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אור החכמה
מאיר  רבי  הגאון  של  היא"צ  הוא  אלול  ד'  היום 

על  שמח"  ה"אור  בעל  מדווינסק  הכהן  שמחה 

ד'  (נלב"ע  התורה  על  חכמה"  -ו"משך  הרמב"ם 

אלול תרפ"ו).

מסופר כי באחד החורפים הגשומים עלה הנהר 

על גדותיו והמים איימו לפרוץ את הסכר ולש־

טוף את העיר. רבי מאיר שמחה, עלה על הסו־

ללה ונשא תפילה לבורא עולם שיחוס על העיר 

לשקוע.  המים  החלו  קצר  זמן  כעבור  ותושביה. 

מאורע זה גרם לקידוש השם גדול בקרב התוש־

בים הגויים של העיר.

נרדף  "עם  ב"משך חכמה":  כותב  בפר' קדושים 

על צוואריו ואין לו מנוח. בכל זאת אינם נדחקים 

בני ישראל ממקורות אבותיהם וכשהם מגורשים 

ממקום אחד הם באים למקום שני ומייסדים שם 

בתי כנסת ועוסקים בצדקה ועושים אגודות אגו־

דות לתורה ועבודה".

דבר המערכת 

אלטרנטיבה
על  אט  אט  עולה  לבן'  'כחול  מפלגת  קמפיין  כי  נראה 

דרך המלך. יו"ר הרשימה בני גנץ חדל כמעט מלעשות 

טעויות. התבטאויותיו טובות מבעבר והוא הופך אט אט 

לאדם שנראה יהיה כי יוכל להתמודד ראש בראש מול 

נתניהו. ברקע מזנב בו שותפו להנהגה, חבר הכנסת יאיר 

לפיד, אשר מפרסם מדי פעם טעויות מביכות, וממשיך 

בהתקפות כלפי הציבור החרדי.

במהלך ראיון שהעניק לווינט, אמר גנץ כי אינו מתכוון 

תוך שהוא  לפנות למפלגות החרדיות לאחר הבחירות, 

רומז כי המפלגות החרדיות הינם סחטניות.

לגנץ  מסייע  דווקא  שיהיה,  ככל  חרדי  אנטי  זה,  מהלך 

בחיזוק כוחו הפוליטי, ואולי גם בהבאתם של מצביעים 

נוספים, חדשים, אשר נמנעו מלהצביע בפעם האחרונה, 

לצאת ולהצביע עבורו, בתקווה כי הוא יהיה זה שכביכול 

"יציל להם את המדינה מדי החרדים".

ה'עבודה',  מפלגת  מול  נותר  פתור  בלתי  אחד,  מהלך 

שמתנדנדת על סף אחוז החסימה, ויש האומרים כי היא 

עשויה להצטרף לקואליציה שיקים ראש הממשלה נת־

ניהו לאחר הבחירות. במובן מסוים, בידה של המפלגה 

הקטנה יהיה את האפשרות לקבוע את זהותו של ראש 

ובו תעבור את  בין במקרה  הממשלה הבא של ישראל. 

אחוז החסימה ובין במקרה שתישאר רק בדפי ההיסטו־

ריה.

פרשנות // אברהם ויסמן 

הגם בני בשונאים?

גנץ: נקים ממשלת 
אחדות ליברלית ללא 

חרדים וקיצוניים
יהדות התורה: "גנץ התברר כאדם ללא ערכים וחוט שדרה"

מ‡: ח. פרנ˜ל
גנץ  בני  לבן  יו"ר כחול 
השתתף אמש (שלישי) בכנס 
בחירות בבאר שבע ואמר כי 
להקים ממשלת  מתכוון  הוא 
והדגיש  נתניהו  ללא  אחדות 
שירצה  הממשלה  כי  בדבריו 
להקים תהיה "ללא קיצוניים 
הסביר  הוא  סחטנות".  וללא 
במדינת  הממשל  "שיטת  כי 
למצב  אותנו  הביאה  ישראל 
מפל־ מיעוט,  קבוצות  שבו 
גות סקטוריאליות, מצליחות 
לדבריו  הרוב".  על  לכפות 
ממשלת  תקים  לבן  כחול 
המפ־ ללא  ליברלית  אחדות 

לגות החרדיות.
בתגובה לדברים תקפו 
התו־ מיהדות  הכנסת  חברי 
ואמרו  גנץ  את  ומש''ס  רה 
חודשים  שמשך  לאחר  כי 
בעיני  חן  למצוא  מנסה  גנץ 

מאמירו־ ולהתנער  החרדים 
יאיר  מפלגתו  חבר  של  תיו 
נחשף  האמת  ברגע  לפיד, 
גנץ.  של  האמיתי  פרצופו 
הרב  התורה,  יהדות  ראשי 
יעקב ליצמן והרב משה גפני 
תקפו את גנץ בחריפות ואמ־
רו כי "גנץ התברר כאדם ללא 
בהודעה  ושדרה".  ערכים 
השניים  שפרסמו  משותפת 
נכתב: יצא המרצע מן השק. 
תקופה  במשך  שניסה  לאחר 
דעותיו  את  להסתיר  ארוכה 
ואף עשה הכל כדי לבדל את 
שותפו,  לפיד  מיאיר  עצמו 
היום מתברר שאין כל הבדל 
התברר  גנץ  בני  ביניהם. 
ושדרה.  ערכים  ללא  כאדם 
הח־ את  לפלג  בעיה  לו  אין 
כמה  בשביל  בישראל  ברה 
נכתב  עוד  בספק".  מנדטים 
כי "הוא איננו ראוי לתפקיד 
יכולת  חסר  אדם  אחראי, 

ציבורית כלשהיא, השותפות 
מעידה  לפיד  יאיר  עם  שלו 
"אוי  חז"ל  אמרת  את  עליו 
יהדות  לשכנו".  ואוי  לרשע 
לה־ בעמדתה  דבקה  התורה 
לראשות  נתניהו  על  מליץ 

הממשלה".
לת־ מיהר  שעוד  מי 
קוף את בני גנץ באופן מוזר 
שבחודשים  מי  דווקא  הוא  
הקמת  על  מדבר  האחרונים 
החר־ ללא  אחדות  ממשלת 
לי־ אביגדור  הרף,  ללא  דים 
ברמן. בהודעה שפרסם כתב 
" כמעט שלושה חודשים  כי 
מחזרים גנץ וראשי כחול לבן 
אחרי החרדים ופתאום שבו־
עיים לפני הבחירות טוען גנץ 
בממשלה.  איתם  יישב  שלא 
זה  גנץ  של  האמיתי  החלום 
בממשלה  ביטחון  שר  להיות 
עם  נתניהו  בראשות  צרה 

החרדים והמשיחיים".

בפעם השישית: רון 
קובי נכשל בהעברת 

התקציב בטבריה
חבר ממפלגתו של קובי בחר להימנע ולא לתמוך בתקציב

מ‡: ח. פרנ˜ל
ראש  של  נוסף  נסיון 
לה־ קובי  רון  עיריית טבריה 
העירוני  התקציב  את  עביר 
נכשל אתמול כשלרא־ בעיר 
קיבל את  לא  קובי אף  שונה 
חברי  של  המלאה  תמיכתם 

מפלגתו.

כשבועיים  לפני  כזכור, 
קובי  רון  טבריה  העיר  ראש 
נגד  לבג"ץ  משך את עתירתו 
בע־ דרעי.  אריה  הפנים  שר 
את  למנוע  קובי  דרש  תירה 
להשיב  הפנים  שר  החלטת 
מועצת  חברי  את  לכהונתם 
לאחר  שפוזרה  טבריה  העיר 

שתקציב העיר לא אושר שוב 
המליצו  בג''ץ  שופטי  ושוב. 
העתירה.  את  למחוק  לקובי 
"לטובת העיר טבריה לא נוכל 
לקבל את העתירה. יהיה בזה 
צעד בונה אמון לקראת חברי 
השופטת  אמרה  המועצה", 

דפנה ברק ארז.
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פרץ: "הקלטות נתניהו 
מבישות. מדובר באיבוד 

עשתונות מוחלט"
נשיאת מועצת הכבלים: "נדהמתי ונבהלתי. זה לא בסמכותו של נתניהו"

מ‡: ח. פרנ˜ל
את  פספסו  לא  בשמאל 
ההזדמנות לתקוף את נתניהו על 
בחדשות  שפורסמו  ההקלטות 
יו''ר  אמר  ב'  לרשת  בראיון   .13
"ראש  כי  פרץ  עמיר  העבודה 
ממשלה שלא מצליח לשמור על 
קשה  קרא,  איוב  מול  רוח  קור 
לשמור  יוכל  שהוא  להאמין  לי 
על קור רוח כשתהיה לו מערכה 
לד־ בצפון".  או  בדרום  כוללת 
מבישה,  ב"הקלטה  מדובר  בריו 
פרץ  מוחלט".  עשתונות  אובדן 
יצא  הממשלה  "ראש  כי  הוסיף 
בנו־ טיפל  הוא  כי  מכליו  כאן 
שאים אולי הרגישים ביותר שלו 
על  להשתלט  אפשר  איך  של 
לה־ אפשר  איך  של  התקשורת. 
החופשית  התקשורת  את  קטין 
הנשל־ התקשורת  את  ולהגדיל 
אף  העבודה  יו''ר  ידיו".  על  טת 
קישר בין ההקלטות להשתלחות 
של נתניהו בכתב המשפטים של 
כי  וטען  פלג,  גיא   ,12 חדשות 
"אני לא אחד שמפונק בתקשו־
רת. כשיש לה יכולת והזדמנות, 
ציפורניהם  את  בי  נועצים  הם 
אבל  משמעותית.  הכי  בצורה 
שיפגעו  אסכים  לא  לעולם  אני 
בתקשורת, אני אלחם בכל כוחי 
הישראלית  שהתקשורת  כדי 
זה  חופשית.  תקשורת  תישאר 
ביותר  החשובים  הכלים  אחד 

להגן על אזרחי ישראל".
לשע־ העליון  שופטת  גם 
כיום  המכהנת  דורנר,  דליה  בר, 
העיתונות,  מועצת  כנשיאת 
הגיבה להקלטות ואמרה: "נדה־

מתי ונבהלתי. אני מבינה שראש 
 20 שערוץ  מעוניין  הממשלה 
ישדר חדשות, אבל אין לו שום 
סמכות, אלא למועצה". לדבריה, 
"הפיזור שהוא הציע למועצה זה 
כל  שימוש בסמכותו לרעה. לא 
יכולה  היא  רוצה  שממשלה  מה 
להתייעץ  צריך  הוא   - להשיג 

משפטית".
הנ־ צחי  השר  לעומתם, 
ראש  את  גיבה  מהליכוד  גבי 
הממשלה והסביר: "נתניהו נושא 
השרים  תפקוד  של  באחריות 

היה  ההקשר  המשרדים.  בכל 
מאמצים  על  חד-משמעי  זעם 
בוטים שהיו להביא לסגירתו של 
ערוץ 20, כבשת הרש. זה לגיטי־
מי. יש לנו ראש ממשלה פייטר 
ממשלה  ראש  גם  אנושי.  וגם 
שהוא  מה  על  להיאבק  רשאי 
מרגיש כעוול יום-יומי. אני מבין 
שדה  משפט  לו  עושים  אותו. 
הנ־ לדברי  בחדשות".  לילה  כל 
גבי, "היועץ המשפטי לממשלה 
באילו  מדוייק  באופן  הגדיר 
תחומים בעולם התקשורת ראש 
הממשלה מנוע מלעסוק, זה לא 
כי  הוסיף  השר  באיסור".  כלול 
"מי שהדליף את ההקלטות בסך 
הכל חיזק את העמדה של המח־

נה הלאומי".

נשיאת העליון: יש 
הפועלים באופן שיטתי 
להציג את פגמיה של 

הרשות השופטת
מ‡: ח. פרנ˜ל

העליון  המשפט  בית  נשיאת 
(שלישי)  אתמול  אמרה  חיות  אסתר 
השנתית  המשפט  בוועידת  בנאומה 
גו־ ישנם  כי  הדין  עורכי  לשכת  של 
להציג  שיטתי  באופן  הדואגים  רמים 
השופטת,  הרשות  של  פגמיה  את 
ממניעים שונים. חיות הוסיפה ואמרה 
כי "יש אפילו מי שמרחיקים לכת ומ־
שופ־ כאילו  הרושם  את  ליצור  נסים 

טות ושופטי ישראל אינם אלא חבורה 
מנומנמת שליבם גס במצוקות אנוש".  
שמ־ מאחר  כי  טענה  הנשיאה 
נוהגת  היא  בחירות  בתקופת  דובר 
יתפרשו  "שמא  בנאומה  באיפוק 

כסטייה  וייתפסו  כהלכה  שלא  דבריי 
בה  מחויבים  שאנו  הניטרליות  מן 
לבי־ התייחסה  גם  חיות  כשופטים". 
המש־ מערכת  כלפי  המופנית  קורת 
הפועלת  מערכת  שככל  "כמובן,  פט: 
איננו  אנחנו  גם  כאלה,  גודל  בסדרי 
אנו  אך  ומתקלות.  מטעויות  חפים 
משתדלים לעשות כל הניתן על מנת 

להתמודד איתן".
אוחנה  אמיר  המשפטים  שר 
בוועידה  נאומו  בפתח  לחיות  הגיב 
ואמר: "אל לנו להיבהל מקריאות קץ 
קצת  כשיש  פעם  בכל  הדמוקרטיה 
הימנעות  כי  הוסיף  אוחנה  ביקורת". 
הדרך  היא  השופטת  הרשות  מלבקר 

הבטוחה להחלשתה.

לבעלי מייל 

בלבד, לחצו 

כאןכאן

mailto:s@shaharit.com
https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
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פרץ: "הקלטות נתניהו 
מבישות. מדובר באיבוד 

עשתונות מוחלט"
נשיאת מועצת הכבלים: "נדהמתי ונבהלתי. זה לא בסמכותו של נתניהו"

מ‡: ח. פרנ˜ל
את  פספסו  לא  בשמאל 
ההזדמנות לתקוף את נתניהו על 
בחדשות  שפורסמו  ההקלטות 
יו''ר  אמר  ב'  לרשת  בראיון   .13
"ראש  כי  פרץ  עמיר  העבודה 
ממשלה שלא מצליח לשמור על 
קשה  קרא,  איוב  מול  רוח  קור 
לשמור  יוכל  שהוא  להאמין  לי 
על קור רוח כשתהיה לו מערכה 
לד־ בצפון".  או  בדרום  כוללת 
מבישה,  ב"הקלטה  מדובר  בריו 
פרץ  מוחלט".  עשתונות  אובדן 
יצא  הממשלה  "ראש  כי  הוסיף 
בנו־ טיפל  הוא  כי  מכליו  כאן 
שאים אולי הרגישים ביותר שלו 
על  להשתלט  אפשר  איך  של 
לה־ אפשר  איך  של  התקשורת. 
החופשית  התקשורת  את  קטין 
הנשל־ התקשורת  את  ולהגדיל 
אף  העבודה  יו''ר  ידיו".  על  טת 
קישר בין ההקלטות להשתלחות 
של נתניהו בכתב המשפטים של 
כי  וטען  פלג,  גיא   ,12 חדשות 
"אני לא אחד שמפונק בתקשו־
רת. כשיש לה יכולת והזדמנות, 
ציפורניהם  את  בי  נועצים  הם 
אבל  משמעותית.  הכי  בצורה 
שיפגעו  אסכים  לא  לעולם  אני 
בתקשורת, אני אלחם בכל כוחי 
הישראלית  שהתקשורת  כדי 
זה  חופשית.  תקשורת  תישאר 
ביותר  החשובים  הכלים  אחד 

להגן על אזרחי ישראל".
לשע־ העליון  שופטת  גם 
כיום  המכהנת  דורנר,  דליה  בר, 
העיתונות,  מועצת  כנשיאת 
הגיבה להקלטות ואמרה: "נדה־

מתי ונבהלתי. אני מבינה שראש 
 20 שערוץ  מעוניין  הממשלה 
ישדר חדשות, אבל אין לו שום 
סמכות, אלא למועצה". לדבריה, 
"הפיזור שהוא הציע למועצה זה 
כל  שימוש בסמכותו לרעה. לא 
יכולה  היא  רוצה  שממשלה  מה 
להתייעץ  צריך  הוא   - להשיג 

משפטית".
הנ־ צחי  השר  לעומתם, 

ראש  את  גיבה  מהליכוד  גבי 
הממשלה והסביר: "נתניהו נושא 
השרים  תפקוד  של  באחריות 

היה  ההקשר  המשרדים.  בכל 
מאמצים  על  חד-משמעי  זעם 
בוטים שהיו להביא לסגירתו של 
ערוץ 20, כבשת הרש. זה לגיטי־
מי. יש לנו ראש ממשלה פייטר 
ממשלה  ראש  גם  אנושי.  וגם 
שהוא  מה  על  להיאבק  רשאי 
מרגיש כעוול יום-יומי. אני מבין 
שדה  משפט  לו  עושים  אותו. 
הנ־ לדברי  בחדשות".  לילה  כל 
גבי, "היועץ המשפטי לממשלה 
באילו  מדוייק  באופן  הגדיר 
תחומים בעולם התקשורת ראש 
הממשלה מנוע מלעסוק, זה לא 
כי  הוסיף  השר  באיסור".  כלול 
"מי שהדליף את ההקלטות בסך 
הכל חיזק את העמדה של המח־

נה הלאומי".

נשיאת העליון: יש 
הפועלים באופן שיטתי 
להציג את פגמיה של 

הרשות השופטת
מ‡: ח. פרנ˜ל

העליון  המשפט  בית  נשיאת 
(שלישי)  אתמול  אמרה  חיות  אסתר 
השנתית  המשפט  בוועידת  בנאומה 
גו־ ישנם  כי  הדין  עורכי  לשכת  של 
להציג  שיטתי  באופן  הדואגים  רמים 
השופטת,  הרשות  של  פגמיה  את 
ממניעים שונים. חיות הוסיפה ואמרה 
כי "יש אפילו מי שמרחיקים לכת ומ־
שופ־ כאילו  הרושם  את  ליצור  נסים 
טות ושופטי ישראל אינם אלא חבורה 
מנומנמת שליבם גס במצוקות אנוש".  
שמ־ מאחר  כי  טענה  הנשיאה 
נוהגת  היא  בחירות  בתקופת  דובר 
יתפרשו  "שמא  בנאומה  באיפוק 

כסטייה  וייתפסו  כהלכה  שלא  דבריי 
בה  מחויבים  שאנו  הניטרליות  מן 
לבי־ התייחסה  גם  חיות  כשופטים". 
המש־ מערכת  כלפי  המופנית  קורת 
הפועלת  מערכת  שככל  "כמובן,  פט: 
איננו  אנחנו  גם  כאלה,  גודל  בסדרי 
אנו  אך  ומתקלות.  מטעויות  חפים 
משתדלים לעשות כל הניתן על מנת 

להתמודד איתן".
אוחנה  אמיר  המשפטים  שר 
בוועידה  נאומו  בפתח  לחיות  הגיב 
ואמר: "אל לנו להיבהל מקריאות קץ 
קצת  כשיש  פעם  בכל  הדמוקרטיה 
הימנעות  כי  הוסיף  אוחנה  ביקורת". 
הדרך  היא  השופטת  הרשות  מלבקר 

הבטוחה להחלשתה.

לבעלי מייל 

בלבד, לחצו 

כאןכאן

http://bit.ly/2luRUnu-milabifula
mailto:milabifula@gmail.com
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בשל "אילוצי לוח זמנים"

נתניהו 
ביטל את 
ביקורו 

המתוכנן 
בהודו 

הביקור נדחה לאחרי הבחירות 
◆ נתניהו בישיבת הממשלה: 

"נעשים מאמצים לקיים מפגש 
בין ארה''ב ורוסיה בישראל 

בנושא הוצאת איראן מסוריה"

מ‡: ח. פרנ˜ל
ראש הממשלה 
ביטל  נתניהו  בנימין 
הי־ בן  הביקור  את 
שתו־ בהודו,  ממה 
בש־ להתקיים  כנן 
בהודעה  הבא.  בוע 
לשכתו  שפרסמה 
נאמר  נתניהו  של 
הממשלה  ראש  כי 
עמיתו  עם  שוחח 
מודי  נרנדרה  ההודי 
סיכמו  השניים  וכי 
לו־ אילוצי  בשל  כי 
הביקור  זמנים,  חות 
הב־ לאחר  יתקיים 

חירות.
מדובר  כזכור, 
השנה  שני  בביקור 
הממשלה  ראש  של 
להתקיים  שתוכנן 
בהודו ובוטל. ביקורו 
להת־ תוכנן  הקודם 
חודש  באמצע  קיים 

פברואר, חודש וחצי 
הבחי־ מערכת  לפני 

רות הקודמת.
בתוך כך, במה־
לך ישיבת הממשלה 
בל־ הבוקר  שכינס 
ראש  הצהיר  שכתו, 
בימים  כי  הממשלה 
מאמץ  מתקיים  אלו 
בי־ מפגש  לקיים 
בה־ נוסף  לטרלי 
רוסיה,  שתתפות 
ויש־ הברית  ארצות 
ראל בירושלים, כדי 
להמשיך לדון בעניין 
מסו־ איראן  הוצאת 
ריה. ראש הממשלה 
"נמ־ הוסיף:  נתניהו 
כל  את  לעשות  שיך 
המדיניים,  הצעדים 
המו־ הביטחוניים, 
והמבצ־ דיעיניים 
עיים כדי להשיג את 

היעדים שהצבתי".

בעקבות חשיפת ישראל: 

איראן סירבה לדרישת סבא"א
מ‡ ‡ברהם ויסמן

ג'ורנל", חושף  העיתון האמריקני "וול סטריט 
כי איראן מסרבת לפניותיה של סוכנות הגרעין הבינ־
לאומית, סבא"א, הדורשת ממנה לחשוף מידע הנוגע 
לפרטים שחשף ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר 

חשיפת "מסמכי הגרעין" האיראנים.
גורמים ששוחחו עם העיתון אמרו כי יש חשש 
שאיראן מנסה למנוע בירור מעמיק של היקף פעי־

לותה הגרעינית. 
מתמקד  לסבא"א  איראן  בין  הדעות  חילוקי 

באתר בטורוזבאד, שאותו חשף נתניהו לפני כשנה. 
הראשו־ בפעם  "מדובר  כי  נאמר  אתמול  בדיווח 
של  הפיקוח  עם  פעולה  לשתף  מסרבת  שאיראן  נה 
סבא"א מאז כניסתו לתוקף של הסכם הגרעין בינואר 

.2016

שו־ הבינלאומי  בארגון  כי  עוד,  צייד  העיתון 
קלים כיצד להתייחס לאיראן והאם לגנותה או לא, 
כאשר לכל צד יש תומכים. לאחר וויכוח בין הצדדים 
הוחלט שלא לגנות את איראן על ההפרה של ההס־

כם. 
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סערת הקלטות נתניהו

שר התקשורת לשעבר מכחיש 
שהוא הדליף את ההקלטות
לדבריו: "לא אעשה משהו שיפגע בי. מוכן לעבור פוליגרף"

מ‡: ח. פרנ˜ל
לשע־ התקשורת  שר 
אתמול  מכחיש  קרא  איוב  בר 
שהדליף  זה  הוא  כי  (שלישי) 
בינו  השיחות  הקלטות  את 
שנחש־ הממשלה  ראש  לבין 
רשע  "גורם    .13 בחדשות  פו 
הקליט אותנו. היו עוד גורמים 
בשיחה, אני לא זוכר מי", טען 
"עכ־ ב',  לרשת  בראיון  קרא 
לפוליגרף  נוסע  מפה  אני  שיו 
לכל  עצמי  ומעמיד  צריך  אם 
"בכלל,  הכריז.  הוא  חקירה", 
חקי־ שתתקיים  מאוד  אשמח 
ול־ אחת  שתמצא  מקיפה  רה 
כל  נגד  החפרפרת  את  תמיד 

המערכת".
זעם  הביע  לשעבר  השר 
ואמר:  ההקלטות  הדלפת  על 
"אני לא אלך להביא הקלטות 

שפוגעות בי. הפגיעה היא בי, 
נהנה מזה.  ראש הממשלה רק 
אני  נסתר.  דבר  שום  לי  אין 
שוקל את צעדיי בעניין הזה". 
הטון התקיף  על  הגן  אף  קרא 
בהק־ מדבר  נתניהו  נשמע  בו 
שמי  לליבו  מבין  "אני  לטות. 
שעשו לו תרגילים יש לו כעס 
לא  "איש  אמר.  כלפיהם", 
האמין אז שאפשר להציל את 
ערוץ 20. לראש הממשלה היה 
ייסגרו  לא  שבתקופתו  חשוב 
 .20 ערוץ  שלא  בטח  ערוצים, 
פיטורים,  מכתבי  שלחו  כבר 

והוא  שלו  הלחץ  את  הבנתי 
לפעול.  מוחלט  גיבוי  לי  נתן 
ערוץ  את  שהצלנו  שמח  אני 
חשוב  היה  זה  כי  בגיבויו,   20
למחנה  גדול  דבר  עשינו  לו. 
את  שתרמתי  מקווה  הלאומי. 

