעְצמוֹ. ִדים כָּ

אוֹ  ָממוֹנוֹ  ַע לוְֹמֵדי ַהּתוָֹרה ּוְלַהְחִזיָקם ִאם בְּ ה ִראׁשוָֹנה ָצִריְך ְלַסיֵּ ְוִהנֵּ

א  לֹּ ל ְרצוָֹנם שֶׁ ּמּוׁש ְוַהְזָמַנת ָמזוֹן ַוֲהָפַקת כָּ ַמֲעֵשׂהּו ְלַהְזִמין ָלֶהם ָצְרֵכי שִׁ בְּ

א ִיְתַרּפּו ֵמֵעֶסק  לֹּ ְלמּוָדם שֶׁ א ְלַגּנוֹת תַּ לֹּ ֵהר שֶׁ ְבֵרי תוָֹרה ּוְלִהזָּ לּו ִמדִּ טְּ ִיְתבַּ

ֲעבוָֹדה,  קּו בַּ ְתַחזְּ יִּ ֵדי שֶׁ ל ַמֲעֵשׂיֶהם ַהּטוִֹבים כְּ ָדם ּוְלַהלֵּ א ְלַכבְּ ַהּתוָֹרה, ֶאלָּ

ּיוֵֹצא, שֶׁהּוא ִחּזּוק  ּוְלַהְזִמין ָלֶהם ְסָפִרים צֶֹרְך ִעְסָקם ּוֵבית ִמְדָרׁש, ְוָכל כַּ

כֹחוֹ  ִפי  כְּ ֶאָחד  ל  כָּ לּו  ַהלָּ ִמּדוֹת  י  שְׁתֵּ בִּ לּוי  תָּ ל  ַהכֹּ ַהּתוָֹרה.  ְלעוְֹסֵקי  ְוַסַעד 

ּוְלַהְח־ ַהּתוָֹרה  ד  ְלַכבֵּ ֶזה  בָּ ה  ְרבֶּ יַּ שֶׁ ַמה  ל  כָּ ָבר  דָּ סוֹף  ָרב.  ִאם  הּוא  ַהְמַעט 

קּו ָבּה,  ְתַחזְּ יִּ ִרּיוֹת ֶאל ַהּתוָֹרה שֶׁ גּופוֹ ּוְבָממוֹנוֹ ּוְלעוֵֹרר ֵלב ַהבְּ ִדּבּור בְּ ִזיק בְּ

ּה  ֵני שֵֶׁהם ִנְקָרִאים ַמְחִזיִקים בָּ ה, ִמפְּ י ְסִפירוֹת ֵאלֶּ שְׁתֵּ ַרׁש בִּ ל ֶנֱאַחז ְוִנשְׁ ַהכֹּ

ְותוְֹמֶכיָה.

ים קיט,  ִהלִּ ִדְכִתיב (תְּ ל ָאָדם כְּ ְלמֹד ִמכָּ יִּ ּתוָֹרה שֶׁ עוֹד ָצִריְך ָהעוֵֹסק בַּ

ֶאָחד,  ַרב  ֵאֶצל  ֶמת  לֶּ ִמשְׁתַּ ַהּתוָֹרה  ֵאין  י  כִּ י",  ְלתִּ ִהְשׂכַּ ֵדי  ְמַלמְּ ל  צט): "ִמכָּ

ָבה ֶאל ֶנַצח ָוהוֹד ִלּמּוֵדי  ל זוֶֹכה ִלְהיוֹת ֶמְרכָּ ְלִמיד ַלכֹּ ְוֵכיָון שֶׁהּוא ַנֲעֶשׂה תַּ

ְהיוֹתוֹ יֹשֵׁב ְולוֵֹמד  ְפֶאֶרת. ַוֲהֵרי בִּ ַמְדֵרַגת תִּ יַע ֵאָליו ּתוָֹרה הּוא בְּ פִּ שְׁ ה' ְוַהמַּ

ׁש. ַמְדֵרָגָתם ַממָּ ֶנַצח ְוהוֹד ְוהּוא בְּ יַע בְּ פִּ שְׁ יַּ ְפֶאֶרת שֶׁ זוֶֹכה ֶאל ַהתִּ

נצח והוד בפרטות

ַצח,  ָרִטי ֶאל ַהנֵּ ִמין ֵיׁש לוֹ ַיַחס פְּ ְהיוֹתוֹ לוֵֹמד ִמְקָרא שֶׁהּוא ִמן ַהיָּ ה בִּ ְוִהנֵּ

־ ָרִטי ֶאל ַההוֹד, ְוַהגְּ ִהיא ִמן ַהשְּׂמֹאל ֵיׁש לוֹ ַיַחס פְּ ָנה שֶׁ ּוִבְהיוֹתוֹ לוֵֹמד ִמשְׁ

ּקּון  תּוב ֲהֵרי ֶזה תִּ ָנה ִמן ַהכָּ שְׁ ִביא ְרָאָיה ְלִדיֵני ַהמִּ מֵּ ל שֶׁ כֹּ לּוָלה בַּ ָמָרא ַהכְּ

ֵניֶהם ָיַחד.  ִלשְׁ

כ"ה לחודש
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טילים מצוללותרוסיה שיגרה 
ימים אחרי קריסת אמנת הגרעין מ-1987 והניסוי של ארה"ב בטיל שיוט 

פרסמה מוסקבה תיעוד של ירי טילים בליסטיים מהים
מ פ. יוחנן

בין  האיומים  חילופי  בצל 
מו־ פרסמה  לארה"ב  רוסיה 
ניסוי  של  חדש  תיעוד  סקבה 
סינבה  בליסטיים,  טילים  בשני 
צוללות  משתי  שנורו  ובולאבה, 
מעט  בא  הזה  הניסוי  רוסיות. 
התאונה  אחרי  משבועיים  יותר 
שבו  הטיל  ניסוי  בעת  שאירעה 
רו־ גרעין  מדעני  חמישה  נהרגו 
סים ושני חיילים, תאונה שגרמה 
חומר  להתפזרות  הנראה  ככל 

רדיואקטיבי.
שהתיעוד  השיגורים  שני 
שלהם פורסם נעשו מהאוקיינוס 
הרוסי  ההגנה  ומשרד  הארקטי, 
מסר כי הם בוצעו כחלק מאימון. 
טיל אחד, הסינבה, הוא טיל בין־
טולה,  מהצוללת  שנורה  יבשתי 
והטיל השנה נורה מהצוללת יורי 
ההגנה  משרד  לפי  דולגורסקי. 
פגעו  הטילים  שני  במוסקבה, 
באזור  אימון  בשטחי  במטרות 

וב־ רוסיה  שבצפון  ארכנדלסק 
שבמזרח  קמצ'טקה  האי  חצי 

הרחוק של רוסיה.
האחרון  שישי  ביום  רק 
רוסיה  נשיא  כי  הקרמלין  מסר 
ולדימיר פוטין הורה לצבא הרו־
כנגד  "מידה  תגובת  לגבש  סי 
שערכה  הניסוי  בעקבות  מידה" 
שפיתוחו  חדש  בטיל  ארה"ב 

במסגרת  נאסרו  בו  והשימוש 
ההסכם לפירוק נשק גרעיני לט־
שה־ הסכם  מ-1987,  בינוני  ווח 
ביצעה  ארה"ב  התפורר.  חודש 
שעבר:  ראשון  ביום  הניסוי  את 
של  חדשה  גרסה  בו  ירתה  היא 
במטרה  פגע  והוא  טומהוק,  טיל 
קילו־ מ-500  יותר  של  ממרחק 

מטרים.