חלקי כשר שהוא לא בובה".
חבר  אמר  יותר  מוקדם 
מהליכוד  זוהר  מיקי  הכנסת 
ההקלטות  את  שמסר  "מי  כי 
צריך להתבייש", והוסיף: "אני 
מאוד  אבל  קרא,  שזה  חושב 
בפוליטי־ טועה.  שאני  מקווה 
קה יש גם מושג כזה של כפיות 
טובה. אם הוא בחר בגלל כש־
לפגוע  לנסות  בפריימריז  לונו 
בנתניהו - הוא בא לקלל ויצא 
מברך, כי כל מה ששמעו בה־
קלטות זה איך ראש הממשלה 
 ,20 ערוץ  את  להציל  נלחם 

כבשת הרש".

בכירים בכחול לבן: אין 
לנו בעיה אם העבודה לא 
תעבור את אחוז החסימה

לפי הדיווח, בכחול לבן סימנו מטרה להיות המפלגה הגדולה ביותר 
◆ בעבודה הגיבו: כחול לבן – בועה בלי ערכים

מ‡: ח. פרנ˜ל
בכירים בכחול לבן אמרו 
אתמול (שלישי)  כי מבחינתם 
העבודה  שמפלגת  בעיה  אין 
החסימה  אחוז  את  תעבור  לא 
לדברי  הקרובות.  בבחירות 
הבכירים, דבר כזה, אם יקרה, 
לכ־ טוב  דבר  אפילו  יהיה 
על  המאבק  במסגרת  לבן  חול 

שאלת המפלגה הגדולה.
שבמ־ מרמזים  הדברים 
שמת־ הקולות  שתיית  סגרת 
כננות שתי המפלגות הגדולות 
הבחי־ שלפני  האחרון  בשבוע 
רות, כל אחת בתוך הגוש שלה, 
החסם  את  הסירה  לבן  כחול 
שאומר שלא לשתות יותר מדי 
מפלגה  להפיל  לא  כדי  קולות 
החסי־ לאחוז  מתחת  מהגוש 
מה. בכחול לבן סימנו כמטרה 
סוגיית  את  בבחירות  היחידה 
להיות  והרצון  המפלגה  גודל 
גם  ביותר,  הגדולה  המפלגה 
אם זה אומר שאחת ממפלגות 
לאחוז  מתחת  תיפול  הגוש 

החסימה. 
שלח  עפר  הכנסת  חבר 

לדיווח  התייחס  לבן  מכחול 
בראיון לרשת ב' ואמר כי "כל 
שולטים  אנחנו  כאילו  הראיה 
ויודעים  בברז ומסובבים אותו 
בדיוק כמה יהיה למפלגת הע־
כזו.  חיה  אין  ומתכננים,  בודה 
קמפיין  חיי  בימי  ראיתי  לא 
שעשי־ אמרו  קולות.  שתיית 
הקודמת.  בפעם  גם  זה  את  נו 
כשהוא  הבוחר  של  ההצבעה 
מי  אלטרנטיבה  על  מסתכל 
מנדט  שתקבל  המפלגה  תהיה 
רו־ אנחנו  זה  ולמען  מהנשיא 
הגדולה.  המפלגה  להיות  צים 
בשאלה  מתערבים  לא  אנחנו 
למפלגות  יהיו  מנדטים  כמה 

אחרות".
העבודה-גשר,  חברת 
כי  אמרה  אבקסיס  לוי  אורלי 
להצבעות  זקוקה  לבן  כחול 
על  וימליצו  לנשיא  שיגיעו 
מועמד. "זו עוד טעות בקמפיין 
שלהם, אבל אם מישהו חושב 
לשתות  ניסו  לא  הם  כה  שעד 
אז  הקטנות  המפלגות  את 
הוא תמים או שהוא לא מבין. 
היחי־ להיות  שלהם  המטרה 
שאנחנו  הצהרנו  בפסגה.  דים 

האינטרס  גנץ.  על  ממליצים 
שלהם שכמה שיותר ממליצים 
ימליצו  מפלגות  שיותר  מכמה 

עליו".
אמרו  בעבודה  בכירים 
לבן  "כחול  לדיווח:  בתגובה 
מתנהגים כמו חברה למשקאות 
ומ־ בבוחרים  שמזלזלת  קלים 
תנהגת אליהם בהתנשאות. הם 
העבודה  שמצביעי  שוכחים 
ער־ אנשים  הם  לדורותיהם 
כיים עם אידיאולוגיה ולא מיץ 
פטל שניתן לשתות על הדרך". 
כי  הוסיפו  בעבודה  הבכירים 
העבודה  מצביעי  "לאחרונה 
בהמוניהם  חוזרים  לדורותיהם 
שכחול  יודעים  הם  כי  הביתה 
לבן היא בועה ללא ערכים ורק 
תביא  גשר  העבודה  הצלחת 
העבודה  נתניהו.  להחלפת 
צבעה מאות אלפים מתומכיה 
לכ־ הקודמת  בפעם  שהצביעו 
להסתער  ומתכוונת  לבן  חול 
צעירים  מאות  עם  בקמפיין 
לנו  יש  שלנו.  המצביעים  על 
אנחנו  ומוכנה,  ערוכה  תכנית 
לא נאפשר לכחול לבן להקים 

ממשלת ימין עם סמוטריץ".

7יום רביעי ד' אלול תשע"ט 04/09/2019
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http://bit.ly/2WdMVIp-kivun-mechina
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0733-74-70 להצטרפות 
התקשרו

4150605@gmail.com

ההההזזזכככככותתתת לקבל הלוואה של 240,000 

ההההזזזככככותתתת לקבל פריסה ליותר מ-150 תשלומים

ההההזזזככככוותתתת לקבל מענק בסך 38,400 

ההההזזזזככככוותתתת להיות שותפים בהקמת עשרות אלפי בתים בישראל

ההההזזזזככככוותתתתת להיות חברים בגמ"ח הוותיק המבוסס והאמין בציבור החרדי

ההההזזזזכככוותתתתת להיות חברים בגמ"ח הכי נקי ומהודר מחשש ריבית בפיקוח צמוד

החובה היחידה להזדרז להצטרף לפני גיל 3

מסלול
מס'
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

חודשי
תרומה 

סכום כולל 
של התרומה

סך הלואה
החזר 
חודשי

מענק

ת
ב
ח

ר
מו

ה 
ס

רי
פ

1₪ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪ 32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,400

ל ההההזזזכככככותתתת

30

דרעי: יש 
אפשרות 
להקים 

ממשלה 
עם כחול 

לבן, במידה 
וייפרדו 
מלפיד

דרעי הוסיף כי חברי הכנסת 
מש''ס נאמנים לנתניהו יותר 

מחברי הליכוד

מ‡: ח. פרנ˜ל
הרב  הפנים  שר 
את־ אמר  דרעי  אריה 
אבן  הנחת  בטקס  מול 
הפינה בשכונה חדשה 
שלו־ אם  כי  בנתיבות 
לבן,  כחול  בכירי  שת 
יעלון  בוגי  גנץ,  בני 
ייפרדו  אשכנזי  וגבי 
נתניהו  ישיג  מלפיד, 
ללא  גם   61 של  רוב 
ליברמן. דרעי אף טען 
כי חברי הכנסת מש''ס 
יותר  לנתניהו  נאמנים 
בעצ־ הליכוד  מחברי 
הממשלה  "ראש  מם. 
יודע  נתניהו  ביבי 
יודע  שאני  מה  את 
ממני,  טוב  פחות  לא 
הכנ־ וחברי  שש"ס 
לו  נאמנים  שלה  סת 
את  להמשיך  ודואגים 
שלטונו לא פחות ואף 
מחבריו  מחלק  יותר 
הוא  נכון,  בליכוד. 
'להתחיל  לומר  מחויב 
אבל  מחל',  להצביע 
אין לי ספק שתהיה לו 
שמחה גדולה כשיראה 
אמר  מחוזקת",  ש"ס 

דרעי.
כי  הוסיף  דרעי 
שראש  משוכנע  "אני 
את  יקבל  הממשלה 
שוב  מהנשיא  המנדט 
נקים  להקים ממשלה. 
ממשלה יהודית ימנית 
ישראל  מסורת  עם 
שאחרי  משוכנע  ואני 
הממשלה  את  שנקים 
ובוגי  אשכנזי  גנץ  הזו 
מלפיד  ייפרדו  יעלון 
הטעות  את  ויתקנו 
אותם.  ונקבל  שעשו 
וכך  בזה  משוכנע  אני 
הבחירות  לגבי  יהיה". 

אמר  אז  הקודמות, 
נתניהו  כי  דרעי  השר 
כי  אמר  טובה,  כפוי 
אימנע  אני  "הפעם 

מזה בשלב זה".

התייחס  דרעי 
שפו־ להקלטות  גם 
 12 בחדשות  רסמו 
כי  דרעי  אמר  בהם 
בכירים בליכוד הציעו 
לו להקים ממשלה בלי 
אמרתי  "לא  נתניהו: 
שפנו אליי להדיח את 
פנו  הממשלה.  ראש 
שהכנסת  ביום  אליי 
עמדה לפזר את עצמה 
למה  לבדוק  וניסו 
לפזר את הכנסת, בוא 
אחר  שמישהו  ננסה 
הממשלה  את  ירכיב 
יפעל  האם  כשנשאל 
שפעל,  כפי  שוב 
ויוביל לבחירות בפעם 
נתניהו  אם  השלישית 
להרכיב  יצליח  לא 
דרעי:  אמר  ממשלה, 
לדבר  רוצה  לא  "אני 
היפות־ מצבים  על 
משוכנע  אני  טיים. 
המ־ את  יקבל  שהוא 
ונמשיך  מהנשיא  נדט 

לשמור עליו".

משרד המשפטים: נתניהו לא פעל בניגוד לחוק
מ‡: ח. פרנ˜ל

משרד המשפטים פרסם בצהריים (שלי־
בהם  ההקלטות  חשיפת  בעקבות  הבהרה  שי) 
לקדם  התקשורת  שר  על  לוחץ  נשמע  נתניהו 
את ערוץ 20 מהמשרד נמסר כי "גם לאחר הת־
כי  הובהר  התקשורת,  כשר  מתפקידו  פטרותו 
נתניהו  מתוקף תפקידו כראש הממשלה, רשאי 

הממשלה  למשרדי  הנוגעים  בעניינים  לעסוק 
עצם  וכי  התקשורת,  משרד  לרבות  השונים, 
כשר התקשורת  עוד  מכהן  אינו  העובדה שהוא 
התקשורת  בתחום  מעורבותו  את  שוללת  אינה 
זו  מעורבות  כי  "מובן  הממשלה  כראש  בכובעו 
כפופה לאיסור על פעולה בניגוד עניינים", צוין, 
"הסדרי ניגוד העניינים שגובשו עבור מר נתניהו 

כשר תקשורת עדיין עומד בתקפם, שעה שראש 
הממשלה עוסק בנושאי משרד התקשורת. כמו 
כן, נוכח רגישות העניין, הובהר לראש הממשלה 
בנושא,  נמסרו  שכבר  הדעת  לחוות  בהמשך  כי 
על  המשפיעים  בנושאים  מלטפל  להימנע  עליו 
וכי  אישית,  חברות  קשרי  עמו  שמקיימים  מי 
לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  להתייעץ  עליו 

במקרים שבהם הטיפול בתחום התקשורת כרוך 
כי  נכתב  הדברים  בסוף  אלו  מעין  נושאים  עם 
"מעבר לאמור, אין בדעתנו להתייחס כרגע לתו־
כנו של הפרסום אמש בנוגע להקלטות השיחות 
בין רה"מ לבין שר התקשורת דאז, איוב קרא". 
ייבחן במשרד המ־ והנושא  כי במידה  יש לציין 

שפטים - יהיה זה ככל הנראה לאחר הבחירות
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נשיא איראן הציב אולטימטום 
בפני האירופאים: רכשו נפט 

איראני עד ה-6 בספטמבר
צרפת ואיראן פועלות לאפשר לאיראן קו אשראי שעמו תנסה 

הרפובליקה האסלאמית לעקוף את הסנקציות האמריקניות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא איראן, חסן רוחאני, 
אולטי־ האירופאים  בפני  הציב 
מטום שלפיו על מדינות אירופה 
לרכוש נפט איראני עד לתאריך 
ה-6 בספטמבר. נשיא איראן רו־
חאני אמר כי הציב את האולטי־

מטום בפני האירופאים, במהלך 
הפרלמנט  במג'לס,  שנשא  נאום 

האיראני.
בספטמבר  ה-6  תאריך 
הינו תאריך היעד השלישי להמ־
האירא־ המחויבות  הפחתת  שך 
נית מהסכם הגרעין שנחתם בין 

המעצמות לאיראן ב-2015. 

בצרפת  כי  דווח  אתמול 
אינטנסיביות  שיחות  נערכות 
לשליחים  מקרון  הנשיא  בין 
לה־ המנסים  איראן  מממשלת 
אשראי  קו  מתן  על  להסכם  גיע 
מנת  על  גדול  בסכום  לאיראן 
הסנקציות  את  ולעקוף  לנסות 

של ארה"ב.

מזכ"ל חיזבאללה 
נסראללה: מהיום אין 

יותר קווים אדומים
לדבריו, ישראל ניסתה לרמות את ארגונו עם יעדי דמה שהציבה באזור הגבול

מ‡ ‡ברהם ויסמן
חי־ הטרור  ארגון  מזכ"ל 
אמר  נסראללה,  חסן  זבאללה, 
בנאום שנשא בשעות הערב של 
יום שני, זמן קצר לאחר העימות 
בין ארגונו לצה"ל, כי מהיום אין 

עוד קווים אדומים. 
כל  נותקף,  "אם  לדבריו, 

היישובים והכוחות על הכוונת".
נסרא־ אמר  שנשא  בנאום 
ללה: "מהנאום שלי ביום ראשון 
שעבר ועד אתמול זה היה עונש 
מזכ"ל  אמר  האויב",  בעבור 
לדרי־ התייחסותו  תוך  הארגון 
בהמשך  בישראל.  ששררה  כות 
"אנחנו מדברים  אמר נסראללה: 
מימדים  עם  מורכבת  פעולה  על 
מהיום  ופסיכולוגיים.  מורליים 

הראשון צה"ל התפנה מהגבול."
עוד אמר כי, ישראל ניסתה 

יעדים מדומיינים,  בגבול  להציב 
יעד  באיזה  אנחנו החלטנו  "אבל 
הכי  הדבר  בו.  ופגענו  לפגוע 
למ־ הושלמה  שהפעולה  חשוב 
רות כל האיומים של ישראל. אף 
התערער  לא  בחיזבאללה  אחד 
הת־ לא  הלבנונים  הבכירים  וגם 

ערערו".
במהלך נאומו התייחס נס־
נתניהו  הממשלה  לראש  ראללה 

את  לשנות  ניסה  "נתניהו  ואמר: 
אותה  קיבענו  ואנחנו  המשוואה 
ונתנו לה כוח הרתעה נוסף. עבר־
נו מתגובה בשטח "לבנוני כבוש" 
זה  כבוש".  "פלסטיני  לשטח 
חדש. מעתה אם ישראל תתקוף, 
לאורך  והכוחות  היישובים  כל 
הגבול יהיו על הכוונת שלנו. שננו 
לנו  אין  מהיום  הזה  את המשפט 

יותר קווים אדומים", הוסיף. 

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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בין ארגונו לצה"ל, כי מהיום אין 

עוד קווים אדומים. 
כל  נותקף,  "אם  לדבריו, 

היישובים והכוחות על הכוונת".
נסרא־ אמר  שנשא  בנאום 
ללה: "מהנאום שלי ביום ראשון 
שעבר ועד אתמול זה היה עונש 
מזכ"ל  אמר  האויב",  בעבור 
לדרי־ התייחסותו  תוך  הארגון 
בהמשך  בישראל.  ששררה  כות 
"אנחנו מדברים  אמר נסראללה: 
מימדים  עם  מורכבת  פעולה  על 
מהיום  ופסיכולוגיים.  מורליים 

הראשון צה"ל התפנה מהגבול."
עוד אמר כי, ישראל ניסתה 

יעדים מדומיינים,  בגבול  להציב 
יעד  באיזה  אנחנו החלטנו  "אבל 
הכי  הדבר  בו.  ופגענו  לפגוע 
למ־ הושלמה  שהפעולה  חשוב 
רות כל האיומים של ישראל. אף 
התערער  לא  בחיזבאללה  אחד 
הת־ לא  הלבנונים  הבכירים  וגם 

ערערו".
במהלך נאומו התייחס נס־
נתניהו  הממשלה  לראש  ראללה 

את  לשנות  ניסה  "נתניהו  ואמר: 
אותה  קיבענו  ואנחנו  המשוואה 
ונתנו לה כוח הרתעה נוסף. עבר־
נו מתגובה בשטח "לבנוני כבוש" 
זה  כבוש".  "פלסטיני  לשטח 
חדש. מעתה אם ישראל תתקוף, 
לאורך  והכוחות  היישובים  כל 
הגבול יהיו על הכוונת שלנו. שננו 
לנו  אין  מהיום  הזה  את המשפט 

יותר קווים אדומים", הוסיף. 
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מכה נוספת לחיזבאללה: 

ברזיל שוקלת להכריז על 
הארגון כארגון טרור  

ברזיל מעוניינת לחזק את קשריה עם ארה"ב, ולמטרה זו שוקלת 
להכריז על חיזבאללה כארגון טרור

מ‡ ‡ברהם ויסמן
על  להכריז  שוקלת  ברזיל 
ארגון  כעל  חיזבאללה  ארגון 
של  הרצון  במסגרת  זאת  טרור. 
המדינה הדרום-אמריקנית לחזק 
את קשריה עם ארה"ב, אשר נא־
הפוע־ ובארגונים  באיראן  בקת 
לים תחתיה ברחבי העולם, בהם 

ארגון חיזבאללה הלבנוני. 
ידי  על  נשקל  המהלך 
מחלו־ בצל  הבריזלאי,  הממשל 
גור־ בין  בסוגיה  ששוררות  קות 

מים שונים במדינה. 
דיווחים  לפי  זאת,  עם 
בעניין  ההכרזה  הענק,  במדינת 
טרם  קצר  זמן  להתרחש  צפויה 
ביקורו המתוכנן של נשיא ברזיל, 

האמירויות  באיחוד  בולסנורו, 
המת־ מדינות  שתי  ובסעודיה, 
של  לפעילות  בחריפות  נגדות 

חיזבאללה.
לגבי  הברזילאי  החוק 
ומוגבל  מעורפל  טרור   הגדרת 
מתייחס לפיגועים ולא לקבוצות 
תהליך  על  המקשה  דבר  טרור 

ההכרזה.

יבנה: ילד נפצע קשה 
בנפילה מהקומה השישית 

מחקירת הורי הילד, שנפל מקומה 6 בבניין ביבנה, עלה כי לא היו 
בבית בעת האירוע ◆ שכן סיפר כי המעקה במרפסת, ממנה נפל הילד, 

בגובה של כמטר וחצי: " צריך לטפס בשביל ליפול״

מ‡: מ. יו„
את־ נפצע  עשר  בן  ילד 
מול קשה לאחר שנפל מהקומה 
ביבנה.  מגורים  בבניין  השישית 
קפלן  החולים  לבית  פונה  הוא 
ברחובות. הורי הילד נחקרו במ־
שטרה ומחקירתם עלה כי הם לא 

היו בבית בעת המקרה.
סיפר  סמוך  מבניין  שכן 
הילד  את  שראה  חדשות  לכאן 
״יש־ ונופל:  המעקה  על  מטפס 
משהו  וראיתי  במרפסת  בתי 
חזקה  מכה  בום,  ושמעתי  נופל 
ילד  ראיתי  התרוממתי  בקרקע. 
על הרצפה אשתי הזעיקה עזרה 
לידו,  שהיה  הראשון  והייתי 
הוא היה בהכרה ונשם. הוא ילד 
גבוה,  במרפסת  המעקה  שקט. 
לטפס  צריך  וחצי.  מטר  בערך 

בשביל ליפול״.
חירום  רפואת  חובשת 

יעל מלוקה סי־ דוד אדום  במגן 
ראיתי  למקום  ״כשהגעתי  פרה: 
לכניסת  סמוך  בחצר  שוכב  ילד 
סיפ־ ואזרחים  המגורים,  בניין 
כמה  של  מגובה  נפל  שהוא  רו 
החובשים  עם  ביצעתי  קומות. 

הוא  רפואיות,  בדיקות  האחרים 
מפגי־ וסבל  הכרה  מחוסר  היה 
אותו  העלנו  מערכתית.  רב  עה 
נמרץ  הטיפול  לניידת  במהירות 
החולים  לבית  אותו  ופינינו 

כשהוא במצב קשה״.

צה"ל חשף:

חיזבאללה הקים מפעל טילים 
מדויקים חדש בלבנון

מטרת המפעל - ייצור יכולת פגיעה בדיוק של עשרה מטרים ◆ מדובר באיום שאותו ישראל 
מגדירה אסטרטגי, ורק לאחרונה הורה ראש הממשלה להעלותו בסדרי העדיפויות אף מעל 

ההתבססות האיראנית

מ‡: מ. יו„
המ־ מודיעיני  מידע  אמש  חשף  צה"ל 
בשטח  טילים  לדיוק  חדש  מפעל  על  צביע 
לבנון, סמוך לעיירה נבי שית שליד הגבול עם 
כאתר  שנים  שש  לפני  הוקם  המפעל  סוריה. 
לייצור אמצעי לחימה, אך בחודשיים האחרו־
נים מזהים בצה"ל פס ייצור במקום שמטרתו 
הסבת רקטות לטילים מדויקים. כמו כן למקום 

הועבר ציוד רגיש בפיקוח והדרכה איראנית.
מנועים  לייצור  מתחמים  כולל  המפעל 
וראשי קרב, במטרה לייצר טילים בעלי יכולת 
מדובר  מטרים.  עשרה  של  בדיוק  פגיעה  של 
באיום שאותו ישראל מגדירה אסטרטגי, ורק 
לאחרונה הורה ראש הממשלה להעלותו בסד־

רי העדיפויות אף מעל ההתבססות האיראנית.
רואים  שבחיזבאללה  אומרים  בצה"ל 
בימים  כך,  ובעקבות  למיזם  עליונה  חשיבות 

ציוד  בפינוי  הפעילים  עוסקים  האחרונים 
שישראל  מחשש  מהמתחם,  ויקר  ייחודי 
המתיחות  בעקבות  זאת  אותו.  גם  תתקוף 
הותקף  ימים  כעשרה  שלפני  לאחר  בצפון 
בתקיפה  טילים,  לדיוק  קריטי  רכיב  בביירות 

המיוחסת לישראל לפי מקורות זרים.
של  תיעוד  חיזבאללה  פרסם  שלשום 
שיגור טילי הקורנט לעבר הרכב הצבאי באזור 
אביבים ביום ראשון האחרון. מהתיעוד נראה 
בלבד,  ספורים  במטרים  החטיאו  שהטילים 
ובצה"ל מתחקרים מדוע נסע הרכב על הציר, 
נראה  הזה  בצילום  הפיקוד.  להוראות  בניגוד 
שום  ללא  הנ"ט,  מטילי  חומק  כשהוא  הרכב 

פגיעה משמעותית.
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אירופה נערכת 
לאפשר את פתיחת 

קרן החירום של 
האיחוד

ראש ממשלת בריטניה הפציר 
בחברי הפרלמנט שלא לחסום את 
היציאה הצפויה מהאיחוד האירופי

מ‡ ‡ברהם ויסמ
אירופה נערכת לקראת ההיפרדות הבריטית מהאיחוד 
האירופי, שעשויה להתרחש, כלשונו של ראש ממשלת ברי־
טניה החדש בוריס ג'ונסון, "אם הסכם, או בלי" ושוקלת לא־
פשר למדינות האיחוד להשתמש בקרן החירום של האיחוד, 

המיועדת לשימוש במקרי חירום, כאסונות טבע. 
ראש ממשלת בריטניה התייחס לפרישה הצפויה של 
עד  הפרישה  את  לקדם  והתחייב  האירופי,  מהאיחוד  ארצו 
ראש  הפציר  בנוסף,  באוקטובר.  ה-31   - המיועד  לתאריך 
הממשלה הבריטי בחברי הפרלמנט שלו, שלא לחסום יציאה 

מהאיחוד האירופי ללא הסכם. 

הטיל התפוצץ במרחק 50 
מטר מהחיילים

שניים מטילי הקורנט שנורו על ידי חיזבאללה כוונו לעבר אמבולנס צבאי 
שנסע בכביש הצפון, בניגוד לנהלים ◆ צה"ל מתחקר את הנוגעים בדבר

מ‡: מ. יו„
אסון גדול נמנע במהלך ירי 
ביום  חיזבאללה  של  הנ"ט  טילי 
ראשון לעבר כוחות צה''ל בגבול 
שנורו  מהטילים  שניים  הצפון. 
צבאי  לאמבולנס  כוונו  מלבנון 
הצפון  בכביש  שנסע  זאב,  מסוג 
שלא  ההנחיה  חרף  יראון,  ליד 
לכל  ובניגוד  אלו  בדרכים  לנסוע 

הנהלים.
באמבולנס  שהיו  החיילים 
שהטילים  לאחר  ניצלו  הצבאי 
מטרים   50 במרחק  התפוצצו 
תחקיר  מקיימים  בצה"ל  מהם. 
עמוק לגבי התקרית ואומרים כי 
האירוע כולו היה יכול לדרדר את 

האזור באופן משמעותי.
חיזבאללה  פרסם  שלשום 
ברשת "אל מנאר" תיעוד מרגעי 

של  אביבים  מוצב  של  התקיפה 
הל־ הערוץ  הצפון.  בגבול  צה"ל 
משר־ חיילים  כמה  פירט  בנוני 

תים במוצב, שנראה היטב מהצד 
מפקד  על  פרטים  והציג  לבנוני, 

הבסיס.

סערת הקלטות נתניהו: ח''כ 
ביטן: זה קורה הרבה פעמים
ביטן הסביר את זעמו של רה''מ ואמר כי "המועצה צריכה ליישם את 

מדיניות הממשלה ולא להגיד לא לכל דבר"

מ‡: ח. פרנ˜ל
מהליכוד  ביטן  דוד  ח"כ 
להקל־ (שלישי)  אמש  התייחס 

בהם   13 בחדשות  שנחשפו  טות 
את  לבטל  קרא  על  לוחץ  נתניהו 
"המו־ והלוויין:  הכבלים  מועצת 
מדיניות  את  ליישם  צריכה  עצה 

לכל  לא  להגיד  ולא  הממשלה 
הסביר  כעס",  נתניהו  לכן  דבר, 
הצע־ על   ,11 לכאן  בראיון  ביטן 
קות של ראש הממשלה, שנשמעו 
בהקלטות, אמר ביטן כי "זה קורה 
נת־ כי  והדגיש  פעמים".  הרבה 
ניהו לא גוער. "הוא מדבר בצורה 

מסוימת, הוא ראש הממשלה. מה 
שנתניהו אמר לקרא היה בתחום 
גם  ביטן  ביטן.  הפוליטי", הבהיר 
קרא  לפיהם  לשמועות  התייחס 
ההקלטות:  את  שהדליף  זה  הוא 
"לא יודע אם זה פיגוע נקמה. הוא 

פוגע בעצמו ובראש הממשלה".
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לקראת ה'ברקזיט': 

אירופה נערכת 
לאפשר את פתיחת 

קרן החירום של 
האיחוד

ראש ממשלת בריטניה הפציר 
בחברי הפרלמנט שלא לחסום את 
היציאה הצפויה מהאיחוד האירופי

מ‡ ‡ברהם ויסמ
אירופה נערכת לקראת ההיפרדות הבריטית מהאיחוד 
האירופי, שעשויה להתרחש, כלשונו של ראש ממשלת ברי־
טניה החדש בוריס ג'ונסון, "אם הסכם, או בלי" ושוקלת לא־
פשר למדינות האיחוד להשתמש בקרן החירום של האיחוד, 

המיועדת לשימוש במקרי חירום, כאסונות טבע. 
ראש ממשלת בריטניה התייחס לפרישה הצפויה של 
עד  הפרישה  את  לקדם  והתחייב  האירופי,  מהאיחוד  ארצו 
ראש  הפציר  בנוסף,  באוקטובר.  ה-31   - המיועד  לתאריך 
הממשלה הבריטי בחברי הפרלמנט שלו, שלא לחסום יציאה 

מהאיחוד האירופי ללא הסכם. 

נס גדול בתקרית עם חיזבאללה:

הטיל התפוצץ במרחק 50 
מטר מהחיילים

שניים מטילי הקורנט שנורו על ידי חיזבאללה כוונו לעבר אמבולנס צבאי 
שנסע בכביש הצפון, בניגוד לנהלים ◆ צה"ל מתחקר את הנוגעים בדבר

מ‡: מ. יו„
אסון גדול נמנע במהלך ירי 
ביום  חיזבאללה  של  הנ"ט  טילי 
ראשון לעבר כוחות צה''ל בגבול 
שנורו  מהטילים  שניים  הצפון. 
צבאי  לאמבולנס  כוונו  מלבנון 
הצפון  בכביש  שנסע  זאב,  מסוג 
שלא  ההנחיה  חרף  יראון,  ליד 
לכל  ובניגוד  אלו  בדרכים  לנסוע 

הנהלים.
באמבולנס  שהיו  החיילים 
שהטילים  לאחר  ניצלו  הצבאי 
מטרים   50 במרחק  התפוצצו 
תחקיר  מקיימים  בצה"ל  מהם. 
עמוק לגבי התקרית ואומרים כי 
האירוע כולו היה יכול לדרדר את 

האזור באופן משמעותי.
חיזבאללה  פרסם  שלשום 
ברשת "אל מנאר" תיעוד מרגעי 

של  אביבים  מוצב  של  התקיפה 
הל־ הערוץ  הצפון.  בגבול  צה"ל 
משר־ חיילים  כמה  פירט  בנוני 

תים במוצב, שנראה היטב מהצד 
מפקד  על  פרטים  והציג  לבנוני, 

הבסיס.

סערת הקלטות נתניהו: ח''כ 
ביטן: זה קורה הרבה פעמים
ביטן הסביר את זעמו של רה''מ ואמר כי "המועצה צריכה ליישם את 

מדיניות הממשלה ולא להגיד לא לכל דבר"

מ‡: ח. פרנ˜ל
מהליכוד  ביטן  דוד  ח"כ 
להקל־ (שלישי)  אמש  התייחס 
בהם   13 בחדשות  שנחשפו  טות 
את  לבטל  קרא  על  לוחץ  נתניהו 
"המו־ והלוויין:  הכבלים  מועצת 
מדיניות  את  ליישם  צריכה  עצה 

לכל  לא  להגיד  ולא  הממשלה 
הסביר  כעס",  נתניהו  לכן  דבר, 
הצע־ על   ,11 לכאן  בראיון  ביטן 
קות של ראש הממשלה, שנשמעו 
בהקלטות, אמר ביטן כי "זה קורה 
נת־ כי  והדגיש  פעמים".  הרבה 
ניהו לא גוער. "הוא מדבר בצורה 

מסוימת, הוא ראש הממשלה. מה 
שנתניהו אמר לקרא היה בתחום 
גם  ביטן  ביטן.  הפוליטי", הבהיר 
קרא  לפיהם  לשמועות  התייחס 
ההקלטות:  את  שהדליף  זה  הוא 
"לא יודע אם זה פיגוע נקמה. הוא 

פוגע בעצמו ובראש הממשלה".

 10%
12.9*

*

12.9*

02-997-40-50
all@allgift4u.com

| WWW.ALLGIFT4U.COM052-767-7270

mailto:mikraot.g@gmail.com
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איראן מקימה 
בסיס חדש בסוריה

גורמי מודיעין מערביים אמרו לרשת פוקס האמריקנית שהבסיס הוקם 
סמוך לגבול עם עיראק ◆ בתיעוד נראים מבנים ומחסנים בהם ניתן 

לאחסן טילים ◆ לפי הדיווח, בכוונת טהראן להציב אלפי לוחמים במקום

מ‡: מ. יו„
צבאי  בסיס  בונה  איראן 
לגבו־ סמוך  סוריה  בשטח  גדול 
לה עם עיראק, כך אמרו אתמול 
מקורות מודיעין מערביים לרשת 
"פוקס" האמריקנית. לפי הדיווח 
האירנים מתכננים להציב במקום 
אלפי לוחמים וייתכן שגם טילים 
ידי  על  נבנה  המתקן  מדויקים. 

כח קודס ואושר על ידי ההנהגה 
האיראנית.

דרשה  שעבר  בשבוע 
של  הביטחון  ממועצת  ישראל 
של  באחריותה  להכיר  האו"ם 
האירא־ הטרור  לפעילות  סוריה 
דנון  ישראל.  נגד  בשטחה  נית 
ציין כי המשטר בדמשק מאפשר 
ולשלוחותיה  לאיראן  ביודעין 

לפ־ סוריה  באדמת  להשתמש 
עילות טרור נגד ישראל. "אנחנו 
גם  הביטחון  ממועצת  מצפים 
לגנות את סוריה, גם להגיב". בד 
אמר  בכיר  ביטחוני  גורם  בבד, 
הטי־ דיוק  שפרויקט  אתמול 
לחשוב  הפך  חיזבאללה  של  לים 
יותר בסדר העדיפויות הישראלי 
מההתבססות האיראנית בסוריה.

תיירת חוייבה עבור מנת 
שווארמה 10,100 ש"ח

"אמרתי לו שיעביר שוב את הכרטיס, והוא אמר שהוא לא יודע איך 
לעשות את זה. עכשיו אני מבינה שזו הייתה כנראה תרמית", אמרה 

התיירת

מ‡: יר‡ל לבי‡
מנה  שהזמינה  תיירת 
במסע־ שווארמה  של  יחידה 
בירושלים,  העתיקה  בעיר  דה 
בחשבונית  כי  לראות   נדהמה 
השווארמה  של  מחירו  במקום 
 10,100 של  בסכום  חויבה  היא 
אל־ עשרת  ובמילים   - שקלים 

פים ומאה שקלים.
לראשונה  פורסם  הסיפור 
 .13 בערוץ  "הצינור"  בתכנית 
המ־ לבעל  פנה  התכנית  צוות 
סעדה שטען כי מדובר בטעות, 
אבל עד לרגע זה, שלושה שבו־

עות אחרי המקרה, טרם השיב 
לתיירת את כספה.

בתכנית  דיווחים  פי  על 
לפני  אירע  המחדל   - 'הצינור' 
כשלושה שבועות, ולמרות שב־
עלי המסעדה טוענים כי הייתה 
זו טעות - התיירת טרם קיבלה 

את כספה בחזרה.
מסתבר כי זאת לא טעות 
ומ־ שהולכת  שיטה  אלא  אנוש 
התיירת  לא  וזאת  שתכללת 
עובד  שנעקצה.  הראשונה 
שהתראיין  במסעדה,  לשעבר 
 12 קשת  של  הבוקר'  ל'חדשות 
של  בשיטה  מדובר  כי  סיפר 

הפעם  לא  וזו  המסעדה,  בעלי 
"זאת  קורה.  שזה  הראשונה 
את  שעזבתי  הסיבות  אחת 
בראיון.  העובד  סיפר  המקום", 
במחירים,  לשחק  התחילו  "הם 
זה נוראי. שלוש פעמים הגיעה 
עם  ביחד  לשם,  משטרה  אלינו 

התיירים".

15 כלי נשק, אלפי 
כדורים ומשתיקי קול 
נמצאו בבית בשומרון

תושב השומרון נעצר לאחר שבביתו נמצאה כמות יוצאת דופן של 
אמצעי לחימה ◆ המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו

מ‡: מ. יו„
הלם,  רימון  נשק,  כלי   15
נמצאו  קול  ומשתיקי  כוונות 
בחיפוש בלשי משמר הגבול של 
יומיים  לפני  ישראל  משטרת 
בביתו של חשוד בהחזקת אמצעי 
בשומרון.  לחוק  בניגוד  לחימה 
בחיפוש  השוטרים  איתרו  עוד 
ארגזי תחמושת  של  גדול  מספר 

בקטרים  כדורים  אלפי  שהכילו 
שונים.

נשקים  של  כזו  "כמות 
והכ־ הנשקים  סוגי  אחד,  בבית 
התחמושת  של  העצומה  מות 
סיפר  אותנו",  אפילו  הפתיעה 
קצין מג"ב שפיקד על הפעילות. 
להאריך  המשטרה  תבקש  מחר 
בשנות  החשוד,  של  מעצרו  את 

ה-40 לחייו, בבית משפט השלום 
בחדרה.

של  הראשונה  במחצית 
המשטרה  תפסה   2019 שנת 
ועצרה  אמל"ח  פריטי   3,661
עבירות  בגין  חשודים   2,704
אמל"ח וירי. בנוסף, מאות כתבי 
חקי־ של  בסיומן  הוגשו  אישום 

רות המשטרה.
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 S-400 מערכת
פעילה בטורקיה

בצילומים נראים המכ"מים פרוסים בשדה תעופה צבאי ליד 
אנקרה והמשגרים לא חמושים ◆ בחברת צילומי הלוויין מעריכים 

שמדובר בתרגיל של פריסת המערכת במקום

מ‡: מ. יו„
 S-400 ההגנה  מערכת 
נצפתה  לטורקיה  שהגיעה 
כשהיא  לראשונה  אתמול 
בנמל  מבצעי  במצב  פרוסה 
אנקרה.  ליד  צבאי  תעופה 
המכ"מים  נראים  בתמונות 
והמ־ בשטח  מוצבים  כשהם 
שגרים אינם חמושים ומוכנים 
במ־ שמדובר  ייתכן  לפעולה. 
ערכות שהגיעו במשלוח השני 
שהראשון  לאחר  מרוסיה, 
הועבר לטורקים בחודש יולי.

הלוויין  צילומי  בחברת 
ImageSat מעריכים שישנה 
המערכת  שהצבת  אפשרות 

מתרגיל  כחלק  היא  במקום 
במקום.  מחדש  פריסתה  של 
עם זאת, לדבריהם, אי אפשר 
הקבוע  המיקום  שזהו  לשלול 

.S-400 של מערכת ההגנה
את  קיבלו  הטורקים 
מטו־ המתקדמת  המערכת 
ארצות  איומי  למרות  רקיה 
הברית כי תטיל סנקציות אם 
המ־ לפני קבלת  זאת.  תעשה 
ערכת אמר שר החוץ הטורקי 
מבלוט צ'אבושאולו, בביקורו 
אפ־ בחודש  הברית  בארצות 
מע־ אספקת  "עסקת  כי  ריל 
רכות S-400 על ידי הרוסים 
שאי  חתום,  דבר  בגדר  היא 

טורקיה  יחסי  לבטלו.  אפשר 
לב־ חלופה  אינם  רוסיה  עם 
האיחוד  עם  אנקרה  של  רית 

האירופי ונאט"ו".
רו־ עם  חתמה  טורקיה 
בספ־ כבר  העסקה  על  סיה 
נאמד  טמבר 2017, אז הרכש 
מדובר  דולרים.  במיליארדי 
טיס  כלי  יירוט  במערכת 
טילי  עם  הפועלת  מתקדמת 
קרקע-אוויר. מדובר בעסקת 
טו־ בין  מסוגה  ראשונה  נשק 
רקיה לרוסיה, והיא גם המש־
מעותית ביותר של אנקרה עם 
מדינה שאינה נמנית עם ברית 

נאט"ו.

בעלת צהרון שכחה בת 4 בהסעה, מצבה בינוני
צוות הגן הפרטי אמר לאם הילדה, שהגיעה לאסוף אותה בצהריים, כי בתה כלל לא הגיעה היום ◆ האם התעקשה - והילדה נמצאה ברכבה של בעלת 

הצהרון אחרי ששהתה שם כשעתיים

מ‡: מ. יו„
ילדה בת 4 נשכחה אתמול בצהריים במשך שעתיים ברכב פרטי 
שאסף אותה מגן הילדים לצהרון בנתניה. מצבה הוגדר בינוני, ובעלת 

הצהרון, שהסיעה אותה, עוכבה לחקירה.
אם הילדה הגיעה בשעה 16:00 לצהרון הפרטי כדי לאסוף אותה, 
אך כשנכנסה למקום נאמר לה כי הילדה לא הגיעה באותו היום. האם 
התעקשה שבתה כן הגיעה לגן, ולפי ההסכם עם בעלת הצהרון - היו 

צריכים לאסוף אותה.
בעקבות התעקשותה של האם החליט צוות הגן לבדוק את הרכב 

הפרטי שמסיע את הילדים מהגנים - ושם נמצאה הילדה כשהיא חמה 
ומזיעה. האם ועובדי הגן הפרטי הכניסו אותה במהירות למבנה הצהרון, 
וצוות מד"א שהגיע למקום פינה את הילדה במצב בינוני אך יציב לבית 

החולים לניאדו בעיר.
הפרמדיקים רפי שבע ונטלי בנט ממד"א אמרו כי "ראינו את היל־
דה מחוץ לרכב כשהיא מזיעה וחמה למגע. סיפרו לנו שהיא הייתה נעו־
לה ברכב ההסעות כשעתיים ואותרה על-ידי בן משפחה. העלנו אותה 
ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה בינוני, תוך  לניידת טיפול נמרץ 

כדי טיפול רפואי שכלל קירור ומתן נוזלים".

בן נולד לאברך שנהרג 
מפגיעת רקטה באשדוד

לפני ארבעה חודשים נהרג ר' פנחס מנחם פשווזמן הי"ד מרסיסי רקטה 
שנורתה מעזה לעבר אשדוד בסבב ההסלמה האחרון בדרום ◆ אתמול נולד 

לו בן

מ‡: מ. יו„
לאחר  חודשים  ארבעה 
מנחם  פנחס  ר'  הקדוש  שהאברך 
פשווזמן הי"ד, בן 22, נהרג מרסיסי 
רקטה שנורתה מעזה לעבר אשדוד 
יום  בליל  האחרון,  ההסלמה  בסבב 

רפ"מ  כזכור,  בן.  לו  נולד  האתמול 
פשווזמן היה ההרוג הרביעי בסבב 
שבמהלכו נורו כ-700 רקטות לעבר 

יישובי הדרום והשפלה.
תושב  הי"ד,  פשווזמן  רפ"מ 
אשדוד, צעד ברחוב ברובע ו' כשנ־
שמעה אזעקה - ורץ לתפוס מחסה 

לחדר  בכניסה  הבניינים.  באחד 
המדרגות הוא נפגע מרסיס ונפצע 
החולים  לבית  פונה  הוא  אנושות. 
בבית  נפטר.  שם  בעיר,  אסותא 
החולים ציינו כי מדובר בהרוג הט־
רור הראשון שטופל בו. שני חברים 

שעמדו לצדו לא נפגעו.
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תמונות הלוויין חושפות:

 S-400 מערכת
פעילה בטורקיה

בצילומים נראים המכ"מים פרוסים בשדה תעופה צבאי ליד 
אנקרה והמשגרים לא חמושים ◆ בחברת צילומי הלוויין מעריכים 

שמדובר בתרגיל של פריסת המערכת במקום

מ‡: מ. יו„
 S-400 ההגנה  מערכת 
נצפתה  לטורקיה  שהגיעה 
כשהיא  לראשונה  אתמול 
בנמל  מבצעי  במצב  פרוסה 
אנקרה.  ליד  צבאי  תעופה 
המכ"מים  נראים  בתמונות 
והמ־ בשטח  מוצבים  כשהם 
שגרים אינם חמושים ומוכנים 
במ־ שמדובר  ייתכן  לפעולה. 
ערכות שהגיעו במשלוח השני 
שהראשון  לאחר  מרוסיה, 
הועבר לטורקים בחודש יולי.

הלוויין  צילומי  בחברת 
ImageSat מעריכים שישנה 
המערכת  שהצבת  אפשרות 

מתרגיל  כחלק  היא  במקום 
במקום.  מחדש  פריסתה  של 
עם זאת, לדבריהם, אי אפשר 
הקבוע  המיקום  שזהו  לשלול 

.S-400 של מערכת ההגנה
את  קיבלו  הטורקים 
מטו־ המתקדמת  המערכת 
ארצות  איומי  למרות  רקיה 
הברית כי תטיל סנקציות אם 
המ־ לפני קבלת  זאת.  תעשה 
ערכת אמר שר החוץ הטורקי 
מבלוט צ'אבושאולו, בביקורו 
אפ־ בחודש  הברית  בארצות 
מע־ אספקת  "עסקת  כי  ריל 
רכות S-400 על ידי הרוסים 
שאי  חתום,  דבר  בגדר  היא 

טורקיה  יחסי  לבטלו.  אפשר 
לב־ חלופה  אינם  רוסיה  עם 
האיחוד  עם  אנקרה  של  רית 

האירופי ונאט"ו".
רו־ עם  חתמה  טורקיה 
בספ־ כבר  העסקה  על  סיה 
נאמד  טמבר 2017, אז הרכש 
מדובר  דולרים.  במיליארדי 
טיס  כלי  יירוט  במערכת 
טילי  עם  הפועלת  מתקדמת 
קרקע-אוויר. מדובר בעסקת 
טו־ בין  מסוגה  ראשונה  נשק 
רקיה לרוסיה, והיא גם המש־
מעותית ביותר של אנקרה עם 
מדינה שאינה נמנית עם ברית 

נאט"ו.