והשריפות באמזונסבפסגת G-7: איראן, סין 
נשיא צרפת מקרון מארח את מנהיגי ארגון המדינות המתועשות, לפסגה שמלווה 

במחלוקות קשות בשלל נושאים - מהברקזיט ועד השריפות ביערות הגשם
מ פ. יוחנן

שוב  נחשפו  הפסגה  ערב 
הס־ סביב  קשות  מחלוקות 
בריטניה  פרישת  הסחר,  כמי 
התגובה  וגם  האירופי  מהאיחוד 
באמ־ הגשם  ביערות  לשריפות 

זונס.
מק־ עמנואל  צרפת  נשיא   
רון, שמארח את הפסגה בעיירת 
הבסקים  בחבל  ביאריץ  החוף 
שיצליח  מקווה  הצרפתיים, 
תלך  שאליו  הכיוון  על  להשפיע 
ימים.  שלושה  שתימשך  הפסגה 
נדיר  בסיכוי  מדובר  מבחינתו 
העשירות,  המדינות  את  לאחד 
לה־ התקשו  האחרונות  שבשנים 
שמיע קול אחיד. מקרון מעוניין 

ששבע החברות בארגון המדינות 
בריטניה,  צרפת,   – המתועשות 
יפן  איטליה,  גרמניה,  קנדה, 
בנושאי  להבנות  יגיעו   – וארה"ב 
מגדרי  שוויון  חינוך,  סביבה, 
בנוסף  הדמוקרטיה.  על  ושמירה 
מאפרי־ מנהיגים  מקרון  הזמין 
הלטינית  ואמריקה  אסיה  קה, 
להצטרף למאבק למען הנושאים 

האלה.
בצרפת  הפסגה  לקראת 
המוע־ נשיא  טוסק,  דונלד  אמר 
נהיה  הזמן  שעם  האירופית,  צה 
המתוע־ למדינות  יותר  קשה 
"זו  משותפת.  שפה  למצוא  שות 
מבחן  שתהיה  נוספת   G7 פסגת
קשה של אחדות וסולידריות של 
אמר  ומנהיגיו",  החופשי  העולם 

הפסגה.  לקראת  לכתבים  מקרון 
האחרון  הרגע  יהיה  שזה  "ייתכן 
הפוליטית  הקהילה  את  לשקם 

שלנו".
טרא־ דונלד  ארה"ב  נשיא 
מפ סיים את הפסגה בשנה שע־
עזב  הוא  צורמים.  בטונים  ברה 
לפני  בקנדה   G7-ה כינוס  את 
הפומ־ ההודעה  את  ודחה  הזמן 
המדי־ שניסחו  המשותפת  בית 
יום  לצרפת  הגיע  טראמפ  נות. 
על  הודיעה  שוושינגטון  אחרי 
מכסים נוספים שתטיל על ייבוא 
במסגרת  האחרון  בצעד  מסין, 
הכלכ־ שתי  של  הסחר  מלחמת 
עכ־ "עד  בעולם.  הגדולות  לות 
טראמפ  אמר  בסדר",  הכול  שיו 
צה־ לארוחת  כשישב  לכתבים 
שלו  סיפר  הוא  מקרון.  עם  ריים 
מיוחד.  קשר  יש  צרפת  ולנשיא 
"נשיג הרבה בסוף השבוע הזה". 
טראמפ  עם  לדון  מעוניין  מקרון 
בכמה נושאים של מדיניות חוץ, 
וצפון  סוריה  בלוב,  במצב  כולל 
שו־ ששניהם  ציין  הוא  קוריאה. 
מאיראן  למנוע  למטרה  תפים 

נשק גרעיני.

ירושלים ובת ים אחרונותביותר מאזור מגוריהם, תושבי כפר סבא המרוצים 
מסקר הלמ"ס עולה כי ל-37% מהציבור לוקח יותר מחצי שעה להגיע למקום העבודה ◆  בבת ים 
שיעור המרוצים הגבוה ביותר מהתחבורה הציבורית, ו-54% מתושבי חיפה מוטרדים מזיהום האוויר

מ פ. יוחנן
המ־ הם  סבא  כפר  תושבי 
מגוריהם  מאזור  ביותר  רוצים 
הגדו־ הערים   16 תושבי  מבין 
למעלה  בהם  אשר  בישראל  לות 
ואילו  תושבים,  אלף  מ-100 
הכי  ים  ובת  ירושלים  תושבי 
פחות מרוצים. כך עולה מהסקר 
החברתי לשנת 2018 שמפרסמת 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
(הלמ"ס), המספק מידע על תנאי 
הבוגרת  האוכלוסייה  של  החיים 

בישראל ועל רווחתה.
 96% כי  עולה  מהסקר   
המתגוררים  ומעלה  ה-20  מבני 
מסביבת  מרוצים  סבא  בכפר 
מגוריהם. תל אביב-יפו מדורגת 
שיעור   .91% עם  השני  במקום 
ביותר  הנמוך  הרצון  השביעות 
בח־  .73%  - בירושלים  נמצא 
 87% כי  נמצא  למגזרים  לוקה 
בעיר  היהודית  מהאוכלוסיה 
מגוריה,  מסביבת  רצון  שבעת 
הער־ האוכלוסיה  בקרב  ואילו 
בחלקה המזרחי  המתגוררת  בית 
שביעות  רמת  נרשמה  העיר  של 

רצון נמוכה מאוד - 49% בלבד. 
בשיעור  אחרון  הלפני  במקום 
ים,  בת  מדורגת  הרצון  שביעות 
מרוצה  מהאוכלוסיה   79% שבה 

מסביבת מגוריה.
הסקר נערך על ידי הלמ"ס 
במהלך 2018, ובמסגרתו רואיינו 
 20 בני  איש  כ-7,450  בביתם 
מיליון  כ-6.5  המייצגים  ומעלה, 
איש. מתוך כלל הנשאלים נמצא 
מגו־ מאזור  מרוצים   84% כי 
יותר  מרוצים  יהודים  וכי  ריהם, 
 ,69% לעומת   87%) מערבים 

בהתאמה).
השיבו  מהנשאלים   58%
השט־ מכמות  מרוצים  הם  כי 
חים הירוקים, הגנים הציבוריים 
מגוריהם.  באזור  והפארקים 
בכפר  הגדולות,  הערים  מבין 
האחוזים  נמצאו  גן  וברמת  סבא 
מרוצים  של  ביותר  הגבוהים 
מכמות השטחים הירוקים (84% 
אחוזים  בהתאמה).  ו-77%, 
 ;37%) בירושלים  נצפו  נמוכים 
ברק.  ובבני  מהיהודים)   57%
באזור  מהניקיון  מרוצים   56%

בלט  כאן  גם  כאשר  מגוריהם 
הפער בין יהודים לערבים: 60% 
בערים  בהתאמה.   ,41% לעומת 
הגבוהים  האחוזים  הגדולות, 
ביותר של מרוצים מהניקיון נמ־
צאו בכפר סבא (77%) ובראשון 

לציון (65%).
מהתחבו־ מרוצים   38%
מגוריהם.  באזור  הציבורית  רה 
מבין 16 הערים הגדולות, שיעור 
נצפה  ביותר  הגבוה  המרוצים 
שבע  בבאר   ,(56%) ים  בבת 
(54%) בחיפה ובבני ברק (53%). 
נצפו  ביותר  הנמוכים  האחוזים 
בירושלים (36%) ובראשון לציון 
 42% אביב-יפו  בתל   .(36%)
הציבורית.  מהתחבורה  מרוצים 
האוויר  זיהום  מפריע  ל-33% 
הע־  16 מתוך  מגוריהם.  באזור 
רים הגדולות, האחוזים הגבוהים 
ביותר נצפו בחיפה (54%) ובבני 
הנמוכים  האחוזים   .(45%) ברק 
ובבית  סבא  בכפר  נמצאו  ביותר 
זיהום  אביב-יפו  בתל  שמש. 
האוויר מפריע ל-40%, ובירוש־

לים הוא מפריע ל-28%.

נתפסה לוטרה נשכנית בצפון
אנשי רשות הטבע והגנים לכדו את בעל החיים שנשך מטיילים בצפון ◆ שבב 

שאותר על גופה של הלוטרה גילה כי היא נמלטה מפינת החי בקיבוץ שמיר
מ פ. יוחנן

הביטחוני  המצב  בעוד 
תושבי  מתחמם,  לגבול  מעבר 
לרווחה  לנשום  יכולים  הצפון 
לאחר שלוטרה שנשכה מטיילים 
לקי־ סמוך  דיבשה,  עין  במסלול 
הנחל.  במסלול  נתפסה  גונן,  בוץ 
רשות  אנשי  שערכו  מבדיקה 
הלוטרה  כי  עולה  והגנים  הטבע 
שבקיבוץ  החי  מפינת  נמלטה 
שמיר וכי היא רגילה לקבל מזון 
מאנשים, מה שמסביר את התק־

רבותה למטיילים בנחל. 
בשבב  מסומנת  הלוטרה 
ונתגלה  זיהויה  את  שאפשר 
במסלול  נתפסה  שהחיה  לאחר 
למועצה  הועבר  המידע  הנחל. 
במטרה  עליון,  גליל  האיזורית 
לפתוח את המסלול שנסגר בשל 

חשש לכלבת.
התקבלו  האחרונים  בימים 
נשיכות  מקרי  שני  על  דיווחים 
מטיילים על ידי לוטרה במסלול 
לקי־ בסמוך  בנמצא  דיבשה,  עין 