עד מתי?:

בעלת צהרון שכחה בת 4 בהסעה, מצבה בינוני
צוות הגן הפרטי אמר לאם הילדה, שהגיעה לאסוף אותה בצהריים, כי בתה כלל לא הגיעה היום ◆ האם התעקשה - והילדה נמצאה ברכבה של בעלת 

הצהרון אחרי ששהתה שם כשעתיים

מ‡: מ. יו„
ילדה בת 4 נשכחה אתמול בצהריים במשך שעתיים ברכב פרטי 
שאסף אותה מגן הילדים לצהרון בנתניה. מצבה הוגדר בינוני, ובעלת 

הצהרון, שהסיעה אותה, עוכבה לחקירה.
אם הילדה הגיעה בשעה 16:00 לצהרון הפרטי כדי לאסוף אותה, 
אך כשנכנסה למקום נאמר לה כי הילדה לא הגיעה באותו היום. האם 
התעקשה שבתה כן הגיעה לגן, ולפי ההסכם עם בעלת הצהרון - היו 

צריכים לאסוף אותה.
בעקבות התעקשותה של האם החליט צוות הגן לבדוק את הרכב 

הפרטי שמסיע את הילדים מהגנים - ושם נמצאה הילדה כשהיא חמה 
ומזיעה. האם ועובדי הגן הפרטי הכניסו אותה במהירות למבנה הצהרון, 
וצוות מד"א שהגיע למקום פינה את הילדה במצב בינוני אך יציב לבית 

החולים לניאדו בעיר.
הפרמדיקים רפי שבע ונטלי בנט ממד"א אמרו כי "ראינו את היל־
דה מחוץ לרכב כשהיא מזיעה וחמה למגע. סיפרו לנו שהיא הייתה נעו־
לה ברכב ההסעות כשעתיים ואותרה על-ידי בן משפחה. העלנו אותה 
ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה בינוני, תוך  לניידת טיפול נמרץ 

כדי טיפול רפואי שכלל קירור ומתן נוזלים".

יתום מלידה:

בן נולד לאברך שנהרג 
מפגיעת רקטה באשדוד

לפני ארבעה חודשים נהרג ר' פנחס מנחם פשווזמן הי"ד מרסיסי רקטה 
שנורתה מעזה לעבר אשדוד בסבב ההסלמה האחרון בדרום ◆ אתמול נולד 

לו בן

מ‡: מ. יו„
לאחר  חודשים  ארבעה 
מנחם  פנחס  ר'  הקדוש  שהאברך 
פשווזמן הי"ד, בן 22, נהרג מרסיסי 
רקטה שנורתה מעזה לעבר אשדוד 
יום  בליל  האחרון,  ההסלמה  בסבב 

רפ"מ  כזכור,  בן.  לו  נולד  האתמול 
פשווזמן היה ההרוג הרביעי בסבב 
שבמהלכו נורו כ-700 רקטות לעבר 

יישובי הדרום והשפלה.
תושב  הי"ד,  פשווזמן  רפ"מ 
אשדוד, צעד ברחוב ברובע ו' כשנ־
שמעה אזעקה - ורץ לתפוס מחסה 

לחדר  בכניסה  הבניינים.  באחד 
המדרגות הוא נפגע מרסיס ונפצע 
החולים  לבית  פונה  הוא  אנושות. 
בבית  נפטר.  שם  בעיר,  אסותא 
החולים ציינו כי מדובר בהרוג הט־
רור הראשון שטופל בו. שני חברים 

שעמדו לצדו לא נפגעו.

mailto:mikraot.g@gmail.com
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שביתה במס הכנסה 
ומיסוי מקרקעין

אלפי עובדי אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ברשות המסים יחלו 
בשביתה היום בבוקר בכל רחבי הארץ ◆ הצעדים ננקטים לאחר שורת 

החלטות חד-צדדיות הפוגעות בשכרם של העובדים ותנאי קידומם, לצד 
עומסים קשים ומחסור מתמשך בכוח אדם

מ‡: יר‡ל לבי‡
 ,4.9 ד'  יום  מהיום,  החל 
הכנסה  מס  אגף  עובדי  כ-3,500 
המסים  ברשות  מקרקעין  ומיסוי 
בר־ היחידות  בכל  בשביתה  יחלו 
ההשבתה,  במסגרת  הארץ.  חבי 
לא  בבוקר,   06:00 בשעה  שתחל 
תהיה קבלת קהל, לא יטופלו בק־
שות הציבור, לא ייערכו ביקורות 
אדמיניס־ עבודה  כל  תיערך  ולא 

טרטיבית.
של  סירובה  לשביתה  ברקע 
למשא  להיכנס  הרשות  הנהלת 
בנוגע  העובדים  נציגות  עם  ומתן 
חד-צדדיים  צעדים  של  לשורה 
בז־ האגף,  בעובדי  הפוגעים 
ביניהם  שכרם,  ובתנאי  כויותיהם 
פגיעה בתשלום השעות הנוספות 
דרקוניות  ודרישות  והכוננויות 

של  הדמוקרטית  בזכות  הפוגעות 
העובדים להתארגנות.

בנוסף, תוטמע תוכנה חדשה 
באגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין 
ובתנאי  בשכרם  לפגיעה  שתביא 
ובוטלו  העובדים,  של  עבודתם 

במשך  להם  שניתנו  רבות  זכויות 
בכך,  די  לא  אם  שנים.  עשרות 
הולך  ממחסור  סובלים  העובדים 
לעו־ המביא  אדם  בכוח  ומתמשך 
עליהם  שמקשה  רב  מטלות  מס 
יעיל  באופן  מלאכתם  את  לבצע 
ויסודי. במקביל חלה האטה בפר־
סום המכרזים למשרות שונות בר־
שות, דבר הפוגע באופק הקידום 

של עובדים רבים.
מצד  חוזרות  פניות  אף  על 
ודרישה  והעובדים  ההסתדרות 
להיכנס למשא ומתן תוך הפסקת 
הנהלת  החד-צדדיים,  הצעדים 
התעל־ של  בדרך  נוקטת  הרשות 
העובדים,  ממצוקת  גורפת   מות 
את  ולבצע  להמשיך  המבקשים 

עבודתם.

משרד התקשורת מציג 
טכנולוגיה פורצת דרך: 

"גלים מילימטריים"
"גלים מילימטריים" -תחום תדרים גבוה GHz 57 – 86 המכונה כך 

בשל אורך הגל שגודלו בסדר גודל של מילימטרים

מ‡: יר‡ל לבי‡
פו־ בטכנולוגיה  מדובר 
הש־ מאפשרת  אשר  דרך  רצת 
אופטיים  סיבים  פרישת  למת 
נמוכות  ובעלויות  פשוט  באופן 
נתונים  העברת  לספק  יותר, 
במ־ מהירים  אולטרה  בקצבים 
קטע האחרון, קרי החיבור לב־
בא־ וזאת  וכו',  מפעלים  תים, 
שאינו  אלחוטי  שידור  מצעות 
מצריך פרישה פיזית של סיבים 
לאין  גבוהה  עלותה  שכאמור 
אורך  בשיבוש  ומלווה  שיעור 
מסורב־ תכנון  תהליכי  החיים, 

לים, אישורים רבים וכו'.
"בג־ בעולם,  השימוש 
להעברת  מילימטריים"  לים 
הולך   – גבוה  בקצב  מידע  קצב 

נמצאת  זו  טכנולוגיה  וגובר. 
מדי־ ברוב  מסחרי  בשימוש 
ותוקננה  המתקדם  העולם  נות 
ואושרה לשימוש על ידי ארגון 
ידי  על  האירופאי,  התקשורת 
ומדינות  בארה"ב,   FCC ה- 
התקשורת,  משרד  נוספות. 
ההנדסה,  מינהל  אגף  בהובלת 

הט־ על  האחרונה  בשנה  למד 
שיכולה  והתועלות  כנולוגיה 
הליך של  קיים  להניב. המשרד 
ועמדות  התייחסויות  בחינת 
גופים שונים וריכז מידע בדבר 
בנושא  המתגבשת  המדיניות 
לרבות  בעולם  שונות  במדינות 

ביצוע ניסויי שטח.
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נשיא הונדורס בכותל 
המערבי: "מודה לכם על 
שמירת המקום הקדוש"

חואן הרננדס אלברדו, נשיא הונדורס, הגיע יחד עם רעייתו לביקור בכותל 
המערבי במסגרת ביקורו בירושלים, בה אמור לפתוח משרד מסחרי – 

דיפלומטי.

מ‡: יר‡ל לבי‡
מהבי־ מאוד  התרגש  הנשיא 
קור, ואמר כי ביקר כאן לפני קרוב 
בי־  ,(1991 (בשנת  שנה  לשלושים 
קור שהשפיע עליו מאד. הוא שמח 
מקום  על  מופקד  היהודי  שהעם 
קדוש זה ופותח את שעריו בפני כל 
באי עולם, והוא שמח לחזור ולבקר 

במקום הקדוש הזה.
הרה"ג  המערבי  הכותל  רב 
הנשיא  עם  אמר  רבינוביץ  שמואל 

אותו  ובירך  בתהילים  קכ"א  פרק 
בתפילת שלמה המלך שכל תפילו־
תיו ותפילות ארצו יתקבלו ברצון.

אישית  תפילה  נשא  הנשיא 
פתק  טמן  ארוכה,  שעה  במשך 
וכתב  המערבי  הכותל  נדבכי  בין 
המע־ הכותל  של  האורחים  בספר 
לי  "תודה אלוקים שאפשרת  רבי: 
הזה בש־ בזמן  הונדורס  לייצג את 
ביל להבטיח את הקרבה לישראל.. 
שזו תהיה תחילת הברכות לעמנו. 

השומרים  אחינו  לישראל  תודה 
על עיר קודש זו. שהשלום ימשיך 
להתפשט בין עמי העולם. אלוקים 

יברך את הונדורס".
הנשיא:  אמר  ביקורו  בסיום 
לראות  יכולה  ישראל  "מדינת 
פו־ אנו  תאומה.  אחות  בהונדורס 
תחים כעת מערכת יחסים חדשה. 
הונדורס  נשיא  להיות  זכות  לי  יש 
ואני מודה לכם על שמירת המקום 

הקדוש הזה".

 כ-1600 שגרירי חקלאות 
חדשים למען ישראל

שר החקלאות אורי אריאל: "המשתלמים יהוו שגרירים של רצון 
טוב עבור מדינת ישראל, ויביאו לחיזוק הקשרים בין ישראל 

למדינותיהם גם בתחומים נוספים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
בירוש־ האומה  בבנייני 
החק־ שר  של  במעמדם  לים, 
המים  שר  אריאל,  אורי  לאות 
של  החקלאות  שר  טוגו,  של 
טנזניה, סגן שר החקלאות של 
גאנה, ראש הטקס של אוגנדה 
שגרירי  של  בהשתתפותם  וכן 
ועוד.  דיפלומטי  סגל  מדינות, 
על  שאורגן  הטקס  במסגרת 
חקלאית  לחונכות  מרכז  ידי 
תעו־ חולקו   Agro-studies

דות הסיום לסטודנטים והוצגו 
סיפורי הצלחה.

המע־ ההכשרה  תכנית 
חודשים,  לפני 11  שית, החלה 
כ-1,600  של  בהשתתפותם 
מדינות  מ-14  סטודנטים, 
שזהו  מדינות  (ביניהם  שונות 
יש־ עם  שלהם  היחיד  הקשר 
ראל) ביבשות אפריקה ואסיה, 
אקדמאיים  לימודים  הלומדים 

בתחומי החקלאות.
התכנית שהייתה ביוזמת 
הכוללת  בינמשרדית,  ועדה 
במשרד  סינדקו  יחידת  את: 
החקלאות, משרד החוץ ורשות 
במשרד  והאוכלוסין  ההגירה 
לאפשר  היא  מטרתה  הפנים, 
בחק־ המתמחים  לסטודנטים 
לאות לחזור לארץ מוצאם עם 
מוכנה  עסקית  ותכנית  כלים 

טכנולו־ שילוב  לצד  ליישום, 
בכך  לבן.  כחול  תוצרת  גיות 
להוביל להקניית ידע למדינות 
הקשרים  לחיזוק  מתפתחות, 
הדיפלומטיים ולעידוד שיתופי 
נוספים.  בין-לאומיים  פעולה 
כפול,  מהתכנית  הנגזר  הרווח 
לסטודנטים ולחקלאי המדינה. 
סיים  סטודנט  כל  אחד,  מצד 
תו־ כשברשותו  הלימודים  את 
ליישום  מוכנה  עסקית  כנית 
טכנו־ כוללת  אשר  במדינתו, 
לוגיות תוצרת כחול לבן, ומצד 
מחזקת  ישראל  מדינת  האחר, 
אותו  ומבססת  מעמדה  את 
כאוטוריטה בתחום החקלאות.
לחו־ התכנית  במסגרת 
באמצעות  חקלאית,  נכות 
הס־ הכשרה,  מרכזי  חמישה 

עבודה  בין  שילבו  טודנטים 
חקלאיים  במשקים  מעשית 
ברחבי  ובקיבוצים  במושבים 
עיוניים  לימודים  לצד  הארץ, 
כגון:  חקלאיים,  בנושאים 
ירקות  גידול  ודישון,  השקיה 
בקר  הצומח,  הגנת  ומטעים, 
הכשרה  מרכזי  במספר  לחלב, 
ברחבי הארץ. הלימודים כללו, 
בין היתר, גם סיורים מקצועיים 
ישרא־ ובחברות  הארץ  ברחבי 
טכנולוגיות  המייצרות  ליות 
במס־ מכך,  יתרה  חקלאיות. 

Agro- ההכשרה  מרכז  גרת 
סטודנטים  כ-1,600   ,studies
שמ־ עסקיות,  תכניות  הגישו 
מדינת  אל  לחזור  היא  טרתן 
מוצאם, לגייס כספים וליישמן. 
הוכתרו  אשר  שניים  כך,  בתוך 
כתכניות המוצלחות ביותר היו 
אלו סטודנטים מטוגו אשר בנו 
סטודנטים  וכן  פטריות  חוות 
מפיליפינים אשר פיתחו שיטה 

לגידול ג'ינג'ר אורגני.
אורי  החקלאות  שר 
מגיעים  שנה  "מדי  אריאל: 
משתלמים  כ-4000  לישראל 
המשתתפים  מדינות,  מ-30 
הח־ בענף  שונים  בפרויקטים 
פרוייקט  ביניהם  קלאות. 
לי־ המשלב  "אגרוסטאדיס", 
עבודה  לצד  אקדמיים  מודים 
רכשו  בו  בחקלאות  מעשית 
המשתלמים כלים אשר יסייעו 
להם לפתח את ענף החקלאות 
כל־ לשגשוג  ותביא  במדינתם 
התוכניות  על  מברך  אני  כלי. 
החקלאות  משרד  ע"י  המלוות 
ומשרדים  גורמים  עם  בשיתוף 
המשת־ כי  בטוח  אני  נוספים. 
רצון  של  שגרירים  יהוו  למים 
ומ־ ישראל,  טוב עבור מדינית 
הקשרים  לחיזוק  שיביאו  קווה 
גם  למדינותיהם  ישראל  בין 

בתחומים נוספים".
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נשיא הונדורס בכותל 
המערבי: "מודה לכם על 
שמירת המקום הקדוש"

חואן הרננדס אלברדו, נשיא הונדורס, הגיע יחד עם רעייתו לביקור בכותל 
המערבי במסגרת ביקורו בירושלים, בה אמור לפתוח משרד מסחרי – 

דיפלומטי.

מ‡: יר‡ל לבי‡
מהבי־ מאוד  התרגש  הנשיא 
קור, ואמר כי ביקר כאן לפני קרוב 
בי־  ,(1991 (בשנת  שנה  לשלושים 
קור שהשפיע עליו מאד. הוא שמח 
מקום  על  מופקד  היהודי  שהעם 
קדוש זה ופותח את שעריו בפני כל 
באי עולם, והוא שמח לחזור ולבקר 

במקום הקדוש הזה.
הרה"ג  המערבי  הכותל  רב 
הנשיא  עם  אמר  רבינוביץ  שמואל 

אותו  ובירך  בתהילים  קכ"א  פרק 
בתפילת שלמה המלך שכל תפילו־
תיו ותפילות ארצו יתקבלו ברצון.

אישית  תפילה  נשא  הנשיא 
פתק  טמן  ארוכה,  שעה  במשך 
וכתב  המערבי  הכותל  נדבכי  בין 
המע־ הכותל  של  האורחים  בספר 
לי  "תודה אלוקים שאפשרת  רבי: 
הזה בש־ בזמן  הונדורס  לייצג את 
ביל להבטיח את הקרבה לישראל.. 
שזו תהיה תחילת הברכות לעמנו. 

השומרים  אחינו  לישראל  תודה 
על עיר קודש זו. שהשלום ימשיך 
להתפשט בין עמי העולם. אלוקים 

יברך את הונדורס".
הנשיא:  אמר  ביקורו  בסיום 
לראות  יכולה  ישראל  "מדינת 
פו־ אנו  תאומה.  אחות  בהונדורס 
תחים כעת מערכת יחסים חדשה. 
הונדורס  נשיא  להיות  זכות  לי  יש 
ואני מודה לכם על שמירת המקום 

הקדוש הזה".

 כ-1600 שגרירי חקלאות 
חדשים למען ישראל

שר החקלאות אורי אריאל: "המשתלמים יהוו שגרירים של רצון 
טוב עבור מדינת ישראל, ויביאו לחיזוק הקשרים בין ישראל 

למדינותיהם גם בתחומים נוספים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
בירוש־ האומה  בבנייני 
החק־ שר  של  במעמדם  לים, 
המים  שר  אריאל,  אורי  לאות 
של  החקלאות  שר  טוגו,  של 
טנזניה, סגן שר החקלאות של 
גאנה, ראש הטקס של אוגנדה 
שגרירי  של  בהשתתפותם  וכן 
ועוד.  דיפלומטי  סגל  מדינות, 
על  שאורגן  הטקס  במסגרת 
חקלאית  לחונכות  מרכז  ידי 
תעו־ חולקו   Agro-studies

דות הסיום לסטודנטים והוצגו 
סיפורי הצלחה.

המע־ ההכשרה  תכנית 
חודשים,  לפני 11  שית, החלה 
כ-1,600  של  בהשתתפותם 
מדינות  מ-14  סטודנטים, 
שזהו  מדינות  (ביניהם  שונות 
יש־ עם  שלהם  היחיד  הקשר 
ראל) ביבשות אפריקה ואסיה, 
אקדמאיים  לימודים  הלומדים 

בתחומי החקלאות.
התכנית שהייתה ביוזמת 
הכוללת  בינמשרדית,  ועדה 
במשרד  סינדקו  יחידת  את: 
החקלאות, משרד החוץ ורשות 
במשרד  והאוכלוסין  ההגירה 
לאפשר  היא  מטרתה  הפנים, 
בחק־ המתמחים  לסטודנטים 
לאות לחזור לארץ מוצאם עם 
מוכנה  עסקית  ותכנית  כלים 

טכנולו־ שילוב  לצד  ליישום, 
בכך  לבן.  כחול  תוצרת  גיות 
להוביל להקניית ידע למדינות 
הקשרים  לחיזוק  מתפתחות, 
הדיפלומטיים ולעידוד שיתופי 
נוספים.  בין-לאומיים  פעולה 
כפול,  מהתכנית  הנגזר  הרווח 
לסטודנטים ולחקלאי המדינה. 
סיים  סטודנט  כל  אחד,  מצד 
תו־ כשברשותו  הלימודים  את 
ליישום  מוכנה  עסקית  כנית 
טכנו־ כוללת  אשר  במדינתו, 
לוגיות תוצרת כחול לבן, ומצד 
מחזקת  ישראל  מדינת  האחר, 
אותו  ומבססת  מעמדה  את 
כאוטוריטה בתחום החקלאות.
לחו־ התכנית  במסגרת 
באמצעות  חקלאית,  נכות 
הס־ הכשרה,  מרכזי  חמישה 

עבודה  בין  שילבו  טודנטים 
חקלאיים  במשקים  מעשית 
ברחבי  ובקיבוצים  במושבים 
עיוניים  לימודים  לצד  הארץ, 
כגון:  חקלאיים,  בנושאים 
ירקות  גידול  ודישון,  השקיה 
בקר  הצומח,  הגנת  ומטעים, 
הכשרה  מרכזי  במספר  לחלב, 
ברחבי הארץ. הלימודים כללו, 
בין היתר, גם סיורים מקצועיים 
ישרא־ ובחברות  הארץ  ברחבי 
טכנולוגיות  המייצרות  ליות 
במס־ מכך,  יתרה  חקלאיות. 

Agro- ההכשרה  מרכז  גרת 
סטודנטים  כ-1,600   ,studies
שמ־ עסקיות,  תכניות  הגישו 

מדינת  אל  לחזור  היא  טרתן 
מוצאם, לגייס כספים וליישמן. 
הוכתרו  אשר  שניים  כך,  בתוך 
כתכניות המוצלחות ביותר היו 
אלו סטודנטים מטוגו אשר בנו 
סטודנטים  וכן  פטריות  חוות 
מפיליפינים אשר פיתחו שיטה 

לגידול ג'ינג'ר אורגני.
אורי  החקלאות  שר 
מגיעים  שנה  "מדי  אריאל: 
משתלמים  כ-4000  לישראל 
המשתתפים  מדינות,  מ-30 
הח־ בענף  שונים  בפרויקטים 
פרוייקט  ביניהם  קלאות. 
לי־ המשלב  "אגרוסטאדיס", 
עבודה  לצד  אקדמיים  מודים 
רכשו  בו  בחקלאות  מעשית 
המשתלמים כלים אשר יסייעו 
להם לפתח את ענף החקלאות 
כל־ לשגשוג  ותביא  במדינתם 
התוכניות  על  מברך  אני  כלי. 
החקלאות  משרד  ע"י  המלוות 
ומשרדים  גורמים  עם  בשיתוף 
המשת־ כי  בטוח  אני  נוספים. 
רצון  של  שגרירים  יהוו  למים 
ומ־ ישראל,  טוב עבור מדינית 
הקשרים  לחיזוק  שיביאו  קווה 
גם  למדינותיהם  ישראל  בין 

בתחומים נוספים".

mailto:mikraot.g@gmail.com
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ראש המפלגה הנוצרית 
בלבנון נגד חיזבאללה

לדבריו, "לא יעלה על הדעת להעמיד את לבנון בפני האפשרות של 
מלחמה הרסנית", בעקבות המתחים האזוריים

מ‡: יר‡ל לבי‡  
הנוצרית  המפלגה  ראש 
סמיר  ד"ר  הלבנונים"  "הכוחות 
על  יעלה  "לא  כי  הזהיר  ג'עג'ע, 
בפני  לבנון  את  להעמיד  הדעת 
האפשרות של מלחמה הרסנית", 
עם  האזוריים  המתחים  בעקבות 

חיזבאללה ואיראן.

של  ממעמדה  נותר  "מה 
אם  עוצמה,  של  ובעידן  מדינה 
ההחלטות האסטרטגיות הן בידי 
המ־ למוסדות  שמחוץ  מפלגות 
כשכוונתו  ג'עג'ע  אמר  דינה?", 
מדינת  על  ששולט  לחיזבאללה 

לבנון.

כתב  גם  הוא  הדברים  את 
וכתב  עאון  מישל  לבנון  לנשיא 
אילו  בשם  מבינים  "איננו  לו: 
הל־ המפלגות  אחת  סטנדרטים 
את  לדחוף  כיום  רוצה  בנוניות 
לבנון ואנשיה לעימות בין ארצות 

הברית לאירן".

ההסכם המשודרג לאזור 
סחר חופשי בין ישראל 

לקנדה נכנס לתוקף
כתוצאה מכך, יצואנים ישראלים, שבעבר התקשו להשתמש בכללי 

המקור של ההסכם ולא יכלו לייצא לקנדה ולנצל את ההטבה במכס, 
יוכלו מעתה לעשות כן

מ‡: יר‡ל לבי‡
לאזור  המשודרג  ההסכם 
סחר חופשי בין ישראל וקנדה, 
נחתם  ההסכם  לתוקף.  נכנס 
והתע־ הכלכלה  שר  ידי  על 
שייה, אלי כהן, בשנה שעברה 
במונטריאול קנדה, ועבר תה־
ליכי אשרור בשתי המדינות.

המ־ ההסכם  כניסת  עם 
ישראל  תהנה  לתוקף,  שודרג 
מגישה חופשית לשוק הקנדי 
מד־ מוצרים  כגון:  בפריטים 
מוצרי  ופלים,  (עוגיות,  גנים 
ופירות  ירקות  מאפה שונים), 
עג־ (גזר,  ומעובדים  טריים 

תירס,  ברוקולי,  שרי,  בניות 
מי־ הדרים,  טריים,  תבלינים 

צים), יינות ועוד.
ישראל  לכך  בתמורה 
הקנדיים  למוצרים  העניקה 
לדברי  היתר  בין  מלא  פטור 
מו־ יער,  פירות  רבים,  מאפה 
תבלינים,  נבחרים,  דגה  צרי 
משומרים.  וירקות  פירות 
ניתנו  ממכס  פטורות  מכסות 
חומוס,  ואגסים,  לתפוחים 

ירקות  שום,  בצלים,  תפו"א, 
קפואים, פירות יבשים, צימו־

קים, ויין.
המשו־ בהסכם  בנוסף, 
חדשים  תחומים  נכללו  דרג 
אשר מאפיינים הסכמי אס"ח 
וס־ סחר  דוגמת   - מודרניים 
ביבה, סחר ועבודה, סחר ומ־
וחברות  אלקטרוני  סחר  גדר, 
מניעת  וכן  ובינוניות  קטנות 
התקינה  בתחומי  מגבלות 
רובם  והצומח.  החי  והגנת 

מהווים תקדים עבור ישראל.
בין  החמים  היחסים 
שו־ בעלי  הם  וישראל  קנדה 
בשנת  היסטוריים.  רשים 
למדינה  ישראל  הייתה   1997
קנדה  חתמה  עמה  השלישית 
על הסכם סחר חופשי. בשנת 
בס־ הסחר  היקף  עמד   2018
חורות בין המדינות על כ-1.1 
מיליארד דולר, עם מאזן סחר 
חיובי לטובת ישראל. בשנה זו 
היצוא הישראלי לקנדה שבר 
מיליון  כ-775  ועמד על  שיא 
מקנדה  שהיבוא  בעוד  דולר 

מי־ כ-345  על  עמד  לישראל 
מישראל  הייצוא  דולר.  ליון 
כימיק־ בעיקר  כולל  לקנדה 
חשמלי  ומיכון  מכונות  לים, 
ומכני, מכשור אופטי ורפואי, 
מזון,  ומוצרי  פלסטיק  גומי, 
כולל  מקנדה  שהייבוא  בעוד 
יק־ ומתכות  יהלומים  בעיקר 
חשמלי  ומיכון  מכונות  רות, 
מזון  מוצרי  כימיקלים,  ומכני, 

ומכשור אופטי ורפואי.
מנהל  כהן,  אוהד  לדברי 
במשרד  חוץ  סחר  מינהל 
"כיום,  והתעשייה:  הכלכלה 
הבינלאומי  מהמסחר   65%
מתבצע  ישראל  מדינת  של 
במסגרת הסכמי סחר חופשי. 
קנדה היא מידידותיה הטובות 
שדרוג  ישראל.  של  ביותר 
הסכם לאזור סחר חופשי בין 
בפני  יפתח  לקנדה  ישראל 
הזדמנויות  הישראלי  היצוא 
כמו  זה.  גדול  בשוק  נוספות 
כן, ההסכם ירחיב עבור הצר־
כן הישראלי את מגוון האפש־

רויות למוצרים מיובאים".
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חומר מסתורי דמוי ג'ל התגלה 
בצד הרחוק של הירח

סוכנות החלל הסינית תיארה את החומר כ"ג'יל עם ברק מסתורי" ◆ 
ההערכה כי מדובר בזכוכית שנוצרה בחום שנוצר מפגיעת סלע חלל

מ‡ פ. יוחנן
של  יוטו-2  החלל  רכב 
תיעד  הסינית  החלל  סוכנות 
לאחרונה חומר לא ידוע ומבריק 
שאותו  הירח,  של  הרחוק  בצדו 
תיארו בסין כ"ג'ל עם ברק מס־

תורי".
ב-28 ביולי התכוונו אנשי 
חלל  לבקרת  במרכז  הצוות 
בבייג'ינג להעביר את רכב החלל 
למצב "שינה", כדי למנוע ממנו 
שהטמפרטו־ בזמן  להתחמם 
רה באזור שבו הוא נמצא עולה 
באופן חד. אבל אז אחד המדע־
נים הבחין בחומר המסתורי ולכן 
ה"שינה"  את  לדחות  הוחלט 
בכמה ימים, כדי לצלם את החו־
מר המסתורי ממקום קרוב יותר. 
של  תמונות  פרסמו  לא  בסין 
במדינה  המדענים  אך  החומר, 

אמרו כי מדובר בחומר נוצץ.
קבעו  טרם  בסין  מדענים 
אבל  המסתורי,  החומר  מהו 
אמרו  אחרות  ממדינות  מדענים 
בזכוכית  הנראה  ככל  מדובר  כי 
מפגיעת  שנוצר  בחום  שנוצרה 
על  למכתש  שגרמה  חלל,  סלע 

פני הירח.
סוכנות  של  השטח  רכב 
לאדמת  שהגיע  הסינית,  החלל 
עם  יחד  השנה  בתחילת  הירח 
מצויד   ,4 צ'אנג-אה  החללית 
במצלמה פנורמית, במכ"מ חודר 
לניתוח  בספקטרומטר  קרקע, 
וב־ הקרקע  של  הכימי  ההרכב 
חל־ של  פגיעות  לזיהוי  מכשיר 
כדי  בקרקע,  מסוימים  קיקים 
השפעתה  את  יותר  טוב  להבין 
השטח  פני  על  השמש  רוח  של 

של הירח.

רשמית אמור רכב השטח 
כשלושה  לפעול  היה  אמור 
סוכנות  מהנדסי  אך  חודשים, 
החלל של סין הביעו ביטחון כי 
יוכל לפעול תקופה ארוכה  הוא 
הרבה יותר, אפילו שנים אחדות. 
בינתיים הוא פועל כבר כשמונה 

חודשים.
סין  מתכננת  הבאה  בשנה 
החללית  את  הירח  על  להנחית 
 ,5 צ'אנג-אה  בסדרה,  הבאה 
שלא רק תחקור את פני השטח 
לכ־ תשוב  גם  אלא  הירח,  של 
קרקע  דגימות  עם  הארץ  דור 
משם. זו אמורה להיות המשימה 
דוגמאות  המביאה  הראשונה 
ירח אחרי יותר מארבעים שנה. 
הייתה  זאת  שעשתה  האחרונה 
לונה-24,  הרוסית  החללית 

ב-1976.

23 אלף יחידות דיור 
בדרך להתחדשות 
עירונית בירושלים

מדובר בעלייה של למעלה מ- 40% בהשוואה לנתונים מסוף שנת 2018 
◆ מתחילת 2019 הוכרזו על ידי ועדות התכנון בעיר 12 מתחמים לפינוי 

בינוי

מ‡ פ. יוחנן
מנהלת ההתחדשות העירו־
נית פרסמה נתונים המצביעים על 
יחידות  במספר   40% של  עלייה 
הדיור בהליכי התחדשות עירונית 
נכון להיום בירושלים  בירושלים. 
יש כ – 23 אלף יחידות דיור משלב 
מקדמי ועד תכניות שקיבלו היתר 

בניה בעיר.
עוד עולה מהנתונים כי במ־
סלול רשויות, השלב בו העירייה 
נבחר  והיזם  התכנון  על  אחראית 
מאושרות,  תכניות  שיש  אחרי 
ישנן כ- 9,000 יחידות דיור, מדו־
בהשוואה   20% של  בעלייה  בר 
לסוף שנת 2018. במסלול יזמים, 
השלב שהיזם מקדם את התוכנית, 
עלייה  דיור.  יחידות  אלף   14 כ- 

של 59% בהשוואה ל- 2018.

כ-  בעיר  ישנן  להיום,  נכון 
מאושרות,  דיור  יחידות   5,000
כבר  דיור  יחידות   300 כ-  מתוכן 
בבניה היום. מתחילת 2019 אוש־
רו בירושלים 1,240 יחידות דיור. 
משנה   56% של  בעלייה  מדובר 
הוכר־ השנה  מתחילת  שעברה. 
במרחב  התכנון  ועדות  ידי  על  זו 
בינוי  לפינוי  מתחמים   12 העיר 

בהם כ- 5,000 יחידות דיור.
 5 לאחרונה  רק  למשל  כך 

לפ־ בנייה  היתרי  קיבלו  בניינים 
רויקט התחדשות עירונית ברחוב 
הציונות בשכונת יובל בירושלים. 
יחידות   70 כולל  "יובל"  פרויקט 
 80 ל-  המתווספות  חדשות  דיור 
יחידות הדיור הקיימות. בסך הכל 
הפרויקט יכלול 150 יחידות דיור 
קומות.   7 בני  בניינים   5 פני  על 
דירות   4  - יתווספו  בניין  בכל 
קרקע, 4 דירות בקומות 5 ו 6, 2 

דירות גג וחניון תת קרקעי.

טאליבן ביצע פיגוע 
קטלני בבירת אפגניסטאן
לפחות 16 נהרגו ◆ במקביל לכך התראיין השליח המיוחד של ארה"ב 

לשיחות עם הטאליבן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
באפגניס־ קטלני  פיגוע 
טאן: ארגון הטרור טאליבן, אשר 
שלום  שיחות  אלו  בימים  מקיים 
טרור  פיגוע  ביצע  ארה"ב,  עם 
 16 לפחות  חייהם של  את  שגבה 
בני אדם. יותר ממאה נוספים נפ־
בחו־ עמוס  טרקטור  כאשר  צעו 

הבירה  במזרח  התפוצץ  נפץ  מרי 
אזרחים  המשמש  באזור  קאבול, 
זרים מארגונים בינלאומיים. הט־
רקטור התפוצץ בכניסה לשכונה 
הזרים,  האזרחים  מתגוררים  בה 
מת־ אשר  סיוע,  עובדי  חלקם 
"הכפר  הנקרא  במקום  גוררים 

הירוק".

התראיין  לכך  במקביל 
השליח המיוחד של ארה"ב לשי־
סיפר  אשר  הטאליבן,  עם  חות 
 5,000 יעזבו  הראשון  בשלב  כי 
התפוצצה  אמריקנים,  חיילים 
מגורים  באזור  תופת  מכונית 

בבירת אפגניסטן.

יפן לא תהיה חלק מהקואליציה 
להגנת השיט במפרץ הפרסי

עם זאת, יפן שוקלת להפעיל כוח עצמאי שיגן על השיט במפרץ

מ‡ ‡ברהם ויסמן 
מהקואליציה  חלק  תהיה  לא  יפן 
להגנת השיט במפרץ הפרסי, אותה מובי־
לה ארה"ב וממשל טראמפ. בקואליציה, 
כזכור, חברה בין היתר בריטניה שנפגעה 

מכלית  כאשר  במפרץ,  איראן  מפעילות 
נפט בבעלות בריטית נלכדה על ידי כוח 

של משמרות המהפכה האיראניים. 
אי-ההצטרפות  למרות  זאת,  עם 
של יפן לקואליציה, היא שוקלת להפעיל 

כוח עצמאי משלה שיגן אף הוא על השיט 
במפרץ הפרסי.

ייתכן כי מדובר בצעד של פשרה 
את  ערער  שלא  במטרה  יפן  של  מצדה 

יחסיה עם איראן. דיווח: נשיא צרפת פועל לארגן 
פגישה בין טראמפ לרוחאני

מקרון פועל לארגן פגישה של שני המנהיגים במהלך עצרת האו"ם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
עמנואל  צרפת,  נשיא 
נשיא  בין  לתווך  מנסה  מקרון, 
לנשיא  טראמפ,  דונלד  ארה"ב, 
להביא  כדי  רוחאני,  חסן  איראן 
עצרת  במהלך  ביניהם  לפגישה 
האו"ם. כך נחשף בעיתון מעריב, 

מפי דיפלומט צרפתי. 
מפגש  הגורם,  לדברי 
במה־ להיערך  אמור  הפסגה 
בניו  הקרובה  האו"ם  עצרת  לך 
יורק. אתמול אמר דובר ממשלת 
איראן כי רוחאני עשוי להיפגש 
כזאת  פגישה  אם  טראמפ  עם 
של  האינטרסים  את  תשרת 

איראן. 

mailto:mikraot.g@gmail.com
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חומר מסתורי דמוי ג'ל התגלה 
בצד הרחוק של הירח

סוכנות החלל הסינית תיארה את החומר כ"ג'יל עם ברק מסתורי" ◆ 
ההערכה כי מדובר בזכוכית שנוצרה בחום שנוצר מפגיעת סלע חלל

מ‡ פ. יוחנן
של  יוטו-2  החלל  רכב 
תיעד  הסינית  החלל  סוכנות 
לאחרונה חומר לא ידוע ומבריק 
שאותו  הירח,  של  הרחוק  בצדו 
תיארו בסין כ"ג'ל עם ברק מס־

תורי".
ב-28 ביולי התכוונו אנשי 
חלל  לבקרת  במרכז  הצוות 
בבייג'ינג להעביר את רכב החלל 
למצב "שינה", כדי למנוע ממנו 
שהטמפרטו־ בזמן  להתחמם 
רה באזור שבו הוא נמצא עולה 
באופן חד. אבל אז אחד המדע־
נים הבחין בחומר המסתורי ולכן 
ה"שינה"  את  לדחות  הוחלט 
בכמה ימים, כדי לצלם את החו־
מר המסתורי ממקום קרוב יותר. 
של  תמונות  פרסמו  לא  בסין 
במדינה  המדענים  אך  החומר, 

אמרו כי מדובר בחומר נוצץ.
קבעו  טרם  בסין  מדענים 
אבל  המסתורי,  החומר  מהו 
אמרו  אחרות  ממדינות  מדענים 
בזכוכית  הנראה  ככל  מדובר  כי 
מפגיעת  שנוצר  בחום  שנוצרה 
על  למכתש  שגרמה  חלל,  סלע 

פני הירח.
סוכנות  של  השטח  רכב 
לאדמת  שהגיע  הסינית,  החלל 
עם  יחד  השנה  בתחילת  הירח 
מצויד   ,4 צ'אנג-אה  החללית 
במצלמה פנורמית, במכ"מ חודר 
לניתוח  בספקטרומטר  קרקע, 
וב־ הקרקע  של  הכימי  ההרכב 
חל־ של  פגיעות  לזיהוי  מכשיר 
כדי  בקרקע,  מסוימים  קיקים 
השפעתה  את  יותר  טוב  להבין 
השטח  פני  על  השמש  רוח  של 

של הירח.

רשמית אמור רכב השטח 
כשלושה  לפעול  היה  אמור 
סוכנות  מהנדסי  אך  חודשים, 
החלל של סין הביעו ביטחון כי 
יוכל לפעול תקופה ארוכה  הוא 
הרבה יותר, אפילו שנים אחדות. 
בינתיים הוא פועל כבר כשמונה 

חודשים.
סין  מתכננת  הבאה  בשנה 
החללית  את  הירח  על  להנחית 
 ,5 צ'אנג-אה  בסדרה,  הבאה 
שלא רק תחקור את פני השטח 
לכ־ תשוב  גם  אלא  הירח,  של 
קרקע  דגימות  עם  הארץ  דור 
משם. זו אמורה להיות המשימה 
דוגמאות  המביאה  הראשונה 
ירח אחרי יותר מארבעים שנה. 
הייתה  זאת  שעשתה  האחרונה 
לונה-24,  הרוסית  החללית 

ב-1976.

23 אלף יחידות דיור 
בדרך להתחדשות 
עירונית בירושלים

מדובר בעלייה של למעלה מ- 40% בהשוואה לנתונים מסוף שנת 2018 
◆ מתחילת 2019 הוכרזו על ידי ועדות התכנון בעיר 12 מתחמים לפינוי 

בינוי

מ‡ פ. יוחנן
מנהלת ההתחדשות העירו־
נית פרסמה נתונים המצביעים על 
יחידות  במספר   40% של  עלייה 
הדיור בהליכי התחדשות עירונית 
נכון להיום בירושלים  בירושלים. 
יש כ – 23 אלף יחידות דיור משלב 
מקדמי ועד תכניות שקיבלו היתר 

בניה בעיר.
עוד עולה מהנתונים כי במ־
סלול רשויות, השלב בו העירייה 
נבחר  והיזם  התכנון  על  אחראית 
מאושרות,  תכניות  שיש  אחרי 
ישנן כ- 9,000 יחידות דיור, מדו־
בהשוואה   20% של  בעלייה  בר 
לסוף שנת 2018. במסלול יזמים, 
השלב שהיזם מקדם את התוכנית, 
עלייה  דיור.  יחידות  אלף   14 כ- 

של 59% בהשוואה ל- 2018.

כ-  בעיר  ישנן  להיום,  נכון 
מאושרות,  דיור  יחידות   5,000
כבר  דיור  יחידות   300 כ-  מתוכן 
בבניה היום. מתחילת 2019 אוש־
רו בירושלים 1,240 יחידות דיור. 
משנה   56% של  בעלייה  מדובר 
הוכר־ השנה  מתחילת  שעברה. 
במרחב  התכנון  ועדות  ידי  על  זו 
בינוי  לפינוי  מתחמים   12 העיר 

בהם כ- 5,000 יחידות דיור.
 5 לאחרונה  רק  למשל  כך 

לפ־ בנייה  היתרי  קיבלו  בניינים 
רויקט התחדשות עירונית ברחוב 
הציונות בשכונת יובל בירושלים. 
יחידות   70 כולל  "יובל"  פרויקט 
 80 ל-  המתווספות  חדשות  דיור 
יחידות הדיור הקיימות. בסך הכל 
הפרויקט יכלול 150 יחידות דיור 
קומות.   7 בני  בניינים   5 פני  על 
דירות   4  - יתווספו  בניין  בכל 
קרקע, 4 דירות בקומות 5 ו 6, 2 

דירות גג וחניון תת קרקעי.

ברקע השיחות עם ארה"ב: 

טאליבן ביצע פיגוע 
קטלני בבירת אפגניסטאן
לפחות 16 נהרגו ◆ במקביל לכך התראיין השליח המיוחד של ארה"ב 

לשיחות עם הטאליבן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
באפגניס־ קטלני  פיגוע 
טאן: ארגון הטרור טאליבן, אשר 
שלום  שיחות  אלו  בימים  מקיים 
טרור  פיגוע  ביצע  ארה"ב,  עם 
 16 לפחות  חייהם של  את  שגבה 
בני אדם. יותר ממאה נוספים נפ־
בחו־ עמוס  טרקטור  כאשר  צעו 

הבירה  במזרח  התפוצץ  נפץ  מרי 
אזרחים  המשמש  באזור  קאבול, 
זרים מארגונים בינלאומיים. הט־
רקטור התפוצץ בכניסה לשכונה 
הזרים,  האזרחים  מתגוררים  בה 
מת־ אשר  סיוע,  עובדי  חלקם 
"הכפר  הנקרא  במקום  גוררים 

הירוק".

התראיין  לכך  במקביל 
השליח המיוחד של ארה"ב לשי־
סיפר  אשר  הטאליבן,  עם  חות 
 5,000 יעזבו  הראשון  בשלב  כי 
התפוצצה  אמריקנים,  חיילים 
מגורים  באזור  תופת  מכונית 

בבירת אפגניסטן.

דיווח: 

יפן לא תהיה חלק מהקואליציה 
להגנת השיט במפרץ הפרסי

עם זאת, יפן שוקלת להפעיל כוח עצמאי שיגן על השיט במפרץ

מ‡ ‡ברהם ויסמן 
מהקואליציה  חלק  תהיה  לא  יפן 
להגנת השיט במפרץ הפרסי, אותה מובי־
לה ארה"ב וממשל טראמפ. בקואליציה, 
כזכור, חברה בין היתר בריטניה שנפגעה 

מכלית  כאשר  במפרץ,  איראן  מפעילות 
נפט בבעלות בריטית נלכדה על ידי כוח 

של משמרות המהפכה האיראניים. 
אי-ההצטרפות  למרות  זאת,  עם 
של יפן לקואליציה, היא שוקלת להפעיל 

כוח עצמאי משלה שיגן אף הוא על השיט 
במפרץ הפרסי.

ייתכן כי מדובר בצעד של פשרה 
את  ערער  שלא  במטרה  יפן  של  מצדה 

יחסיה עם איראן. דיווח: נשיא צרפת פועל לארגן 
פגישה בין טראמפ לרוחאני

מקרון פועל לארגן פגישה של שני המנהיגים במהלך עצרת האו"ם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
עמנואל  צרפת,  נשיא 
נשיא  בין  לתווך  מנסה  מקרון, 
לנשיא  טראמפ,  דונלד  ארה"ב, 
להביא  כדי  רוחאני,  חסן  איראן 
עצרת  במהלך  ביניהם  לפגישה 
האו"ם. כך נחשף בעיתון מעריב, 

מפי דיפלומט צרפתי. 
מפגש  הגורם,  לדברי 
במה־ להיערך  אמור  הפסגה 
בניו  הקרובה  האו"ם  עצרת  לך 
יורק. אתמול אמר דובר ממשלת 
איראן כי רוחאני עשוי להיפגש 
כזאת  פגישה  אם  טראמפ  עם 
של  האינטרסים  את  תשרת 

איראן. 
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התורים במשרדי הרישוי 
בעפולה ובטבריה רק 

בזימון מראש
מנכ"לית משרד התחבורה: זימון התורים מראש ישפר משמעותית את 

השירות לאזרח ויחסוך המתנה מיותרת במשרדי הרישוי

מ‡: יר‡ל לבי‡
התורים  את  מקצרים 
ניתן  מהיום  הרישוי.  במשרדי 
במשרדי  שירות  לקבל  יהיה 
הרישוי בעפולה ובטבריה, רק 
בהזמנת תור מראש. זאת, במ־
שמו־ הרישוי,  מהפכת  סגרת 
במטרה  התחבורה  משרד  ביל 

לשפר את השירות לציבור.
התנועה  מנהל  סמנכ"ל 
(אינג')  התחבורה,  במשרד 

ניתן  כי  ציין  פלור,  אבנר 
פעולות  מרבית  את  לבצע 
של  האינטרנט  באתר  הרישוי 
בעמדות  התחבורה,  משרד 
פארם  שבסופר  הרישיומט 
נוספים,  מרכזיים  ובמקומות 
ובמו־ ישראל  דואר  בסניפי 
שנדרש  אזרח  הטלפוני.  קד 
בסניפי  שירות  ולקבל  להגיע 
זאת  לעשות  יוכל  הרישוי, 
באמצעות  ובנוחות,  בקלות 

זימון תור מראש.
סניפי  ברוב  כי  יצוין 
ניתן  בארץ  הרישוי  משרד 
מראש  תור  להזמין  כיום 
דקות  בתוך  שירות  ולקבל 
הרי־ בסניפי  מדובר  ספורות. 
חדרה,  כרמיאל,  בחיפה,  שוי 
פתח  ירושלים,  חולון,  נתניה, 
לציון,  ראשון  גן,  רמת  תקוה, 
רמלה, אשדוד, אשקלון, באר 

שבע ואילת.