בע־ העליון.  שבגליל  גונן  בוץ. 
הנחייה  ניתנה  הדיווחים,  קבות 
להת־ לגשת  שנפגעו  למטיילים 
חסן נגד כלבת בלשכת הבריאות.
המ־ והגנים  הטבע  רשות 
גליל  האזורית  למועצה  ליצה 
עליון לסגור את המסלול שנמצא 
שית־ עד  שבאחריותה  בשטח 
המועצה  נוספים.  פרטים  בררו 
את  וסגרה  ההמלצה  את  קיבלה 
להודעה  עד  לטיול  המסלול 

חדשה.  
הלוטרות בישראל נמצאות 
בגלל  ממשית  הכחדה  בסכנת 
שנערך  סקר  גידול.  בתי  אובדן 

להג־ החברה  ידי  על  ב-2014 
והגנים  הטבע  ורשות  הטבע  נת 
דעיכה  של  מדאיגה  מגמה  חשף 
באזורים  גם  האוכלוסייה,  בגודל 
אוכלוסייה  עדיין  קיימת  שבהם 
החו־ בעמק  למשל,  כך,  יציבה. 
ירידה  נצפתה  ההררי  ובירדן  לה 
לשנה  ביחס  אחוזים  תשעה  של 
לראשונה  הגולן,  ברמת  שעברה. 
כלל  נמצאו  לא  שנת 2000,  מאז 
באגן  כן,  כמו  ללוטרות.  סימנים 
הכנרת ובעמק הירדן חלה ירידה 
בהימצאות  אחוזים   18 של  חדה 

לוטרות.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

שלא הציגו מחירים ברשתקנס של 2.6 מיליון שקל לרשתות 
בכוונת הרשות להגנת הצרכן לקנוס 10 רשתות מזון על הפרות שונות 

של חובת שקיפות המחירים, לפיה עליהן לפרסם מחירים של כל הסניפים 
באינטרנט - כדי להקל על צרכנים להשוות מחירים

מ פ. יוחנן
 2.6 של  כולל  בסך  קנסות 
מיליון שקל לרשתות מזון גדולות: 
הוגן  ולסחר  הצרכן  להגנת  הרשות 
הודיעה על כוונתה להטיל עיצומים 
על 10 חברות שמפעילות את רש־
על  בישראל,  הגדולות  המזון  תות 
שהפרו את תקנות קידום התחרות 

בענף המזון (שקיפות מחירים).
ביותר  הגבוה  לקנס  הדרישה 
אלף   468 ביתן:  ליינות  נשלחה 
שקל, על 13 הפרות שונות. אחריה: 
הפרות  ל-11  טענה  עם  שופרסל, 
וקנס של 396 אלף שקל. לגבי טיב 
כוונה  ויש  הפרות  ל-10  נטען  טעם 
שקל.  אלף  ב-360  אותה  לקנוס 
כוונה  נשלחה  ברקת  סופר  לגבי 
תשע  על  שקל  אלף  של 324  לקנס 
זול  סטור.  לקינג  גם  וכך  הפרות 
ובגדול תיקנס ב-252 אלף שקל על 
סטופ  לוי,  רמי  ואת  הפרות,  שבע 
לקנוס  כוונה  יש  חינם  וחצי  מרקט 
על שלוש הפרות ב-108 אלף שקל 

כל אחת.
הגנת  חוק  הוראות  פי  על 
הצרכן, לחברות קיימת זכות לטעון 
הן כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי 
 45 בתוך  וזאת  סכומו,  לעניין  והן 

ימים ממועד מסירת ההודעה.
מסרה  לעיתונות  בהודעה 
נשלחו  החיוב  כוונות  כי  הרשות 
לרשתות בעקבות אי פרסום מחירי 

ניהלה  הרשות  באינטרנט.  מוצרים 
התגלו  במסגרתו  אכיפה  מבצע 
סניפים  וביניהם  חסרים,  דיווחים 
שלמים שלא דווחו ואתרים שכלל 

לא עלו לאוויר.
פר־ לא  שהחברות  נטען   
האינט־ באתר  רציף  באופן  סמו 
המוצרים  רשימת  את  שלהן  רנט 
וכל  הכולל  מחירם  את  הקיימים, 

פי  על  לפרסם  שחובה  אחר  מידע 
בודדים  ממוצרים  (החל  התקנות 
נטען  כן,  כמו  הסניפים).  לכל  ועד 
כי החברות לא פרסמו באופן רציף 
המב־ רשימת  את  שלהן  באתר 
פקיעתם.  ומועד  תנאיהם  צעים, 
רשימת  את  פרסמו  לא  בנוסף, 
שיש  כפי  במלואה  החברה  חנויות 

לפרסמה על פי חוק.

410 מיליון פעם ברבעוןעליה בשימוש בכרטיסי אשראי: 
חברת שב"א הציגה זינוק של 60% ברווח הנקי בדו"ח הכספי הראשון שלה 
כחברה ציבורית ◆ אחת הסיבות לכך היא חיוב חדש שהחלה לגבות מחברות 

כרטיסי האשראי על מסופים לא פעילים
מ פ. יוחנן

מגדיל  הישראלי  הציבור 
האש־ בכרטיסי  השימוש  את 
מהדו"ח  עולה  כך  שלו.  ראי 
תש־ מונופול  שפרסם  הכספי 
לרבעון  שב"א  התשלומים  תית 
השני של 2019 - הראשון מאז 
האפכה החברה לציבורית. לפי 
אפריל  החודשים  בין  הדו"ח, 
בשיעור  עלייה  נרשמה  יוני  עד 
הרכישות  בסך  של 7.5%  שנתי 
בהמשך  זאת  אשראי,  בכרטיסי 
של 8%  שנתי  בשיעור  לעלייה 
ועלייה   ,2019 למרץ  ינואר  בין 
הח־ כולה.  ב-2018   7.5% של 

כמעט  של  קפיצה  הציגה  ברה 
60% ברווח הנקי ל-7.8 מיליון 

שקל.
מספר  כיצד  מראה  שב"א 
ב-11%  זינק  החיוב  עסקאות 
מיליון,  ל-410  השני  ברבעון 
המקביל  לרבעון  בהשוואה 
הראשונה  במחצית  ב-2018. 
של השנה טיפס מספר תנועות 
עלייה   - מיליון  ל-794  החובה 
המ־ התקופה  לעומת   9% של 
מתורגמים  אלו  כל  קבילה. 
שב"א,  של  הפעילות  להגדלת 
פעולת  כל  על  קופון  שגוזרת 
גיהוץ בכרטיס אשראי במסופי 

תשלום בבתי העסק.
ניכר  חלק  מייחסת  שב"א 
לתשלום,  בהכנסות  מהעלייה 
מחברות  השנה  לגבות  שהחלה 
מסופי  בגין  האשראי,  כרטיסי 
עסק  בבתי  שנמצאים  תשלום 
במ־ הניבו  אלו  פעילים.  ואינם 

חצית הראשונה הכנסות בהיקף 
הכל  בסך  שקל.  מיליון  של 3.8 
הכ־ הראשונה  במחצית  נרשמו 
נסות מחברות כרטיסי האשראי 
שקל,  מיליון  כ-36  של  בהיקף 
לעומת 29.2 מיליון שקל במח־
ו-62.1  אשתקד  המקבילה  צית 

מיליון שקל ב-2018 כולה.