המשטרה עצרה חשוד 
בהונאת עשרות קבלנים

המכרזים אותם הציע, כלל לא היו קיימים והיו פרי דמיונו של החשוד, 
כחלק משיטת ההונאה

מ‡: יר‡ל לבי‡
מנה־ ישראל   משטרת  
שבמרכזה  הונאה  חקירת  לת  
נהג  שנים,  שלאורך   ,43 בן  גבר 
 , בניין  קבלני  עם  קשר  ליצור 
במכר־ להשתתף  להם  להציע 
אטרקטיביים,  ממשלתיים  זים 
כך לדבריו, לטפל להם בתהליך 
תמורת  במכרז  ההשתתפות 
שקלים  אלפי  של  עמלה  קבלת 
במכרז  לטיפול  מקדים  כתנאי 
ונעלם עם התשלום ללא טיפול.
המ־ כי  הוברר  מהרה  עד 
לא  כלל  הציע,  אותם  כרזים 

והיו  קיימים  היו 
של  דמיונו  פרי 
כחלק  החשוד, 
משיטת ההונאה.

פי  על  כך 
הונה  החשד, 
  ,43 בן  החשוד 
ג׳דידה  מבית 

עשרות קבלנים וגרם להם לנזק 
כלכלי של מאות אלפי שקלים.

ישראל  משטרת  כאמור, 
וס־ גלויים  באמצעים  פעלה 
מויים לגיבוש תשתית ראייתית 
כמה  ולפני  החשוד  ולאיתור 

ימים , עצרה את החשוד בקניון 
עוקץ  לביצוע  בדרכו  בהרצליה, 

נוסף.
מעצרו של החשוד הוארך 
על ידי בית משפט השלום בת״א 

עד יום 5.9.19

גאב"ד מחזיקי הדת הגרנ"צ שמרלר זצ"ל
הטרגדיה מתרחשת לאחר כשנתיים בלבד מאז הכתרתו לרב ◆ בן 64 שנים בפטירתו

מ‡: יר‡ל לבי‡
גאב"ד מחזיקי הדת בציריך ומרבני באיאן 
שנפטר  זצ"ל  שמרלר  צבי  נפתלי  רבי  הגאון 

לאחר סבל קשה מהמחלה הנוראה.
מאז  בלבד  כשנתיים  מתרחשת  הטרגדיה 

הכתרתו לרב, כשהוא אך בן 64 שנים בפטירתו.
רב  תפקיד  את  ממלא  החל  תשע"ו  בשנת 
בשארית  הגיע  זצ"ל  כשאביו  בציריך,  הקהילה 
כוחותיו להשתתף במעמד ונשא דברים לכבודו.

כרב  הכתרתו  (עד  רבות  שנים  במשך  היה 
ובעל  תפילה  בעל  שנים)  כשלש  לפני  בציריך 
תוקע אצל להבחל"ח כ"ק אדמו"ר מקאפיטשי־

ניץ שליט"א.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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מהיום: 

התורים במשרדי הרישוי 
בעפולה ובטבריה רק 

בזימון מראש
מנכ"לית משרד התחבורה: זימון התורים מראש ישפר משמעותית את 

השירות לאזרח ויחסוך המתנה מיותרת במשרדי הרישוי

מ‡: יר‡ל לבי‡
התורים  את  מקצרים 
ניתן  מהיום  הרישוי.  במשרדי 
במשרדי  שירות  לקבל  יהיה 
הרישוי בעפולה ובטבריה, רק 
בהזמנת תור מראש. זאת, במ־
שמו־ הרישוי,  מהפכת  סגרת 
במטרה  התחבורה  משרד  ביל 

לשפר את השירות לציבור.
התנועה  מנהל  סמנכ"ל 
(אינג')  התחבורה,  במשרד 

ניתן  כי  ציין  פלור,  אבנר 
פעולות  מרבית  את  לבצע 
של  האינטרנט  באתר  הרישוי 
בעמדות  התחבורה,  משרד 
פארם  שבסופר  הרישיומט 
נוספים,  מרכזיים  ובמקומות 
ובמו־ ישראל  דואר  בסניפי 
שנדרש  אזרח  הטלפוני.  קד 
בסניפי  שירות  ולקבל  להגיע 
זאת  לעשות  יוכל  הרישוי, 
באמצעות  ובנוחות,  בקלות 

זימון תור מראש.
סניפי  ברוב  כי  יצוין 
ניתן  בארץ  הרישוי  משרד 
מראש  תור  להזמין  כיום 
דקות  בתוך  שירות  ולקבל 
הרי־ בסניפי  מדובר  ספורות. 
חדרה,  כרמיאל,  בחיפה,  שוי 
פתח  ירושלים,  חולון,  נתניה, 
לציון,  ראשון  גן,  רמת  תקוה, 
רמלה, אשדוד, אשקלון, באר 

שבע ואילת.

עוקץ הקבלנים: 

המשטרה עצרה חשוד 
בהונאת עשרות קבלנים

המכרזים אותם הציע, כלל לא היו קיימים והיו פרי דמיונו של החשוד, 
כחלק משיטת ההונאה

מ‡: יר‡ל לבי‡
מנה־ ישראל   משטרת  
שבמרכזה  הונאה  חקירת  לת  
נהג  שנים,  שלאורך   ,43 בן  גבר 
 , בניין  קבלני  עם  קשר  ליצור 
במכר־ להשתתף  להם  להציע 
אטרקטיביים,  ממשלתיים  זים 
כך לדבריו, לטפל להם בתהליך 
תמורת  במכרז  ההשתתפות 
שקלים  אלפי  של  עמלה  קבלת 
במכרז  לטיפול  מקדים  כתנאי 
ונעלם עם התשלום ללא טיפול.
המ־ כי  הוברר  מהרה  עד 
לא  כלל  הציע,  אותם  כרזים 

והיו  קיימים  היו 
של  דמיונו  פרי 
כחלק  החשוד, 
משיטת ההונאה.

פי  על  כך 
הונה  החשד, 
  ,43 בן  החשוד 
ג׳דידה  מבית 

עשרות קבלנים וגרם להם לנזק 
כלכלי של מאות אלפי שקלים.

ישראל  משטרת  כאמור, 
וס־ גלויים  באמצעים  פעלה 
מויים לגיבוש תשתית ראייתית 
כמה  ולפני  החשוד  ולאיתור 

ימים , עצרה את החשוד בקניון 
עוקץ  לביצוע  בדרכו  בהרצליה, 

נוסף.
מעצרו של החשוד הוארך 
על ידי בית משפט השלום בת״א 

עד יום 5.9.19

טרגדיה ואבל בציריך: 

גאב"ד מחזיקי הדת הגרנ"צ שמרלר זצ"ל
הטרגדיה מתרחשת לאחר כשנתיים בלבד מאז הכתרתו לרב ◆ בן 64 שנים בפטירתו

מ‡: יר‡ל לבי‡
גאב"ד מחזיקי הדת בציריך ומרבני באיאן 
שנפטר  זצ"ל  שמרלר  צבי  נפתלי  רבי  הגאון 

לאחר סבל קשה מהמחלה הנוראה.
מאז  בלבד  כשנתיים  מתרחשת  הטרגדיה 

הכתרתו לרב, כשהוא אך בן 64 שנים בפטירתו.
רב  תפקיד  את  ממלא  החל  תשע"ו  בשנת 
בשארית  הגיע  זצ"ל  כשאביו  בציריך,  הקהילה 
כוחותיו להשתתף במעמד ונשא דברים לכבודו.

כרב  הכתרתו  (עד  רבות  שנים  במשך  היה 
ובעל  תפילה  בעל  שנים)  כשלש  לפני  בציריך 
תוקע אצל להבחל"ח כ"ק אדמו"ר מקאפיטשי־

ניץ שליט"א.

mailto:mikraot.g@gmail.com
http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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בני ברק: עשרות פעילויות בבין הזמנים עבור בני 
הנוער המתמודדים עם אתגרים

מיזם מיוחד שנערך בחודשי הקיץ זו השנה השנייה התקיים תחת הכותרת ״כתבם על לוח ליבך״ - כתיבת חבורות על ידי בני נוער ועריכת ספר 
בהמלצת רבני העיר וגדולי ישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡
פעילות עניפה של מחלקת הנוער 
בין  בימי  התקיימה  ברק  בני  בעיריית 
בנוער  מיוחדת  השקעה  תוך  הזמנים 
והחסי־ התורה  עיר  תושבי  המתמודד 
דות שזכו לפעילויות חווייתיות מגוונות 
זאת בהוראתו האישית של הרב אברהם 
רובינשטיין, ראש העיר ובפעילותו של 
אלדד אשורי מנהל מחלקת נוער וצוות 
כימים  לילות  המשקיעים  המחלקה  

למען הצעירים. 
פעי־ מספר  יזמה  הנוער  מחלקת 
את  לקרב  תורני  אופי  בעלות  לויות 
הנוער ללימוד התורה הקדושה גם בימי 

החופשה.
מיזם מיוחד שנערך בחודשי הקיץ 
זו השנה השנייה התקיים תחת הכותרת 

״כתבם על לוח ליבך״ - כתיבת חבורות 
על ידי בני נוער ועריכת ספר בהמלצת 

רבני העיר וגדולי ישראל.
ומ־ זמנם  את  השקיעו  הנערים 
תורה  חידושי  ובכתיבת  בלימוד  רצם 
כאשר לאחר מכן נבחנו על החומר על 
ידי גדולי ישראל וראשי הישיבות ואף 
המאמ־ כל  את  הכולל  ספר  לאור  יצא 
הנערים  פרי עמלם של  והחבורות  רים 
וכתב  במיזם  שהשתתף  נער  כל  כאשר 
ייחודי, והת־ זכה בפרס  חידושי תורה, 
למיד שזכה בכתיבת החבורה המיוחדת 
ביותר קיבל פרס נוסף ותעודה הוקרה 
ע"י ראש העיר וע"י ראש ישיבת פוני־
בז׳ הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי 

שליט"א.
בנוסף המחלקה יזמה  לבני הנוער 
אלפי  כאשר  וטיולים  פעילות  מתחמי 

ענק  במגוון  השתתפו  ונערות  נערים 
המ־ ביוזמת  חווייתיות  אטרקציות  של 
חלקה ובשיתוף פעולה עם ארגוני נוער 
בעיר  כאשר קבוצות רבות של בני נוער 
ונהנו באטרקציות מאירועי שיא  טיילו 
ועד  הארץ  מדרום  ומותאמים  חוויתם 
ותכנון  משותפת  חשיבה  מתוך  צפונה 
הכות־ גולת  בטוחה.   ובצורה  מקצועי 
רת במיזמי מחלקת נוער הייתה במתחם 
פנאי מיוחד שהוקם עבורם בצפון העיר 
על גדת נחל הירקון  ובו התקיימו לצד 
של  רב  מגוון  גם  והרצאות  שיעורים 
למי־ ואתגריות   חווייתיות  פעילויות 
לוי שעות הפנאי של בני הנוער באופן 
איכותי ומבוקר כשאנשי מקצוע מלווים 
את הפעילות ויוצרים שיח עם הנערים 
במתחמי הפעילות, במתחם ביקרו ראש 
העיר ופרסי העיר אשר הביעו את הע־

רכתם לפעילות הייחודית לבני הנוער, 
פרקי  נאמרו  הפעילות  כדי  תוך  כאשר 

תהילים וקבלת עול מלכות שמים.
כמו כן בימי בין המצרים התקיימו  
ערבי שיח בנושא אהבת ישראל ושנאת 
ביקו־ ההרסניים   השלכותיה  על  חינם 
רים ותפילות בכותל המערבי  במסגרות 
הלימוד ובמתנ״ס אורליאן עם הרב מי־

כאל לסרי והרב צבי לאו.
ובמסגרות  'יונתן'  הנוער  במרכז 
במ־ למידה  סדנאות  התקיימו  הלימוד 
סגרת חופשת הקיץ במהלכם השתלמו 
והכשרה  תעסוקה  בקורסי  הנוער  בני 
ואבטחה  מיגון   - עניין  תחומי  במגוון 
רא־ ועזרה  הישרדות  סלולר  טכנאות 
של  נוספת  שנה  שמסיים  המרכז  שונה 
טורניר  קיים  אף  מקצועית   פעילות 
עצמו  המרכז  ואף  מרתקות  ותחרויות 

כאשר  בחזיתו  משמעותי  שינוי  עבר 
הנערים חידשו בסדנת גרפיטי ייחודית 
את מראה המרכז ולקחו אחריות אישית 
סביבתית וחברתית על ההווי היומיומי 
נוספים  כלים  ורכישת  הנוער  במרכז 

לביטויי רגשי ואומנותי
הנו־ במחלקת  שמו  מיוחד  דגש 
ער על קיום סדנאות והרצאות למאות 
הורים עם הגאון הגדול  רבי יהודה סי־
ובנו איתמר  זוהר  למן, הגאון רבי אורי 
וברכת  בהשתתפות  טיומקין  דן  והרב 
המרצים  חידדו  בהרצאות  העיר  ראש 
הב־ הנכונה עם  החשובים את ההנהגה 
נים והבנות המתבגרים בייחוד בימי בין 
וניתנו כלים פרקטיים להורים  הזמנים, 
ימין מקרבת, הכלה  ניתן דגש על  בהם 
וחיבור לכל ילד בהתאם למאפייניו וט־

בעו, שלווה ורוגע בבית ועוד.

מס הכנסה נגד ההון השחור:

 14% ממשכירי הדירות 
מעלימים מס

מבצע של רשות המסים בקרב משכירי הדירות חשף כי 14% 
מהמשכירים לא מדווחים על הכנסות משכר דירה

מ‡ פ. יוחנן
נהנים  הדירות  משכירי 
על  נמוכים  מס  משיעורי  כיום 
כשברוב  דירה,  משכר  הרווח 
מס.  משלמים  לא  הם  המקרים 
בארץ  דירה  משכיר  כך,  בתוך 
מס  מתשלום  מלא  לפטור  זכאי 
הדי־ מהשכרת  והכנסתו  במידה 
הפ־ תקרת  את  עוברת  לא  רות 
נכון לשנת 2019  טור, שעומדת 
עליו  אחרת,  שקל.   5,090 על 
ובהת־ ההכנסה,  על  מס  לשלם 
לו  ניתנת  קיים תנאים מסוימים 
שלושה  בין  לבחור  האפשרות 
 – הכנסה  במס  הקלות  מסלולי 
מסלול פטור חלקי, מסלול חיוב 
 10% של  בשיעור  מופחת  במס 
או מסלול חיוב לפי מדרגות מס.
של  המבצע  במסגרת 
מספר  התגלו  המסים,  רשות 
דירות  משכירי  בהם  מקרים 
בדבר  כוזבים  דיווחים  דיווחו 
הדירות  מהשכרת  הכנסותיהם 
להתח־ מנת  על  שבבעלותם, 
לדוגמה,  כך  מס.  מתשלום  מק 
שה־ צפת  מאזור  דירות  בעל 
הסתכמו  דירה  משכר  כנסותיו 
דיווח  לשנה,  שקל  ב-128,400 
אלף   84 של  סכום  על  בפועל 

שקל בלבד.
במקרה נוסף באזור נתניה, 
נמצא כי בעל דירות שהכנסותיו 

בסך  מגורים  דירות   6 מהשכרת 
לחודש,  שקל   15,900 של  כולל 
הצהיר על הכנסה פטורה משתי 
מבדי־ הפטור.  בשיעור  דירות 
קה מעמיקה התברר כי הוא לא 
דיווח על הכנסות מיתר הדירות 
שבע  במשך  משכיר  הוא  אותן 
לו  שנים. לטענתו, חשב שמגיע 
פטור על הכנסה מהשכרת דירת 

מגורים.
הבי־ במסגרת  כן,  כמו   
של  מקרים  גם  התגלו  קורות 
על  דיווחו  שלא  דירות  משכירי 
דירות  מהשכרת  הכנסותיהם 
בעל  נמצא  למשל,  בחיפה  כלל. 
דירות המכניס 6,300 שקל בחו־
דש משכר דירה שלא דיווח ולא 
משכירות  הכנסותיו  על  הצהיר 

במשך 3 שנים. 
די־ בעל  נמצא  אביב  בתל 
בחו־ 19,100 שקל  המכניס  רות 
מגורים  דירות   3 מהשכרת  דש 
כלל  הכנסותיו  על  הצהיר  שלא 
נוסף  במקרה  שנים.   3 במשך 
דירות  בעל  כי  עלה  בירושלים 
שהכניס כ-200 אלף שקל בשנה 
מגורים,  דירות   3 מהשכרת 
הכנסות  על  הוא  גם  הצהיר  לא 
במהלך 3 שנים - לאחר הבירור 
הוא שילם מס בשווי של 80 אלף 

שקל על ההכנסות.
בעל  נמצא  באשקלון,   
הכנסות  על  הצהיר  שלא  דירות 
בחודש  שקל   9,000 של  בהיקף 
מהשכרת 3 דירות מגורים במה־

לך 3 שנים. 

מודעה רפובליקנית של 
מחוז ניו יורק מזהירה 

מפני "השתלטות יהודית"
סרטון קמפיין שפרסמה המפלגה הרפובליקנית במחוז רוקלנד מזהירה כי מחוקק 
המחוז המקומי ארון וידר, שהוא יהודי אורתודוקסי, זומם "השתלטות" על האזור

מ‡: יר‡ל לבי‡
 Rockland County
הרפובליקנית  המפלגה  –סניף 
מתגוררת  שבו  יורק,  ניו  במחוז 
וגד־ הולכת  יהודית  אוכלוסייה 
לה, פרסם סרטון קמפיין שזכה 

לגינוי.
הנמצא  רוקלנד,  מחוז 
כשעה צפונית לעיר ניו יורק, הוא 
אתר מתחים מזה שנים רבות בין 
לאוכלוסייה  ותיקים  מקומיים 

האורתודוכסית  היהודית 
וגדלה במהירות שלפי  שהולכת 
מש־ יותר  כיום  מהווה  הערכה 

ליש מהאוכלוסייה.
שפרסמה  קמפיין  סרטון 
במחוז  הרפובליקנית  המפלגה 
המ־ מחוקק  כי  מזהירה  רוקלנד 
שהוא  וידר,  ארון  המקומי  חוז 
"הש־ זומם  אורתודוקסי,  יהודי 

תלטות" על האזור.
של  קטעים  ערך  הסרטון 

כותרות  עם  וידר  של  הופעות 
מתחים  בדבר  חדשות  וסיפורי 
עומד  "מה  ונוצרים.  יהודים  בין 
על כף המאזניים: הבתים שלנו, 
הספר  בתי  שלנו,  המשפחות 
המים  שלנו,  הקהילות  שלנו, 

שלנו, אורח החיים שלנו".
"אם הם ינצחו, אנחנו מפ־
"קחו  הסרטון.  המשיך  סידים", 
שלכם."  לידיים  השליטה  את 

הסרטון הורד.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
חיה ‚יטל ב יפה ינ„ל פיי‚‡, חנה ב ‡סר, 
ה„סה ב חיה ‚יטל, ‡סר רחל ב חיה ˜לרה, 

מנחם ‡ריה בן רב˜ה, בˆל‡ל ברוך בן רה מרים, 
פנחס ‡ליהו בן מרים

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
lehitpalel@gmail. - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו
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רּוְך הּוא ַמֲחִזיק ַאף,  דוֹׁש בָּ ֵחְטא ֵאין ַהקָּ ָהָאָדם ַמֲחִזיק בְּ ֲאִפּלּו שֶׁ ה ַאֶחֶרת שֶׁ זוֹ ִמדָּ

יֵמי  ִצינּו בִּ מָּ מוֹ שֶׁ א ָיׁשּוב ָהָאָדם, כְּ לֹּ ֲעסוֹ ֲאִפּלּו שֶׁ ל כַּ א ְיַבטֵּ ְוִאם ַמֲחִזיק לֹא ָלַעד ֶאלָּ

בּול ִיְשָׂרֵאל ְוֵהם ָהיּו עוְֹבִדים ֲעָגִלים  רּוְך הּוא גְּ דוֹׁש בָּ ֶהְחִזיר ַהקָּ ן יוָֹאׁש שֶׁ ָיָרְבָעם בֶּ

־ א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ ַאדְּ לֹּ ה זוֹ שֶׁ ִביל ִמדָּ שְׁ ה ִרֵחם, בִּ ן ָלמָּ בּו ִאם כֵּ ְוִרֵחם ֲעֵליֶהם ְולֹא שָׁ

ה ּוְמַרֵחם אּוַלי  א ְמַצפֶּ ם ֵאינוֹ ַמֲעִניׁש ֶאלָּ ֲעַדִין ַהֵחְטא ַקיָּ א ַמְחִליׁש ַאּפוֹ ִעם ֱהיוֹת שֶׁ ַרבָּ

רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג  דוֹׁש בָּ א ַהקָּ י לֹא ָלֶנַצח ָאִריב ְולֹא ְלעוָֹלם ֶאּטוֹר ֶאלָּ ְוַהְינּו כִּ ָיׁשּובּו, 

ל ְלטוַֹבת ִיְשָׂרֵאל. ׁשוֹת ַהכֹּ ַרּכוֹת ּוַבקָּ בְּ

ִי־ בְּ ְלהוִֹכיַח  אי  ַרשַּׁ ֲאִפּלּו שֶׁהּוא  ֲחֵברוֹ  ַעל  ּה  בָּ ְלִהְתַנֵהג  ְלָאָדם  ְראּוָיה  ה  ִמדָּ ְוזוֹ 

ה ּתוַֹכְחּתוֹ ְולֹא ַיֲחִזיק  ֵני ֶזה ַיְרבֶּ ִרים לֹא ִמפְּ ָניו ְוֵהם ִמְתַיסְּ ּסּוִרים ֶאת ֲחֵברוֹ אוֹ ֶאת בָּ

ר ָלָאָדם  תָּ ֶלּנּו ְולֹא ַיֲחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ, ַגם ִאם ַאף הּוא ַהמֻּ א ְיַבטְּ ַעס ֶאלָּ כָּ ֲעסוֹ ֲאִפּלּו שֶּׁ כַּ

ָרָאה אוֹתוֹ  את שֶׁ ְׂנָאה ַהזֹּ י ִתְרֶאה ֲחמוֹר שַֹׂנֲאָך ְוגוֹ' ּוֵפְרׁשּו ַמה ִהיא ַהשִּ ְרׁשּו כִּ פֵּ ֵעין שֶׁ כְּ