דירה של משפחות צעירותירידה בשיעור הבעלות על 
בחינת נתוני הלמ"ס מציגה ירידה חדה בשיעור הבעלות על דירה בקרב 

משפחות צעירות בעשור האחרון ◆ ירד בשליש מספר הזוגות הנשואים בגילי 
29-20 הגרים בדירה בבעלותם

מ פ. יוחנן
המרכזית  הלשכה  נתוני 
מראים  (הלמ"ס)  לסטטיסטיקה 
כי חלה ירידה ניכרת ביכולת של 
בש־ דירה  לרכוש  צעירים  זוגות 
הם  אם  במיוחד  האחרונות,  נים 

נשואים ויש להם ילדים קטנים.
 בדיקה שערך "כלכליסט" 
משקי  שיעור  ב-2008  כי  מצא 
אחד  ילד  לפחות  שכללו  הבית 
דירה  והחזיקו   (5 גיל  (עד  קטן 
וב־  ,74.3% על  עמד  בבעלותם 
ממשקי   64.2% רק   2017 שנת 
בבעלותם  החזיקו  האלה  הבית 
משמעו־ בצניחה  מדובר  דירה. 
הצעי־ המשפחות  בשיעור  תית 
רות עם ילדים קטנים שמחזיקות 
דירה בבעלות בין 2008 ל-2017. 
של  עשור  כי  היא  המשמעות 
מש־ פגע  החדות  המחיר  עליות 
משפחות  של  ביכולתן  מעותית 
הנתונים  דירה.  לרכוש  צעירות 

אם  לשאלה  מתייחסים  אינם 
מתגוררים  הללו  הבית  משקי 
אלא  לא,  או  שבבעלותם  בדירה 

רק לעצם הבעלות על דירה.
הצעירים  אחוז  של  ניתוח 
בבעלותם  בדירה  המתגוררים 
במקרה  דומות.  תוצאות  מעלה 
קבוצות  לפי  הפילוח  נעשה  זה 
במנותק  משפחתי,  ומצב  גיל 
קט־ ילדים  ישנם  אם  מהשאלה 

בקרב  צעירים  הבית.  במשק  נים 
הצעירים  שיעור   29–20 בני 
ב־2005  בבעלותם  בדירה  שגרו 
עשור,  ובתוך   ,63.9% על  עמד 
ב-2015, צנח שיעורם ל-55.3%. 
נקו־ כתשע  של  בצניחה  מדובר 
בני  בקרב  בעשור.  אחוז  דות 
יותר,  מתונה  צניחה  חלה   39–30
מ-78.1%  משמעותית  ועדיין 

ל-71.6%.

פריז מציינת 75 שנים לשחרורה
לאחר שישה ימים של התקוממות, הכריז הגנרל הצרפתי דה גול על שחרור 

העיר מידי הצבא הנאצי במלחמת העולם השנייה ◆ למרד התושבים הצטרפו 
כוחות בעלות הברית ויחד הביאו לנסיגת הגרמנים

מ פ. יוחנן
הש־ מציינים  צרפת  ברחבי 
מה־ פריז  לשחרור  שנים   75 בוע 
העולם  במלחמת  הנאצי  כיבוש 
בתום  באוגוסט,  ב-25  השנייה. 
תוש־ התקוממות  של  ימים  שישה 
בים בעיר, הכריז הגנרל שארל דה 
"פריז  העירייה:  לבניין  מחוץ  גול 
פריז  אבל  נשברה,  פריז  זועמת, 
בעיר  הקרבות  במהלך  שוחררה". 
מחתרות, 600  לוחמי  כאלף  נהרגו 
צרפתים.  חיילים  ו-156  אזרחים 
מנגד, 3,200 חיילים גרמנים נהרגו 

בקרבות בבירה.
פריז,  של  שחרורן  סיפור 
כבר  החל  בכלל,  ואירופה  צרפת 
ב-6 ביוני עם נחיתתם של עשרות 
בריטים  אמריקנים,  חיילים  אלפי 
וקנדים. המהלך שסימן את תחילת 
במלח־ הנאצי  הצבא  של  התבוסה 
מה. עם זאת, הציבור הפריזאי לא 
לעיר  הכוחות  להגעת  עד  המתין 
והחל במרי פעיל נגד הכוחות הג־

רמניים שהחזיקו בה.
"כו־ פתחו  באוגוסט  ב-18 
בהתקו־ הצרפתיים  הפנים"  חות 

ממות כללית, כשלמחרת הצטרפו 
ואף  גול  דה  של  כוחותיו  גם  אליה 

והמטרו  הרכבות  תנועת  הופסקה 
שכבר  בבירה,  השוטרים  בעיר. 
ללחימה,  הצטרפו  בשביתה  היו 
את  גבתה  מכן  לאחר  ימים  שכמה 
חייהם של כמעט 170 מהם. בנוסף, 
קבוצות קטנות של תושבים פתחו 
ורכ־ חיילים  של  תקיפות  בסדרת 

בים גרמניים.
תנועת ה"רזיסטנס" הרחיבה 
שכונות  על  השליטה  את  בהדרגה 
על  השתלטה  ואף  בעיר  שלמות 
הגרמנים,  הכוחות  העירייה.  בניין 
הוגבלו  הכמותי,  יתרונם  למרות 
אר־ לאחר  רק  מסוימים.  לאזורים 
בעה ימים, ב- 22 באוגוסט, החליט 
דוויט  גנרל  הברית,  בעלות  מפקד 
צבאי  סיוע  לשלוח  אייזנהאואר, 
ממשי לפריז. למחרת יצאו הגנרל 

הצרפתי פיליפ לקלרק עם אוגדת 
שריון בגיבוי אוגדה אמריקנית.

הרא־ הצרפתיים  הטנקים 
ה-24  בערב  לעיר  חדרו  שונים 
העי־ בניין  על  והשתלטו  באוגוסט 
רייה. למחרת הונף הדגל הצרפתי 
מעל מגדל אייפל והחליף את צלב 

הקרס לאחר ארבע שנים.
שנותרו  גרמנים  חיילים 
ומבוהלים,  מפוזרים  כשהם  בעיר 
נאלצו להיכנע. בצד הצרפתי לעו־
מת זאת, ההפסדים היו מינימליים. 
למחרת צעד דה גול בשאנז אליזה 
לקול  וכוחותיהם  לקלרק  עם  יחד 
לאחר  העיר.  תושבי  תשואות 
חו־ תשעה  נדרשו  פריז,  שחרור 
דשים נוספים לפני הכניעה הסו־

פית של גרמניה במאי 1945.
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שלא הציגו מחירים ברשתקנס של 2.6 מיליון שקל לרשתות 
בכוונת הרשות להגנת הצרכן לקנוס 10 רשתות מזון על הפרות שונות 

של חובת שקיפות המחירים, לפיה עליהן לפרסם מחירים של כל הסניפים 
באינטרנט - כדי להקל על צרכנים להשוות מחירים

מ פ. יוחנן
 2.6 של  כולל  בסך  קנסות 
מיליון שקל לרשתות מזון גדולות: 
הוגן  ולסחר  הצרכן  להגנת  הרשות 
הודיעה על כוונתה להטיל עיצומים 
על 10 חברות שמפעילות את רש־
על  בישראל,  הגדולות  המזון  תות 
שהפרו את תקנות קידום התחרות 

בענף המזון (שקיפות מחירים).
ביותר  הגבוה  לקנס  הדרישה 
אלף   468 ביתן:  ליינות  נשלחה 
שקל, על 13 הפרות שונות. אחריה: 
הפרות  ל-11  טענה  עם  שופרסל, 
וקנס של 396 אלף שקל. לגבי טיב 
כוונה  ויש  הפרות  ל-10  נטען  טעם 
שקל.  אלף  ב-360  אותה  לקנוס 
כוונה  נשלחה  ברקת  סופר  לגבי 
תשע  על  שקל  אלף  של 324  לקנס 
זול  סטור.  לקינג  גם  וכך  הפרות 
ובגדול תיקנס ב-252 אלף שקל על 
סטופ  לוי,  רמי  ואת  הפרות,  שבע 
לקנוס  כוונה  יש  חינם  וחצי  מרקט 
על שלוש הפרות ב-108 אלף שקל 

כל אחת.
הגנת  חוק  הוראות  פי  על 
הצרכן, לחברות קיימת זכות לטעון 
הן כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי 
 45 בתוך  וזאת  סכומו,  לעניין  והן 

ימים ממועד מסירת ההודעה.
מסרה  לעיתונות  בהודעה 
נשלחו  החיוב  כוונות  כי  הרשות 
לרשתות בעקבות אי פרסום מחירי 

ניהלה  הרשות  באינטרנט.  מוצרים 
התגלו  במסגרתו  אכיפה  מבצע 
סניפים  וביניהם  חסרים,  דיווחים 
שלמים שלא דווחו ואתרים שכלל 

לא עלו לאוויר.
פר־ לא  שהחברות  נטען   
האינט־ באתר  רציף  באופן  סמו 
המוצרים  רשימת  את  שלהן  רנט 
וכל  הכולל  מחירם  את  הקיימים, 

פי  על  לפרסם  שחובה  אחר  מידע 
בודדים  ממוצרים  (החל  התקנות 
נטען  כן,  כמו  הסניפים).  לכל  ועד 
כי החברות לא פרסמו באופן רציף 
המב־ רשימת  את  שלהן  באתר 
פקיעתם.  ומועד  תנאיהם  צעים, 
רשימת  את  פרסמו  לא  בנוסף, 
שיש  כפי  במלואה  החברה  חנויות 

לפרסמה על פי חוק.

410 מיליון פעם ברבעוןעליה בשימוש בכרטיסי אשראי: 
חברת שב"א הציגה זינוק של 60% ברווח הנקי בדו"ח הכספי הראשון שלה 
כחברה ציבורית ◆ אחת הסיבות לכך היא חיוב חדש שהחלה לגבות מחברות 

כרטיסי האשראי על מסופים לא פעילים
מ פ. יוחנן

מגדיל  הישראלי  הציבור 
האש־ בכרטיסי  השימוש  את 
מהדו"ח  עולה  כך  שלו.  ראי 
תש־ מונופול  שפרסם  הכספי 
לרבעון  שב"א  התשלומים  תית 
השני של 2019 - הראשון מאז 
האפכה החברה לציבורית. לפי 
אפריל  החודשים  בין  הדו"ח, 
בשיעור  עלייה  נרשמה  יוני  עד 
הרכישות  בסך  של 7.5%  שנתי 
בהמשך  זאת  אשראי,  בכרטיסי 
של 8%  שנתי  בשיעור  לעלייה 
ועלייה   ,2019 למרץ  ינואר  בין 
הח־ כולה.  ב-2018   7.5% של 

כמעט  של  קפיצה  הציגה  ברה 
60% ברווח הנקי ל-7.8 מיליון 

שקל.
מספר  כיצד  מראה  שב"א 
ב-11%  זינק  החיוב  עסקאות 
מיליון,  ל-410  השני  ברבעון 
המקביל  לרבעון  בהשוואה 
הראשונה  במחצית  ב-2018. 
של השנה טיפס מספר תנועות 
עלייה   - מיליון  ל-794  החובה 
המ־ התקופה  לעומת   9% של 
מתורגמים  אלו  כל  קבילה. 
שב"א,  של  הפעילות  להגדלת 
פעולת  כל  על  קופון  שגוזרת 
גיהוץ בכרטיס אשראי במסופי 

תשלום בבתי העסק.
ניכר  חלק  מייחסת  שב"א 
לתשלום,  בהכנסות  מהעלייה 
מחברות  השנה  לגבות  שהחלה 
מסופי  בגין  האשראי,  כרטיסי 
עסק  בבתי  שנמצאים  תשלום 
במ־ הניבו  אלו  פעילים.  ואינם 
חצית הראשונה הכנסות בהיקף 
הכל  בסך  שקל.  מיליון  של 3.8 
הכ־ הראשונה  במחצית  נרשמו 
נסות מחברות כרטיסי האשראי 
שקל,  מיליון  כ-36  של  בהיקף 
לעומת 29.2 מיליון שקל במח־
ו-62.1  אשתקד  המקבילה  צית 

מיליון שקל ב-2018 כולה.

דירה של משפחות צעירותירידה בשיעור הבעלות על 
בחינת נתוני הלמ"ס מציגה ירידה חדה בשיעור הבעלות על דירה בקרב 

משפחות צעירות בעשור האחרון ◆ ירד בשליש מספר הזוגות הנשואים בגילי 
29-20 הגרים בדירה בבעלותם

מ פ. יוחנן
המרכזית  הלשכה  נתוני 
מראים  (הלמ"ס)  לסטטיסטיקה 
כי חלה ירידה ניכרת ביכולת של 
בש־ דירה  לרכוש  צעירים  זוגות 
הם  אם  במיוחד  האחרונות,  נים 

נשואים ויש להם ילדים קטנים.
 בדיקה שערך "כלכליסט" 
משקי  שיעור  ב-2008  כי  מצא 
אחד  ילד  לפחות  שכללו  הבית 
דירה  והחזיקו   (5 גיל  (עד  קטן 
וב־  ,74.3% על  עמד  בבעלותם 
ממשקי   64.2% רק   2017 שנת 
בבעלותם  החזיקו  האלה  הבית 
משמעו־ בצניחה  מדובר  דירה. 
הצעי־ המשפחות  בשיעור  תית 
רות עם ילדים קטנים שמחזיקות 
דירה בבעלות בין 2008 ל-2017. 
של  עשור  כי  היא  המשמעות 
מש־ פגע  החדות  המחיר  עליות 
משפחות  של  ביכולתן  מעותית 
הנתונים  דירה.  לרכוש  צעירות 

אם  לשאלה  מתייחסים  אינם 
מתגוררים  הללו  הבית  משקי 
אלא  לא,  או  שבבעלותם  בדירה 

רק לעצם הבעלות על דירה.
הצעירים  אחוז  של  ניתוח 
בבעלותם  בדירה  המתגוררים 
במקרה  דומות.  תוצאות  מעלה 
קבוצות  לפי  הפילוח  נעשה  זה 
במנותק  משפחתי,  ומצב  גיל 
קט־ ילדים  ישנם  אם  מהשאלה 

בקרב  צעירים  הבית.  במשק  נים 
הצעירים  שיעור   29–20 בני 
ב־2005  בבעלותם  בדירה  שגרו 
עשור,  ובתוך   ,63.9% על  עמד 
ב-2015, צנח שיעורם ל-55.3%. 
נקו־ כתשע  של  בצניחה  מדובר 
בני  בקרב  בעשור.  אחוז  דות 
יותר,  מתונה  צניחה  חלה   39–30
מ-78.1%  משמעותית  ועדיין 

ל-71.6%.

פריז מציינת 75 שנים לשחרורה
לאחר שישה ימים של התקוממות, הכריז הגנרל הצרפתי דה גול על שחרור 

העיר מידי הצבא הנאצי במלחמת העולם השנייה ◆ למרד התושבים הצטרפו 
כוחות בעלות הברית ויחד הביאו לנסיגת הגרמנים

מ פ. יוחנן
הש־ מציינים  צרפת  ברחבי 
מה־ פריז  לשחרור  שנים   75 בוע 
העולם  במלחמת  הנאצי  כיבוש 
בתום  באוגוסט,  ב-25  השנייה. 
תוש־ התקוממות  של  ימים  שישה 
בים בעיר, הכריז הגנרל שארל דה 
"פריז  העירייה:  לבניין  מחוץ  גול 
פריז  אבל  נשברה,  פריז  זועמת, 
בעיר  הקרבות  במהלך  שוחררה". 
מחתרות, 600  לוחמי  כאלף  נהרגו 
צרפתים.  חיילים  ו-156  אזרחים 
מנגד, 3,200 חיילים גרמנים נהרגו 

בקרבות בבירה.
פריז,  של  שחרורן  סיפור 
כבר  החל  בכלל,  ואירופה  צרפת 
ב-6 ביוני עם נחיתתם של עשרות 
בריטים  אמריקנים,  חיילים  אלפי 
וקנדים. המהלך שסימן את תחילת 
במלח־ הנאצי  הצבא  של  התבוסה 
מה. עם זאת, הציבור הפריזאי לא 
לעיר  הכוחות  להגעת  עד  המתין 
והחל במרי פעיל נגד הכוחות הג־

רמניים שהחזיקו בה.
"כו־ פתחו  באוגוסט  ב-18 
בהתקו־ הצרפתיים  הפנים"  חות 
ממות כללית, כשלמחרת הצטרפו 
ואף  גול  דה  של  כוחותיו  גם  אליה 

והמטרו  הרכבות  תנועת  הופסקה 
שכבר  בבירה,  השוטרים  בעיר. 
ללחימה,  הצטרפו  בשביתה  היו 
את  גבתה  מכן  לאחר  ימים  שכמה 
חייהם של כמעט 170 מהם. בנוסף, 
קבוצות קטנות של תושבים פתחו 
ורכ־ חיילים  של  תקיפות  בסדרת 

בים גרמניים.
תנועת ה"רזיסטנס" הרחיבה 
שכונות  על  השליטה  את  בהדרגה 
על  השתלטה  ואף  בעיר  שלמות 
הגרמנים,  הכוחות  העירייה.  בניין 
הוגבלו  הכמותי,  יתרונם  למרות 
אר־ לאחר  רק  מסוימים.  לאזורים 
בעה ימים, ב- 22 באוגוסט, החליט 
דוויט  גנרל  הברית,  בעלות  מפקד 
צבאי  סיוע  לשלוח  אייזנהאואר, 
ממשי לפריז. למחרת יצאו הגנרל 

הצרפתי פיליפ לקלרק עם אוגדת 
שריון בגיבוי אוגדה אמריקנית.

הרא־ הצרפתיים  הטנקים 
ה-24  בערב  לעיר  חדרו  שונים 
העי־ בניין  על  והשתלטו  באוגוסט 
רייה. למחרת הונף הדגל הצרפתי 
מעל מגדל אייפל והחליף את צלב 

הקרס לאחר ארבע שנים.
שנותרו  גרמנים  חיילים 
ומבוהלים,  מפוזרים  כשהם  בעיר 
נאלצו להיכנע. בצד הצרפתי לעו־
מת זאת, ההפסדים היו מינימליים. 
למחרת צעד דה גול בשאנז אליזה 
לקול  וכוחותיהם  לקלרק  עם  יחד 
לאחר  העיר.  תושבי  תשואות 
חו־ תשעה  נדרשו  פריז,  שחרור 
דשים נוספים לפני הכניעה הסו־

פית של גרמניה במאי 1945.
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הקמפיינרים נחשפיםכל הסודות של רגע לפני הבחירות: 
בתחילת החודש סערו הרשתות החברתיות בגלל עוד סרטון נוטף שנאה 

לחרדים שהעלה יו"ר יש עתיד חבר הכנסת יאיר לפיד. הסרטון הפרובוקטיבי 
שמתעד כביכול את הנכתב בקבוצת ווטסאפ של חברי הקואליציה של נתניהו 

הוצגו חברי הכנסת החרדים כחמדנים שרוצים לקחת את כל הכסף של 
המדינה לטובת החרדים.

ספורות  שעות  בתוך 
ובאופן די מפתיע מפלגת יהדות 
סרטון  להעלות  מיהרה  התורה 
תגובה בסגנון זהה, בו הם צופים 
כחול  התפרקות  את  עתיד  פני 
לבן וגם את הדחה של חברת הכ־
שמואשמת  ינקלביץ  עומר  נסת 
הישיבות  חדרי  מתוך  בהדלפות 
הקמפיין  מטה  גם  המפלגה.  של 
של מפלגת ש"ס הוכיח בבחירות 
אלה, כי הוא מחובר למדיות הח־
ברתיות ולקצב האירועים המהיר 

של תקופת הבחירות.
צריכת  בדפוסי  השינויים 
גם  מחייבים  והמידע,  החדשות 
להתע־ החרדיות  המפלגות  את 
צוותי  עצמם.  את  ולהתאים  דכן 
ויותר  יותר  כוללים  הקמפיינים 
ומעודכ־ צעירים  מקצוע  אנשי 

נים.
מא־ בנעשה  הרב  העניין 
הקמפיינים,  של  הקלעים  חורי 
החרדי  התוכן  מיזם  את  הביא 
עם  פעולה  בשיתוף  'סמארטי' 
פר־ ללימודי  המובילה  המכללה 

חזותית  ותקשורת  סום 
'בית  החרדי  בציבור 
פאנל  להפיק  פרוג', 
בדיוק  שיעסוק  מיוחד 
הפא־ אלה.  בנושאים 
אנשי  בהשתתפות  נל 
התורה  מיהדות  מקצוע 
לפרסו־ מיועד  וש"ס, 
אנשי  מעצבים,  מאים, 
וכל  דיגיטל  קריאייטיב, 
בתחום  שמתעניין  מי 
ללמוד  ורוצה  הפרסום 
עוד על שיטות הפרסום 

הפוליטי.
ינחה  הפאנל  את 
מנהל מגמת פרסום במ־
הפרסומאי  פרוג  כללת 
פרומר,  מנדי  והמרצה 

ש"ס  מפלגת  דובר  בו  וישתתפו 
יועץ  של  לצידם  מדינה,  אשר 
ואיש  גרינצייג  אבי  התקשורת 
הדיגיטל יוני אייזנשטיין מיהדות 
התורה, שיתפנו מניהול הקמפיין 
סו־ לחשוף  ויבואו  האינטנסיבי 
הפר־ של  הקלעים  מאחורי  דות 

סום הפוליטי.
שלישי  ביום  ייערך  הפאנל 
לי־ אחים  במרכז   (27.8) אב  כ"ו 
עקי־ רבי  ברחוב  ועסקים  זמות 
 .19:00 בשעה  ברק  בבני   86 בא 
בהרשמה  תשלום  ללא  הכניסה 

מראש.

חוזרים ללימודים עם שיניים 
בריאות בזכות מי הפה לילדים 

של תאידנט
ההתרגשות בבית בשיאה. בעוד כמה ימים ישובו הילדים לתלמודי התורה 

ובתי הספר ושנת הלימודים החדשה תחל. ההתרגשות וההתארגנות לקראתה 
רבה, והיא כוללת כמובן את הכנת הילקוטים, עיטוף הספרים, קישוט 

המחברות – וגם את בריאות השיניים שלכם.
על  השמירה 
חשובה  הפה  הגיינת 
ילדים,  אצל  מאוד 
הח־ בשיניים  בייחוד 
שמירה  שכן  לביות 
 – היום  עליהם  נכונה 
עוגמת  למנוע  עשויה 
בוגר  בגיל  רבה  נפש 
הם  גם  מהיום,  יותר. 
ממי  ליהנות  יכולים 
של  המרעננים  הפה 
רק  שהשיקה  תאידנט 
לאחרונה מי פה מרוכז 
לילדים, בטעם ענבים 

וללא סוכר.
של  פה  מי 
מותרים  תיאדנט 
בשבת  גם  לשימוש 
ונה־ חשש,  ללא  וחג, 
אף  יעיל  מאפקט  נים 
יותר ממשחת שיניים: 

ופלאק,  עששת  מונע  תיאדנט 
הפה  הגיינת  על  לשמירה  עוזר 
נשי־ מרענן  השיניים,  ובריאות 

חיידקים  הצטברות  מונע  מה, 
מהפה.  רעים  ריחות  ומנטרל 

בלבד  תיאדנט  טיפות  שלוש 
שצריך  מה  כל  הן   – מים  בכוס 
הפלאק  רובד  את  לנקות  בשביל 
הפה  חלל  את  לחטא  מהשיניים, 
לאורך  רעננות  תחושת  ולהעניק 

שעות רבות.
מאושרים  פה  מי  תיאדנט 
מחזיקי  קהל  בהכשר  לשימוש 
משרד  ובאישור  בעלזא  הדת 

הבריאות.

של עולים לירושלים 4אלפי משפחות השתתפו ביום הראשון 
אירוע בין הזמנים הגדול של ירושלים יצא אתמול לדרך עם שפע של אטרקציות וחוויות למשפחה החרדית ◆ הכרטיסים לימים הקרובים אזלו לחלוטין

חר־ משפחות  אלפי   :5 מתוך   1 יום 
של  הראשון  ביומו  אמש  השתתפו  דיות 
הזמנים  בין  אירוע   ,'4 לירושלים  'עולים 
הגדול לציבור החרדי בירושלים שמתקיים 

זו השנה הרביעית ברציפות. 
עוד לפני שניגש לסיכום היום הרא־
האירוע  של  הרב  המוניטין  כי  נציין  שון 
הסוגים,  מכל  חוויות  שכולל  המושקע, 
הוביל לביקוש חסר תקדים לכרטיסים, מה 
שהוביל לכך שהכרטיסים לכל ימי האירוע, 
שמתקיים גם היום ולאורך כל השבוע, אזלו 

לחלוטין. 
כאמור אלפי משפחות חרדיות נטלו 
לזה  דומה  מספר  אתמול,  באירוע  חלק 
מספר  הקרובים.  בימים  יום  בכל  שצפוי 
אמור  כולו  באירוע  במצטבר  המשתתפים 
כפי  כשהביקוש,  אלף,  המאה  את  לחצות 
למימוש  ניתן  לא  אך  בהרבה  גבוה  שציינו, 

מטעמים טכניים.

משפע  נהנו  באירוע  המשתתפים 
גיל.  לכל  שמותאמים  ואטרקציות  חוויות 
לידי  באה  העירייה  של  האדירה  ההשקעה 
וניכר  משמעותי  שיפור  עם  בשטח  ביטוי 
היתר  בין  והסיורים.  ההופעות  במתקנים, 
לכל  אתגרי  מפארק  המשתתפים  נהנו 
המשפחה, מתחם מתנפחים ענק, ג'ימבורי 
תלת  מיצג  מיניאטורות,  תערוכת  לילדים, 
מימד, משחקי חשיבה נושאי פרסים, סדנת 

דרבוקות, מתחם צילום ומתחם תחרויות..
רב  מופע  במקום  התקיים  בנוסף 
חושי סוחף (הכל מעלין לירושלים 4), לצד 
ארבעה (!) מתחמים של "ג'ונגל ירושלמי" 
אק־ חווית   , חיים  בעלי  ליטוף  פינת  כולל 
מתחם  המעופפת",  "המרפסת  של  סטרים 
ירו־ ים  של  מתחם  ואפילו  מסעיר  אקשן 

שלמי. 
כמו כן מהמתחם ייצאו סיורים מוד־
רכים ללא עלות לאתרים ההיסטוריים בי־

רושלים. מדובר בין היתר בעיר דוד, העיר 
העתיקה, מערת צדקיהו וקשת דוידסון.

שבר  השנה  לסיורים  הביקוש  גם 
מצליחים  מצידם  כשהמארגנים  שיאים, 
מושלם  היסעים  מערך  למשתתפים  לספק 

שתפקד ללא תקלות.
"לצד הפעילויות שיש במתחם עצמו, 
הסיורים באתרים ההיסטורים של ירושלים 
זוכים להתעניינות שיא עם יותר ויותר אנ־
מסבירים  חלק",  בהם  לקחת  שרוצים  שים 

המארגנים את הביקוש הגדול. 
ליאון  משה  ירושלים  העיר  ראש 
סיכם בסיפוק את היום הראשון של האירוע 
ואמר: "אני שמח ומאושר לראות את אלפי 
למארגנים  לב  מקרב  ומודה  המשתתפים, 
הפרוייקט  בארגון  חלק  שנטל  מי  ולכל 
על  עומדים  שאנחנו  העובדה  הזה.  הגדול 
כמעט אפס תקלות מלמדת על המקצוענות 

והרצינות של כל הנוגעים בדבר".

יוסי  הרב  ירושלים  העיר  ראש  סגן 
האירוע  של  הראשון  "היום  מסר:  דייטש 
עבר בהצלחה מרובה ואני משוכנע שבעז"ה 
כך יהיה גם בימים הבאים, ומזמין את כל מי 
שרכש כרטיס לבוא ולהנות מחויה ירושל־

מית אמיתית".
חבר  תורנית  תרבות  תיק  מחזיק 

המועצה הרב דוד בלומנשטוק מסר: "תע־
נהנות  חרדיות  משפחות  אלפי  לראות   נוג 
בירושלים.  וערכית  איכותית  קיץ  מחווית 
תודה מיוחדת לראש העיר משה ליאון על 
להצלחת  שלו  וההירתמות  ההתגייסות 
הפרוייקט, שהוכיחה את עצמה מעל ומ־

עבר בשטח".
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מקצועיים בקהילה החרדית"שיש סטרטאפים כל כך שגריר בריטניה: "לא ידעתי 
בישראל  בריטניה  שגריר 
של  קבוצה  עם  נפגש  וויגן  ניל 
חברי  חרדים,  סטארט-אפיסטים 
חממת BizLabs שיוצאים למסע 
יפ־ במהלכו  בלונדון,  'רוד-שואו' 

גשו משקיעים, לקוחות ושותפים 
את  לקדם  להם  שיסייעו  עסקיים 
הטכנו־ החברות  שלהם.  החברות 
בשנה  השתתפו  החרדיות,  לוגיות 
לסטארטאפים  בחממה  האחרונה 
שפע־ מתקדמים  בשלבים  חרדים 
לה במסגרת מתחם היזמות והעס־
קים ביזמקס בירושלים, ובתחילת 
פגישות  לסבב  ייצאו  הם  החודש 
פעולה  ושיתופי  משקיעים  עם 

עסקיים בלונדון.
המארח  פתח  האירוע  את 
מארק  בריטי  היהודי  הפילנתרופ 
שימל שהציג לשגריר את העשיה 
של קרן אחים גלובל בחמש עשרה 
השנים האחרונות, במטרה לעודד 
כניסה של חרדים לשוק העבודה, 
שא־ ביותר  הגבוהה  לרמה  עד 
בשנים  החרדי  ההייטק  מגיע  ליה 

האחרונות.
הציגו  המצומצם,  באירוע 
בפני  החרדים  הסטארטאפיסטים 

הפיתוחים  את  הבריטי  השגריר 
הרפואה,  מתחומי  הטכנולוגים 
מלאכותית  בינה  חקלאות,  סייבר, 
מאוד  שהתרשם  השגריר  ועוד. 
שלמ־ אמר  הסטרטאפים  מאיכות 
רות שהוא זכה להכיר את הקהילה 
שלו  הקודמת  מהשהות  החרדית 
בישראל, הוא לא ידע שיש סטא־
רט-אפיסטים חרדים בשלבים כל 
כך מתקדמים.  "הופתעתי לראות 
הטכנולוגית  ההתקדמות  את 
סטר־ שיש  ידעתי  לא  האדירה. 
בקהילה  איכותיים  כך  כל  טאפים 
יעמוד  השגרירות  צוות  החרדית. 
בפתיחת  לכם  ונסייע  לימינכם 
אמר  ללונדון".  כשתגיעו  דלתות 

השגריר וויגן.
הרב  ק.מ.ח  קרן  מנכ"ל 
לסטא־ איחל  פלדשטיין  מרדכי 

במסע  בהצלחה  רט-אפיסטים 
הגלובלי  ש"העידן  ואמר   ללונדון 
מעצים את האתגר להישאר נאמ־
אם  בין  החרדי  החיים  לאורח  נים 
או  הקהילתית  בחממה  נמצאים 
הגדול.  בעולם  לעסקים  שיוצאים 
על  לשמור  שניתן  מוכיחים  אתם 
הלבוש  צורת  ועל  החיים  אורח 
שלנו, ועדיין להיות הכי מקצועיים 

ולהגיע לקדמת הטכנולוגיה".
הסטארט-אפים  תכנית 
היז־ ממתחם  פועלת   BizLabs
ביזמקס   – לחרדים  והעסקים  מות 
שהוקם ע"י קרן ק.מ.ח, קרן אחים 
הת־ ירושלים.  לפיתוח  והרשות 
 Google, בשיתוף  פועלת  כנית 
האוני־  ,KPMG, Amazon
במטרה  ועוד,  העברית  ברסיטה 
לה־ חרדים  לסטארטאפים  לסייע 
תגבר על פערי הבסיס מעמיתיהם 
מספקת  התכנית  הכללי.  בציבור 
שכוללת  היקף  רחבת  תמיכה 
ידע  רכישת  מקצועיות,  סדנאות 
פעולה  שיתופי  רלוונטיים,  וכלים 
מנטורים  בינלאומיים,  גופים  עם 
מקצועיים ופורום משקיעים רחב 

ופעיל.

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

קו מידע 24 שעות | 072-3372-707
p0723372707@gmail.com :מייל

של 7 שנים: 
מהתמודדות בבחירותבג''ץ פסל את מרזל וגופשטיין  לאחר מחקר רפואי 

'עוצמה יהודית' ואיתמר בן גביר לא נפסלו
מ ח. פרנ˜ל

פסל  העליון  המשפט  בית 
גו־ ובנצי  מרזל  ברוך  את  אמש 
בבחירות  מהתמודדות  פשטיין 
שמספר  לאחר  זאת  הקרובות. 
לבג''ץ  עתירה  הגישו  ארגונים 
הבחירות  שוועדת  כך  בעקבות 
התמו־ את  אישרה  המרכזית 

דדותם.
את  אחד  פה  קיבל  בג''ץ 
וברוב  גופשטיין  בעניין  הערעור 
מרזל,  בעניין  הערעור  את  דעות 
מלה־ מנועים  שניהם  כי  וקבע 
לגזענות.  הסתה  בגין   - תמודד 
אישר  המשפט  בית  במקביל, 
רשימת  ראש  של  מועמדותו  את 
"עוצמה יהודית", עו"ד איתמר בן 
גביר, וכן את הרשימה בכללותה. 
הערעור  אחד  פה  נדחה  כן  כמו 
על החלטת ועדת הבחירות שלא 

לפסול את הרשימה המשותפת.
בפסק הדין שכתבה נשיאת 
דחתה  היא  חיות,  אסתר  העליון 
את טענתו של גופשטיין כי פעו־

להב"ה,   ארגון  במסגרת  לותיו 
נובעות  אינן  עומד,  הוא  בראשו 
ערכית  מתפיסה  אלא  מגזענות 
בי־ התבוללות  למנוע  שנועדה 
מעיון  העולה  "התמונה  שראל. 
בעשרות הראיות שהוצגו בפנינו 
היא ברורה, חד-משמעית וגלויה 
על פניה - מדובר במופעים מח־
רידים של הסתה שיטתית לגזע־
נות המופנים נגד הציבור הערבי. 
הזה  הציבור  את  מציג  גופשטיין 
בהכללה כאויב וכמי שאין לקיים 
להתפרש  העשוי  מגע  כל  עמו 
הנשיאה  נימקה  כדו-קיום", 

חיות.
השלישית  הפעם  זוהי 
בע־ דן  העליון  המשפט  שבית 
אף  על  מרזל.  את  לפסול  תירות 
בדיון  דבריו  את  סייג  שמרזל 
האחרון,  חמישי  ביום  בערעור 
השופטים לא התרשמו: "בהינתן 
בהתנהלות  שמדובר  העובדה 
מת־ באותה  עצמה  על  החוזרת 
השלישית,  הפעם  זו  ממש  כונת 

היועץ  עמדת  עלינו  מקובלת 
המשפטי לממשלה ולפיה מדובר 
מרזל  נוקט  שבה  פעולה  בשיטת 
להת־ מבקש  שהוא  פעם  בכל 
כן  ועל  לכנסת  בבחירות  מודד 
נמוך  משקל  לדברים  לייחס  יש 
חיות,  כתבה  בכלל",  אם  ביותר, 
מה־ ההתבטאויות  את  והדגישה 
הדיון  לאחר  האחרונות  שנים 
האחרון ב-2015 שהוגשו כראיות 

לפסילתו.
מפלגת "ימינה" מסרה בת־
גובה כי "שוב מסתבר שהגנה על 
לב־ והזכות  השוויון  ערך  מיעוט, 
חור ולהיבחר שמורים רק לחברי 
ישראל  שונאי  הערבים  הכנסת 
ותומכי טרור. זהו תיאטרון האב־
בפסילת  וכמו  בהתגלמותו  סורד 
מפס־ לא  בג"ץ  שופטי  ארי,  בן 

כמה  עד  להוכיח  הזדמנות  פסים 
הם מנותקים מהציבור. בקדנציה 
את  לאזן  תמשיך  ימינה  הבאה 
המש־ מערכת  את  ותתקן  בג"ץ 

פט".
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הפיתוחים  את  הבריטי  השגריר 
הרפואה,  מתחומי  הטכנולוגים 
מלאכותית  בינה  חקלאות,  סייבר, 
מאוד  שהתרשם  השגריר  ועוד. 
שלמ־ אמר  הסטרטאפים  מאיכות 
רות שהוא זכה להכיר את הקהילה 
שלו  הקודמת  מהשהות  החרדית 
בישראל, הוא לא ידע שיש סטא־
רט-אפיסטים חרדים בשלבים כל 
כך מתקדמים.  "הופתעתי לראות 
הטכנולוגית  ההתקדמות  את 
סטר־ שיש  ידעתי  לא  האדירה. 
בקהילה  איכותיים  כך  כל  טאפים 
יעמוד  השגרירות  צוות  החרדית. 
בפתיחת  לכם  ונסייע  לימינכם 
אמר  ללונדון".  כשתגיעו  דלתות 

השגריר וויגן.
הרב  ק.מ.ח  קרן  מנכ"ל 
לסטא־ איחל  פלדשטיין  מרדכי 

במסע  בהצלחה  רט-אפיסטים 
הגלובלי  ש"העידן  ואמר   ללונדון 
מעצים את האתגר להישאר נאמ־

אם  בין  החרדי  החיים  לאורח  נים 
או  הקהילתית  בחממה  נמצאים 
הגדול.  בעולם  לעסקים  שיוצאים 
על  לשמור  שניתן  מוכיחים  אתם 
הלבוש  צורת  ועל  החיים  אורח 
שלנו, ועדיין להיות הכי מקצועיים 

ולהגיע לקדמת הטכנולוגיה".
הסטארט-אפים  תכנית 
היז־ ממתחם  פועלת   BizLabs
ביזמקס   – לחרדים  והעסקים  מות 
שהוקם ע"י קרן ק.מ.ח, קרן אחים 
הת־ ירושלים.  לפיתוח  והרשות 
 Google, בשיתוף  פועלת  כנית 
האוני־  ,KPMG, Amazon
במטרה  ועוד,  העברית  ברסיטה 
לה־ חרדים  לסטארטאפים  לסייע 
תגבר על פערי הבסיס מעמיתיהם 
מספקת  התכנית  הכללי.  בציבור 
שכוללת  היקף  רחבת  תמיכה 
ידע  רכישת  מקצועיות,  סדנאות 
פעולה  שיתופי  רלוונטיים,  וכלים 
מנטורים  בינלאומיים,  גופים  עם 
מקצועיים ופורום משקיעים רחב 

ופעיל.

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

קו מידע 24 שעות | 072-3372-707
p0723372707@gmail.com :מייל

של 7 שנים: 
מהתמודדות בבחירותבג''ץ פסל את מרזל וגופשטיין  לאחר מחקר רפואי 

'עוצמה יהודית' ואיתמר בן גביר לא נפסלו
מ ח. פרנ˜ל

פסל  העליון  המשפט  בית 
גו־ ובנצי  מרזל  ברוך  את  אמש 
בבחירות  מהתמודדות  פשטיין 
שמספר  לאחר  זאת  הקרובות. 
לבג''ץ  עתירה  הגישו  ארגונים 
הבחירות  שוועדת  כך  בעקבות 
התמו־ את  אישרה  המרכזית 

דדותם.
את  אחד  פה  קיבל  בג''ץ 
וברוב  גופשטיין  בעניין  הערעור 
מרזל,  בעניין  הערעור  את  דעות 
מלה־ מנועים  שניהם  כי  וקבע 
לגזענות.  הסתה  בגין   - תמודד 
אישר  המשפט  בית  במקביל, 
רשימת  ראש  של  מועמדותו  את 
"עוצמה יהודית", עו"ד איתמר בן 
גביר, וכן את הרשימה בכללותה. 
הערעור  אחד  פה  נדחה  כן  כמו 
על החלטת ועדת הבחירות שלא 

לפסול את הרשימה המשותפת.
בפסק הדין שכתבה נשיאת 
דחתה  היא  חיות,  אסתר  העליון 
את טענתו של גופשטיין כי פעו־

להב"ה,   ארגון  במסגרת  לותיו 
נובעות  אינן  עומד,  הוא  בראשו 
ערכית  מתפיסה  אלא  מגזענות 
בי־ התבוללות  למנוע  שנועדה 
מעיון  העולה  "התמונה  שראל. 
בעשרות הראיות שהוצגו בפנינו 
היא ברורה, חד-משמעית וגלויה 
על פניה - מדובר במופעים מח־
רידים של הסתה שיטתית לגזע־
נות המופנים נגד הציבור הערבי. 
הזה  הציבור  את  מציג  גופשטיין 
בהכללה כאויב וכמי שאין לקיים 
להתפרש  העשוי  מגע  כל  עמו 
הנשיאה  נימקה  כדו-קיום", 

חיות.
השלישית  הפעם  זוהי 
בע־ דן  העליון  המשפט  שבית 
אף  על  מרזל.  את  לפסול  תירות 
בדיון  דבריו  את  סייג  שמרזל 
האחרון,  חמישי  ביום  בערעור 
השופטים לא התרשמו: "בהינתן 
בהתנהלות  שמדובר  העובדה 
מת־ באותה  עצמה  על  החוזרת 
השלישית,  הפעם  זו  ממש  כונת 

היועץ  עמדת  עלינו  מקובלת 
המשפטי לממשלה ולפיה מדובר 
מרזל  נוקט  שבה  פעולה  בשיטת 
להת־ מבקש  שהוא  פעם  בכל 
כן  ועל  לכנסת  בבחירות  מודד 
נמוך  משקל  לדברים  לייחס  יש 
חיות,  כתבה  בכלל",  אם  ביותר, 
מה־ ההתבטאויות  את  והדגישה 
הדיון  לאחר  האחרונות  שנים 
האחרון ב-2015 שהוגשו כראיות 

לפסילתו.
מפלגת "ימינה" מסרה בת־
גובה כי "שוב מסתבר שהגנה על 
לב־ והזכות  השוויון  ערך  מיעוט, 
חור ולהיבחר שמורים רק לחברי 
ישראל  שונאי  הערבים  הכנסת 
ותומכי טרור. זהו תיאטרון האב־
בפסילת  וכמו  בהתגלמותו  סורד 
מפס־ לא  בג"ץ  שופטי  ארי,  בן 
כמה  עד  להוכיח  הזדמנות  פסים 
הם מנותקים מהציבור. בקדנציה 
את  לאזן  תמשיך  ימינה  הבאה 
המש־ מערכת  את  ותתקן  בג"ץ 

פט".
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