ַבר ֲעֵבָרה ַוֲאִפּלּו ָהִכי ָאְמָרה  עוֵֹבר ֲעֵבָרה ְוהּוא ָיִחיד ֵאינוֹ ָיכוֹל ְלָהִעיד ְושֵֹׂנא אוֹתוֹ ַעל דְּ

ַאֲהָבה אּוַלי יוִֹעיל  א ִמְצָוה ְלָקֵרב אוֹתוֹ בְּ ְך ֶאלָּ ְבִלבָּ ֲעזֹב ִעּמוֹ שְׁבוֹק ָית דִּ ּתוָֹרה ָעזֹב תַּ

ה זוֹ לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ: ׁש ִמדָּ ֶדֶרְך זוֹ ְוַהְינּו ַממָּ בְּ

הו' - כי חפץ חסד הוא

ִמילּות ֶחֶסד  ל גְּ ים ְלַקבֵּ ֵהיָכל ָידּוַע ַמְלָאִכים ְמֻמנִּ ׁש בַּ יֵּ ְמקוֹמוֹ שֶׁ נּו בִּ ַרשְׁ ָבר פֵּ ֲהלֹא כְּ

־ ד אָֹתם ַהמַּ ין ְמַקְטֶרֶגת ַעל ִיְשָׂרֵאל, ִמיַּ ת ַהדִּ ה, ְוַכֲאשֶׁר ִמדַּ עוָֹלם ַהזֶּ ָאָדם עוֶֹשׂה בָּ שֶׁ

ֵני שֶׁהּוא ָחֵפץ  רּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל ִיְשָׂרֵאל ִמפְּ דוֹׁש בָּ ְלָאִכים ַמְרִאים ַהֶחֶסד ַההּוא ְוַהקָּ

ִבים ִאם ֵהם ּגוְֹמִלים ֶחֶסד ֶזה ָלֶזה - ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם, ּוְכמוֹ  ֵהם ַחיָּ ֶחֶסד, ְוִעם ֱהיוֹת שֶׁ בְּ

י הּוא  ל ְוגוֹ' כִּ ְלגַּ ינוֹת ַלגַּ א ֶאל בֵּ ֱאַמר ְלַגְבִריֵאל (ְיֶחְזֵקאל י, ב) בֹּ נֶּ ן שֶׁ ְזַמן ַהֻחְרבָּ ָהָיה בִּ שֶׁ

רּוִבים  ַחת ַלכְּ ל ִמתַּ ְלגַּ ינוֹת ַלגַּ ין בֵּ חוֹת ַהדִּ ל כֹּ ְרׁשּות ְלַקבֵּ ְוָנַתן לוֹ  בּוָרה  ין ְוַהגְּ ַשׂר ַהדִּ

ׁש ְלַכּלוֹת ֶאת  קֵּ בִּ ק ַעד שֶׁ ין ִמְתַחזֵּ ְלכּות ְוָהָיה ַהדִּ בּוַרת ַהמַּ ין גְּ ַהְינּו דִּ ַח דְּ ְזבֵּ ֵמֵאׁש ַהמִּ

רּוִבים  ָרא ַלכְּ ָלָיה ּוְכִתיב (שם, ח) ַויֵּ בּו כְּ ְתַחיְּ נִּ ֵני שֶׁ ל ִיְשָׂרֵאל ִמפְּ יָצָתן שֶׁ ל ְלַקֲעֵקַע בֵּ ַהכֹּ

רּוְך הּוא ְלַגְבִריֵאל ֵהם ּגוְֹמִלים  דוֹׁש בָּ ָאַמר ַהקָּ נּו שֶׁ ְנֵפיֶהם ְוַהיְּ ַחת כַּ ְבִנית ַיד ָאָדם תַּ תַּ

ה  ֵני ִמדָּ ַעם ִמפְּ ֵאִרית. ְוַהטַּ ִבים ִנּצוֹלּו ְוָהָיה ָלֶהם שְׁ ֲחָסִדים ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ְוַאף ִאם ֵהם ַחיָּ

יר ָלֶהם ִעם  ְשָׂרֵאל ּגוְֹמִלים ֶחֶסד ְואוֹתוֹ ַצד ַמְזכִּ יִּ ַמה שֶׁ י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא רוֶֹצה בְּ זוֹ כִּ

ַצד ַאֵחר. ִרים בְּ שֵׁ ֵאיָנם כְּ ֱהיוֹת שֶׁ

ָאָדם עוֶֹשׂה לוֹ ַרע ּוַמְכִעיסוֹ  ֵסֶדר זוֹ ָראּוי ְלָאָדם ְלִהְתַנֵהג ַאף ִאם ָרָאה שֶׁ ן בְּ ִאם כֵּ

יק לוֹ ַצד  ּוָרה ַיְספִּ שּׁ ְתַנֵהג כַּ מִּ ה טוָֹבה שֶׁ ִטיב ַלֲאֵחִרים אוֹ ִמדָּ מֵּ ִאם ֵיׁש ּבוֹ ַצד טוָֹבה שֶׁ

ׁש לוֹ  יֵּ טוָֹבה זוֹ שֶׁ י ִלי בְּ ץ ֶחֶסד ְויֹאַמר דַּ ֲעסוֹ ֵמָעָליו ְוֵיָרֶצה ִלּבוֹ ִעּמוֹ ְוַיְחפֹּ ל כַּ ֶזה ְלַבטֵּ

ְדלוֹת ֶאת  גַּ מְּ נּו שֶׁ יֵּ ְדֵפְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה (ְיָבמוֹת סג, א) דַּ ּתוֹ כִּ ִאשְׁ ן בְּ כֵּ ְוָכל שֶׁ

ָעָשׂה  לוִֹנית שֶׁ טוָֹבה פְּ י ִלי בְּ ל ָאָדם דֵּ ְך יֹאַמר ַעל כָּ ילוֹת אוָֹתנּו ִמן ַהֵחְטא, כָּ ֵנינּו ּוַמצִּ בָּ

ׁש לוֹ ִיְהֶיה ָחֵפץ ֶחֶסד: יֵּ לוִֹנית שֶׁ ה טוָֹבה פְּ לוִֹני אוֹ ִמדָּ ָעָשׂה ִעם פְּ ִלי אוֹ שֶׁ

ד - לחודש
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רּוְך הּוא ַמֲחִזיק ַאף,  דוֹׁש בָּ ֵחְטא ֵאין ַהקָּ ָהָאָדם ַמֲחִזיק בְּ ֲאִפּלּו שֶׁ ה ַאֶחֶרת שֶׁ זוֹ ִמדָּ

יֵמי  ִצינּו בִּ מָּ מוֹ שֶׁ א ָיׁשּוב ָהָאָדם, כְּ לֹּ ֲעסוֹ ֲאִפּלּו שֶׁ ל כַּ א ְיַבטֵּ ְוִאם ַמֲחִזיק לֹא ָלַעד ֶאלָּ

בּול ִיְשָׂרֵאל ְוֵהם ָהיּו עוְֹבִדים ֲעָגִלים  רּוְך הּוא גְּ דוֹׁש בָּ ֶהְחִזיר ַהקָּ ן יוָֹאׁש שֶׁ ָיָרְבָעם בֶּ

־ א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ ַאדְּ לֹּ ה זוֹ שֶׁ ִביל ִמדָּ שְׁ ה ִרֵחם, בִּ ן ָלמָּ בּו ִאם כֵּ ְוִרֵחם ֲעֵליֶהם ְולֹא שָׁ

ה ּוְמַרֵחם אּוַלי  א ְמַצפֶּ ם ֵאינוֹ ַמֲעִניׁש ֶאלָּ ֲעַדִין ַהֵחְטא ַקיָּ א ַמְחִליׁש ַאּפוֹ ִעם ֱהיוֹת שֶׁ ַרבָּ

רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג  דוֹׁש בָּ א ַהקָּ י לֹא ָלֶנַצח ָאִריב ְולֹא ְלעוָֹלם ֶאּטוֹר ֶאלָּ ְוַהְינּו כִּ ָיׁשּובּו, 

ל ְלטוַֹבת ִיְשָׂרֵאל. ׁשוֹת ַהכֹּ ַרּכוֹת ּוַבקָּ בְּ

ִי־ בְּ ְלהוִֹכיַח  אי  ַרשַּׁ ֲאִפּלּו שֶׁהּוא  ֲחֵברוֹ  ַעל  ּה  בָּ ְלִהְתַנֵהג  ְלָאָדם  ְראּוָיה  ה  ִמדָּ ְוזוֹ 

ה ּתוַֹכְחּתוֹ ְולֹא ַיֲחִזיק  ֵני ֶזה ַיְרבֶּ ִרים לֹא ִמפְּ ָניו ְוֵהם ִמְתַיסְּ ּסּוִרים ֶאת ֲחֵברוֹ אוֹ ֶאת בָּ

ר ָלָאָדם  תָּ ֶלּנּו ְולֹא ַיֲחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ, ַגם ִאם ַאף הּוא ַהמֻּ א ְיַבטְּ ַעס ֶאלָּ כָּ ֲעסוֹ ֲאִפּלּו שֶּׁ כַּ

ָרָאה אוֹתוֹ  את שֶׁ ְׂנָאה ַהזֹּ י ִתְרֶאה ֲחמוֹר שַֹׂנֲאָך ְוגוֹ' ּוֵפְרׁשּו ַמה ִהיא ַהשִּ ְרׁשּו כִּ פֵּ ֵעין שֶׁ כְּ

ַבר ֲעֵבָרה ַוֲאִפּלּו ָהִכי ָאְמָרה  עוֵֹבר ֲעֵבָרה ְוהּוא ָיִחיד ֵאינוֹ ָיכוֹל ְלָהִעיד ְושֵֹׂנא אוֹתוֹ ַעל דְּ

ַאֲהָבה אּוַלי יוִֹעיל  א ִמְצָוה ְלָקֵרב אוֹתוֹ בְּ ְך ֶאלָּ ְבִלבָּ ֲעזֹב ִעּמוֹ שְׁבוֹק ָית דִּ ּתוָֹרה ָעזֹב תַּ

ה זוֹ לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ: ׁש ִמדָּ ֶדֶרְך זוֹ ְוַהְינּו ַממָּ בְּ

הו' - כי חפץ חסד הוא

ִמילּות ֶחֶסד  ל גְּ ים ְלַקבֵּ ֵהיָכל ָידּוַע ַמְלָאִכים ְמֻמנִּ ׁש בַּ יֵּ ְמקוֹמוֹ שֶׁ נּו בִּ ַרשְׁ ָבר פֵּ ֲהלֹא כְּ

־ ד אָֹתם ַהמַּ ין ְמַקְטֶרֶגת ַעל ִיְשָׂרֵאל, ִמיַּ ת ַהדִּ ה, ְוַכֲאשֶׁר ִמדַּ עוָֹלם ַהזֶּ ָאָדם עוֶֹשׂה בָּ שֶׁ

ֵני שֶׁהּוא ָחֵפץ  רּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל ִיְשָׂרֵאל ִמפְּ דוֹׁש בָּ ְלָאִכים ַמְרִאים ַהֶחֶסד ַההּוא ְוַהקָּ

ִבים ִאם ֵהם ּגוְֹמִלים ֶחֶסד ֶזה ָלֶזה - ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם, ּוְכמוֹ  ֵהם ַחיָּ ֶחֶסד, ְוִעם ֱהיוֹת שֶׁ בְּ

י הּוא  ל ְוגוֹ' כִּ ְלגַּ ינוֹת ַלגַּ א ֶאל בֵּ ֱאַמר ְלַגְבִריֵאל (ְיֶחְזֵקאל י, ב) בֹּ נֶּ ן שֶׁ ְזַמן ַהֻחְרבָּ ָהָיה בִּ שֶׁ

רּוִבים  ַחת ַלכְּ ל ִמתַּ ְלגַּ ינוֹת ַלגַּ ין בֵּ חוֹת ַהדִּ ל כֹּ ְרׁשּות ְלַקבֵּ ְוָנַתן לוֹ  בּוָרה  ין ְוַהגְּ ַשׂר ַהדִּ

ׁש ְלַכּלוֹת ֶאת  קֵּ בִּ ק ַעד שֶׁ ין ִמְתַחזֵּ ְלכּות ְוָהָיה ַהדִּ בּוַרת ַהמַּ ין גְּ ַהְינּו דִּ ַח דְּ ְזבֵּ ֵמֵאׁש ַהמִּ

רּוִבים  ָרא ַלכְּ ָלָיה ּוְכִתיב (שם, ח) ַויֵּ בּו כְּ ְתַחיְּ נִּ ֵני שֶׁ ל ִיְשָׂרֵאל ִמפְּ יָצָתן שֶׁ ל ְלַקֲעֵקַע בֵּ ַהכֹּ

רּוְך הּוא ְלַגְבִריֵאל ֵהם ּגוְֹמִלים  דוֹׁש בָּ ָאַמר ַהקָּ נּו שֶׁ ְנֵפיֶהם ְוַהיְּ ַחת כַּ ְבִנית ַיד ָאָדם תַּ תַּ

ה  ֵני ִמדָּ ַעם ִמפְּ ֵאִרית. ְוַהטַּ ִבים ִנּצוֹלּו ְוָהָיה ָלֶהם שְׁ ֲחָסִדים ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ְוַאף ִאם ֵהם ַחיָּ

יר ָלֶהם ִעם  ְשָׂרֵאל ּגוְֹמִלים ֶחֶסד ְואוֹתוֹ ַצד ַמְזכִּ יִּ ַמה שֶׁ י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא רוֶֹצה בְּ זוֹ כִּ

ַצד ַאֵחר. ִרים בְּ שֵׁ ֵאיָנם כְּ ֱהיוֹת שֶׁ

ָאָדם עוֶֹשׂה לוֹ ַרע ּוַמְכִעיסוֹ  ֵסֶדר זוֹ ָראּוי ְלָאָדם ְלִהְתַנֵהג ַאף ִאם ָרָאה שֶׁ ן בְּ ִאם כֵּ

יק לוֹ ַצד  ּוָרה ַיְספִּ שּׁ ְתַנֵהג כַּ מִּ ה טוָֹבה שֶׁ ִטיב ַלֲאֵחִרים אוֹ ִמדָּ מֵּ ִאם ֵיׁש ּבוֹ ַצד טוָֹבה שֶׁ

ׁש לוֹ  יֵּ טוָֹבה זוֹ שֶׁ י ִלי בְּ ץ ֶחֶסד ְויֹאַמר דַּ ֲעסוֹ ֵמָעָליו ְוֵיָרֶצה ִלּבוֹ ִעּמוֹ ְוַיְחפֹּ ל כַּ ֶזה ְלַבטֵּ

ְדלוֹת ֶאת  גַּ מְּ נּו שֶׁ יֵּ ְדֵפְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה (ְיָבמוֹת סג, א) דַּ ּתוֹ כִּ ִאשְׁ ן בְּ כֵּ ְוָכל שֶׁ

ָעָשׂה  לוִֹנית שֶׁ טוָֹבה פְּ י ִלי בְּ ל ָאָדם דֵּ ְך יֹאַמר ַעל כָּ ילוֹת אוָֹתנּו ִמן ַהֵחְטא, כָּ ֵנינּו ּוַמצִּ בָּ

ׁש לוֹ ִיְהֶיה ָחֵפץ ֶחֶסד: יֵּ לוִֹנית שֶׁ ה טוָֹבה פְּ לוִֹני אוֹ ִמדָּ ָעָשׂה ִעם פְּ ִלי אוֹ שֶׁ

ד - לחודש

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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בני ברק: 80 אלף תלמידים פתחו 
את שנת הלימודים החדשה

לאחר הסיור הגיעו בכירי העירייה אל אולם המליאה בבניין העירייה שם אמרו ברוב עם תפילת 
׳נשמת כל חי׳ להודות להקדוש ברוך הוא על חסדיו המרובים ולזכור כי כל ההצלחה הגדולה 

מאיתו יתברך

מ‡: יר‡ל לבי‡
את  מ-80,000 תלמידים פתחו  למעלה 
ספסלי  את  וחבשו  החדשה  הלימודים  שנת 
הלימודים במגוון בתי-ספר, גני-ילדים ומס־

גרות חינוך שונות בעיר בני ברק.
מסגרות הלימודים תמנינה 44,057 תל־
מידים ב-132 מוסדות חינוך בחינוך היסודי, 
העירוניים  החינוך  במוסדות  זו:  חלוקה  לפי 
בתלמודי  ספר;  בתי  ב-58  תלמידים   27,590
ב-63  כ-14,272  ופרטיים  ציבוריים  תורה 
והמ"מ 810 תלמידים  בתי"ס; ברשת הממ"ד 
ב-4 בתי ספר. בבתי"ס לחינוך מיוחד-1385 

תלמידים.
ילמדו  יסודי  העל  החינוך  במסגרת 
קט־ בישיבות   9,241 מהם  תלמידים   20,987
נות, 9,800 תלמידות ב-24 בתי ספר תיכוניים 
וסמינרים חרדיים, 1,134 תלמידים בארבעה 
בתי"ס ממ"ד ומ"מ, הכוללים ישיבה תיכונית 
ואולפנה ובי"ס ממלכתי. 1112 תלמידות בא־

רבעה בתי-ספר על-יסודיים של עמותות.
בגני ילדים ילמדו השנה 19,218 תלמי־

דים מהם 16,208 בגני-ילדים חרדיים. 
אברהם  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש 
בסיור  הלימודים  שנת  את  פתח  רובינשטיין 
מיוחד במוסדות הלימוד שבהם הושקעו עש־
רות מיליוני שקלים זאת לקראת תחילת שנת 

הלימודים תש"פ.
בסיור השתתפו גם מ״מ רה"ע הרב חנוך 
ליטוב,  שמואל  הרב  העירייה  מנכ״ל  זייברט, 
מנהל לשכת רה״ע הרב גדליה סילמן, משנה 
למנהל אגף החינוך הרב יהודה לוי מנהל אגף 
תשתיות הרב חנוך זיידמן, סגן מנהל מחלקת 
מחלקת  מנהל  סגן  דדון,  שמואל  הרב  חינוך 
גני  מחלקת  מנהל  קשש,  שמעון  הרב  חינוך 
ילדים הרב יוסף סטל ומנהל מחלקת הסעות 

הרב הרשי קניג ובכירי העירייה.
בין  סייר  רובינשטיין  הרב  העיר  ראש 
אהלי  בת״ת  שלמה,  עטרת  במוסדות  היתר 
אליעזר, בית הספר שערי אהרן ובסמינר הרב 
כהנא וכן בגני הילדים החדשים ובגני החינוך 

המיוחד.
המ־ ההתנהלות  את  שיבח  העיר  ראש 
האגפים,  ומנהלי  הגורמים  כלל  של  קצועית 
ברק  בני  בעיריית  נפתחה  לראשונה  כי  וציין 
הצד  ועל  תקלות  אפס  עם  הלימודים  שנת 
לאור ההיערכות המוקדמת,  זאת  טוב  היותר 
״השקענו הון רב למען התלמידים ואכן התו־
צאות מדברות בעד עצמן בסייעתא דשמיא״, 

הדגיש הרב רובינשטיין בסיפוק רב.
יצויין כי לפתיחת שנת הלימודים קדמה 
שנערכה  ומוקפדת  מדוקדקת  מטה  עבודת 
בישיבת  והסתיימה  הקיץ  חודשי  כל  במשך 
סיכום היערכות לפתיחת שנה"ל תש"פ שה־
הרב  ברק  בני  עיריית  ראש  בלשכת  תקיימה 
רה"ע  מ"מ  ובהשתתפות  רובינשטיין  אברהם 
הרב חנוך זייברט, ומחזיק תיק התרבות הרב 
יעקב זכריהו, שם הוצג ע"י הצוות המקצועי 
המושלמת  ההיערכות  סיכום  העירייה,  של 
הרב  העיר  ראש  שהתווה  כפי  והמוקדמת, 
תקלות   0 לתפקיד:  כניסתו  עם  רובינשטיין 

בפתיחת שנת הלימודים!!
הלוגיסטית  הפעילות  נסקרה  בישיבה 
ובמ־ החינוך  באגף  עמלו  עליה  והתכנונית 
תקופת  כל  לאורך  והביטחון  החשמל  חלקת 
חדשות  כיתות  עשרות  נפתחו  כאשר  הקיץ, 
בכלל השנתונים, בין היתר באמצעות שימוש 

מהקבלנים  שהועברו  ציבורית  תמורה  במבני 
לידי העירייה, אשר שיפוצם והטיפול בהכש־
רתם הבטיחותית הסתיים בטרם פתיחת שנת 

הלימודים
משכנו  את  קבע  כהנא  הרב  סמינר 
ידיים  החדש ברחוב אמרי ברוך במבנה רחב 
אשר הכשרתו הסתיימה לטובת למעלה מאלף 
במתחם  ובנוסף,  הוותיק.  הסמינר  תלמידות 
פיקנטי נפתח סמינר חדש שהכשרתו והכנתו 

הסתיימה.
והבטי־ ההסעות  היבטי  נסקרו  בנוסף 
חות הרבים שטופלו בקפידה, כאשר לדוגמא, 
קרוואנים  עשרות  בהצבת  העירייה  השקיעה 
למעלה  וכן  חינוך  מוסדות  של  לשימושים 
ולמ־ חוברו לרשת החשמל,  מ-60 קרוואנים 
בטיחות  לצרכי  בזק חדשים  קווי  מ-30  עלה 

ובטחון הותקנו ופועלים.
לשיבוץ  היוזמה  לשבח  צויינה  בישיבה 
הילדים בגנים בזמן מוקדם והמענה הטלפוני 
שהציג את השיבוצים בתחילת חודשי הקיץ 
ברוגע  לדעת  הורי התלמידים שיכלו  לטובת 
היכן ילדיהם ילמדו, כמו כן הוצגה ירידה של 
למעלה מ60% בפניות הורי התלמידים ביחס 
שהמוקד  לאחר  זאת  אשתקד  פניות  ל-850 

העירוני תודרך למתן שירות איכותי ומהיר.

לוי פאלקוויטש, 
תזמורת "פייער" 
ומקהלת "נשמה" 
במחרוזת סוחפת

ג' אלול – יום 
פטירת החכם 
רבי חומאני 
עלוש זצ"ל

השאיר אחריו הרבה חידושים על התורה 
שנכתבו בספרו "אני חומה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
נפטר   1956 באלול  בג' 
החכם רבי חומאני עלוש שעלה 

מטוניס ונקבר בצפת.
הוא לא השאיר אחרי צא־
צאים, אך בית הכנסת שלו (בר־
חבת השוק העירוני) הומה אדם 
קידושים  שיעורים,  בתפילות, 

ואירועים.
אחריו  השאיר  גם  הוא 
שנ־ התורה  על  חידושים  הרבה 
כתבו בספרו "אני חומה", הספר 
היה כתוב בכתב רש"י ועם הרבה 
כאבן  שכב  וכך  תיבות  ראשי 

בית  בספריית  הופכין  לה  שאין 
הכנסת במשך יותר מ60 שנה.

מספרים:  המו"ל  נכדי 
לקח  מזוז,  יהונתן  שלנו  "סבא 
לתרגם  המשימה  את  עצמו  על 
שא־ מנת  על  מחדש-  ולהוציא 
ממנו..  וילמדו  יקראו  אכן  נשים 
לפע־ לקח,  זה  משנתיים  "יותר 
מים התייאשתי מהמשימה, אבל 
עלוש  חומאני  רבי  של  דמותו 
שלא  למרות  עיניי,  לנגד  עמדה 
הפלפולים  דרך  בחייו,  הכרתיו 
שלו למדתי כמה היה אדם גאון 

ומלא חידושים".
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"מי זה פון"

מאגר לזיהוי מספרים לא מוכרים. 

מאושר ע"י וועדת הרבנים לענייני תקשורת.

חייגו כעת; 0799-300-400

עלייה בשיעור הדירות 
שנמכרו ע"י משקיעים בהפסד
ברבעון השני של השנה נרשמה עליה בשיעור הדירות הנמכרות בהפסד ע"י 

משקיעים ◆ ההפסד מתרכז בדירות שנרכשו בשנים האחרונות

מ‡ פ. יוחנן
נמכ־  2019 של  השני  ברבעון 
דירות בשוק החופשי,  כ-23 אלף  רו 
עליה של 9% בהשוואה לרמה הנמוכה 
כך  אשתקד,  השני  ברבעון  שנרשמה 

עולה מסקירת משרד האוצר.
ירד  הקודם  לרבעון  בהשוואה 
בהמשך  ב-4%,  העסקאות  מספר 
בכך,  הראשון.  ברבעון  דומה  לירידה 
לראשונה מאז המחצית הראשונה של 
2014, שעמדה בצל ההמתנה לתכנית 
מע"מ אפס, נרשמה ירידה בשני הרב־
עונים הראשונים של השנה בהשוואה 

לקודמיהם.
משפרי הדיור היו אלו שהובילו 
בפלח  בעיקר  בעסקאות,  הגידול 
בפרט  החדשות,  הדירות  של  השוק 
במקביל  הנייר".  "על  הנרכשות  אלו 
בה־ הדירות  ב"מלאי"  גידול  נרשם 
להימכר  הממתינות  (דירות  מתנה 
דירה  רכשו  שכבר  דיור  משפרי  ע"י 

חדשה).
בשוק  שנרכשו  הדירות  מספר 
החופשי ע"י מי שעבורם זוהי דירתם 
הראשונה עמד ברבעון השני על 9.8 
עליה של 6% בהשוואה  דירות,  אלף 
ירי־ אולם  אשתקד,  המקביל  לרבעון 
דה של 4% בהשוואה לרבעון הקודם.

ברבעון  המשקיעים  רכישות 
אלף   3.4 על  עמדו   2019 של  השני 
דירות, עליה של 6% בהשוואה לרמת 
ברבעון  שנרשמה  ההיסטורי  השפל 
לרבעון  בהשוואה  אשתקד.  המקביל 
המשקיעים  רכישות  ירדו  הקודם 
ב-8%. כשיעור מסך העסקאות נותרו 
רכישות המשקיעים על רמת שפל של 

.13%
ברבעון  המשקיעים  מכירות 
השני עמדו על 5.3 אלף דירות, עליה 
המקביל  לרבעון  בהשוואה   4% של 
בהשוואה   2% של  ועליה  אשתקד 
לרבעון הקודם. במקביל הוסיף לרדת 
"מלאי" הדירות המוחזק בידי משקי־

עים

המשקיעים  מכירות  בניתוח 
בולטת עליה בשיעור הדירות הנמכ־
רות בהפסד הון ריאלי, כאשר הפסד 
בשנים  שנרכשו  בדירות  מתרכז  זה 
מחצית   – מ-2016)  (החל  האחרונות 
מדירות אלו נמכרו בהפסד הון ריאלי. 
ממצאים אלו מסבירים בין היתר את 
השפל ברכישות המשקיעים, כמו גם 
שבח  מס  בגביית  החדה  הירידה  את 

במחצית הראשונה של 2019.
יד  בדירות  העסקאות  מספר 
שניה נותר על רמה נמוכה של כ-17 
בהש־  5% של  עליה  עסקאות,  אלף 
וואה לרמה הנמוכה שנרשמה ברבעון 
של  ירידה  אולם  אשתקד,  המקביל 

4% בהשוואה לרבעון הקודם.

נעצר חשוד בהצתת בית 
הכנסת בביה"ח בילינסון
החשוד בהצתת בית הכנסת שבבית החולים בילינסון הובא 

לדיון בבית המשפט השלום, ומעצרו הוארך

מ‡: יר‡ל לבי‡
האחרון  שישי  ביום 
בבית  שריפה  התחוללה 
בית  מתחם  שבתוך  הכנסת 
בפתח  בילינסון  החולים 
ול־ נשרפה  תקווה. הפרוכת 

מקום נגרם נזק.
מבדיקה ראשונית של 
למקום  שהגיעו  שוטרים 
ומבדיקת מצלמות האבטחה 
לק־ שהגיע  גבר  כי  התברר 
החולים,  בבית  טיפול  בלת 
ומיד  הכנסת  לבית  נכנס 
כשיצא ממנו, התחילה שרי־

פה במקום.
ידי  על  זוהה  החשוד 
ובדיון  ונעצר,  השוטרים 
המ־ בבית  אמש  שהתקיים 
לציון  בראשון  השלום  שפט 

הוארך מעצרו ב-4 ימים.

דיוני סל התרופות יצאו לדרך
תקציב הסל לא יעלה ◆ שמן הקנאביס לחולי אפילפסיה יעלה לדיון

מ‡ פ. יוחנן
הב־ סל  תקציב  העלאת  על   
האוצר  שרי  הצליחו  לא  ריאות 
לראשונה  אבל  להסכים,  והבריאות 
- מוצר קנאביס רפואי יידון בוועדה, 
לק־ החלטותיה  את  להגיש  שצפויה 

ראת סוף שנת 2019.
שהתקיימה  עיתונאים  במסיבת 
סגן  השתתפו  ובה  הבריאות  במשרד 
ליצמן,  יעקב  שר הבריאות ח"כ הרב 
מנכ"ל  כחלון,  משה  ח"כ  האוצר  שר 
טוב,  סימן  בר  משה  הבריאות  משרד 
ויו"ר ועדת סל התרופות, הפרופ׳ זאב 
הוועדה.  עבודת  הושקה  רוטשטיין, 
עד הרגע האחרון, התקיימו דיונים בין 
משרד האוצר ומשרד הבריאות לגבי 
השנה  הוגשו  לוועדה  הסל.  תקציב 
(בהן  וטכנולוגיות  תרופות  כ-900 
כוללת  בעלות  טכנולוגיות),  כ-150 

של מעל ל-3 מיליארד שקל.
בפתיחת הדיונים אמר סגן השר 
על  שהשנה  "החלטנו  ליצמן:  הרב 
עד  נחכה  אם  הבחירות,  מערכת  אף 
אחרי הבחירות לקבוע את גובה הסל 
- חולים יפסידו את הכסף בחודשים 
הראשונים של שנת 2020. אסור לה־
פסיד את הכסף ולכן החלטנו שעל אף 

הוועדה  הוועדה.  את  נכנס  הבחירות 
עם  לילדים  קנאביס  שמן  על  תדון 
דעתם  לשיקול  יהיה  וזה  אפילפסיה 

האם זה ייכנס לסל".
שר האוצר כחלון, התייחס לד־
בריו של ליצמן ואמר: "נעמוד בסכום 
של לפחות מה שהיה עד היום - לפ־
רואים  אנחנו  מיליון,   300 היה  נינו 
לצרכי  לדאוג  מאוד  גדולה  חשיבות 
שלא  למרות  הבחירות  ערב  החולים. 
הבחי־ לאחרי  נדחים  נושאים  מעט 
מכיוון שזו ממשלת מעבר, אבל  רות 

כבר  התהליך  את  להתחיל  ההחלטה 
לפגוע  נרצה  שלא  מכיוון  הזה  בשלב 

בחולים".
פרופ'  החדש,  הסל  ועדת  יו"ר 
כך  על  בדבריו  רמז  רוטשטיין,  זאב 
נמו־ בעלות  תרופות  יותר  שיעדיף 
בעלות  בודדות  תרופות  מאשר  כה 
יותר  להכניס  שנצליח  "ככל  גבוהה: 
יר־ הציבור  כך   - הקיימת  למסגרת 
וויח. על פי תפיסת העולם שלי עדיף 
להכניס שלוש תרופות עם השתתפות 

עצמית מאשר תרופה אחת וחצי".

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.webm
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=545A2F7A324B735A464A66464B3342347436653838673D3D
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"מי זה פון"

מאגר לזיהוי מספרים לא מוכרים. 

מאושר ע"י וועדת הרבנים לענייני תקשורת.

חייגו כעת; 0799-300-400

יש פתרון חדש!

 לפטרת 
ציפורנים 

052-7662-281
קו מידע 24 שעות | 072-3372-707

p0723372707@gmail.com :מייל

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 

עלייה בשיעור הדירות 
שנמכרו ע"י משקיעים בהפסד
ברבעון השני של השנה נרשמה עליה בשיעור הדירות הנמכרות בהפסד ע"י 

משקיעים ◆ ההפסד מתרכז בדירות שנרכשו בשנים האחרונות

מ‡ פ. יוחנן
נמכ־  2019 של  השני  ברבעון 
דירות בשוק החופשי,  כ-23 אלף  רו 
עליה של 9% בהשוואה לרמה הנמוכה 
כך  אשתקד,  השני  ברבעון  שנרשמה 

עולה מסקירת משרד האוצר.
ירד  הקודם  לרבעון  בהשוואה 
בהמשך  ב-4%,  העסקאות  מספר 
בכך,  הראשון.  ברבעון  דומה  לירידה 
לראשונה מאז המחצית הראשונה של 
2014, שעמדה בצל ההמתנה לתכנית 
מע"מ אפס, נרשמה ירידה בשני הרב־
עונים הראשונים של השנה בהשוואה 

לקודמיהם.
משפרי הדיור היו אלו שהובילו 
בפלח  בעיקר  בעסקאות,  הגידול 
בפרט  החדשות,  הדירות  של  השוק 
במקביל  הנייר".  "על  הנרכשות  אלו 
בה־ הדירות  ב"מלאי"  גידול  נרשם 
להימכר  הממתינות  (דירות  מתנה 
דירה  רכשו  שכבר  דיור  משפרי  ע"י 

חדשה).
בשוק  שנרכשו  הדירות  מספר 
החופשי ע"י מי שעבורם זוהי דירתם 
הראשונה עמד ברבעון השני על 9.8 
עליה של 6% בהשוואה  דירות,  אלף 
ירי־ אולם  אשתקד,  המקביל  לרבעון 
דה של 4% בהשוואה לרבעון הקודם.

ברבעון  המשקיעים  רכישות 
אלף   3.4 על  עמדו   2019 של  השני 
דירות, עליה של 6% בהשוואה לרמת 
ברבעון  שנרשמה  ההיסטורי  השפל 
לרבעון  בהשוואה  אשתקד.  המקביל 
המשקיעים  רכישות  ירדו  הקודם 
ב-8%. כשיעור מסך העסקאות נותרו 
רכישות המשקיעים על רמת שפל של 

.13%
ברבעון  המשקיעים  מכירות 
השני עמדו על 5.3 אלף דירות, עליה 
המקביל  לרבעון  בהשוואה   4% של 
בהשוואה   2% של  ועליה  אשתקד 
לרבעון הקודם. במקביל הוסיף לרדת 
"מלאי" הדירות המוחזק בידי משקי־

עים

המשקיעים  מכירות  בניתוח 
בולטת עליה בשיעור הדירות הנמכ־

רות בהפסד הון ריאלי, כאשר הפסד 
בשנים  שנרכשו  בדירות  מתרכז  זה 
מחצית   – מ-2016)  (החל  האחרונות 
מדירות אלו נמכרו בהפסד הון ריאלי. 
ממצאים אלו מסבירים בין היתר את 
השפל ברכישות המשקיעים, כמו גם 
שבח  מס  בגביית  החדה  הירידה  את 

במחצית הראשונה של 2019.
יד  בדירות  העסקאות  מספר 
שניה נותר על רמה נמוכה של כ-17 
בהש־  5% של  עליה  עסקאות,  אלף 
וואה לרמה הנמוכה שנרשמה ברבעון 
של  ירידה  אולם  אשתקד,  המקביל 

4% בהשוואה לרבעון הקודם.

נעצר חשוד בהצתת בית 
הכנסת בביה"ח בילינסון
החשוד בהצתת בית הכנסת שבבית החולים בילינסון הובא 

לדיון בבית המשפט השלום, ומעצרו הוארך

מ‡: יר‡ל לבי‡
האחרון  שישי  ביום 
בבית  שריפה  התחוללה 
בית  מתחם  שבתוך  הכנסת 
בפתח  בילינסון  החולים 
ול־ נשרפה  תקווה. הפרוכת 

מקום נגרם נזק.
מבדיקה ראשונית של 
למקום  שהגיעו  שוטרים 
ומבדיקת מצלמות האבטחה 
לק־ שהגיע  גבר  כי  התברר 
החולים,  בבית  טיפול  בלת 
ומיד  הכנסת  לבית  נכנס 
כשיצא ממנו, התחילה שרי־

פה במקום.
ידי  על  זוהה  החשוד 
ובדיון  ונעצר,  השוטרים 
המ־ בבית  אמש  שהתקיים 
לציון  בראשון  השלום  שפט 

הוארך מעצרו ב-4 ימים.

דיוני סל התרופות יצאו לדרך
תקציב הסל לא יעלה ◆ שמן הקנאביס לחולי אפילפסיה יעלה לדיון

מ‡ פ. יוחנן
הב־ סל  תקציב  העלאת  על   
האוצר  שרי  הצליחו  לא  ריאות 
לראשונה  אבל  להסכים,  והבריאות 
- מוצר קנאביס רפואי יידון בוועדה, 
לק־ החלטותיה  את  להגיש  שצפויה 

ראת סוף שנת 2019.
שהתקיימה  עיתונאים  במסיבת 
סגן  השתתפו  ובה  הבריאות  במשרד 
ליצמן,  יעקב  שר הבריאות ח"כ הרב 
מנכ"ל  כחלון,  משה  ח"כ  האוצר  שר 
טוב,  סימן  בר  משה  הבריאות  משרד 
ויו"ר ועדת סל התרופות, הפרופ׳ זאב 
הוועדה.  עבודת  הושקה  רוטשטיין, 
עד הרגע האחרון, התקיימו דיונים בין 
משרד האוצר ומשרד הבריאות לגבי 
השנה  הוגשו  לוועדה  הסל.  תקציב 
(בהן  וטכנולוגיות  תרופות  כ-900 
כוללת  בעלות  טכנולוגיות),  כ-150 

של מעל ל-3 מיליארד שקל.
בפתיחת הדיונים אמר סגן השר 
על  שהשנה  "החלטנו  ליצמן:  הרב 
עד  נחכה  אם  הבחירות,  מערכת  אף 
אחרי הבחירות לקבוע את גובה הסל 
- חולים יפסידו את הכסף בחודשים 
הראשונים של שנת 2020. אסור לה־
פסיד את הכסף ולכן החלטנו שעל אף 

הוועדה  הוועדה.  את  נכנס  הבחירות 
עם  לילדים  קנאביס  שמן  על  תדון 
דעתם  לשיקול  יהיה  וזה  אפילפסיה 

האם זה ייכנס לסל".
שר האוצר כחלון, התייחס לד־
בריו של ליצמן ואמר: "נעמוד בסכום 
של לפחות מה שהיה עד היום - לפ־
רואים  אנחנו  מיליון,   300 היה  נינו 
לצרכי  לדאוג  מאוד  גדולה  חשיבות 
שלא  למרות  הבחירות  ערב  החולים. 
הבחי־ לאחרי  נדחים  נושאים  מעט 
רות מכיוון שזו ממשלת מעבר, אבל 

כבר  התהליך  את  להתחיל  ההחלטה 
לפגוע  נרצה  שלא  מכיוון  הזה  בשלב 

בחולים".
פרופ'  החדש,  הסל  ועדת  יו"ר 
כך  על  בדבריו  רמז  רוטשטיין,  זאב 
נמו־ בעלות  תרופות  יותר  שיעדיף 
בעלות  בודדות  תרופות  מאשר  כה 
יותר  להכניס  שנצליח  "ככל  גבוהה: 
יר־ הציבור  כך   - הקיימת  למסגרת 
וויח. על פי תפיסת העולם שלי עדיף 
להכניס שלוש תרופות עם השתתפות 

עצמית מאשר תרופה אחת וחצי".
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גרמניה: הנמלטים 
מהנאצים יקבלו אזרחות

ההקלות ישפיעו על כמה מאות פונים שהגישו בקשה לקבלת אזרחות 
גרמנית ונדחו משום שנולדו לאם גרמניה אך לא לאב גרמני

מ‡ פ. יוחנן
הקלה  על  הודיעה  גרמניה 
לכמה  ההתאזרחות  בתהליך 
זה  בכלל  באוכלוסייה,  קבוצות 
המ־ מאימת  שנמלטו  יהודים 
הוכרז  הצעד  על  הנאצי.  שטר 
ביום שישי, בשני צווים שפרסם 

משרד הפנים.
כמה  על  ישפיעו  ההקלות 
בקשה  שהגישו  פונים  מאות 
ונדחו  גרמנית  אזרחות  לקבלת 
אך  גרמניה  לאם  שנולדו  משום 
קבע   1953 עד  גרמני.  לאב  לא 
יכול  גרמנית  שאזרחות  החוק 

להוריש רק אב לילדיו.
לעמוד  צריכה  "גרמניה 
שלה",  ההיסטורית  במחויבות 
זהופר  הסביר שר הפנים הורסט 
הוא  כי  והוסיף  שמסר,  בהצהרה 
שהוריהם  לאנשים  לעזור  רוצה 
מגר־ להימלט  נאלצו  סביהם  או 

מניה.
המש־ הצווים  "באמצעות 
מחר,  לתוקפם  שייכנסו  פטיים 
שתעניק  מהירה  חקיקה  ניצור 
האפשרות  את  הללו  לאנשים 
לאלתר",  גרמנית  אזרחות  לקבל 

ציין.

מקלים  החדשים  הצווים 
לקבלת  הדרושים  התנאים  את 
היתר,  בין  ויאפשרו,  אזרחות, 
גרמניה  לאם  שנולדו  למבקשים 
את  לעצמם  להשיב  זר,  ולאב 
שנולדו  בתנאי  זאת  האזרחות, 

לפני אפריל 1953.
ליהודים  יסייעו  ההקלות 
אבל  מגרמניה  להימלט  שנאלצו 
גם לבריטים רבים שצובאים על 
דלתות רשויות ההגירה בגרמניה, 
ככל הנראה בגלל החשש שהחלת 
ההט־ את  מהם  תמנע  הברקזיט 

בות שמעניק האיחוד האירופי

חוקר התאונות הראשי 
במשרד התחבורה 

פורש מתפקידו
החוקר הראשי יצחק רז פורש ◆ במשרד התחבורה ימנו ממלא מקום 

לתפקיד עד לבחירתו של חוקר קבוע 

מ‡ פ. יוחנן
הראשי  התאונות  חוקר 
במשרד התחבורה, עו"ד יצחק רז 
(רזצ'יק), יסיים במוצאי שבת את 
תפקידו וייצא לגמלאות אחרי 17 

שנים בתפקיד.
רשות שדות התעופה האז־
רחית פרסמה בדצמבר 2018 את 
רז,  של  מחליפו  לבחירת  המכרז 

אך טרם נקבעה זהות מחליפו.
רז, נווט קרב לשעבר בחיל 
המופת  בעיטור  שזכה  האוויר 

הכיפורים,  יום  מלחמת  לאחר 
הראשי  התאונות  כחוקר  מכהן 
פברואר  מאז  התחבורה  במשרד 

.2002
באיגוד הטייסים הישראלי 
הרא־ החוקר  כי  תפקיד  אמרו 
חוק.  לפי  ונדרש  חיוני  הוא  שי 
ליצחק  מודה  הטייסים  ״איגוד 
ותרו־ חקירות  ספור  אין  על  רז 
מתו לתרבות התעופה בישראל. 
ומאח־ מצדיעים  אנחנו  רזצ׳יק 
לים לך הצלחה רבה. אנו מצפים 

בטיחות  למען  במהרה  למחליף 
תעופה כחול לבן״.

נמסר:  התחבורה  ממשרד 
תאונות  חוקר  לבחירת  "המכרז 
הת־ משרד  של  ראשי  אוויריות 
חבורה נמצא בימים אלה בהליך 
של  תפקידו  סיום  עם  מתקדם. 
יציאתו  עקב  הראשי,  החוקר 
מקום  ממלא  ימונה  לגמלאות, 
לתפקיד עד לבחירתו של חוקר 
המכרזי  ההליך  במסגרת  קבוע 

המתקיים בימים אלה".

ארה"ב: האנדרטה התת-מימית 
לחיילים נפתחה לצוללים 

 בעומק כ-13 מטר מתחת לפני הים ובמרחק של כחמישה-עשר ק"מ 
מחופי פלורידה נחנכה אנדרטה לזכר החיילים

מ‡ פ. יוחנן
כחמישה־ מרגש  בטקס 
בפלו־ דאנידין  מחוף  ק"מ  עשר 
נחנכה האנדרטה מיוחדת  רידה, 
תת-מימית,  אנדרטה   - במינה 
בעו־ לצוללים  פתוחה  שתהיה 
מק כ-13 מטר מתחת לפני הים, 
המ־ החיילים  להוקרת  ותוקדש 

שוחררים האמריקניים. 
מתיוס  הייווארד  פרופ' 
בקולג'  לאוקיאנוגרפיה  מהחוג 
את  חתך  סנט-פטרסבורג  של 
סירות,  בין שתי  הסרט, שנמתח 
ששמה,  לאנדרטה,  מעל  שעגנו 
כעת  בה  ויש  הגיבורים',  'מעגל 
ושל  חיילות  של  דמויות  תריסר 
של  הזרועות  מחמש  חיילים 
האמריק־ המזוינים  השירותים 
אוויר,  חיל  ים,  חיל  (צבא,  ניים 

נחתים ומשמר החופים). 
את  הגה  מתיוס  פרופ' 
ודחף  לפני כעשר שנים,  הרעיון 
להוקרת  פרט  לדעתו,  לביצועו. 

האנדרטה  תשמש  החיילים, 
ול־ נכים  לחיילים  צלילה  כאתר 
נפגעי מלחמה, ותהווה ריף נוסף 

פלורידה,  של  המערבי  בחוף 
הצומח  ועל  החיים  על  שישמור 

במפרץ.
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עבביויבביזמןיחופמזוזביעמעמ
יוםיועפרוכטר
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פיחזמןבייבבימיו

ורורחויבביזמןיחפ

פיחזמןבייבבימיו

בוסיבביזמןיחפמעמ

יוםוירר

יוםוירר

יוםוירר

יוםוירר
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פוניבזיבביזמןיחפמעמ
יוםוירר

0733-74-7030
להצטרפות 

התקשרו

ההצטרפות לתכנית היא לילדים עד גיל 3 ההלוואה 
תינתן בעת נישואי הילד.

הזכות לקבל הלוואה של 240,000 

הזכות לקבל פריסה ליותר מ-150 תשלומים

הזכות לקבל מענק בסך 38,400 

הזכות להיות שותפים בהקמת עשרות אלפי בתים בישראל

הזכות להיות חברים בגמ"ח הוותיק המבוסס והאמין בציבור החרדי

הזכות להיות חברים בגמ"ח הכי נקי ומהודר מחשש ריבית בפיקוח צמוד

החובה היחידה להזדרז להצטרף לפני גיל 3

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi

