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"ועשית ככל אשר יורוך"! 
כן, המשפט הזה המלווה כל מערכת בחירות כבר 

עשרות בשנים, איננו סלוגן הנועד לקושש קולות 

מפ־ הלקוח  משפט  זהו  לקלפי,  אנשים  ולהביא 

סוק בתורה, פסוק המהווה יסוד מיסודי הדת, כי 

כאשר אין ציות לגדולי ישראל – הכל בטל ומבוטל. 

כאשר בשנים האחרונות קמה תנועה שחרטה על 

דגלה את ביטול חובת הציות לגדולי ישראל, בשל 

עצמה  את  היא  הוציאה   – הענין  מן  שלא  תואנות 

צדדי  נושא  המאזניים  על  כאן  אין  שכן  הכלל,  מן 

לב  זהו  אלא  כזה,  דבר  שייך  בכלל  אם  ביהדות, 

ליבה של היהדות: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו 

לך ימין ושמאל" – אפילו אומר לך על ימין שהוא 

שמאל. 

האם  השאלה  אותנו  מטרידה  פחות  שכך,  מכיון 

שמאל.  ממשלת  חלילה  או  ימין  ממשלת  תקום 

מבחינתנו – ֵיָאֵמר ברורות - תוצאות הבחירות הן 

חסידים,  גווניו,  כל  על  החרדי,  הציבור  ברורות: 

ליטאים, בני עדות המזרח, אברכים ועובדים – נהר 

בהמוניו אל הקלפיות ברחבי הארץ, הצביע כמצ־

וות רבותיו, וקידש שם שמים בכל הליכותיו. העו־

בדה שהמפלגות החרדיות הגדילו את כוחם – זהו 

כבר צ'ופר! אשריכם!!      

דבר המערכת 

בחירות דרמטיות 
הבחירות.  תוצאת  התברר  טרם  נכתבות  אלו  שורות 

של  הבא  הממשלה  ראש  של  זהותו  כי  ברור  די  אך 

הח־ היהדות  עתיד  על  משמעותית  תשפיע  ישראל 

מכמה  יותר  סבוך  נראה  באזור  המצב  רק.  ולא  רדית, 

ממערכות הבחירות הקודמות. איראן רושמת הישגים 

הן  בסוריה,  הן  הצלחות,  של  שורה  עם  משמעותיים 

ובא־ הימית  בתעבורה  לפגוע  ביכולתה  ואף  בעיראק 

ספקת הנפט העולמית. ההתבססות האיראנית בסוריה 

הופכת לעובדה קיימת, עם בסיסים מאורגנים ומיקום 

לאפשר  חיזבאללה  של  המירוץ  משמעותיות.  יכולות 

את דיוקם של כלל טילי הארגון ממשיכה אף היא בכל 

המרץ, ולולא יד ההשגחה העליונה שסיבבה את הש־

מדת הרכיב על ידי ישראל, ארגון הטרור האכזרי היה 

יכול להיות היום כבר עמוק בתוך הפרויקט המסוכן.

בתווך, ארה"ב משמיעה קולות של שיחות עם איראן. 

מצרים מתחמשת. בעיראק מוקמים להם יחידות פרו־

קסי איראניות, עם רקע של אימון בשטח, כנגד ארגון 

כשלים  על  מצביעה  המדינית  הזירה  דאע"ש.  הטרור 

הת־ בארה"ב.  הדמוקרטית  והמפלגה  ישראל  ביחסי 

רחקות של ישראל מצרפת וממדינות מערב אירופה, 

לעומת התקרבות למדינות שונות בעולם הערבי ואף 

האפריקני.

עם כל אלו ועוד יצטרך ראש הממשלה הנבחר של יש־

ראל להתמודד. לנו רק נותר לאחל לו בהצלחה. 

פרשנות // אברהם ויסמן 

נתניהו: אי אפשר להקים ממשלה שנשענת 
על מפלגות ששוללות את קיומה של ישראל

עם זאת, נתניהו לא פסל את האפשרות של ממשלת אחדות

מ‡: ח. פרנ˜ל
הלי־ לפיהם  המדגמים  בצל 
כוד היא לא המפלגה הגדולה ושלא 
הממליצים  ל-61  להגיע  הצליחה 
נאם  נתניהו  בנימין  הראש  יושב   -
תומ־ מול  אל  זאב  במצודת  אמש  
כל  עכשיו  כבר  כי  אמר  נתניהו  כיו. 
בו  שיתמכו  הצהירו  הימין  מפלגות 
מבלי   - הבאה  הממשלה  להרכבת 
הלי־ של  אפשרות  במילה  להזכיר 
כה לממשלת אחדות עם כחול לבן: 
להקים  כדי  ומתן  למשא  "ניכנס 
למנוע  וכדי  חזקה  ציונית  ממשלה 

ממשלה אנטי ציונית מסוכנת".
אמר  לקהל  שהודה  לאחר 
להם: "באתי לכאן הערב כדי לומר 
לכם תודה, תודה מעומק ליבנו. אנ־
חנו אוהבים אתכם, אנחנו מאמינים 
בכם". לאחר מכן הודה לשרי והלי־
כוד ואמר כי " פעלנו כתף אל כתף, 
במערכת  בלכידות  ביחד  עמדנו 
במשי־ מלוכדים  ונעמוד  הבחירות 
ולמען  הליכוד  למען  שלפנינו,  מות 

מדינת ישראל".
הבחי־ שמערכת  טען  נתניהו 
רות הייתה מוטה: "כולנו יחד עמדנו 
על  מוטה  כך  כל  שהייתה  במערכה 
ידי תקשורת חד צדדית נגנדנו וכל 

הרתיע  לא  זה  אבל  הוגנת,  לא  כך 
יחד  פעלנו  בנו.  עצר  לא  וזה  אותנו 
והבאנו הישגים שלא ייאמנו מול חד 
צדדיות כזו ואני רוצה להודות לכם 

- אתם עשיתם את זה".
לתו־ מחכים  עדיין  "אנחנו 
צאות האמת, אבל דבר אחד ברור", 
בנ־ נמצאת  ישראל  "מדינת  הוסיף, 
קודת זמן היסטורית. אנחנו עומדים 
את־ ובפני  כבירות  הזדמנויות  לפני 
ביטחוניים  אתגרים  כבירים,  גרים 
ומדיניים - ובראשם האיום הקיומי 
וגרורותיה  מאירן  לישראל  הנשקף 
לאות  ללא  בהם  נלחמים  ואנחנו 

וללא מורא".
"בשנים  רה"מ,  של  דבריו 
ביטחו־ עוצמה  הבאנו  האחרונות 
מדינית  ופריחה  כלכלי  שגשוג  נית 
מדינת  בתולדות  כדוגמן  היה  שלא 
להבטיח  חייבים  אנחנו  ישראל. 
כולם  שהשגנו  הללו  שההישגים 
בש־ גם  יישמרו  רב,  בעמל  יחד, 
בזמן  כי  סיפר  נתניהו  הבאות".  נים 
של  המאה  תכנית  תוצג  הקרוב 
האופן   - ולדבריו  טראמפ,  הנשיא 
הנ־ מול  ומתן  המשא  יתנהל  שבו 
מדינת  של  עתידה  את  יעצב  שיא 
הללו  המטרות  כל  "למען  ישראל: 

חזקה,  לממשלה  זקוקה  ישראל 
שמחויבת  ממשלה  וציונית,  יציבה 
העם  של  הלאום  כמדינת  לישראל 

היהודי".
גוש  את  תקף  מכן  לאחר 
הממשלה  את  וכינה  המרכז-שמאל 
"אנטי-ציונית":  שלהם  האפשרית 
"לא תהיה ולא יכולה להיות ממשלה 
שנשענת על מפלגות ערביות אנטי-
ציוניות מפלגות ששוללות את עצם 
יהודית  כמדינה  ישראל  של  קיומה 
שמאדירות  מפלגות  ודמוקרטית. 
שרו־ דם  צמאי  מחבלים  ומהללות 
וילדינו  אזרחינו  חיילינו  את  צחים 
זה פשוט לא יכול להיות, לא עולה 
כל  עם  הערב  שוחחתי  הדעת.  על 
השותפות של הליכוד ומחנה הימין 
הכלל,  מן  יוצא  ללא  הביעו  כולן   -
והליכה  משמעית  חד  התחייבות 

משותפת למען המטרות הללו".
ניכ־ אנחנו  הקרובים  "בימים 
נס למשא ומתן כדי להקים ממשלה 
ממשלה  למנוע  וכדי  חזקה  ציונית 
אנטי-ציונית מסוכנת. זהו צו השעה 
- ממשלה שמאגדת רבים בעם ולא 
במדינת  שמאמין  אחד  אף  מדירה 
העם  של  הלאום  כמדינת  ישראל 

היהודי". אמר נתניהו
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גנץ: נפעל להקמת 
ממשלת אחדות. נחכה 

לתוצאות האמת
בנאומו, נמנע גנץ מלהתחייב שלא יישב עם נתניהו 

ושיקים ממשלת אחדות חילונית ◆ בכחול לבן הקימו 
את צוות המשא ומתן לקראת הקמת ממשלה

מ‡: ח. פרנ˜ל
המדגמים  כל  שלפי  למרות 
הגדולה  המפלגה  היא   לבן  כחול 
יו''ר  נמנע  אמש  בנאומו  ביותר. 
על  להכריז  גנץ,  בני  לבן,  כחול 
ניצחון וזאת כהפקת לקחים מהפ־
עם הקודמת. יצויין, כי בכל מהלך 
המסרים  על  גנץ  חזר  לא  נאומו 
שלא  הבחירות,  לפני  אמר  אותם 
ממשלת  ושיקים  נתניהו  עם  יישב 
העוב־ לאור  זאת  חילונית.  אחדות 
דה כי למרות שכחול לבן היא המ־
פלגה הגדולה ביותר, אין לגנץ גוש 
ממשלה  להקים  כדי  מספק  חוסם 
ללא הליכוד. בני גנץ אמר בנאומו 
כי "לפי התוצאות המסתמנות, נת־
ניהו לא הצליח במשימתו, ואנחנו, 
שנקרא  שהרעיון  הוכחנו  לעומתו, 
כחול לבן, מיזם שהקמנו לפני קצת 
בגדול.  הצליח   - שנה  מחצי  יותר 
כרגע,  שבידינו  התוצאות  לפי 
יש־ אזרחי  השנייה  שבפעם  נראה 
ממיליון  יותר  אמון.  בנו  נתנו  ראל 
אזרחים אמרו לא להסתה ולפילוג, 
וכן  לשחיתות  לא  לאחדות.  וכן 
כל  לאורך  הבטחנו  כפיים.  לניקיון 
הקמפיין, ואני מתחייב ביתר שאת, 
שהערב מתחיל המסע לתיקון הח־

ברה הישראלית".
עם זאת הבהיר גנץ כי "כמו־
אבל  האמת,  לתוצאות  שנמתין  בן 
במשימה  עמדנו  נראה,  שזה  כמו 
לבן  כחול  שלנו.  בדרך  בה  ועמדנו 
ומרכזי  גדול  כוח  ונשארה  הייתה 
במרחב הפוליטי וזה בזכותכם. לכן 
אני מבקש קודם כל להודות לכם".
כחול  לרביעיית  הודה  גנץ 
לבן ואמר: "ליאיר, שאני גאה לק־
רק  לא  שהוא  מפני  חברי,  לו  רוא 
שותף פוליטי אלא גם חבר. לבוגי, 
והממלכתי  הישר  והאיש  מפקדי 
ביותר בפוליטיקה, אני גאה שאתה 
שותף שלי. לגבי, מנהיג, אדם, חבר 
יחד  השטח  את  ששרף  מי  ושותף. 
האמת  תוצאות  לאחר  איתכם. 
לתו־ ומפגש  לסיכום  מפגש  נקיים 
דה. כמו שיאיר אמר, צריך להמתין 
ארוכה  דרך  יחד  עברנו  לדברים, 
ונמתין בסבלנות לתוצאות האמת. 
נתניהו  המסתמנות  התוצאות  לפי 

במ־ הצליח  לא 
שימתו". 

ל  ח ה "
נפעל  מהלילה 
של  להקמתה 
אחדות  ממשלת 
שתבטא את רצון 
החב־ ורוב  העם 

רה. נפעל בחרדת 
קודש ומתוך רצון 
הח־ את  להחזיר 

ברה הישראלית למסלול
ומע־ הפוליטיקה  לפני 
אחת.  וחברה  אחד  עם  אנחנו  ליה 
הפיוס והאחדות לפנינו. אני קורא 
מכאן גם ליריביי הפוליטיים, בואו 
ישראלית  חברה  למען  יחד  נפעל 
אז־ לכל  ושוויונית  וצודקת  טובה 
רחיה. אתמול בלילה הייתי בכותל 
ועשה  עלינו  שלום  'הבא  וביקשתי 
כוחי  בכל  אפעל  בתוכנו'.  שלום 

לממש את השליחות הזו".
קודם לכן עלה מספר ארבע 
אשכ־ גבי  הכנסת  חבר  ברשימה, 
שהמשימה  לומר  רוצה  "אני  נזי. 
למודי  אנחנו  הסתיימה.  לא  עוד 
עד  ולהמתין  להודות  באנו  ניסיון. 
שיגיעו תוצאות האמת", אמר לפ־
בנמל   11 להאנגר  שהגיעו  עילים 
תל אביב. חבר הכנסת משה (בוגי) 
"תודה  אמר:  אחריו  שעלה  יעלון 
שבעה  לפני  שקיבלה  לרביעייה 
לרשי־ להתגבש  החלטה  חודשים 
שלטונית  אלטרטיבה  שתהווה  מה 
להחזיר  צריך  ברורה,  אמירה  עם 

את מדינת ישראל למסלולה".
יאיר  ברשימה,   2 מספר 
"אז־ ואמר:  לתומכים  הודה  לפיד, 
שהם  היום  הוכיחו  ישראל  רחי 
שלהם.  מהפוליטיקה  טובים  יותר 
לכנסת,  מחוץ  נשארו  הקיצונים 
נכשלה,  השנאה  של  הפוליטיקה 
אות־ להפחיד  שניסו  האנשים 
והערכים  מהקלפיות  הורחקו  נו 
במרכז  להיות  חזרו  הישראלים 
נזדקק  הקרובים  בימים  הבמה. 
ומורכב  ארוך  תהליך  זה  לסבלנות. 

שבסופו תהיה תוצאה".
פחות משעתיים לאחר סגי־
רת הקלפיות, הודיעו בכחול לבן כי 
הקואליציוני  ומתן  המשא  לקראת 
המשא  צוות  יו"ר  כי  גנץ  החליט 
ולצדו  טורבוביץ'  יורם  יהיה  ומתן 
בצוות  יכהנו  בנוסף  שלמה.  שלום 
הוד בצר, הלל קוברינסקי וישראל 
ח"כ  אמר  המדגמים  לאחר  בכר. 
"אם  כי  לבן  מכחול  טרופר  חילי 
נכשל  נתניהו  אמת,  תוצאות  אלה 
פעם שנייה. הוא הוציא אותנו לב־
חירות פעם שנייה ואין לו 61. אם 

אלו התוצאות, נתניהו נכשל".

לאחר המדגמים:

בן גביר מאשים את נתניהו: נתניהו 
עשה טעות, והוא ישלם על כך ביוקר

"נכון לעכשיו, נתניהו לא גאון ולא פוליטי. ירה לעצמו ברגל"

מ‡: ח. פרנ˜ל
אתמול,  המדגמים  כל  שלפי  לאחר 
עוצמה יהודית, כצפוי יש לומר, לא עברה 
עורך  המפלגה  יו"ר  החסימה,  אחוז  את 
הדין איתמר בן גביר הביע את מורת רוחו 
הממשלה:  ראש  את  והאשים  מהתוצאות, 
"נתניהו עשה טעות חמורה כאשר הלך על 
פירק  הוא   - פעם  אחר  פעם  שלנו  הראש 

ואמר־ לדרך  יצאנו  הממשלה.  את  לעצמו 
יהודית.  עוצמה  בלי  ימנית  ממשלה  אין  נו 
אמרנו את זה פעם אחר פעם. היה מי שלא 
שמע, שלא קיבל. יש כאלה שמדברים ימין 
אבל לא רוצה לקבל את העקרונות. להגיד 

לכם שאני לא מאוכזב? אני מאוכזב".
"לכאורה נכון לעכשיו נתניהו לא גאון 
ולא פוליטי. תראו מה גנץ עשה עם עמיר 

פרץ", הסביר בן גביר "הבאים בתור שצריך 
ובצלאל  בנט  שקד  איילת  אותם:  להאשים 
הפטרונות.  השחצנות,  היוהרה,  סמוטריץ'. 
בנט ושקד באו לעשות אקזיט על הציונות".
"זה היה דוד מול גוליית. אם היו יוד־
עים באיזה תקציב אנחנו עובדים, איזה כח 
אדם יש לנו.הלוואי שהמדגמים והתוצאות 
שלהם אינן נכונות. עשינו כאן הישג אדיר".
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גנץ: נפעל להקמת 
ממשלת אחדות. נחכה 

לתוצאות האמת
בנאומו, נמנע גנץ מלהתחייב שלא יישב עם נתניהו 

ושיקים ממשלת אחדות חילונית ◆ בכחול לבן הקימו 
את צוות המשא ומתן לקראת הקמת ממשלה

מ‡: ח. פרנ˜ל
המדגמים  כל  שלפי  למרות 
הגדולה  המפלגה  היא   לבן  כחול 
יו''ר  נמנע  אמש  בנאומו  ביותר. 
על  להכריז  גנץ,  בני  לבן,  כחול 
ניצחון וזאת כהפקת לקחים מהפ־
עם הקודמת. יצויין, כי בכל מהלך 
המסרים  על  גנץ  חזר  לא  נאומו 
שלא  הבחירות,  לפני  אמר  אותם 
ממשלת  ושיקים  נתניהו  עם  יישב 
העוב־ לאור  זאת  חילונית.  אחדות 
דה כי למרות שכחול לבן היא המ־
פלגה הגדולה ביותר, אין לגנץ גוש 
ממשלה  להקים  כדי  מספק  חוסם 
ללא הליכוד. בני גנץ אמר בנאומו 
כי "לפי התוצאות המסתמנות, נת־
ניהו לא הצליח במשימתו, ואנחנו, 
שנקרא  שהרעיון  הוכחנו  לעומתו, 
כחול לבן, מיזם שהקמנו לפני קצת 
בגדול.  הצליח   - שנה  מחצי  יותר 
כרגע,  שבידינו  התוצאות  לפי 
יש־ אזרחי  השנייה  שבפעם  נראה 
ממיליון  יותר  אמון.  בנו  נתנו  ראל 
אזרחים אמרו לא להסתה ולפילוג, 
וכן  לשחיתות  לא  לאחדות.  וכן 
כל  לאורך  הבטחנו  כפיים.  לניקיון 
הקמפיין, ואני מתחייב ביתר שאת, 
שהערב מתחיל המסע לתיקון הח־

ברה הישראלית".
עם זאת הבהיר גנץ כי "כמו־
אבל  האמת,  לתוצאות  שנמתין  בן 
במשימה  עמדנו  נראה,  שזה  כמו 
לבן  כחול  שלנו.  בדרך  בה  ועמדנו 
ומרכזי  גדול  כוח  ונשארה  הייתה 
במרחב הפוליטי וזה בזכותכם. לכן 
אני מבקש קודם כל להודות לכם".
כחול  לרביעיית  הודה  גנץ 
לבן ואמר: "ליאיר, שאני גאה לק־
רק  לא  שהוא  מפני  חברי,  לו  רוא 
שותף פוליטי אלא גם חבר. לבוגי, 
והממלכתי  הישר  והאיש  מפקדי 
ביותר בפוליטיקה, אני גאה שאתה 
שותף שלי. לגבי, מנהיג, אדם, חבר 
יחד  השטח  את  ששרף  מי  ושותף. 
האמת  תוצאות  לאחר  איתכם. 
לתו־ ומפגש  לסיכום  מפגש  נקיים 
דה. כמו שיאיר אמר, צריך להמתין 
ארוכה  דרך  יחד  עברנו  לדברים, 
ונמתין בסבלנות לתוצאות האמת. 
נתניהו  המסתמנות  התוצאות  לפי 

במ־ הצליח  לא 
שימתו". 

ל  ח ה "
נפעל  מהלילה 
של  להקמתה 
אחדות  ממשלת 
שתבטא את רצון 
החב־ ורוב  העם 

רה. נפעל בחרדת 
קודש ומתוך רצון 
הח־ את  להחזיר 

ברה הישראלית למסלול
ומע־ הפוליטיקה  לפני 
אחת.  וחברה  אחד  עם  אנחנו  ליה 
הפיוס והאחדות לפנינו. אני קורא 
מכאן גם ליריביי הפוליטיים, בואו 
ישראלית  חברה  למען  יחד  נפעל 
אז־ לכל  ושוויונית  וצודקת  טובה 
רחיה. אתמול בלילה הייתי בכותל 
ועשה  עלינו  שלום  'הבא  וביקשתי 
כוחי  בכל  אפעל  בתוכנו'.  שלום 

לממש את השליחות הזו".
קודם לכן עלה מספר ארבע 
אשכ־ גבי  הכנסת  חבר  ברשימה, 
שהמשימה  לומר  רוצה  "אני  נזי. 
למודי  אנחנו  הסתיימה.  לא  עוד 
עד  ולהמתין  להודות  באנו  ניסיון. 
שיגיעו תוצאות האמת", אמר לפ־
בנמל   11 להאנגר  שהגיעו  עילים 
תל אביב. חבר הכנסת משה (בוגי) 
"תודה  אמר:  אחריו  שעלה  יעלון 
שבעה  לפני  שקיבלה  לרביעייה 
לרשי־ להתגבש  החלטה  חודשים 
שלטונית  אלטרטיבה  שתהווה  מה 
להחזיר  צריך  ברורה,  אמירה  עם 

את מדינת ישראל למסלולה".
יאיר  ברשימה,   2 מספר 
"אז־ ואמר:  לתומכים  לפיד, הודה 

שהם  היום  הוכיחו  ישראל  רחי 
שלהם.  מהפוליטיקה  טובים  יותר 
לכנסת,  מחוץ  נשארו  הקיצונים 
נכשלה,  השנאה  של  הפוליטיקה 
אות־ להפחיד  שניסו  האנשים 
והערכים  מהקלפיות  הורחקו  נו 
במרכז  להיות  חזרו  הישראלים 
נזדקק  הקרובים  בימים  הבמה. 
ומורכב  ארוך  תהליך  זה  לסבלנות. 

שבסופו תהיה תוצאה".
פחות משעתיים לאחר סגי־
רת הקלפיות, הודיעו בכחול לבן כי 
הקואליציוני  ומתן  המשא  לקראת 
המשא  צוות  יו"ר  כי  גנץ  החליט 
ולצדו  טורבוביץ'  יורם  יהיה  ומתן 
בצוות  יכהנו  בנוסף  שלמה.  שלום 
הוד בצר, הלל קוברינסקי וישראל 
ח"כ  אמר  המדגמים  לאחר  בכר. 
"אם  כי  לבן  מכחול  טרופר  חילי 
נכשל  נתניהו  אמת,  תוצאות  אלה 
פעם שנייה. הוא הוציא אותנו לב־
חירות פעם שנייה ואין לו 61. אם 

אלו התוצאות, נתניהו נכשל".

לאחר המדגמים:

בן גביר מאשים את נתניהו: נתניהו 
עשה טעות, והוא ישלם על כך ביוקר

"נכון לעכשיו, נתניהו לא גאון ולא פוליטי. ירה לעצמו ברגל"

מ‡: ח. פרנ˜ל
אתמול,  המדגמים  כל  שלפי  לאחר 
עוצמה יהודית, כצפוי יש לומר, לא עברה 
עורך  המפלגה  יו"ר  החסימה,  אחוז  את 
הדין איתמר בן גביר הביע את מורת רוחו 
הממשלה:  ראש  את  והאשים  מהתוצאות, 
"נתניהו עשה טעות חמורה כאשר הלך על 
פירק  הוא   - פעם  אחר  פעם  שלנו  הראש 

ואמר־ לדרך  יצאנו  הממשלה.  את  לעצמו 
יהודית.  עוצמה  בלי  ימנית  ממשלה  אין  נו 
אמרנו את זה פעם אחר פעם. היה מי שלא 
שמע, שלא קיבל. יש כאלה שמדברים ימין 
אבל לא רוצה לקבל את העקרונות. להגיד 

לכם שאני לא מאוכזב? אני מאוכזב".
"לכאורה נכון לעכשיו נתניהו לא גאון 
ולא פוליטי. תראו מה גנץ עשה עם עמיר 

פרץ", הסביר בן גביר "הבאים בתור שצריך 
ובצלאל  בנט  שקד  איילת  אותם:  להאשים 
הפטרונות.  השחצנות,  היוהרה,  סמוטריץ'. 
בנט ושקד באו לעשות אקזיט על הציונות".
"זה היה דוד מול גוליית. אם היו יוד־
עים באיזה תקציב אנחנו עובדים, איזה כח 
אדם יש לנו.הלוואי שהמדגמים והתוצאות 
שלהם אינן נכונות. עשינו כאן הישג אדיר".
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לראשונה בחייו: האדמו"ר מבעלזא 
הצביע ביום הבחירות

כל השנים נמנע האדמו"ר מלהצביע בעצמו לפי מנהג דודו הרה"ק רבי 
אהרן מבעלזא זי"ע

מ‡: יר‡ל לבי‡
מי  בבעלזא:  היסטוריה 
כ"ק  יצא.  ולא  יוצא  אותו  ראה 
שליט"א  מבעלזא  האדמו"ר  מרן 
יצא לראשונה מביתו להצביע ג' 
למען יהדות התורה ביום הבחי־

רות הגורליות.
החסידים  לפי  מדובר 
הש־ כל  בחייו.  הראשונה  בפעם 
מלהצביע  האדמו"ר  נמנע  נים 
הרה"ק  דודו  מנהג  לפי  בעצמו 
שרק  זי"ע  מבעלזא  אהרן  רבי 
הקודש  לקריאות  שמו  את  חתם 
של גדולי ישראל, אך מטעם הכ־

מוס עמו לא הצביע בעצמו.
כאמור, אתמול החליט כ"ק 
ממנהגו ולצאת  לחרוג  האדמו"ר 

מגדרו ויצא להצביע. זאת, בשל 
ההסתה המשתוללת נגד הציבור 

עולם  לעתיד  והחשש  החרדי 
התורה והישיבות.

האדמו"ר מויז'ניץ הצביע 
וסייר לראשונה במטה 

אגודת ישראל
כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א הגיע להצביע בקלפי כשלאחר מכן יצא 

לסיור במטה המרכזי של אגודת ישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡
מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק 
בקלפי  להצביע  הגיע  שליט"א 
הכניס  חרישית  תפילה  לאחר 
לקלפי  המעטפה  את  האדמו"ר 
שעמדה  "והיא  בשירת  ופצח 

לאבותינו ולנו".
האדמו"ר  המשיך  משם 
המ־ במטה  לביקור  שליט"א 
שם  ישראל  אגודת  של  רכזי 
ההתפתחויות  אחר  מקרוב  עקב 
החרדי  במגזר  ההצבעה  ואחוזי 
ממנהלי  מפורט  דיווח  קיבל  וכן 
המ־ וראשי  הבחירות  מערכת 
הצי־ מכל  ביקש  האדמו"ר  טות, 
ולהפעיל  לפעול  להמשיך  בור 
במ־ ששורר  הקשה  המצב  עקב 
על  כרגע  המצב  לפי  ואשר  דינה 
וחלילה  חלילה  המטה  מנהלי  פי 

החר־ היהדות  שכל  להיות  יכול 
דית יפסידו הערב,

אמר:  שליט"א  האדמו"ר 
בע־ לבוא  החלטתי  "לראשונה 

על  מקרוב  לעקוב  למטה  צמי 
הפעילות כי הפעם יותר מתמיד 
היא  והמלחמה  לחשות,  עת  לא 

מלחמת השם בעמלק".

רבבות בני היהדות החרדית קיימו 
אמש את מצוות ''ועשית ככל אשר 
יורוך'' והתגייסו להצלחת המערכה
במפלגת יהדות התורה סיכמו אמש בסיפוק רב את יום הבחירות עם 
פרסום תוצאות המדגמים לפיהם שמרה המפלגה על כוחה נגד כל 

התחזיות

מ‡: ח. פרנ˜ל
ביהדות התורה הביעו את־
מול סיפוק גדול בתוצאות המד־
גמים ומהתגייסות הציבור למען 
שבמ־ לאחר  המערכה.  הצלחת 
שך כל היום פעלו במפלגה ללא 
לאות ובתחושת חרום של ממש 
מהבחירות  ההישג  על  לשמור 
אמש  חגגו  ולהגדילו,  האחרונות 
תוצאות  פרסום  עם  הפעילים 
המפל־ שמרה  לפיהם  המדגמים 
גה על כוחה ואף הוסיפה קולות 
ח"כ  התורה  יהדות  יו"ר  רבים. 
יעקב ליצמן אמר אתמול בנאום 
פרסום  לאחר  המפלגה  לפעילי 
התוצאות כי "זכינו להישג אדיר 
ולעליה בקולות אבל אלו רק תו־
צאות מדגמים ונמתין להן. הוכ־
עשינו  ישראל,  לגדולי  ציות  חנו 
קידוש השם אדיר ולא נוותר על 
עקרונותינו. ההישג שלנו הודות 
התורה, לאחדות  למועצת גדולי 
קהילת  עם  והשותפות  הגדולה 

הרב דוד חי הכהן מבת ים".
"שוחחנו  כי  סיפר  ליצמן 
ונ־ נתניהו  הממשלה  ראש  עם 
מליץ עליו. אנו לא נגד ממשלת 
לכלול  יוכל  לא  זה  אך  אחדות 
הבחירות  לצערנו  לפיד.  את 
ושיסוי  הסתה  רוויות  היו  הללו 
מק־ אנו  והדת,  החרדים  נגד 
הנו־ שהשיח  ומייחלים  ווים 
ראיתי  לאלתר.  ייפסק  הזה  רא 
ואת  היום  במשך  הפעילים  את 
בתוצאות  ושמחים  ההתלהבות 
שיכו־ הסופית  לתוצאה  ונחכה 
בפעם  שהיה  כפי  להשתנות  לה 
תמשיך  התורה  יהדות  הקודמת. 
למען  ותפעל  בעמדותיה  לדבוק 
הציבור בישראל וצביונה היהודי 

של המדינה באחדות ובכבוד".
'דגל  יו"ר  נאם  מכן  לאחר 
התורה' ויו"ר ועדת הכספים ח"כ 
משה גפני שאמר בכנס המפלגה 
צריכים  היינו  לא  תקוה:  בפתח 
שא־ לדעת  כדי  למדגם  לחכות 
מנדטים,  ל9  בין 8  נמצאים  נחנו 
עשינו  הארץ.  בכל  זה  את  ראינו 
כדוגמתו,  שאין  השם  קידוש 

המסיתים  כנגד  מלחמה  השבנו 
שמגיעים  האמת  ובתוצאות 
יש  ומקום  מקום  בכל  אלינו, 
התו־ ליהדות  קולות  של  עליה 

רה".
לא  "אנחנו  כי  הוסיף  עוד 
שנוהג  אחד  שיש  כמו  מזגזגים 
עם  הוא  אחד  יום  כך,  לעשות 
נתניהו ויום אחד עם גנץ, אמרנו 
ואני אומר את זה כעת שוב, אנ־

גם  והוא  נתניהו  עם  הולכים  חנו 
יקים בעזרת השם את הממשלה 
הבאה. גם יהדות התורה וגם שס 
הביאו הישג חסר תקדים – אנחנו 
היא  שלנו  ההצלחה  הגלגל.  על 
שיש  הנפלאה  האחדות  בגלל 
הפ־ לכל  תודה  במפלגה.  בינינו 
עילים ולכל המתנדבים – קידש־
תם שם שמיים, היהדות החרדית 

ניצחה".

צילום: יהושע פרוכטר

ציב
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ממשלת אחדות ◆ כצפוי, עוצמה יהודית לא עוברת את אחוז  החסימה ◆ המפלגות החרדיות שומרות על כוחן

מ‡: ח. פרנ˜ל
אתמול  פורסמו  הבחירות  יום  סיום  עם 
אחת  לאף  אין  ולפיהם  התקשורת  ערוצי  מדגמי 
ממליצים.  של  מכריע  רוב  הגדולות  מהמפלגות 
בעקבות שינוי שיטת ספירת הקולות, פרסום תו־
צאות האמת ייתעכב ונכון לשעת כתיבת השורות 
מכלל  אחוזים  מכ-7  רק  האמת  תוצאות  פורסמו 
הקולות. מדגמי הערוצים שעודכנו במהלך הערב 
עו־ בין המפלגות הגדולות, וכצפוי  צופים שוויון 
צמה יהודית לא עוברת את אחוז החסימה ורחו־
המדגמים  בשלושת  הגושים,  מבחינת  ממנו.  קה 
שפורסמו, גוש השמאל-ערבים מוביל על פני גוש 
הימין. על פי המדגם של חדשות 12, גוש השמאל 
פי  על  הימין;  של   55 לעומת  מנדטים   56 מקבל 
מדגם חדשות 13, גוש השמאל מקבל 59 מנדטים 
לעומת 53 של הימין; ועל פי מדגם כאן 11 החלו־

קה היא 56 לשמאל ו-55 לימין.
 12 חדשות  מדגם  פי  על  המפלגות,  בגזרת 
קיבלה כחול לבן 32 מנדטים, והליכוד 32; על פי 
מנדטים   32 מקבלת  לבן  כחול   13 חדשות  מדגם 
והליכוד 30; ועל פי מדגם כאן 11 צפוי תיקו 32 

בין שתי המפלגות הגדולות. 
ימינה צפויה לקבל בין שישה לשמונה מנד־
טים, ועוצמה יהודית לא עברה את אחוז החסימה 
קולות  ו"שרפה"  המדגמים,  משלושת  אחד  באף 

רבים שאמורים היו ללכת לגוש הימין.
המשותפת  הרשימה  השמאל-ערבים,  בגוש 
רע"מ- יו"ר  מנדטים.  ל-13   11 בין  לקבל  צפויה 
מעוניינים  לא  "אנו  כי  אמר  טיבי,  אחמד  תע"ל, 
בימים  נשב  לבן.  וכחול  גנץ  בממשלת  להיות 
העבודה-גשר  לעשות״.  מה  ונחליט  הקרובים 
לקבל  וצפויה  החסימה  אחוז  את  לעבור  הצליחה 
בין חמישה לשישה מנדטים, וכך גם המחנה הד־

מוקרטי.
המפלגות החרדיות צפויות לשמור על כוחן. 
בשלושת  מנדטים  שמונה  קיבלה  התורה  יהדות 
מנ־ לתשעה  שמונה  בין  קיבלה  וש"ס  המדגמים, 
דרעי,  אריה  היו"ר  עבור  טובה  תוצאה   - דטים 

ששוב הצליח "לעקוף" את הסקרים.
תחזיות  את  יתאמו  האמת  תוצאות  אכן  אם 
המדגמים, גדלה מאוד הסבירות לממשלת אחדות 
לבנימין  והן  גנץ  לבני  הן  לבן.  לכחול  הליכוד  בין 
נתניהו אין כמעט שום אפשרות להקים ממשלה - 
אלא אם יצליחו לגייס "עריקים" מהמחנה הנגדי.

ריבלין  הנשיא  ייתן  למי  ברור  לא  עדיין 
הממשלה  את  ראשון  להרכיב  לנסות  המנדט  את 
הממליצים  במספר  בעיקר  תלוי  והדבר  הבאה, 

למ־ מעבר  הגדולים  הנעלמים  ונתניהו.  גנץ  של 
ההחלטה  הם  האמת  בתוצאות  המנדטים  ספר 
כי  משמעותי  סיכוי  שקיים  ליברמן,  אביגדור  של 
ימליץ על גנץ, וההחלטה של הרשימה המשותפת 
בל"ד  אותה.  שמרכיבות  השונות  המפלגות  ושל 
אינם  הדברים  אולם  גנץ,  על  להמליץ  צפויה  לא 

חד-משמעיים בכל הנוגע לחד"ש ולרע"ם תע"ל.
בבית הנשיא ציינו לאחר תוצאות המדגמים: 
הסיעות  את  יכנס  ריבלין  (רובי)  ראובן  "הנשיא 
תמונת  את  שיקבל  לאחר  התייעצויות,  לסבב 
המצב המדויקת ביותר ובהקדם האפשרי. הנשיא 
יעשה זאת בתיאום מלא עם יו"ר ועדת הבחירות 
המרכזית, ולאחר שישמע את עמדת הסיעות כולן 

וישקול את כלל השיקולים העומדים על הפרק.
לכונן  הצורך  יעמוד  הנשיא  של  עיניו  "מול 
ממשלה בישראל מהר ככל הניתן ולממש את רצון 
הבחירות,  בתוצאות  ביטוי  לידי  שבא  כפי  העם, 
לצד הצורך להימנע מבחירות שלישיות. בהתאם, 
יטיל הנשיא את המנדט להרכבת הממשלה לאחר 
התייעצות ושיח עם נציגי הסיעות וראשי המפל־

גות הרלוונטיים".

לאחר הכישלון: מפלגת ימינה מתפצלת לשני מפלגות
המפלגה תחזור  למצבה המקורי: הימין החדש בראשות נפתלי בנט, 

והבית היהודי-איחוד לאומי בראשות רפי פרץ
מ‡: ח. פרנ˜ל

במדגמים  שקיבלה  לאחר 
כ-7 מנדטים בלבד החליטו במפלגת 
כמה־ שנראה  במה  להתפצל,  ימינה 

לך  שתוכנן מראש. במכתב ששלחה 
סיעת ימינה ליו"ר הכנסת יולי אדל־
שטיין, הודיעו ראשי הסיעה על הת־
פלגות לשתי סיעות – הבית היהודי-
פרץ  רפי  בראשות  הלאומי  האיחוד 
בנט.  נפתלי  בראשות  החדש  והימין 

המפלגות  שתי  חוזרות  הזה  במהלך 
במער־ האיחוד  לפני  המקורי  למצבן 

כת הבחירות השנייה של 2019.
עם זאת, אומרים בסיעת ימי־
נה הודיעו כי ינהלו את המשא ומתן 
הקואליציוני במשותף וכי ימליצו על 
ריבלין.  ראובן  הנשיא  אצל  נתניהו 
בתחילת הערב שוחח ראש הממשלה 
נפ־ לשעבר  החינוך  שר  עם  נתניהו 
שיתוף  על  סיכמו  והשניים  בנט  תלי 

פעולה.

"נמשיך לעבוד יחד גם במו"מ 
בכנסת,  אח"כ  וגם  הקואליציוני 
לימין  גדול  אתגר  "זה  שקד.  אמרה 
להצליח להרכיב ממשלה אבל נעשה 
מה שצריך. זה לא בלתי אפשרי, אמ־

רנו לביבי שנמליץ עליו"
עם היוודע תוצאות המדגמים 
"במבחן  פרץ:  רפי  החינוך  שר  אמר 
התוצאה החיבור עם איילת שקד לא 

הביא את התוצאה המיוחלת".

mailto:moment5080@gmail.com
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ממשלת אחדות ◆ כצפוי, עוצמה יהודית לא עוברת את אחוז  החסימה ◆ המפלגות החרדיות שומרות על כוחן

מ‡: ח. פרנ˜ל
אתמול  פורסמו  הבחירות  יום  סיום  עם 
אחת  לאף  אין  ולפיהם  התקשורת  ערוצי  מדגמי 
ממליצים.  של  מכריע  רוב  הגדולות  מהמפלגות 
בעקבות שינוי שיטת ספירת הקולות, פרסום תו־
צאות האמת ייתעכב ונכון לשעת כתיבת השורות 
מכלל  אחוזים  מכ-7  רק  האמת  תוצאות  פורסמו 
הקולות. מדגמי הערוצים שעודכנו במהלך הערב 
עו־ בין המפלגות הגדולות, וכצפוי  צופים שוויון 
צמה יהודית לא עוברת את אחוז החסימה ורחו־
המדגמים  בשלושת  הגושים,  מבחינת  ממנו.  קה 
שפורסמו, גוש השמאל-ערבים מוביל על פני גוש 
הימין. על פי המדגם של חדשות 12, גוש השמאל 
פי  על  הימין;  של   55 לעומת  מנדטים   56 מקבל 
מדגם חדשות 13, גוש השמאל מקבל 59 מנדטים 
לעומת 53 של הימין; ועל פי מדגם כאן 11 החלו־

קה היא 56 לשמאל ו-55 לימין.
 12 חדשות  מדגם  פי  על  המפלגות,  בגזרת 
קיבלה כחול לבן 32 מנדטים, והליכוד 32; על פי 
מנדטים   32 מקבלת  לבן  כחול   13 חדשות  מדגם 
והליכוד 30; ועל פי מדגם כאן 11 צפוי תיקו 32 

בין שתי המפלגות הגדולות. 
ימינה צפויה לקבל בין שישה לשמונה מנד־
טים, ועוצמה יהודית לא עברה את אחוז החסימה 
קולות  ו"שרפה"  המדגמים,  משלושת  אחד  באף 

רבים שאמורים היו ללכת לגוש הימין.
המשותפת  הרשימה  השמאל-ערבים,  בגוש 
רע"מ- יו"ר  מנדטים.  ל-13   11 בין  לקבל  צפויה 
מעוניינים  לא  "אנו  כי  אמר  טיבי,  אחמד  תע"ל, 
בימים  נשב  לבן.  וכחול  גנץ  בממשלת  להיות 
העבודה-גשר  לעשות״.  מה  ונחליט  הקרובים 
לקבל  וצפויה  החסימה  אחוז  את  לעבור  הצליחה 
בין חמישה לשישה מנדטים, וכך גם המחנה הד־

מוקרטי.
המפלגות החרדיות צפויות לשמור על כוחן. 
בשלושת  מנדטים  שמונה  קיבלה  התורה  יהדות 
מנ־ לתשעה  שמונה  בין  קיבלה  וש"ס  המדגמים, 
דרעי,  אריה  היו"ר  עבור  טובה  תוצאה   - דטים 

ששוב הצליח "לעקוף" את הסקרים.
תחזיות  את  יתאמו  האמת  תוצאות  אכן  אם 
המדגמים, גדלה מאוד הסבירות לממשלת אחדות 
לבנימין  והן  גנץ  לבני  הן  לבן.  לכחול  הליכוד  בין 
נתניהו אין כמעט שום אפשרות להקים ממשלה - 
אלא אם יצליחו לגייס "עריקים" מהמחנה הנגדי.

ריבלין  הנשיא  ייתן  למי  ברור  לא  עדיין 
הממשלה  את  ראשון  להרכיב  לנסות  המנדט  את 
הממליצים  במספר  בעיקר  תלוי  והדבר  הבאה, 

למ־ מעבר  הגדולים  הנעלמים  ונתניהו.  גנץ  של 
ההחלטה  הם  האמת  בתוצאות  המנדטים  ספר 
כי  משמעותי  סיכוי  שקיים  ליברמן,  אביגדור  של 
ימליץ על גנץ, וההחלטה של הרשימה המשותפת 
בל"ד  אותה.  שמרכיבות  השונות  המפלגות  ושל 
אינם  הדברים  אולם  גנץ,  על  להמליץ  צפויה  לא 
חד-משמעיים בכל הנוגע לחד"ש ולרע"ם תע"ל.

בבית הנשיא ציינו לאחר תוצאות המדגמים: 
הסיעות  את  יכנס  ריבלין  (רובי)  ראובן  "הנשיא 
תמונת  את  שיקבל  לאחר  התייעצויות,  לסבב 
המצב המדויקת ביותר ובהקדם האפשרי. הנשיא 
יעשה זאת בתיאום מלא עם יו"ר ועדת הבחירות 
המרכזית, ולאחר שישמע את עמדת הסיעות כולן 

וישקול את כלל השיקולים העומדים על הפרק.
לכונן  הצורך  יעמוד  הנשיא  של  עיניו  "מול 
ממשלה בישראל מהר ככל הניתן ולממש את רצון 
הבחירות,  בתוצאות  ביטוי  לידי  שבא  כפי  העם, 
לצד הצורך להימנע מבחירות שלישיות. בהתאם, 
יטיל הנשיא את המנדט להרכבת הממשלה לאחר 
התייעצות ושיח עם נציגי הסיעות וראשי המפל־

גות הרלוונטיים".

לאחר הכישלון: מפלגת ימינה מתפצלת לשני מפלגות
המפלגה תחזור  למצבה המקורי: הימין החדש בראשות נפתלי בנט, 

והבית היהודי-איחוד לאומי בראשות רפי פרץ
מ‡: ח. פרנ˜ל

במדגמים  שקיבלה  לאחר 
כ-7 מנדטים בלבד החליטו במפלגת 
כמה־ שנראה  במה  להתפצל,  ימינה 

לך  שתוכנן מראש. במכתב ששלחה 
סיעת ימינה ליו"ר הכנסת יולי אדל־
שטיין, הודיעו ראשי הסיעה על הת־
פלגות לשתי סיעות – הבית היהודי-
פרץ  רפי  בראשות  הלאומי  האיחוד 
בנט.  נפתלי  בראשות  החדש  והימין 

המפלגות  שתי  חוזרות  הזה  במהלך 
במער־ האיחוד  לפני  המקורי  למצבן 

כת הבחירות השנייה של 2019.
עם זאת, אומרים בסיעת ימי־
נה הודיעו כי ינהלו את המשא ומתן 
הקואליציוני במשותף וכי ימליצו על 
ריבלין.  ראובן  הנשיא  אצל  נתניהו 
בתחילת הערב שוחח ראש הממשלה 
נפ־ לשעבר  החינוך  שר  עם  נתניהו 
שיתוף  על  סיכמו  והשניים  בנט  תלי 

פעולה.

"נמשיך לעבוד יחד גם במו"מ 
בכנסת,  אח"כ  וגם  הקואליציוני 
לימין  גדול  אתגר  "זה  שקד.  אמרה 
להצליח להרכיב ממשלה אבל נעשה 
מה שצריך. זה לא בלתי אפשרי, אמ־

רנו לביבי שנמליץ עליו"
עם היוודע תוצאות המדגמים 
"במבחן  פרץ:  רפי  החינוך  שר  אמר 
התוצאה החיבור עם איילת שקד לא 

הביא את התוצאה המיוחלת".

mailto:y0548482997@gmail.com
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שירות 
24 שעות 

ביממה

 חברות
 מפורסמות

בחו"ל

 חווית
 חו"ל

בטוחה

 קליטה
 בכל

מקום

 חו"ל בלי נייד
זה ללכת לאיבוד

להישאר  חייב  אתה  בחו"ל  סיטואציה  בכל 
מכשירים  שעות,   24 שירות  עם  מחובר. 
ביותר,  הטובות  הסלולר  וחברות  מתקדמים 

החוויה שלך בחו"ל - תהיה מושלמת.

ואין לך
קליטה

כשאתה לא מתמצא

 ירושלים: רח' מלאכי 23
 בית שמש: רח' ר' יהודה הנשיא 2

0 7 2 2- 5 8 6 - 5 8 6 
A0722586586@gmail.com

← השכרת טלפונים לחו"ל ↘ כרטיסי 
SIM לחו"ל ← כרטיסי חיוג ↙ מספרים 

מחירים נוחים, קבועים מראשבינלאומיים

סניף איסוףחדש!
 
בבני ברק

במפלגות הערביות חוגגים: 
נתניהו לא יהיה ראש הממשלה

עם זאת הבהיר טיבי כי הם לא יהיו בממשלה עם גנץ וכחול לבן

מ‡: ח. פרנ˜ל
אתמול  הגיב  עודה  איימן 
תוצאות  פרסום  לאחר  מייד 
של  ההישג  על  ובירך  המדגמים 
לא  הערביות. "נתניהו  המפלגות 
הממשלה  ראש  להיות  ימשיך 
בזכות האוכלוסייה שהוא כל כך 
חבר  עודה.   אמר  נגדה",  הסית 
התייחס  טיבי  אחמד  מפלגתו 
המפלגה:  של  הבאים  לצעדיהם 
"אנחנו לא רוצים להיות ממשלת 

גנץ וכחול לבן".
למגעים  התייחס  עודה 

אפשריים עם יו"ר כחול לבן בני 
טלפון,  קיבלתי  לא  "עדיין  גנץ: 
מגנץ,  לשמוע  צריכים  אנחנו 
בנושא  חושב  הוא  מה  לדעת 
תקצי־ הלאום,  חוק  המדיני, 
הכרה  המקומיות,  לרשויות  בים 
למני־ ותוכנית  בנגב,  ביישובים 
ביישובים  ואלימות  פשיעה  עת 
ונחליט  נשב  כך  אחר  הערביים. 

באחריות".
ברו־ דרישות  "הצגנו 
היא  טיבי. "הכותרת  אמר  רות", 
הבחירות  לפי  נתניהו  עידן  תם 

הכל  אבל  הישג.  כבר  זה  האלה. 
פונים  הם  אם  לבן.  בכחול  תלוי 
רוצים  שהם  או  וליברמן  לליכוד 
הע־ לציבור  היחס  את  לשנות 
ראש  יהיה  לא  נתניהו  אם  רבי. 
האפ־ חסינות.  לו  אין  ממשלה, 
כלא  בבית  יהיה  שהוא  שרות 
שהוא  האפשרות  סבירה.  היא 
יותר.  סבירה  היא  בבית  יהיה 
אני מציע לו שיהיה בבית, רחוק 
מאוד מתהליך קבלת ההחלטות. 
קצה נפשנו ב-10 שנים של ריב, 

שנאה ומדון". 

מלצר: מקווה שמי שיפסיד, 
יקבל את הדין

לדבריו: "עשינו כל מאמץ שיום הבחירות יעבור בשלום ללא זיופים

מ‡: ח. פרנ˜ל
יושב ראש ועדת הבחירות 
מלצר,  חנן  השופט  המרכזית, 
של  לאפשרות  אתמול  התייחס 
לכאן  בראיון  נוסף  בחירות  סבב 
תקווה  "כולי  כי  ואמר  ואמר   11
שלא יהיה סיבוב שלישי". מלצר 
הב־ שיום  מקווה  הוא  כי  הוסיף 
שיזכה  ומי  בשלום  יעבור  חירות 
את  לקבל  "יצטרך  יפסיד  או 

הדין".
על פחד המפלגות מזיופים 
מאמץ  כל  "עשינו  מלצר:  אמר 
אמת  תוצאות  יהיו  שהתוצאות 
מערכות  הפעלנו  זיופים.  ללא 
הק־ בעבר.  הפעלנו  שלא  בקרה 
מצוידים  מפקחים  סיירת  מנו 

במצלמות. 
הקריטריונים 
כוללים  שלנו 
ת  ו י פ ל ק
בעי־ שהיו 

בעבר.  תיות 
נבח־ אחרות 
רו לפי שיטה 
מסויימת כדי 
שזה לא יהיה 

מגזרי".
לבק־ התייחס  גם  מלצר 
להיפגש  הממשלה   ראש  שת 
את  מכבד  "אני  ואמר:  איתו 
אבל  הדדי,  וזה  הממשלה  ראש 
כראש  אלי  פנה  הוא  בפנייתו 
בבחירות,  המתמודדת  רשימה 

אני נוהג בכולם באופן שווה. לא 
המועמ־ אחד  עם  שאפגש  ראוי 
להיפגש  לאחרים.  ואסרב  דים 
עם 29 הרשימות זה לא רצוי וב־
אחד  לכל  אישרתי  אפשרי.  לתי 

שרוצה לכתוב מכתב - לכתוב".

שבדיה: הכחשת שואה מזעזעת 
ברחבת מגרש הספורט

העבריין ריסס דרך שבלונה בשלושה מקומות במדרגות לכניסה 
הראשית ואחת על המדרכה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הבי־  – שטוקהולם 

תרמית"  היא  "השואה  טוי 
 Förintelsen är en")
פעמים  מספר  רוססה   ("bluff
בזמן  המלכותי  הטניס  באולם 
שמשחקים  יהודים  בו  שהיו 

ספורט בין שבדיה לישראל.

זה  את  גילתה  המנקה 
קשר  ויצרה  בבוקר   6.30 בשעה 
גם עם מנקה הקרצוף של חברת 
האבט־ חברת  עם  וגם  הניקיון 
תוך  הגיעה  המשטרה  שלנו.  חה 
כעשר דקות. זה היה קל לשטוף 
את הכתובת, אומר מזכ"ל רויאל 

טניס הול, מאט לופטמן.

השרבוט  את  מתאר  הוא 
שחורות  טקסט  שורות  כשתי 
התרח־ לא  שהשואה  המסר  עם 
שה, שמדובר בהמצאה, "השואה 
דרך  ריסס  העבריין  מזויפת". 
שבלונה בשלושה מקומות במד־
רגות לכניסה הראשית ואחת על 

המדרכה.

להורדת הפרוספקס לחצו כאן
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בניגוד לחוק: נתניהו העניק 
ראינות לתחנות רדיו אזוריות

למרות הוראת יו''ר ועדת הבחירות על הפסקת הראיונות, המשיך נתניהו להתראיין

מ‡: ח. פרנ˜ל
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
לתח־ ראיונות  (שלישי)  אתמול  העניק 
בניגוד  חי,  בשידור  מגזריות  רדיו  נות 
גלי  בתחנה  התראיין  נתניהו  לחוק. 
ישראל ובתחנות הרדיו החרדיות - קול 
ברמה ורדיו קול חי. בתחנות החרדיות 
דרעי,  אריה  ש"ס  יו"ר  גם  התראיינו 
וחבר  ליצמן  יעקב  התורה  יהדות  יו"ר 

רשימת ימינה בצלאל סמוטריץ'.
נתניהו  שהעניק  הריאיון  לאחר 
ברדיו גלי ישראל, יו"ר ועדת הבחירות 
צו  הוציא  מלצר  חנן  השופט  המרכזית 
להתראיין,  הממשלה  ראש  על  שאסר 
על  בנושא.  החוק  את  חידד  ולמעשה 
אף הצו, נתניהו התראיין שוב בתחנות 

החרדיות.
חברת  במקביל, 
את  השעתה  פייסבוק 
של  הצ'אט-בוט  פעילות 
הוא  שבו  הממשלה,  ראש 
מצ־ עם  ישיר  שיח  מנהל 
נמסר:  מפייסבוק  ביעים. 
ועדות  עם  עובדים  "אנו 
בחירות ברחבי העולם כדי 
טוהר  על  בשמירה  לסייע 
שלנו  המדיניות  הבחירות. 

נדרשים  מפתחים  כי  במפורש  מציינת 
לציית לכל החוקים החלים במדינה בה 
האפליקציה שלהם זמינה. לכן, השעינו 
את פעילות הבוט לאור הפרה של החוק 

המקומי עד לסגירת הקלפיות״.

נת־ התחייבות  לאחר   כי  יצויין  
בתקשורת  הראיונות  את  להפסיק  ניהו 
ופרסום הסקרים,  הורה השופט מלצר 
החשבון  פעילות  את  לחדש  לפייסבוק 

של נתניהו

השופט בדימוס 
גו'בראן: הגזענות 

חצתה גבולות
יו''ר ועדת הבחירות לשעבר מתח  ביקורת חריפה על 

התבטאויותיו של רה''מ

מ‡: ח. פרנ˜ל
המשפט  בית  שופט 
הבחי־ ועדת  ויו"ר  העליון 
רות לשעבר סלים ג'ובראן 
(שלישי)  אתמול  התייחס 
הסו־ הבחירות  למערכת 
ב'  לרשת   ובריאיון  ערת, 
על  חריפה  ביקורת  מתח 
הממשלה  ראש  התנהלות 
ופוליטי־ נתניהו  בנימין 
שמ־ "אני  נוספים.  קאים 
הצהרות  לאחרונה  עתי 
בכי־ מצד  וגזעניות  קשות 

רים", אמר ג'ובראן.
בדימוס  השופט 
הב־ ועדת  כיו"ר  שימש 
במערכת  המרכזית  חירות 
הבחירות ב-2015, אז נת־
לפיה  הצהרה  פרסם  ניהו 
"המצביעים הערבים נעים 
בכמויות אדירות לקלפי". 
אמר  התבטאות  אותה  על 
הוועדה  "כיו"ר  ג'ובראן: 
לזה,  להתייחס  יכולתי  לא 
דבר  היה  באמת  זה  אבל 
ההתבטאות  על  מיותר". 

לאחרונה  שהתפרסמה 
של  הפייסבוק  בעמוד 
לפיה  הממשלה,  ראש 
להש־ רוצים  "הערבים 
מיד את כולנו", אמר יו"ר 
לשע־ הבחירות  ועדת 
מדאיגה,  הצהרה  "זו  בר: 
אומללה, מיותרת ואין לה 
שלא  דבר  זה  מקום.  שום 
מתקבל על הדעת. גם אם 
אני  אם  בטעות,  נכתב  זה 
אמור  אני  הממשלה  ראש 
הצהרה  כל  על  לדעת 
שיוצאת מטעם אותו אח־
הפייסבוק  עמוד  על  ראי 

שלי".
ההצבעה  אחוזי  על 
הערבי  במגזר  הנמוכים 
אמר  באפריל  בבחירות 
מהערבים  "חלק  ג'ובראן: 
היו מתוסכלים מהמפלגות 
התאחדו.  שלא  הערביות 
הערבים  האזרחים  רוב 
בכל  להשתלב  רוצים 
אין  במדינה,  שקורה  מה 
מקווה  אני  בדלנות.  שום 
כשיפ־ ישתפר  שהמצב 

הערבים  את  לתקוף  סיקו 
מקווה  קשות.  באמירות 
חלק בלתי  נרגיש  שאנחנו 
בכפוף  מהמדינה,  נפרד 
תתייחס  שהמדינה  לכך 

אלינו בכבוד הראוי.
את  שמעתי  "אני 
מפלגות  ממועמדות  אחת 
הימין אומרת – 'ערבי טוב 
זה ערבי מת'. השר בצלאל 
כשהיה  אמר  סמוטריץ' 
אנאלפ־ שהערבים  ח"כ 
שצ־ אמר  גם  הוא  ביתים. 
יולדות  בין  להפריד  ריך 
ערביות  ליולדות  יהודיות 
על  לחשוב  אפשר  איך   –
זוהר  מיקי  ח"כ  כזה?  דבר 
הוא  היהודי  שהגזע  אמר 
המסקנה   – מיוחדת  גזע 
שהגזע  היא  המתבקשת 
גזע  הוא  פה  שחי  האחר 
מה  את  מקבע  זה  נחות. 
אני  הלאום.  בחוק  שקרה 
מע־ שני  שנוצרו  אמרתי 
ערבי  כאזרח  ואני  מדות, 

מרגיש כאזרח סוג ב".

mailto:a0722586586@gmail.com
mailto:office+shaharit@hightecourse.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/2019%20(3)%20(1).jpg
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בניגוד לחוק: נתניהו העניק 
ראינות לתחנות רדיו אזוריות

למרות הוראת יו''ר ועדת הבחירות על הפסקת הראיונות, המשיך נתניהו להתראיין

מ‡: ח. פרנ˜ל
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
לתח־ ראיונות  (שלישי)  אתמול  העניק 
בניגוד  חי,  בשידור  מגזריות  רדיו  נות 
גלי  בתחנה  התראיין  נתניהו  לחוק. 
ישראל ובתחנות הרדיו החרדיות - קול 
ברמה ורדיו קול חי. בתחנות החרדיות 
דרעי,  אריה  ש"ס  יו"ר  גם  התראיינו 
וחבר  ליצמן  יעקב  התורה  יהדות  יו"ר 

רשימת ימינה בצלאל סמוטריץ'.
נתניהו  שהעניק  הריאיון  לאחר 
ברדיו גלי ישראל, יו"ר ועדת הבחירות 
צו  הוציא  מלצר  חנן  השופט  המרכזית 
להתראיין,  הממשלה  ראש  על  שאסר 
על  בנושא.  החוק  את  חידד  ולמעשה 
אף הצו, נתניהו התראיין שוב בתחנות 

החרדיות.
חברת  במקביל, 
את  השעתה  פייסבוק 
של  הצ'אט-בוט  פעילות 
הוא  שבו  הממשלה,  ראש 
מצ־ עם  ישיר  שיח  מנהל 
נמסר:  מפייסבוק  ביעים. 
ועדות  עם  עובדים  "אנו 
בחירות ברחבי העולם כדי 
טוהר  על  בשמירה  לסייע 
שלנו  המדיניות  הבחירות. 

נדרשים  מפתחים  כי  במפורש  מציינת 
לציית לכל החוקים החלים במדינה בה 
האפליקציה שלהם זמינה. לכן, השעינו 
את פעילות הבוט לאור הפרה של החוק 

המקומי עד לסגירת הקלפיות״.

נת־ התחייבות  לאחר   כי  יצויין  
בתקשורת  הראיונות  את  להפסיק  ניהו 
ופרסום הסקרים,  הורה השופט מלצר 
החשבון  פעילות  את  לחדש  לפייסבוק 

של נתניהו

השופט בדימוס 
גו'בראן: הגזענות 

חצתה גבולות
יו''ר ועדת הבחירות לשעבר מתח  ביקורת חריפה על 

התבטאויותיו של רה''מ

מ‡: ח. פרנ˜ל
המשפט  בית  שופט 
הבחי־ ועדת  ויו"ר  העליון 
רות לשעבר סלים ג'ובראן 
(שלישי)  אתמול  התייחס 
הסו־ הבחירות  למערכת 
ב'  לרשת   ובריאיון  ערת, 
על  חריפה  ביקורת  מתח 
הממשלה  ראש  התנהלות 
ופוליטי־ נתניהו  בנימין 
שמ־ "אני  נוספים.  קאים 
הצהרות  לאחרונה  עתי 
בכי־ מצד  וגזעניות  קשות 

רים", אמר ג'ובראן.
בדימוס  השופט 
הב־ ועדת  כיו"ר  שימש 
במערכת  המרכזית  חירות 
הבחירות ב-2015, אז נת־
לפיה  הצהרה  פרסם  ניהו 
"המצביעים הערבים נעים 
בכמויות אדירות לקלפי". 
אמר  התבטאות  אותה  על 
הוועדה  "כיו"ר  ג'ובראן: 
לזה,  להתייחס  יכולתי  לא 
דבר  היה  באמת  זה  אבל 
ההתבטאות  על  מיותר". 

לאחרונה  שהתפרסמה 
של  הפייסבוק  בעמוד 
לפיה  הממשלה,  ראש 
להש־ רוצים  "הערבים 
מיד את כולנו", אמר יו"ר 
לשע־ הבחירות  ועדת 
מדאיגה,  הצהרה  "זו  בר: 
אומללה, מיותרת ואין לה 
שלא  דבר  זה  מקום.  שום 
מתקבל על הדעת. גם אם 
אני  אם  בטעות,  נכתב  זה 
אמור  אני  הממשלה  ראש 
הצהרה  כל  על  לדעת 
שיוצאת מטעם אותו אח־
הפייסבוק  עמוד  על  ראי 

שלי".
ההצבעה  אחוזי  על 
הערבי  במגזר  הנמוכים 
אמר  באפריל  בבחירות 
מהערבים  "חלק  ג'ובראן: 
היו מתוסכלים מהמפלגות 
התאחדו.  שלא  הערביות 
הערבים  האזרחים  רוב 
בכל  להשתלב  רוצים 
אין  במדינה,  שקורה  מה 
מקווה  אני  בדלנות.  שום 
כשיפ־ ישתפר  שהמצב 

הערבים  את  לתקוף  סיקו 
מקווה  קשות.  באמירות 
חלק בלתי  נרגיש  שאנחנו 
בכפוף  מהמדינה,  נפרד 
תתייחס  שהמדינה  לכך 

אלינו בכבוד הראוי.
את  שמעתי  "אני 
מפלגות  ממועמדות  אחת 
הימין אומרת – 'ערבי טוב 
זה ערבי מת'. השר בצלאל 
כשהיה  אמר  סמוטריץ' 
אנאלפ־ שהערבים  ח"כ 
שצ־ אמר  גם  הוא  ביתים. 
יולדות  בין  להפריד  ריך 
ערביות  ליולדות  יהודיות 
על  לחשוב  אפשר  איך   –
זוהר  מיקי  ח"כ  כזה?  דבר 
הוא  היהודי  שהגזע  אמר 
המסקנה   – מיוחדת  גזע 
שהגזע  היא  המתבקשת 
גזע  הוא  פה  שחי  האחר 
מה  את  מקבע  זה  נחות. 
אני  הלאום.  בחוק  שקרה 
מע־ שני  שנוצרו  אמרתי 
ערבי  כאזרח  ואני  מדות, 

מרגיש כאזרח סוג ב".

http://bit.ly/2kCexqb-besano-imut
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קריאת כיוון במלחמה 
בטרור: ערעור אח המחבל 

נדחה ועונשו הוחמר
בימ"ש הצבאי לערעורים דחה את ערעורו של אח המחבל מברקן 
וביטל את ההחלטה לגזור על אח המחבל שנת מאסר אחת בלבד, 
ואמר כי הענישה מקלה מאד ביחס למעשיו ◆ חוננו: "בימ"ש קבע 

שגם הסייענים וגם המעטפת צריכים להיענש בחומרה. נקווה 
שהדבר ירתיע את משפחת המחבל הבא"

מ‡: יר‡ל לבי‡
לע־ הצבאי  המשפט  בית 
את  דחה  עופר  במחנה  רעורים 
סלי־ וליד  אמג'ד  של  ערעורו 
המחבל  של  אחיו  נעלווה,  מאן 
קים  את  שרצח  נעלווה  אשרף 
חג'בי  וזיו  לבנגרונד-יחזקאל 
בברקן  התעשייה  באזור  ז"ל 

לפני כשנה.
בבית  הורשע  אמג'ד 
באי  שומרון  הצבאי  משפט 
שא־ שידע  בכך  עבירה  מניעת 
חוקי,  לא  בנשק  מחזיק  חיו 
עליו  המוטל  את  עשה  לא  אך 
העבירה.  את  למנוע  מנת  על 
המחבל  אח  הורשע  בנוסף, 
משום  משפט  הליכי  בשיבוש 
להעלים  דאג  הפיגוע  שלאחר 
את מכשיר ההקלטה ממצלמות 
המחבל,  בית  סביב  האבטחה 
לקבל  מהצבא  למנוע  במטרה 
מידע על המחבל ושותפיו בזמן 
שהמחבל נמלט חמוש מכוחות 

הביטחון.
נגזרו  הראשון  דינו  בגזר 
בפועל  מאסר  חודשי   12 עליו 
להסתיים  אמורים  היו  אשר 
הצ־ התביעה  הקרוב.  בחודש 
על  ערעורים  הגישה  באית 
ער־ הוגש  ומנגד  העונש,  קולת 
הרשע־ כנגד  המחבל  מצד  עור 
תו באי מניעת החזקת נשק ועל 

חומרת עונשו.
המשפט  בבית  אתמול 
השו־ השיג  לערעורים  הצבאי 
על  בחריפות  תירוש  יאיר  פט 
הצבאי  המשפט  בית  החלטת 
שגזר  העונש  כי  וקבע  קמא, 
על אח המחבל אינו מבטא את 
חומרת המעשים באופן קיצוני.

בימ"ש  כי  אמר  השופט 
ביטוי  נתן  אינו  שומרון  הצבאי 

בענישה לכך שלאורך התקופה 
שלאחר הפיגוע ניסה אח המח־
בל להעלים ראיות ולשבש את 
שאחיו  ביודעו  צה"ל,  פעולות 
המסתובב  מסוכן  מחבל  הינו 
בימ"ש  קבע  עוד  בחופשיות. 
מתחמי  כי  לערעורים  הצבאי 
הצבאי  בימ"ש  שקבע  הענישה 
שומרון הינם רחוקים מחומרת 
של  מעשיו  ומחומרם  האירוע 

הנאשם.
שדן  השופט  כי  לציין  יש 
וגינה  בחריפות  תקף  בערעור 
בער־ המחבל  אח  טענות  את 
עורו, לפיהן היה קורבן למעשי 

אחיו ואינו אשם בדבר.
מאר־ בלייכר  חיים  עו"ד 
גון חוננו המלווה את משפחות 
ויחזקאל  לבנגרונד  הנרצחים 
מסר בתגובה לפסק הדין "בית 
חשוב  דין  פסק  פסק  המשפט 
שרצח  המחבל  אח  של  בעניינו 
לברכה.   זיכרונם  וקים  זיו  את 
מול  שגם  פסק  המשפט  בית 
צריך  המחבלים  של  המעטפת 

להגביר את ההרתעה.
אח המחבל שהורשע באי 
ושאחרי  נשק  אחזקת  מניעת 
לשבש  ניסה  הרצחני  הפיגוע 
המ־ את  ולמנוע  החקירה  את 
השו־ ושל  המחבל  של  עצר 
רק  זה  על  קיבל   - שלו  תפים 
צריך  והיה  אחת  מאסר  שנת 
בית  אלה.  בימים  להשתחרר 
עונשו,  את  הכפיל  המשפט 
ערעור  ערכאת  שזו  בגלל  ורק 
אי אפשר היה למצות את מלא 
פסק  גם  המשפט  בית  העונש. 
הוסיף  קנס",  ש"ח   70,000 לו 

בלייכר.
את  שיבח  בלייכר  עו"ד 
כח  "יישר  הצבאית  התביעה 

את  שלקחה  הצבאית  לתביעה 
והביאה  ברצינות  הזה  התיק 
אנחנו  הזו.  החשובה  לתוצאה 
יהיה  הזה  שהמשפט  בטוחים 
העונשים  לשאר  כיוון  קריאת 
לה־ והסייענים  המחבלים  של 
הטרור.  ומיגור  הענישה  חמרת 
של  ואימו  אביו  לגבי  גם  ככה 
באי  הורשעה  שאימו  המחבל, 
שעוד  ואביו  הפיגוע  מניעת 
מקווים  אנחנו  יורשע,  מעט 
בכלא  שנים  הרבה  ישבו  שהם 
אחרים  מחבלים  של  והורים 
יירתעו  פיגוע  לבצע  שיתכוונו 
ההורים  על  שיוטל  מהעונש 
הללו וימנעו את הפיגוע הבא".

של  אביה  לבנגרונד  רפי 
בפיגוע  שנרצחה  הי"ד  קים 
אנ־ "אמנם  הדיון:  לאחר  מסר 
חנו לא כל כך מרוצים מהעונש, 
ממה  טוב  יותר  הרבה  זה  אך 
קבע.  בסאלם  המשפט  שבית 
המאסר  ששנת  הדגיש  השופט 
על  כעונש  לו  מגיעה  הנוספת 
דבר  ושום  כנקמה  ולא  מעשיו 
אחר. הוא שיבש מהלכי משפט, 
החביא את המכשיר וידאו ועוד 
עשה.  שהוא  מעשים  מיני  כל 
הוא נשפט על זה שהוא לא מנע 
רצח, לא קשור למה שאח שלו 
הוא  אחרים,  דברים  או  עשה 
נשפט על מעשיו. אולי זה ילמד 
את האחרים שלא כדאי לשבת 
בשקט ולפני הרצח להודיע. כי 
מידי.  מאוחר  זה  הרצח  אחרי 
צריך  היה  שהוא  חושב  אני 
לקבל לפחות 5 שנים אבל הוא 
על  שנתיים  שמתוכן   4 קיבל 
קיבל  שהוא  הקנס  גם  תנאי. 
מידי,  וחלש  מידי  מועט  הוא 
זו  אבל  מחבלים  ירתיע  זה  לא 

בהחלט התקדמות".

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
„ני‡ל „וב בער בן זל„ה רב˜ה, „ביר („ובי) בן ˜לרה, 
‚ליה ב מרים, ‡בי‚יל ב מרים, מרים ב מלכה ביי‚'ט

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' 
lehitpalel@gmail.com -

http://bit.ly/2mf52h1-aly-siach
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קריאת כיוון במלחמה 
בטרור: ערעור אח המחבל 

נדחה ועונשו הוחמר
בימ"ש הצבאי לערעורים דחה את ערעורו של אח המחבל מברקן 
וביטל את ההחלטה לגזור על אח המחבל שנת מאסר אחת בלבד, 
ואמר כי הענישה מקלה מאד ביחס למעשיו ◆ חוננו: "בימ"ש קבע 

שגם הסייענים וגם המעטפת צריכים להיענש בחומרה. נקווה 
שהדבר ירתיע את משפחת המחבל הבא"

מ‡: יר‡ל לבי‡
לע־ הצבאי  המשפט  בית 
את  דחה  עופר  במחנה  רעורים 
סלי־ וליד  אמג'ד  של  ערעורו 
המחבל  של  אחיו  נעלווה,  מאן 
קים  את  שרצח  נעלווה  אשרף 
חג'בי  וזיו  לבנגרונד-יחזקאל 
בברקן  התעשייה  באזור  ז"ל 

לפני כשנה.
בבית  הורשע  אמג'ד 
באי  שומרון  הצבאי  משפט 
שא־ שידע  בכך  עבירה  מניעת 
חוקי,  לא  בנשק  מחזיק  חיו 
עליו  המוטל  את  עשה  לא  אך 
העבירה.  את  למנוע  מנת  על 
המחבל  אח  הורשע  בנוסף, 
משום  משפט  הליכי  בשיבוש 
להעלים  דאג  הפיגוע  שלאחר 
את מכשיר ההקלטה ממצלמות 
המחבל,  בית  סביב  האבטחה 
לקבל  מהצבא  למנוע  במטרה 
מידע על המחבל ושותפיו בזמן 
שהמחבל נמלט חמוש מכוחות 

הביטחון.
נגזרו  הראשון  דינו  בגזר 
בפועל  מאסר  חודשי   12 עליו 
להסתיים  אמורים  היו  אשר 
הצ־ התביעה  הקרוב.  בחודש 
על  ערעורים  הגישה  באית 
ער־ הוגש  ומנגד  העונש,  קולת 
הרשע־ כנגד  המחבל  מצד  עור 
תו באי מניעת החזקת נשק ועל 

חומרת עונשו.
המשפט  בבית  אתמול 
השו־ השיג  לערעורים  הצבאי 
על  בחריפות  תירוש  יאיר  פט 
הצבאי  המשפט  בית  החלטת 
שגזר  העונש  כי  וקבע  קמא, 
על אח המחבל אינו מבטא את 
חומרת המעשים באופן קיצוני.

בימ"ש  כי  אמר  השופט 
ביטוי  נתן  אינו  שומרון  הצבאי 

בענישה לכך שלאורך התקופה 
שלאחר הפיגוע ניסה אח המח־
בל להעלים ראיות ולשבש את 
שאחיו  ביודעו  צה"ל,  פעולות 
המסתובב  מסוכן  מחבל  הינו 
בימ"ש  קבע  עוד  בחופשיות. 
מתחמי  כי  לערעורים  הצבאי 
הצבאי  בימ"ש  שקבע  הענישה 
שומרון הינם רחוקים מחומרת 
של  מעשיו  ומחומרם  האירוע 

הנאשם.
שדן  השופט  כי  לציין  יש 
וגינה  בחריפות  תקף  בערעור 
בער־ המחבל  אח  טענות  את 
עורו, לפיהן היה קורבן למעשי 

אחיו ואינו אשם בדבר.
מאר־ בלייכר  חיים  עו"ד 
גון חוננו המלווה את משפחות 
ויחזקאל  לבנגרונד  הנרצחים 
מסר בתגובה לפסק הדין "בית 
חשוב  דין  פסק  פסק  המשפט 
שרצח  המחבל  אח  של  בעניינו 
לברכה.   זיכרונם  וקים  זיו  את 
מול  שגם  פסק  המשפט  בית 
צריך  המחבלים  של  המעטפת 

להגביר את ההרתעה.
אח המחבל שהורשע באי 
ושאחרי  נשק  אחזקת  מניעת 
לשבש  ניסה  הרצחני  הפיגוע 
המ־ את  ולמנוע  החקירה  את 
השו־ ושל  המחבל  של  עצר 
רק  זה  על  קיבל   - שלו  תפים 
צריך  והיה  אחת  מאסר  שנת 
בית  אלה.  בימים  להשתחרר 
עונשו,  את  הכפיל  המשפט 
ערעור  ערכאת  שזו  בגלל  ורק 
אי אפשר היה למצות את מלא 
פסק  גם  המשפט  בית  העונש. 
הוסיף  קנס",  ש"ח   70,000 לו 

בלייכר.
את  שיבח  בלייכר  עו"ד 
כח  "יישר  הצבאית  התביעה 

את  שלקחה  הצבאית  לתביעה 
והביאה  ברצינות  הזה  התיק 
אנחנו  הזו.  החשובה  לתוצאה 
יהיה  הזה  שהמשפט  בטוחים 
העונשים  לשאר  כיוון  קריאת 
לה־ והסייענים  המחבלים  של 
הטרור.  ומיגור  הענישה  חמרת 
של  ואימו  אביו  לגבי  גם  ככה 
באי  הורשעה  שאימו  המחבל, 
שעוד  ואביו  הפיגוע  מניעת 
מקווים  אנחנו  יורשע,  מעט 
בכלא  שנים  הרבה  ישבו  שהם 
אחרים  מחבלים  של  והורים 
יירתעו  פיגוע  לבצע  שיתכוונו 
ההורים  על  שיוטל  מהעונש 
הללו וימנעו את הפיגוע הבא".

של  אביה  לבנגרונד  רפי 
בפיגוע  שנרצחה  הי"ד  קים 
אנ־ "אמנם  הדיון:  לאחר  מסר 
חנו לא כל כך מרוצים מהעונש, 
ממה  טוב  יותר  הרבה  זה  אך 
קבע.  בסאלם  המשפט  שבית 
המאסר  ששנת  הדגיש  השופט 
על  כעונש  לו  מגיעה  הנוספת 
דבר  ושום  כנקמה  ולא  מעשיו 
אחר. הוא שיבש מהלכי משפט, 
החביא את המכשיר וידאו ועוד 
עשה.  שהוא  מעשים  מיני  כל 
הוא נשפט על זה שהוא לא מנע 
רצח, לא קשור למה שאח שלו 
הוא  אחרים,  דברים  או  עשה 
נשפט על מעשיו. אולי זה ילמד 
את האחרים שלא כדאי לשבת 
בשקט ולפני הרצח להודיע. כי 
מידי.  מאוחר  זה  הרצח  אחרי 
צריך  היה  שהוא  חושב  אני 
לקבל לפחות 5 שנים אבל הוא 
על  שנתיים  שמתוכן   4 קיבל 
קיבל  שהוא  הקנס  גם  תנאי. 
מידי,  וחלש  מידי  מועט  הוא 
זו  אבל  מחבלים  ירתיע  זה  לא 

בהחלט התקדמות".

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
„ני‡ל „וב בער בן זל„ה רב˜ה, „ביר („ובי) בן ˜לרה, 
‚ליה ב מרים, ‡בי‚יל ב מרים, מרים ב מלכה ביי‚'ט

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' 
lehitpalel@gmail.com -
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ליברמן: קורא לראשי 
המפלגות לפתוח בשיחות 

מחר בבוקר
ליברמן, שמסתמן כלשון המאזניים, הבהיר כי ידרוש ממשלת אחדות 

חילונית

מ‡: ח. פרנ˜ל
אבי־ ביתנו,  ישראל  יו''ר 
מה  את  אמש  חגג  ליברמן  גדור 
שמסתמן כניצחונו הגדול. לאחר 
ישראל  את  לגרור  ובחר  שהימר 
אתמול  קיבל  חוזרות  לבחירות 
במדגמים  מנדטים  כ-9  ליברמן 
אח־ ממשלת  ידרוש  כי  והודיע 
דות חילונית. בנאום שנשא בפני 

ליב־ התייחס  המפלגה  פעילי 
שממשלת  בעבר  לאמירתו  רמן 
שיתוק.  ממשלת  היא  אחדות, 
והבהיר כי גם אז אמר כי במצבי 
חרום, אין ברירה אחרת. ליברמן 
קרא לראשי המפלגות הגדולות, 
בנימין נתניהו ובני גנץ, להתחיל 
תו־ קבלת  לפני  עוד  בשיחות 

צאות האמת.
החירום  מצב  לדבריו, 

עליו  כופה  במדינה  הפוליטי 
גם  הקרוב  שישי  ביום  "להזמין 
וגם  נתניהו,  הממשלה  ראש  את 
לשיחה  גנץ,  לבן  כחול  יו"ר  את 
לא פורמלית". "אני חושב שאין 
במ־ הכל  לעשות  וצריך  זמן  לנו 
"אני  ליברמן.  המשיך  קביל", 
לנשיא  מותר  שהפעם  חושב 
להזמין את ראשי שתי המפלגות 
הגדולות בשישי. המדינה זקוקה 

למעלה מ-20 עצורים 
בחשד לעבירות 
הקשורות לבחירות

יום הבחירות עבר ללא אירועים חריגים ◆ כ-69 תיקי חקירה נפתחו 
בעקבות חדשות לזיופים, תעמולה אסורה ועבירות נוספות הקשורות 

לטוהר הבחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל
אתמול  סיכמו  במשטרה 
כי  והודיעו  הבחירות  יום  את 
חשודים  מ-20  למעלה  נעצרו 
בגין  חקירה  תיקי   69 ונפתחו 
ישיר  באופן  הקשורות  עבירות 
העבי־ בין  בבחירות.  עקיף  או 
בחירות,  לתעמולת  חשד  רות: 
סדר  הפרות  אלימות,  זיופים, 

ציבורי והתחזות לאדם אחר.
הציבורית  הסערה  לאור 
לב־ הקודמים  בימים  שהייתה 
אפשריים,  זיופים  על  חירות 
נפרסה המשטרה בכוחות מתו־
וועדת  סדרני  עם  יחד  גברים, 
לשמירת  ופעלה  הבחירות 
הבחי־ וטוהר  הציבורי  הסדר 

רות.
אלו  המשטרה,  לפי 
שטופלו  המרכזיים  האירועים 

במהלך יום הבחירות:
התקבל  הצהריים  אחר 
על  דיווח  המשטרה  במוקד 
כתובת נאצה על רקע הבחירות 
אביב.  תל  בטיילת  שהתגלתה 
כוחות משטרה שהגיעו למקום, 
חשוד  לחקירה  ועצרו  איתרו 

במעשה בן 27, תושב בנימינה.
בערערה  קלפי  חבר   -
מזכיר  החשד  פי  על  כי  התלונן 

מעטפות  מספר  הכניס  קלפי 
בבדיקה  האירוע  הקלפי.  לתוך 

של המשטרה.
- מוקדם יותר ברהט הת־
קבל דיווח אודות חשד כי מצ־
ביע ניסה לשלשל מס' מעטפות 
למקום  הגיעו  שוטרים  לקלפי. 
להטיית  בניסיון  חשוד  ועוכב 

הבחירות.
- בשעות הצהריים, צעיר 
השוטרים  ידי  על  עוכב  כבן 17 
החשד  פי  שעל  לאחר  לחקירה 

ירושלים  במרכז  לקלפי  הגיע 
להצביע,  במטרה  הנראה  ככל 
והזדהה עפ"י החשד באמצעות 

תעודת זהות שאינה שייכת לו.
נבדק  הצהריים  בשעות   -
בכפר  קלפיות  ב-5  לזיוף  חשד 
ירכא, כאשר על פי החשד בוצע 
מעטפות  מספר  להכניס  ניסיון 
על  אחת.  ובעונה  בעת  לקלפי, 
פי הנחיית יו"ר ועדת הבחירות 
עד  נסגרו  הקלפיות  האזורית 

לסיום הבירור.

להורדת הפרוספקס לחצו כאן
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צלבי קרס בבנימינה 
ביום הבחירות

מי ריסס צלבי קרס עם שמו של ראש מועצת 
בנימינה גבעת עדה? ◆ במועצה החליטו לא 
להקל ראש בעניין, והגישו תלונה במשטרה

מ‡: יר‡ל לבי‡
לכנסת,  הבחירות  ביום 
ומצאו  בנימינה  תושבי  קמו 
על  מרוססות  נאצה  כתובות 
של  היפים  המצוירים  קירותיו 
כללו  הכתובות  היישוב.  מתנ"ס 
בני־ מועצת  ראש  של  שמו  את 
ויסברג,  איתי  עדה,  גבעת  מינה 
את תוארו – ראש המועצה – וצ־

לבי קרס.
לא  החליטו  במועצה 
והגישו  בעניין,  ראש  להקל 
המועצה  במשטרה.  תלונה 
בח־ פתחה  המשטרה  כי  מסרה 
החוק  במסגרת  קירה. "ביקורת 
נע־ לא  אולם  לגיטימית,  היא 
בור לסדר היום על הסתה, ולא 
השחתת  על  היום  לסדר  נעבור 
המו־ פרסמה  ציבורי",  רכוש 

עצה.
פרסם:  עצמו  ויסברג 
לעצמו  לוקח  שאדם  "החופש 
קירות  על  נאצה  כתובות  לרסס 
צלב  לצייר  ובעיקר  ציבוריים, 
קרס ולהצמיד לידו שם של אדם, 
לגיטימית,  ביטוי  דרך  אינה  זו 
אלא שיפלות. ראשית, כיוון שזו 
קיומי  פחד  לא  פחדנית.  פעולה 

מא־ הסתתרות  של  פחד  אלא 
שאינה  ופחדנות  אחרים.  חורי 
שנית.  שפלה.  היא  קיומית 
בטראומה  פסול  שימוש  זה 
הזמנים  בכל  החזקה  היהודית 
ובכך פגיעה בכבודם של מיליוני 
קורבנות, מתים וחיים, שנגררים 
אין  פחותה.  לזירה  רצונם  ללא 
שום דבר דומה לשואה וסמליה 
לשום  מטבע  אינם  המשוקצים 
קרס  שצלב  אסור  אנושי.  ויכוח 
הגראפית  מהשפה  חלק  יהיה 
של הויכוח הציבורי. תוך שהוא 
המו־ האישום  סעיפי  על  עובר 
אותי  שאל  שלו  במחשב  פיעים 
נעלב  הרגשתי  אם  היום  החוקר 
שכן  עניתי  הללו.  מהכתובות 
בעיקר עבור הקהילה בה אני חי 
והיישובים אותם אני מוביל. מי־
שהו לא רוצה בי ומכתים לצורך 
הציבורי  המרחב  כולם.  את  כך 
שלנו ספג מכה קשה היום, ולצ־
ערי לא בפעם הראשונה. אם לא 
כללי  על  בהסכמה  אותו  נשקם 
ובלי  אותו.  נאבד  אחידים  דיון 
יהיה  לא  מוסכם  ציבורי  מרחב 
מה שיחבר אותנו כקהילה. היום 

זה אני … מי מחר?!"

חשש להימצאות אגוזי לוז 
בגליליות שוקולד מריר

כל מי שיש לו אלרגיה לאגוזי לוז - מתבקש שלא לצרוך מוצר זה

מ‡: יר‡ל לבי‡
חברת דיפלומט מפיצים בע"מ מודיעה 
אגוז  חלבון  שאריות  להמצאות  חשש  שבשל 
האלרגנים  בהצהרת  מופיע  אינו  אשר  לוז, 
ממולאות  וופלים  גליליות  המוצר:  תווית  על 
ברקוד  גרם,   150 מריר  שוקולד  עם  קרם 
 Golden חברת  מתוצרת   5200133120582
Break יוון, כל אצוות המוצר הנמצאות בנ־

קודות המכירה.

לקוחו־ בפני  מתנצלת  דיפלומט  חברת 
למ־ היצרן  מול  מקיפה  בדיקה  ומבצעת  תיה 
פועלת  כן  וכמו  בעתיד,  דומים  מקרים  ניעת 

לאיסוף המוצר מנקודות המכירה.
הפ־ שיתוף  על  ללקוחותינו  מודים  אנו 
בכדי  הכול  לעשות  נמשיך  תמיד  כמו  עולה, 
להבטיח ללקוחותינו שקיפות ושביעות רצון 

מלאה ממגוון מוצרינו.
פרטים נוספים ניתן לקבל בשירות הצ־

רכנים טלפון: 221-250-1800.

ארגנטינה: חולל ונהרס בבית 
הקברות היהודי בטוקומאן

תקרית אנטישמית גם בהולובניבסק 
כשאלמונים חיללו אנדרטה לקרבנות השואה 

מ‡: יר‡ל לבי‡
טיפסו  אלמונים  קבוצת 
לבית  ונכנסו  ההיקפית  הגדר  על 
מ-  ביותר  פגעו  היהודי,  העלמין 
ברונזה  לוחות  וגנבו  קברים   30

שהוטמעו במצבות.
זה קרה במהלך סוף השבוע, 
אירועים  שני  נרשמו  שבמהלכו 
ריקרדו  אמר  כך  במקום,  נוספים 
בטוקו־ הקהילה  נשיא  שקולניק 

מאן.
קירובוגרד  באזור  כמו"כ, 

אלמונים  חיללו  שבאוקראינה 
להורג  שהוצאו  ליהודים  אנדרטה 

במהלך מלחמת העולם השנייה.
התרחש  האירוע 
העורך  מסר  כך  בהולובניבסק, 
הראשי של מרכז אוקראינה, יפים 

מרמר.
כאן  קרה  לא  "מעולם 
בבוגדנובקה (ניקולייב), ועכשיו זה 
בהולובניבסק,  למחוזותינו:  הגיע 
טימאו  האנטישמיים  הרשעים 
בשנת  שנורו  ליהודים  אנדרטה 

1942," כתב.
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צלבי קרס בבנימינה 
ביום הבחירות

מי ריסס צלבי קרס עם שמו של ראש מועצת 
בנימינה גבעת עדה? ◆ במועצה החליטו לא 
להקל ראש בעניין, והגישו תלונה במשטרה

מ‡: יר‡ל לבי‡
לכנסת,  הבחירות  ביום 
ומצאו  בנימינה  תושבי  קמו 
על  מרוססות  נאצה  כתובות 
של  היפים  המצוירים  קירותיו 
כללו  הכתובות  היישוב.  מתנ"ס 
בני־ מועצת  ראש  של  שמו  את 
ויסברג,  איתי  עדה,  גבעת  מינה 
את תוארו – ראש המועצה – וצ־

לבי קרס.
לא  החליטו  במועצה 
והגישו  בעניין,  ראש  להקל 
המועצה  במשטרה.  תלונה 
בח־ פתחה  המשטרה  כי  מסרה 
החוק  במסגרת  קירה. "ביקורת 
נע־ לא  אולם  לגיטימית,  היא 
בור לסדר היום על הסתה, ולא 
השחתת  על  היום  לסדר  נעבור 
המו־ פרסמה  ציבורי",  רכוש 

עצה.
פרסם:  עצמו  ויסברג 
לעצמו  לוקח  שאדם  "החופש 
קירות  על  נאצה  כתובות  לרסס 
צלב  לצייר  ובעיקר  ציבוריים, 
קרס ולהצמיד לידו שם של אדם, 
לגיטימית,  ביטוי  דרך  אינה  זו 
אלא שיפלות. ראשית, כיוון שזו 
קיומי  פחד  לא  פחדנית.  פעולה 

מא־ הסתתרות  של  פחד  אלא 
שאינה  ופחדנות  אחרים.  חורי 
שנית.  שפלה.  היא  קיומית 
בטראומה  פסול  שימוש  זה 
הזמנים  בכל  החזקה  היהודית 
ובכך פגיעה בכבודם של מיליוני 
קורבנות, מתים וחיים, שנגררים 
אין  פחותה.  לזירה  רצונם  ללא 
שום דבר דומה לשואה וסמליה 
לשום  מטבע  אינם  המשוקצים 
קרס  שצלב  אסור  אנושי.  ויכוח 
הגראפית  מהשפה  חלק  יהיה 
של הויכוח הציבורי. תוך שהוא 
המו־ האישום  סעיפי  על  עובר 
אותי  שאל  שלו  במחשב  פיעים 
נעלב  הרגשתי  אם  היום  החוקר 
שכן  עניתי  הללו.  מהכתובות 
בעיקר עבור הקהילה בה אני חי 
והיישובים אותם אני מוביל. מי־
שהו לא רוצה בי ומכתים לצורך 
הציבורי  המרחב  כולם.  את  כך 
שלנו ספג מכה קשה היום, ולצ־
ערי לא בפעם הראשונה. אם לא 
כללי  על  בהסכמה  אותו  נשקם 
ובלי  אותו.  נאבד  אחידים  דיון 
יהיה  לא  מוסכם  ציבורי  מרחב 
מה שיחבר אותנו כקהילה. היום 

זה אני … מי מחר?!"

חשש להימצאות אגוזי לוז 
בגליליות שוקולד מריר

כל מי שיש לו אלרגיה לאגוזי לוז - מתבקש שלא לצרוך מוצר זה

מ‡: יר‡ל לבי‡
חברת דיפלומט מפיצים בע"מ מודיעה 
אגוז  חלבון  שאריות  להמצאות  חשש  שבשל 
האלרגנים  בהצהרת  מופיע  אינו  אשר  לוז, 
ממולאות  וופלים  גליליות  המוצר:  תווית  על 
ברקוד  גרם,   150 מריר  שוקולד  עם  קרם 
 Golden חברת  מתוצרת   5200133120582
Break יוון, כל אצוות המוצר הנמצאות בנ־

קודות המכירה.

לקוחו־ בפני  מתנצלת  דיפלומט  חברת 
למ־ היצרן  מול  מקיפה  בדיקה  ומבצעת  תיה 

פועלת  כן  וכמו  בעתיד,  דומים  מקרים  ניעת 
לאיסוף המוצר מנקודות המכירה.

הפ־ שיתוף  על  ללקוחותינו  מודים  אנו 
בכדי  הכול  לעשות  נמשיך  תמיד  כמו  עולה, 
להבטיח ללקוחותינו שקיפות ושביעות רצון 

מלאה ממגוון מוצרינו.
פרטים נוספים ניתן לקבל בשירות הצ־

רכנים טלפון: 221-250-1800.

ארגנטינה: חולל ונהרס בבית 
הקברות היהודי בטוקומאן

תקרית אנטישמית גם בהולובניבסק 
כשאלמונים חיללו אנדרטה לקרבנות השואה 

מ‡: יר‡ל לבי‡
טיפסו  אלמונים  קבוצת 
לבית  ונכנסו  ההיקפית  הגדר  על 
מ-  ביותר  פגעו  היהודי,  העלמין 
ברונזה  לוחות  וגנבו  קברים   30

שהוטמעו במצבות.
זה קרה במהלך סוף השבוע, 
אירועים  שני  נרשמו  שבמהלכו 
ריקרדו  אמר  כך  במקום,  נוספים 
בטוקו־ הקהילה  נשיא  שקולניק 

מאן.
קירובוגרד  באזור  כמו"כ, 

אלמונים  חיללו  שבאוקראינה 
להורג  שהוצאו  ליהודים  אנדרטה 

במהלך מלחמת העולם השנייה.
התרחש  האירוע 
העורך  מסר  כך  בהולובניבסק, 
הראשי של מרכז אוקראינה, יפים 

מרמר.
כאן  קרה  לא  "מעולם 
בבוגדנובקה (ניקולייב), ועכשיו זה 
בהולובניבסק,  למחוזותינו:  הגיע 
טימאו  האנטישמיים  הרשעים 
בשנת  שנורו  ליהודים  אנדרטה 

1942," כתב.

http://bit.ly/2lOc7EN-mwaxb-buba
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נתוני הלמ"ס: 
יותר צפוף 
בכבישים

בשנים 2018-2000 הנסועה השנתית גדלה 
ב-68% ומצבת כלי הרכב גדלה ב-91% ◆ 

לעומת זאת, שטח הכבישים בישראלי גדל רק 
ב-48%

מ‡ פ. יוחנן
הסתכמה   2018 בשנת 
הקילומטרים  (מספר  הנסועה 
שנסעו כלי הרכב המנועיים במ־
מיליארד  ב-61.2  ישראל)  דינת 
לעומת   ,2.7% של  עלייה  ק"מ, 

2017, כך עולה מנתוני הלמ"ס.
בממוצע  נסע  פרטי  רכב 
ירידה  בשנה,  ק"מ   16,100 כ- 
לעו־  .2017 לעומת   0.6% של 
של  השנתית  הנסועה  זאת,  מת 
עלתה  הפרטיים  הרכב  כלי  כלל 

ב-3.4%.
שחלו  השינויים  בבדיקת 
כי  נמצא   ,2018-2000 בשנים 
ממשיכה  בכבישים  הצפיפות 
גדלה  השנתית  הנסועה  לגדול: 
ב-68% ומצבת כלי הרכב גדלה 
שטח  זאת,  לעומת  ב-91%. 
ואורך  ב-48%,  גדל  הכבישים 
באותה  ב-20%  גדל  הכבישים 

התקופה.
ככל  כי  עולה  מהנתונים 
הנ־ כך  יותר,  חדש  הרכב  שכלי 
שלו  הממוצעת  השנתית  סועה 

השנתית  הנסועה  יותר.  גבוהה 
הולכת  רכב  כלי  של  הממוצעת 
העלייה  ששנת  ככל  ופוחתת 

לכביש מוקדמת יותר.
חדשים  פרטיים  רכב  כלי 
(ליסינג)  ר  החכֵּ חברות  בבעלות 
נוסעים יותר. בשנת 2018 הנסו־
כלי  של  הממוצעת  השנתית  עה 
רכב פרטי בבעלות חברת החכר 
הש־ בארבע  הכביש  על  שעלה 
 30.0 על  עמדה  האחרונות,  נים 
אלף ק"מ, לעומת 28.5 אלף ק"מ 
לרכב פרטי בבעלות חברה, 27.2 
המש־ פרטי  לרכב  ק"מ  אלף 
ו-17.1  לתיור,  או  להשכרה  מש 
בבעלות  פרטי  לרכב  ק"מ  אלף 

פרטית.
המונ־ פרטיים  רכב  כלי 
עים בסולר או בגז נוסעים יותר. 
פרטיים  רכב  כלי   2018 בשנת 
בממוצע  נסעו  בסולר  המונעים 
המו־ רכב  וכלי  ק"מ  אלף   25.9
ק"מ,  אלף   21.1 נסעו  בגז  נעים 
ק"מ בממוצע  אלף  לעומת 15.6 
המונ־ פרטיים  רכב  כלי  שנסעו 

עים בבנזין.

מלצר דחה את עתירת ש"ס נגד חברת הטריפות "טיב טעם"
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, קבע בהחלטתו כי הסרטון של חברת טיב טעם, בו קראה לאזרחים לצאת ולהצביע למפלגות 

הפועלות לחילון המרחב הציבורי, אינו בגדר "מתנת בחירות" ◆ חבר הכנסת משה ארבל: "יש להצר על המשך שיח השנאה וההסתה במסווה פעילות 
עסקית"

מ‡: יר‡ל לבי‡
השופט מלצר, יו"ר ועדת הבחירות 
כנגד  ש"ס  עתירת  את  דחה  המרכזית, 
שלה.  ההסתה  וסרטון  טעם  טיב  חברת 
נשוא  ״הסרטון  כי  בהחלטתו  ציין  מלצר 
אך  הינו גבולי מבחינת חוקיותו  העתירה 
לא עולה לכדי עבירה באופן מובהק ולכן 

דחה את העתירה להסרת הסרטון".
ועדת  יו״ר  סגן  ארבל,  משה  ח״כ 
מסר  ש''ס,  מטעם  המרכזית  הבחירות 

השו־ החלטת  על  מאוד  להצר  ״יש  כי: 
השנאה  שיח  המשך  את  שאיפשרה  פט 
עסקית.  פעילות  של  במסווה  וההסתה 
קריטית  כמה  עד  ספק  למישהו  יש  אם 
ההשתתפות בהצבעה הרי שקיבלנו כעת 
תוכל  חזקה  שס  רק  לכך.  נוספת  תזכורת 
לשמור על מורשת ישראל וכבוד היהדות 
כנגד סוחרי חזיר שמבקשים לקעקע את 

כל מה שקדוש ויקר לנו״.
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בריטניה מאיימת בתגובה 
לתקיפתה של סעודיה

שר החוץ הבריטי שוחח עם שר החוץ של סעודיה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
החדשה  הממשלה 
בתגובה  מאיימת  בבריטניה 
תקי־ סעודיה,  של  לתקיפתה 
של  ביכולתה  פגעה  אשר  פה 
החוץ  שר  נפט.  לייצא  הממלכה 

כי  אמר  ראב,  דומיניק  הבריטי 
השותפים  עם  תעבוד  ממשלתו 
לת־ להגיב  כדי  הבינלאומיים 
לדבריו,  סעודיה.  של  קיפתה 
השותפים  עם  עובדת  בריטניה 
"הר־ תגובה  על  הבינלאומיים 

חבה והיעילה ביותר" למתקפה 
בערב הסעודית. 

כי  ציין  הבריטי  השר 
בס־ עמיתיו  עם  בעניין  שוחח 
וארצות  צרפת  גרמניה,  עודיה, 

הברית.

מצרים: פיתוח מואץ של 
תשתיות צבאיות והקמת 
מתחם צבאי באל עריש

כידוע אל עריש ממוקמת "במרחב B" שעל פי הסכם השלום הוא אזור 
אזרחי שלצבא מצרים אסור לשהות בו

מ‡: יר‡ל לבי‡
אלי  בדימוס  אלוף  סגן 
הרצאה  אתמול  פרסם  דקל, 
תש־ של  מואץ  "פיתוח  בנושא 
תיות צבאיות במצרים מאז שנת 

."2007
על  דקל  מצביע  בהרצאה 
פיתוח  עבודות  שעיקר  העובדה 
במצרים  הצבאיות  התשתיות 
הישראלית  החזית  מול  מתבצע 
ולעומת זאת מול איומים אחרים, 
כגון בניית הסכר באתיופיה, המ־

צרים אינם נערכים צבאית.
דקל מפרש זאת בכך שצבא 
מצרים מכין עצמו לאפשרות של 
עימות צבאי עם ישראל. כמו כן 
מנתח דקל את דרך הפעולה הצ־
שצבא  (דפ"א)  האפשרית  באית 

לק־ מתכונן  מצרים 
ראתה.

דקל  בהרצאה, 
על  למאזינים  מספר 
כמה תגליות חדשות 
חקר  בתחום  שלו 
שטרם  התשתיות 
עתה.  עד  פרסמו 

הש־ שצבא  היא,  התגליות  אחת 
תלט על שטח נרחב באזור שדה 
זה  בשטח  עריש.  אל  התעופה 
בתי  את  בשיטתיות  הורס  הוא 
המטעים  את  ועוקר  האזרחים 
שלהם. סביב השטח צבא מצרים 
מקים "חומת הפרדה" באורך של 

לפחות 60 קילומטר.
ממוקמת  עריש  אל  כידוע 
הסכם  פי  שעל   "B "במרחב 
השלום הוא אזור אזרחי שלצבא 

מצרים אסור לשהות בו. ישראל 
כוחות  להכניס  למצרים  התירה 
להילחם  מנת  על  זה  לאזור  צבא 

במחבלים האיסלמיסטיים.
שהמצ־ העובדה  מעצם 
בעלות  הפרדה  חומת  בונים  רים 
מי־ מאות  לפחות  של  משוערת 
שהמצרים  מסיק  אני  דולר  ליוני 
במקום"  ל"התנחל  מתכננים 
ובונים מתחם צבאי גדול לשהות 

של קבע.

טראמפ דחה את הזמנת קים 
ג'ונג און לביקור בפיונגיאנג

טראמפ וקים ג'ונג' און נפגשו עד כה פעמיים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
אליו  ששיגר  להזמנה  הגיב  מפ, 
ג'ונג'  קים  קוריאה,  צפון  מנהיג 
און, אשר קרא לנשיא האמריקני 
המבודדת,  במדינה  ולבקר  לבוא 

שתי  שמנהלים  מהמגעים  כחלק 
הנ־ הצהיר  בתגובה  המדינות. 
שיא האמריקני כי עדיין לא הגיע 
הזמן לביקור שכזה. טראמפ הגיב 
לכזה  עדיין"  מוכן  "לא  הוא  כי 

ביקור.
קים  עם  נפגש  טראמפ 

אחת  פעם  פעמיים,  און  ג'ונג' 
המנהיגים  שערכו  פסגה  במהלך 
התר־ השניה  הפעם  בסינגפור. 
חשה במהלך ביקורו של טראמפ 
שני  נפגשו  אז  קוריאה,  בדרום 
שתי  בין  לגבול  סמוך  המנהיגים 

8510*40הקוריאות.  
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דיווח: ריבלין צפוי למנוע גוש 
חוסם של גנץ עם הערבים

לפי הדיווח, למרות שייתכן וגנץ יוכל להשיג רוב ממליצים בתמיכת ליברמן והערבים, ייתכן שהנשיא יבקש 
מהמועמד שקיבל את המנדט להרכבת הממשלה להוכיח שאכן הוא הגיע לשיחות מתקדמות עם המפלגות

מ‡: יר‡ל לבי‡   
נשיא המדינה ריבלין, צפוי להיות אחרי 
הקודמות.  מהבחירות  יותר  אקטיבי  הבחירות 

כך דווח ב'חדשות 13'.
יוכל  וגנץ  שייתכן  למרות  הדיווח,  לפי 
אילו  ממשלה,  להרכבת  ממליצים  רוב  להשיג 
יתכן  אך  והערבים,  ליברמן  תמיכת  את  ישיג 
ויבקש מהמועמד שקיבל את המנדט להרכבת 
לשיחות  הגיע  הוא  שאכן  להוכיח  הממשלה 

מתקדמות עם המפלגות.
 - יינתנו  אם  הארכות,  בעניין  כן,  כמו 
 28 של  אוטומטית  הארכה  תינתן  ולא  יתכן 
בלבד,  בודדים  ימים  מספר  של  אלא  ימים, 
הקמת  גרירת  את  למנוע  מנת  על  כאמור  זאת 
לב־ נוספת  הליכה  של  ואפשרות  הקואליציה 

חירות.
ככל  לעשות  בכוונתו  כי  פרסם  ריבלין 
שניתנה  והסמכות  החוק  שביכולתו "במסגרת 
ממשלה  שתקום  מנת  על  תפקידי,  מתוקף  לי 

ושנימנע  הניתן,  ככל  מהר  בישראל  נבחרת 
חלילה ממערכת בחירות נוספת".

האחרונות  הבחירות  במערכות  לדבריו, 
הממשלה,  להרכבת  הניתנת  לתקופה  הארכה 
אוטומטי.  באופן  תינתן  לא  בקלות,  די  ניתנה 
לנסיבות  בהתאם  אותה  הפעם "אשקול  אולם 
"בכל  כי  הדגיש  ריבלין  הבקשה",  את  שיצרו 
החוק  על-פי  מוסמך  הנני  כנשיא,  מקרה, 
לכל  נוספים  יום  ב-14  התקופה  את  להאריך 

היותר. אפשר גם פחות".

רחפן משטרתי צילם איך הרכב 
עוקף שיירת ענק בקו הפרדה

הרחפן המשטרתי תיעד בכביש 505, בין צומת תפוח לאריאל, רכב פרטי שנהגו מבצע עקיפה 
מסוכנות של שיירת כלי רכב, זאת תוך שהוא חוצה קו הפרדה רצוף

מ‡: יר‡ל לבי‡
במהלך פעילות אכיפה משולבת עם רחפן 
בכביש 505, בין צומת תפוח לאריאל נצפה באמ־
צעות רחפן רכב פרטי שנהגו מבצע עקיפה מסו־
כנות של שיירת כלי רכב, זאת תוך שהוא חוצה 

קו הפרדה רצוף ומסכן את משתמשי הדרך.

סמוך למחצבות ג'מעין נעצר הרכב על ידי 
ניתן  איסתא,  דיר  תושב  לנהג  התנועה,  שוטרי 
דוח בגין עקיפה בקו הפרדה רצוף ובנוסף קיבל 

הזמנה לדין.
כל  פועלת  היא  כי  מסרה  ישראל  משטרת 
העת במטרה לאתר נהגים פורעי חוק, המסכנים 

באופן  ומתעלמים  הדרך  משתמשי  את  בנהיגתם 
בוטה מהוראות השוטרים וממשיכים לנהוג בפר־
עות. המשטרה תמשיך לפעול בנחישות לתפיסת 
עברייני התנועה והרחקתם מהכביש ותפעיל את 
לתפיסתם,  לרשותה  העומדים  האמצעים  כול 

הבאתם ומיצוי הדין עימם.

 10%
12.9*

*

12.9*

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

| WWW.ALLGIFT4U.COM052-767-7270

שילוב מנצח!

במשנה באבות נאמר: "הוי עז כנמר קל כנשר רץ כצבי וגיבור כארי, 

לעשות רצון אביך שבשמים"

הנמר עז אך אינו קל, הנשר קל אבל לא מהיר, הצבי מהיר אך ממש 

המסר  מה  כך  אם  מספיק,  לא  הוא  עצמו  בפני  אחד  כל  גיבור,  לא 

שחז"ל רוצים ללמד אותנו מהדימויים הללו?  

מוצלחים  לחיים  חשוב  משהו  אותנו  ומלמדת  המשנה  מגיעה  כאן 

סי־ שישנם  להבין  הכוחות,  בין  לשלב  הוא  המסר  בעז"ה,  ומצליחים 

טואציות בחיינו בהם אנו צריכים ללמוד מהנמר, יש חלקים שצריך 

לנו  אסור  מהנשר.  ללמוד  עלינו  בהם  מקרים  וישנם  מהצבי,  ללמוד 

להיות מקובעים! 

את זה אנחנו לומדים מהקב"ה, וממשה רבינו, הם ידעו מחד להוכיח 

את עם ישראל, להציב להם גבולות, ומאידך לגלות רגישות רבה ול־

דעת מה לומר, מתי והיכן. את המסר הזה עלינו ללמוד לחיים שלנו, 

שמע־ דברים  על  להתעכב  לא   – למשל  ה"צבי"  עם  להשתמש  מתי 

דב־ לקחת  לא   – קל  ולהיות  ב"נשר"  להשתמש  מתי  אותנו,  ציבים 

משהו  לנו  כשחשוב  שלנו  על  לעמוד  לדעת  ומתי  קשה,  בצורה  רים 

ולהשתמש ב"ארי". בנוסף, לדעת להביט לעומק על מקרי ההצלחות 

שלנו  ולזהות מה חוט השני שעובר ומחבר בין כולם, לנסות להעתיק 

את אותו תהליך למקרים נוספים בחיינו כדי להביא להצלחה בכמה 

שיותר סיטואציות..

בשיטת הטיפול NLP"" הדבר הזה נקרא "מודלינג" פירושו, לקחת 

מהנחות  אחת  אותה.  ולחקות  מצליחה  פעולה  דרך  או  מצליח,  אדם 

היסוד החשובות של החוקרים שפיתחו את שיטת הNLP" " הייתה  

אותם  את  חקרו  הם  זהה,  התנהגות  דפוס  יש   , מצליחים  שלאנשים 

אנשים מצליחים, וגילו שזה אכן כך. בכל אחד מאיתנו ישנם  בסיע־

תא דשמיא את הכוחות והכלים להצליח, לפרוח, לגדול, ולהשתנות, 

הפעולה  דרך  היא  מה  לדעת  נכונים,  וכלים  רצון,  צריכים  רק  אנחנו 

הנכונה. 

כעת איך אני עושה את זה? כאן מגיע מה שמבדל אותנו מהחיות, 

לנו  יש  "הנשמה",  מגיעה  כאן  הבהמה",  מן  האדם  "מותר  מגיע  כאן 

אחד את השני, יש לנו עוד אנשים בעם ישראל, לכל אדם, לכל שבט, 

יש משמעות, יש מקום, וכל אחד יכול לעזור ולתמוך בשני. בתורה 

אנו רואים כחוט השני שתמיד מדברים אל "עם ישראל" ככלל,  כשכל 

עם ישראל מאוגדים אחד סביב השני, מאוחדים יש בכוחם לעזור ול־

תמוך האחד בשני. כך למרות שאנו שומעים דברי תוכחה, אם נשאר 

קרובים אחד לשני, ונעזור אחד לשני, נתמוך איש ברעהו, נוכל ליצור 

בתוכנו את השינוי המיוחל, כל אחד לפי צרכיו ויכולותיו. 

האתגר שלנו! - איננו אובייקטיבים כלפי עצמנו, לכן לפני כל פעולה 

שאתה רוצה להצליח תחשוב, אולי תבקש ממישהו חיצוני שיעזור לך 

לחשוב, מי אני רוצה להיות באותה סיטואציה צבי? ארי? נשר? או 

כל דימוי אחר שעולה לך. כעת כשאני ממוקד, ואני ניגש לחיים ביחד 

עם עוד אנשים, אוכל ביחד בעז"ה להתקדם ולעבוד את הקב"ה. בה־

צלחה!

רגע לנפש / צביקה קליגר

ˆבי˜ה ˜לי‚ר - מ‡מן ‡יי - ˜‡וˆ'ר
ביט "נפ ה‡„ם בל מימ„

הרˆ‡ו י ולהזמנליווי ‡י ,ליעו
ratzcazvi@gmail.com :ניי„: 052-7169538   מייל
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חגיגה לדמוקרטיה 
ולגיהוצים: עליית 25% 

מבחירות מועד א'
מנתוני שב״א עולה כי הפעילות בכרטיסי האשראי 

המשיכה להיות גבוהה גם בשעות אחה״צ - עלייה של 
כ-25% בהשוואה ליום הבחירות באפריל

מ‡: יר‡ל לבי‡
הישראלים ממשיכים לגהץ: מנתוני 
התשלו־ מערכות  מפעילת  שב״א,  חברת 
עולה  אשראי,  בכרטיסי  הלאומיות  מים 
המשיכה  ל-17:00   13:00 השעות  בין  כי 
הישראלים  של  גבוהה  פעילות  להירשם 
מהנתונים  אשראי.  בכרטיסי  ברכישות 
עולה כי כמות הפעולות מאז שעות הבו־
קר גבוהה גם לעומת קצב העסקאות הנ־
רשם בימי שישי. הנתונים שנרשמו במע־
ל-16:00  השעות 10:00  בין  שב״א  רכות 
הב־ יום  לעומת  עלייה  בכ-20%  גבוהים 

חירות לכנסת ה-21 באפריל השנה.
נרשם  ל-14:00   13:00 השעות  בין 
עס־ כ-8,000  למעלה  של  פעולות  קצב 
עס־ מיליון  מחצי  ולמעלה  בדקה  קאות 

קאות בשעה.
ל-15:00   14:00 בין  הפעולות  קצב 

בדקה  עסקאות  מ-6,500  יותר  על  עמד 
כ-6,000  על  עמד  ל-16:00   15:00 ובין 
עסקאות בדקה וכך גם בין השעה 16:00 

ל-17:00.
ממשיכה  החברה  כי  נמסר  משב״א 
מנת  על  מיוחדת  בצורה  ערוכה  להיות 
ביום  התשלומים  מערכות  את  לתפעל 

הבחירות.

דיווח: תקיפה נגד מיליציות 
שיעיות בעיראק

כלי תקשורת בסוריה ובעיראק דיווחו על תקיפה נגד מיליציות שיעיות באזור 
אלבוכמאל. באותו אזור אירעה תקיפה דומה בשבוע שעבר

מ‡ פ. יוחנן
ובעיראק  בסוריה  תקשורת  כלי 
שיעיות  מיליציות  נגד  תקיפה  על  דיווחו 
המזוהות עם איראן באזור אלבוכמאל, סמוך 

לגבול סוריה-עיראק.
לפי הדיווחים, כלי טיס בלתי מזוהים 

תקפו מספר יעדים באזור.
דיווח  העיראקי  אפאק"  "אל  ערוץ 

שישראל אחראית לתקיפה.
השייך  בסיס  הותקף  שעבר  בשבוע 
טיס  כלי  ידי  על  העיר  באותה  למיליצות 
כי  דווח  ברשת "אל-ערביה"  מזוהים.  בלתי 

נהרגו 21 בני אדם בתקיפה.
לדיווחים,  מתייחסים  לא  בישראל 
גורמים  שני  אמרו  שבועות  מספר  לפני  אך 

אמריקנים בכירים לעיתון "ניו יורק טיימס" 
מחסני  לאחרונה  שתקפה  זו  היא  ישראל  כי 
שפועלים  ארגונים  של  בעיראק  תחמושת 

בחסות איראנית.
אמר  התיכון  במזרח  מודיעין  גורם 

לעיתון כי ב-19 ביולי, תקפה ישראל בסיס 
מצפון לבגדד ששימש את משמרות המהפ־
כה באיראן להעברת נשק לסוריה. בתקיפה 
זו הושמד משלוח טילים מדויקים לטווח של 

200 קילומטרים, לדברי הגורם.

אסון נמנע בירושלים:

נער עם צרכים 
מיוחדים, ננעל ברכב 

בשגגה וחולץ ע"י 
מתנדבי "ידידים"  
באמצעות הציוד הייעודי שברשותם חילצו את הנער 

בשלום מבלי לגרום כל נזק לרכב

מ‡: יר‡ל לבי‡                       
ידידים  ארגון  של  הטלפוני  מוקד 
צרכים  עם  נער  אודות  קריאה  התקבלה 
לעיני  בשגגה  ברכב  שננעל  מיוחדים, 

האחראי עליו.
עובדיה  משה  מור,  ישי  עטיה,  ישי 
ירוש־ סניף  כונני   - לבנטל  ואברהם  כהן 
ובאמצעות  למקום  במהירות  חשו  לים, 

את  חילצו  שברשותם  הייעודי  הציוד 
לרכב.  נזק  כל  לגרום  מבלי  בשלום  הנער 
ולא  האישי  מטפלו  לידי  הועבר  הנער 

נזקק לבדיקות רפואיות.
בידידים שבים ומזכירים כי ברבים 
מן הרכבים מהדגמים החדשים קיים מנג־
נון נעילה אוטומטית, ומשכך אין להשאיר 

חסרי ישע ברכב סגור – גם לא לשניה!

mailto:ratzcazvi@gmail.com
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חגיגה לדמוקרטיה 
ולגיהוצים: עליית 25% 

מבחירות מועד א'
מנתוני שב״א עולה כי הפעילות בכרטיסי האשראי 

המשיכה להיות גבוהה גם בשעות אחה״צ - עלייה של 
כ-25% בהשוואה ליום הבחירות באפריל

מ‡: יר‡ל לבי‡
הישראלים ממשיכים לגהץ: מנתוני 
התשלו־ מערכות  מפעילת  שב״א,  חברת 
עולה  אשראי,  בכרטיסי  הלאומיות  מים 
המשיכה  ל-17:00   13:00 השעות  בין  כי 
הישראלים  של  גבוהה  פעילות  להירשם 
מהנתונים  אשראי.  בכרטיסי  ברכישות 
עולה כי כמות הפעולות מאז שעות הבו־
קר גבוהה גם לעומת קצב העסקאות הנ־
רשם בימי שישי. הנתונים שנרשמו במע־
ל-16:00  השעות 10:00  בין  שב״א  רכות 
הב־ יום  לעומת  עלייה  בכ-20%  גבוהים 

חירות לכנסת ה-21 באפריל השנה.
נרשם  ל-14:00   13:00 השעות  בין 
עס־ כ-8,000  למעלה  של  פעולות  קצב 
עס־ מיליון  מחצי  ולמעלה  בדקה  קאות 

קאות בשעה.
ל-15:00   14:00 בין  הפעולות  קצב 

בדקה  עסקאות  מ-6,500  יותר  על  עמד 
כ-6,000  על  עמד  ל-16:00   15:00 ובין 
עסקאות בדקה וכך גם בין השעה 16:00 

ל-17:00.
ממשיכה  החברה  כי  נמסר  משב״א 
מנת  על  מיוחדת  בצורה  ערוכה  להיות 
ביום  התשלומים  מערכות  את  לתפעל 

הבחירות.

דיווח: תקיפה נגד מיליציות 
שיעיות בעיראק

כלי תקשורת בסוריה ובעיראק דיווחו על תקיפה נגד מיליציות שיעיות באזור 
אלבוכמאל. באותו אזור אירעה תקיפה דומה בשבוע שעבר

מ‡ פ. יוחנן
ובעיראק  בסוריה  תקשורת  כלי 
שיעיות  מיליציות  נגד  תקיפה  על  דיווחו 
המזוהות עם איראן באזור אלבוכמאל, סמוך 

לגבול סוריה-עיראק.
לפי הדיווחים, כלי טיס בלתי מזוהים 

תקפו מספר יעדים באזור.
דיווח  העיראקי  אפאק"  "אל  ערוץ 

שישראל אחראית לתקיפה.
השייך  בסיס  הותקף  שעבר  בשבוע 
טיס  כלי  ידי  על  העיר  באותה  למיליצות 
כי  דווח  ברשת "אל-ערביה"  מזוהים.  בלתי 

נהרגו 21 בני אדם בתקיפה.
לדיווחים,  מתייחסים  לא  בישראל 
גורמים  שני  אמרו  שבועות  מספר  לפני  אך 

אמריקנים בכירים לעיתון "ניו יורק טיימס" 
מחסני  לאחרונה  שתקפה  זו  היא  ישראל  כי 
שפועלים  ארגונים  של  בעיראק  תחמושת 

בחסות איראנית.
אמר  התיכון  במזרח  מודיעין  גורם 

לעיתון כי ב-19 ביולי, תקפה ישראל בסיס 
מצפון לבגדד ששימש את משמרות המהפ־
כה באיראן להעברת נשק לסוריה. בתקיפה 
זו הושמד משלוח טילים מדויקים לטווח של 

200 קילומטרים, לדברי הגורם.

אסון נמנע בירושלים:

נער עם צרכים 
מיוחדים, ננעל ברכב 

בשגגה וחולץ ע"י 
מתנדבי "ידידים"  
באמצעות הציוד הייעודי שברשותם חילצו את הנער 

בשלום מבלי לגרום כל נזק לרכב

מ‡: יר‡ל לבי‡                       
ידידים  ארגון  של  הטלפוני  מוקד 
צרכים  עם  נער  אודות  קריאה  התקבלה 
לעיני  בשגגה  ברכב  שננעל  מיוחדים, 

האחראי עליו.
עובדיה  משה  מור,  ישי  עטיה,  ישי 
ירוש־ סניף  כונני   - לבנטל  ואברהם  כהן 
ובאמצעות  למקום  במהירות  חשו  לים, 

את  חילצו  שברשותם  הייעודי  הציוד 
לרכב.  נזק  כל  לגרום  מבלי  בשלום  הנער 
ולא  האישי  מטפלו  לידי  הועבר  הנער 

נזקק לבדיקות רפואיות.
בידידים שבים ומזכירים כי ברבים 
מן הרכבים מהדגמים החדשים קיים מנג־
נון נעילה אוטומטית, ומשכך אין להשאיר 

חסרי ישע ברכב סגור – גם לא לשניה!
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הוקפא גירושם של אם 
ובנה לפיליפינים

אופרסינה קוואנקה ובנה מייקל ג'יימס ישארו בארץ עד להכרעה 
בערעור המשפטי שהגישו ולא יגורשו לפיליפינים, כך קבע היום בית 

המשפט. בהחלטת השופט נטען כי לעקירתו של הקטין בשלב זה 
עשויות להיות השלכות קשות על מצבו הנפשי

מ‡: פ. יוחנן
המחוזי  המשפט  בית 
הגירוש  את  הקפיא  אביב  בתל 
הזרה  העובדת  של  לפיליפינים 
מייקל  ובנה  קוואנקה  אופרסינה 
וגדל  שנולד  ה-12,  בן  ג'יימס 
בערעור  להכרעה  עד  בישראל, 

שהגישו.
כי  קבע  ורדי  קובי  השופט 
המבקשים  הרחקת  זה  "בשלב 
ולהיות  נזק  להם  להסב  עלולה 
בפרט  מהותיות,  השלכות  בעלת 
על הקטין, אשר נעקר מהמסגרת 
מצוי,  בה  והחברתית  החינוכית 
הנפשי  מצבו  לאור  וחומר  קל 
העו־ נזק  הנטען -  וההתפתחותי 
(אם  הצפוי  הנזק  על  לטעמי  לה 
עד  בארץ  מהישארותם  קיים) 

להכרעה בערעור".
ליש־ נכנסה  אופרסינה 
זרה  כעובדת   2000 בשנת  ראל 
הס־ ואשרתה  הסיעוד  בתחום 
נעצרה  היא  ב-2007.  תיימה 
בתנאי  ושוחררה  השנה  במרץ 

עד  מישראל  לצאת  שתתחייב 
ל-15 ביולי. בתחילת חודש יולי 
האוכלוסין  לרשות  הגישה  היא 
לה  מעמד  למתן  בקשה  וההגירה 
הומניטריים,  מטעמים  ולבנה 
סובל  ג'יימס  מייקל  כי  בטענה 
וכי  ושפתי  התפתחותי  מקושי 
יוח־ והנפשי  ההתפתחותי  מצבו 
מהארץ,  לצאת  יידרש  באם  מר 
אך הבקשה נדחתה והשניים נע־
הגישו  הם  שביהוד.  בביתם  צרו 
ערעור לבית הדין לעררים, שגם 
הוקפא  גירושם  אך  נדחה,  הוא 

עד למתן החלטה אחרת.
את  שמייצג  חזן,  זרי  עו"ד 
קשב  "הפרעות  כי  טען  השניים, 
התנהגות  משמעותיות,  וריכוז 
בהתמודדות  וקושי  כפייתית 
טעם  להוות  יכולים  שינויים  עם 
מופי־ הם  כאשר  הומניטרי 
הוסיף  הוא  קטין".  אצל  עים 
סיכויים  יש  ג'יימס  למייקל  כי 
נוספת  שפה  לרכוש  קלושים 
מלבד עברית וכי נגרמה לו פוסט 

טראומה בעקבות המעצר במתקן 
"יהלום" בנמל התעופה בן גוריון, 
שבו שהה כשבוע, שתוחמר באם 
יגורש. עו"ד חזן אמר כי גירושו 
של מייקל ג'יימס עלול לגרום לו 
למצבים קשים של חרדה, דיכאון 

ואף אובדנות.
רשות האוכלוסין וההגירה 
מייקל  כי  זאת,  לעומת  טענה, 
נאים  להישגים  מגיע  ג'יימס 
בלימודי השפה האנגלית (שהיא 
שפה רשמית בפיליפינים) בבית 
בפיליפינים  קיימות  וכי  הספר 
הפ־ לבעלי  טיפוליות  מסגרות 
רעות קשב וריכוז. עוד נטען כי 
"ית־ טמון  לפיליפינים  במעברו 
רון משמעותי" כתוצאה מאיחוד 
עם אביו הביולוגי, ששב לארצו 
ויתר משפחתה של אמו. הרשות 
"הוכי־ אופרסינה  כי  טענה  אף 
מנת  על  דרך  בכל  תפעל  כי  חה 
וכי  בארץ  שהייתה  את  להאריך 
תידרש  באם  מיוזמתה  תצא  לא 

לכך".

11  תיקים של פגיעה 
ביהודים באוקראינה

בשמונת החודשים הראשונים של 2019 חקרה משטרת אוקראינה 11 
מקרים של אנטישמיות אלימה כלפי יהודים

מ‡ פ. יוחנן
אוקראינה  משטרת  חוקרי 
 2019 לאוגוסט  ינואר  בין  פתחו 
לעבירות  חשד  חקירות  ב-11 
אלימה,  לאנטישמיות  הקשורות 
הידיעות  סוכנות  מדווחת  כך 

אינטרפקס.
הקונפדרציה  נשיא 
בו־ אוקראינה  של  היהודית 
"בחודש  כי  סיפר  לוז'קין  ריס 
נציגי  בין  פגישה  התקיימה  יוני, 
ארסן  הפנים  שר  לבין  הקי"א 
האנ־ בסוגיית  לדון  כדי  אבקוב 
ולפתח  באוקראינה  טישמיות 

אתאמצעי המאבק נגדה".
הח־ העבירה  כי  ציין  הוא 
במשטרה  שנחקרה  ביותר  מורה 
שהשליך  באנטישמי  עוסקת 
אבנים לעבר בית כנסת. האירוע 
התרחש בחודש יולי, בעיר קרי־
אבנים  יידה   33 בן  גבר  בייריך, 
המקו־ הכנסת  בית  בניין  לעבר 
נגד  קללות  צועק  שהוא  תוך  מי 
הוא  למבנה.  נזק  וגורם  יהודים 

נעצר.

כי  עוד  סיפר  לוז'קין 
העיר  תושבי  ממש  חודש  באותו 
הדואר  בתיבות  מצאו  צ'רניהיב 
שלהם עלונים ובהם הסתה קשה 
שיש  בהם  נכתב  לאנטישמיות. 
מהשל־ אוקראינה  את  "לשחרר 

טון היהודי".
החקירות  מתוך 11  שתיים 
המקומית  המשטרה  שניהלה 
חקירת  ראיות.  חוסר  בגין  נסגרו 
יתר המקרים שטרם הגיעה לידי 

מיצוי - נמשכת.

נשלמות ההכנות ב'אהלי צדיקים' 
לקליטת האלפים במז'יבוז

תפוסה מלאה במלון המפואר 'הולינס' שע"י 'אהלי צדיקים' ◆ הנהירה 
ההמונית מתגברת מח"י אלול עד סיומו של חודש תשרי ◆ אווירת התעלות 

מרוממת לשהות בצילו של אור שבעת הימים בימי הרחמים והסליחות

מ‡: יר‡ל לבי‡
וההיערכות  הרבה  התכונה 
צדי־ 'אהלי  אגודת  של  המקצועית 
קים' וחברת 'הולינס', לקראת קלי־

בימים  למז'יבוז  הבאים  אלפי  טת 
אלו, לרגל יום הבהיר ח"י אלול, יום 
הולדתו של אור שבעת הימים מרן 
הבעש"ט הק' זי"ע, הגיעה לישורת 

האחרונה ועברה לשלב המעשי.
מקו־ ליום  נחשב  אלול  ח"י 
ואנ־ חסידים  בקרב  וסגולי  דש 
ישראל,  תפוצות  מכל  מעשה  שי 
זה  שיום  חב"ד  חסידי  אצל  בעיקר 
בעקבות  במיוחד  בהיכלם  התקדש 
הזקן  האדמו"ר  של  הולדתו  יום 
מלאדי  זלמן  שניאור  רבי  הרה"ק 
זי"ע בעל ה'תניא' ביום זה, ומכונה 
בחב"ד: "יום הולדת שני המאורות 
הבעש"ט  רק  לא  שכן  הגדולים", 
תנ"ח,  שנת  באלול  בח"י  נולד  הק' 
אלא גם בעל ה'תניא' בשנת תק"ה. 
ה'צמח  הרה"ק  אומר  היה  כך  על 
ח"י  כי  מליובאוויטש  זי"ע  צדק' 
אלול הוא חג משולש: יום ההולדת 
של הבעש"ט הק', יום ההולדת של 
אדמו"ר הזקן והתחלת העבודה של 

השנה החדשה.
מיוחד  יום  נחשב  אלול  ח"י 
בדו־ כי  אם  החסידות,  גדולי  אצל 
צי־ כלל  היה  לא  הראשונים  רות 
לחשיבותו.  מודע  החסידים  בור 
מטשערנאביל  מרדכי  רבי  הרה"ק 
נולד  הק'  שהבעש"ט  אמר,  זי"ע 
בגו־ באלול:  בח"י  משולשת  לידה 
בנפ־ תנ"ח);  (בשנת  כשנולד   - פו 

שו - כשנתגלה אליו (בשנת תפ"ד) 
השילוני;  אחיה  הקדוש  ורבו  מורו 
(בשנת  לעולם  כשנתגלה   - וברוחו 
תצ"ד). שלושה דברים אלה אירעו 

בח"י באלול.
שבעת  אור  של  ציונו  מקום 
מקום  היה  טוב,  שם  הבעל  הימים 
עלייה לרגל משך מאות בשנים עד 
כשגם  השנייה,  העולם  למלחמת 
הקומו־ השלטון  בשנות  לאחריה 
יהודים  לכאן  מגיעים  היו  ניסטי, 
בדרכים לא דרכים בכדי לפקוד את 
ציונו. הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר 
שנמשך  צדיקים',  'אהלי  אגודת 
כבר  צדיקים  של  מנוחתם  למקום 
את  להרים  החליט  נעוריו,  משחר 
כבודו  את  למקום  ולהשיב  הכפפה 
האבוד, בהקימו מחדש את האוהל 
בית  ובבנותו  הקדוש,  ציונו  על 
מדרש ובית הכנסת אורחים לבאים 

להסתופף בצל הקודש.
וכוננו  שוקמו  השנים  עם 
של  מדרשו  בית  חורבות  מחדש 
ששוחזר  ותלמידיו  הק�  הבעש"ט 
שופץ  כן  קדם.  כבימי  במדויק 
ממסד ועד טפחות ברוב פאר והדר 
בית מדרשו של הרה"ק בעל 'אוהב 
ישראל' זי"ע מאפטא, שכיהן כרבה 
באוהל  טמון  הוא  וגם  העיירה  של 

הקדוש. במקביל נגאלו בתים רבים 
למקו־ הוסבו  אשר  הציון  בסביבת 

מות לינה עבור האורחים הרבים.
לא  שמעולם  היהודים  שטף 
פסק מלבוא לעיירה קטנה זו, הביא 
עמו את הצורך להתרחב ולהתייעל 
ברחבת קריית הבעש"ט במעזיבוז. 
האורחים  מלון  במקום  פועל  כיום, 
המ־ 'הולינס',  והמשוכלל  המפואר 

ספק את כל תנאי האירוח על הצד 
הטוב ביותר, ומצויד במיטב אביזרי 
אלפי  לעשרות  מענה  הנותן  נוחות 

האורחים הפוקדים את המלון.
חברת 'הולינס' המופקדת על 
המקום מטעם 'אהלי צדיקים', מפ־
ומאובזר  משוכלל  מטבח  גם  עילה 
המספק ארוחות שף יוקרתיות וכ־
השבוע  ימות  בכל  למהדרין  שרות 
המט־ טובים.  ובימים  בשבתות  וכן 
מוני־ לו  יצאו  שכבר  במעזיבוז  בח 
בטיב  הגבוהה,  ברמתו  מצטיין  טין, 
מאכליו ובטעמם המשובח, כשהכל 
נוחים  מחירים  תמורת  בשפע  ניתן 
הכו־ גולת  עם  נפש,  לכל  השווים 
תרת של הכשרות המהודרת בד"ץ 

כדתיא למהדרין מן המהדרין.
פו־ האחרונות  בשנים  ואכן, 
שונות,  קבוצות  המקום  את  קדים 
של  דינרים  אדמו"רים,  חצרות 
במאורגן  נוסעים  ועוד,  מוסדות 
לשבות את שבתם במקום זה שאין 
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שנראה  והשקטה  הציורית  העיירה 
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רותיה בכל רחבי אוקראינה ומזרח 
כשרות  לארוחות  ודואגת  אירופה, 
הנדר־ השירותים  וליתר  למהדרין 
שים במהלך הנסיעה. את האווירה 
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במאום  להתפשר  מבלי  כמובן  זאת 

על הטיב ועל השירות.
לדבוק  המסוגל  היום  לרגל 
הבעש"ט  של  ובמשנתו  בדרכו 
אורחים  להגיע  צפויים  הק', 
מעזיבוז  הקודש  לעיירת  רבים 
מקום  החסידות  ערש  באוקראינה, 
דרכה  מייסד  של  ומנוחתו  מושבו 
משתתפי  הק'.  הבעש"ט  הטהורה, 
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מתג־ האגודה  כאשר  הקודש,  קום 
ברת את האש"ל במקום, באמצעות 
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למעלה  במעזיבוז  לשהות  צפויים 
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המלון.
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מאות בהילולת הבן איש חי 
זי"ע באשקלון

מוסדות 'יצחק ירנן' מציינים מידי שנה את הילולת הבן איש חי רבינו יוסף חיים 
זיע"א, בהילולה מפוארת ברוב עם והדרת מלך

מ‡: יר‡ל לבי‡
אלול,  י"ב  האחרון  חמישי  ביום 
משתתפים  מאות  כשלוש  הגיעו 
להילולה שנערכה באולמי הברון מש־

עות הערב המוקדמות.
ראש  ישבו  השולחן  צידי  בשני 
ראש  גלאם,  תומר   – אשקלון  עיריית 
המועצה האזורית שפיר – אדיר נעמן, 
הרב אלירן אוחנה שליט"א, הרב יעקב 
בן שמעון שליט"א, הרב שלמה סעדון 

ומכובדים נוספים.

ב  ר ע ה
לווה  הקדוש 
תורה  בדברי 
ם  י פ ל א מ
של  מתורתו 
חי  איש  הבן 
בה־ זיע"א, 
נרות  דלקת 
נשמת  לעילוי 

הצדיקים.
 

ראש האופוזיציה של וונצואלה 
שוקל את השתתפותו בעצרת 

האו"ם בניו יורק
נשיא וונצואלה לא ישתתף בעצרת הכללית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בוונצואלה,  האופוזיציה  מנהיג 
בעצ־ להשתתף  שוקל  גוואידו,  חואן 
רת הכללית של האו"ם אשר תתקיים 
האופוזיציה  ראש  החודש.  יורק  בניו 
מדינות  ידי  על  מוכר  וונצואלה  של 

רבות בעולם כמנהיגה הרשמי של וונ־
צואלה, זאת על רקע הטענות לפיהם 
לחוק.  בניגוד  במדינה  שולט  מדורו 
בוונצואלה  האופוזיציה  שליח  לדברי 
הש־ את  שוקל  גוואידו  לארה"ב, 
הח־ קיבל  לא  עדיין  כי  אם  תתפותו, 

לטה סופית בנושא.

ניקולס  המדינה  נשיא  מנגד, 
במ־ הכללית.  לעצרת  יגיע  לא  מדורו 

קומו יישלחו נציגים מטעם הממשלה 
אשר  הדרום-אמריקנית,  במדינה 
צפויים לגנות את הסנקציות שהטילה 

ארה"ב על וונצואלה. 

המשותק החרדי ביקש 
שיטלוהו להצביע

קידוש השם אמיתי ומרגש

מ‡: יר‡ל לבי‡
הקלפי  במטה  החילוניים  גם 
"וע־ של  עוצמתה  את  לראות  נדהמו 
לגדולי  וציות  יורוך"  אשר  ככל  שית 

ישראל תוך מסירות נפש.

יעקב  רבי  הצדיק  הגאון 
מבית־ שליט"א  רבינוביץ-תאומים 
גופו,  חלקי  בכל  משיתוק  הסובל  וגן, 
אל  שיטלוהו  משפחתו  מבני  ביקש 
הקלפי להצביע לרשימת יהדות התו־

במסירות  ישראל,  גדולי  כציווי  רה 
נפש.

המשיך  מהקלפי  יציאתו  לאחר 
לה־ ומכרים  משפחה  קרובי  בשיכנוע 

צביע ליהדוה"ת.

"פרדס יוסף החדש" על ראש השנה 
משולב עם כל נוסח המחזור

בחיבה יתירה נתקבלה בציבור בני 

התורה הספר "פרדס יוסף החדש" 

פירושים  אוצר  השנה,  ראש  על 

רבו־ מדברי  והערות  וחידושים 

כולל  והאחרונים,  הראשונים  תינו 

חכמי זמנינו שליט"א בהלכה ובא־

גדה מאת הגאון רבי גמליאל הכהן 

רבינוביץ שליט"א. בד בבד יחד עם 

זאת גם מצורף בו קונטרס "כרם אליעזר" חקרי הלכות וחידושי 

דינים בעניני ראש השנה, וקונטרס "חינוך הבנים כהלכתו", על 

ראש השנה, מאת הגאון רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א. 

ובבקיאות,  בחריפות  וגדושים  מלאים  עמודים  מאלף  למעלה 

לא נראה כבושם הזה. הספר בנוי על הדרך שסלל הגאון החסיד 

רבי יוסף פאצאנאווסקי זצ"ל, בספרו פרדס יוסף על בראשית 

שמות ויקרא. והנה הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א כבר 

פקיע שמיה בעולם הלכה ע"י ספריו הנפלאים 'גם אני אודך', 

שנתקבלו באהבה בכל תפוצות ישראל. ועלה על שולחן מלכים, 

מאן מלכי רבנן. מיוחד ונפלא הוא ספרו "פרדס יוסף החדש" על 

רב האיכות והכמות, הכו־ פרי עמלו ומעשי ידיו,  השנה,  ראש 

לל דינים הלכות ומנהגים על כל עניני ראש השנה, הכל מסודר 

בסדר מופתי לפי סדר המחזור. וזה המשך לסדרה "פרדס יוסף 

החדש" על המועדים, שיצא לאור עד עתה, על הגדה של פסח, 

ועל חנוכה, ועל פורים, והתקבלו בס"ד באהדה עצומה בעולם 

התורה והלכה בתפוצות ישראל. 

שבשורות  מובן  עמודים.  מאלף  למעלה  מתפרס  הנוכחי  הכרך 

מעטות אלו לא נוכל לסקר את כל נושאי הספר, לפיכך לא נז־

כיר כי אם רשימה חלקית בלבד של הנושאים אשר יעידו על 

כולו: למה נקראת כנסת ישראל בשם אחות קטנה, תקנת עזרא 

ישראל  ארץ  בני  עשו  מה  השנה,  ראש  קודם  התוכחה  לקרות 

שסיימו את התורה פעם בג' שנים, הטעם שיש להודות על כל 

הברכות שהיו במשך השנה, מנהג החתם סופר לדרוש בין מנחה 

למעריב בליל ר"ה, האם יש איסור לבכות בראש השנה, לא לש־

נות מנהגי המקום אפילו בניגונים, לא למשוך הניגון יותר מידי, 

ועוד מאות נושאים מרתקים ומעניינים, כאשר תחזינה עיניכם 

מישרים בס"ד. 

שליט"א  פרידמן  יצחק  הרב  הספרים  מרכז  ע"י  הודפס  הספר 

רחוב הרב שך 2 בני ברק. 

הכהן  גמליאל  ר'  הרה"ג  המחבר,  את  לברך  אלא  לנו  נותר  לא 

רבינוביץ שליט"א, כהן שדעתו יפה, על היוזמה המבורכת הזו, 

ואין לנו אלא לצפות לספרים נוספים העומדים להופיע בקרוב 

אי"ה. 

אוצר הספרים // הרב נחום סילמן
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ראש השנה, מאת הגאון רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א. 

ובבקיאות,  בחריפות  וגדושים  מלאים  עמודים  מאלף  למעלה 

לא נראה כבושם הזה. הספר בנוי על הדרך שסלל הגאון החסיד 

רבי יוסף פאצאנאווסקי זצ"ל, בספרו פרדס יוסף על בראשית 

שמות ויקרא. והנה הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א כבר 

פקיע שמיה בעולם הלכה ע"י ספריו הנפלאים 'גם אני אודך', 

שנתקבלו באהבה בכל תפוצות ישראל. ועלה על שולחן מלכים, 

מאן מלכי רבנן. מיוחד ונפלא הוא ספרו "פרדס יוסף החדש" על 

רב האיכות והכמות, הכו־ פרי עמלו ומעשי ידיו,  השנה,  ראש 

לל דינים הלכות ומנהגים על כל עניני ראש השנה, הכל מסודר 

בסדר מופתי לפי סדר המחזור. וזה המשך לסדרה "פרדס יוסף 

החדש" על המועדים, שיצא לאור עד עתה, על הגדה של פסח, 

ועל חנוכה, ועל פורים, והתקבלו בס"ד באהדה עצומה בעולם 

התורה והלכה בתפוצות ישראל. 

שבשורות  מובן  עמודים.  מאלף  למעלה  מתפרס  הנוכחי  הכרך 

מעטות אלו לא נוכל לסקר את כל נושאי הספר, לפיכך לא נז־

כיר כי אם רשימה חלקית בלבד של הנושאים אשר יעידו על 

כולו: למה נקראת כנסת ישראל בשם אחות קטנה, תקנת עזרא 

ישראל  ארץ  בני  עשו  מה  השנה,  ראש  קודם  התוכחה  לקרות 

שסיימו את התורה פעם בג' שנים, הטעם שיש להודות על כל 

הברכות שהיו במשך השנה, מנהג החתם סופר לדרוש בין מנחה 

למעריב בליל ר"ה, האם יש איסור לבכות בראש השנה, לא לש־

נות מנהגי המקום אפילו בניגונים, לא למשוך הניגון יותר מידי, 

ועוד מאות נושאים מרתקים ומעניינים, כאשר תחזינה עיניכם 

מישרים בס"ד. 

שליט"א  פרידמן  יצחק  הרב  הספרים  מרכז  ע"י  הודפס  הספר 

רחוב הרב שך 2 בני ברק. 

הכהן  גמליאל  ר'  הרה"ג  המחבר,  את  לברך  אלא  לנו  נותר  לא 

רבינוביץ שליט"א, כהן שדעתו יפה, על היוזמה המבורכת הזו, 

ואין לנו אלא לצפות לספרים נוספים העומדים להופיע בקרוב 

אי"ה. 

אוצר הספרים // הרב נחום סילמן

mailto:adratkodesh@gmail.com
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פרק ד - האיך ירגיל האדם עצמו במדת הבינה

בינה היא תשובה
ַגם,  ל פְּ ֶנת כָּ ִהיא ְמַתקֶּ ֵני שֶׁ מוָֹה ִמפְּ ָבר ָחׁשּוב כָּ ֵאין דָּ ְתׁשּוָבה שֶּׁ ְוהּוא ָלׁשּוב בִּ

ְתׁשּוָבה  ְך ָהָאָדם ָיׁשּוב בִּ ל ְמִרירּוָתם, כָּ יִנים ּוְלַבטֵּ ל ַהדִּ ק כָּ יָנה ְלַמתֵּ ֶרְך ַהבִּ דֶּ ּוְכמוֹ שֶׁ

ָכל ָיָמיו ְוִנְמ־ יָנה בְּ ִאיר ַהבִּ ל ָיָמיו ּגוֵֹרם שֶׁתָּ ׁשּוָבה כָּ ַהְרֵהר תְּ מְּ ָגם. ּוִמי שֶׁ ל פְּ ן כָּ ִויַתקֵּ

ִרים  יו ְמֻעטָּ ׁשּוָבה ִויֵמי ַחיָּ ִהיא תְּ ִביָנה שֶׁ ַהְינּו ִלְכלֹל ַעְצמוֹ בְּ ְתׁשּוָבה דְּ ל ָיָמיו בִּ ְצאּו כָּ

ְמָצאוֹת  ַהנִּ ל  כָּ שֶֹׁרׁש  ּה  בָּ ֵיׁש  ׁשּוָבה  ַהתְּ שֶׁ ְכמוֹ  י  כִּ ּוְרֵאה  ָהֶעְליוָֹנה.  ׁשּוָבה  ַהתְּ סוֹד  בְּ

בּורוֹת  סוֹד ַהגְּ ְקֻדשָּׁה בְּ ְכָלל בִּ ינּור ַהנִּ סוֹד ַהּיוֵֹבל ַוֲהֵרי שֶֹׁרׁש ַהִחצוִֹנים סוֹד ְנַהר דִּ בְּ

ַרח ה' ֶאת ֵריַח  טּות ֲחרוֹן ַאף ּוְבסוֹד "ַויָּ שְּׁ ֵרא ִהְתפַּ שֵּׁט ִמשָּׁם ְוִיקָּ ַרׁש שָׁם ְוִיְתפַּ ִנשְׁ

יִנים  ַהדִּ קּו  ְוֻיְמתְּ ְמקוֹרוֹ  ֶאל  ַההּוא  טּות  שְּׁ ַהִהְתפַּ ַיְחזֹר  כא)  ח,  ֵראשִׁית  (בְּ יחַֹח"  ַהנִּ

ׁשּוָבתוֹ עוֶֹשׂה סוֹד ֶזה. סוֹד תְּ ְך ָהָאָדם בְּ ֵחם ה׳ ַעל ָהָרָעה, כָּ ְוִישְׁקֹט ֶהָחרוֹן ְוִינָּ

התשובה טובה גם לרע
ם ְלֵחֶלק ָהַרע  א גַּ ָאָדם, ֶאלָּ בָּ ֻדשָּׁה שֶׁ ׁשּוָבה טוָֹבה ְלֵחֶלק ַהקְּ ַהתְּ א תֹאַמר שֶׁ לֹּ שֶׁ

ָחׁש ָהָיה ְוֶנֱאַמר לוֹ  ֲהֵרי ַקִין ַרע ָהָיה ּוִמנָּ ַדע שֶׁ את. תֵּ ה ַהזֹּ דָּ ֵעין ַהמִּ ק כְּ ּבוֹ, ִמְתַמתֵּ שֶּׁ

ֵאין ְלָך  ד ָהַרע שֶּׁ ה ִמצַּ ַאתָּ ֵני שֶׁ ְחשֹׁב ִמפְּ יִטיב שְֵׂאת" ַאל תַּ (שם ד, ז) "ֲהלֹא ִאם תֵּ

־ ְסתַּ תִּ שִֶׁאם  ׁשּוָבה  ַהתְּ סוֹד  בְּ ַעְצְמָך  ִריׁש  ְוַתשְׁ יִטיב  תֵּ ִאם  ֲהלֹא  שֶֶׁקר.  ֶזה  ָנה,  קָּ תַּ

ֶרְך  ֵנס דֶּ ָמתוֹק ְוָיכוֹל ִלכָּ ְרׁשוֹ  ל ַמר ֶעְליוֹן שָׁ כָּ ָרׁש שָׁם שֶׁ שְׁ סוֹד ַהּטוֹב ַהמֻּ ק שָׁם בְּ לֵּ

ְזֻכּיוֹת,  ֻעּלוֹת ַעְצָמן ֵמִטיב ָהָאָדם ּוְזדוֹנוֹת ַנֲעשּׂו לוֹ כִּ ְרׁשוֹ ּוְלֵהִטיב ַעְצמוֹ, ְוָלֶזה ַהפְּ שָׁ

ְתׁשּוָבה  בִּ שָׁב  ִדשְָׂמאָלא,  ְטָרא  ִמסִּ ְמַקְטְרגוֹת  ָהיּו  ָעָשׂה  שֶׁ ֻעּלוֹת  ַהפְּ אָֹתם  ה  ִהנֵּ י  כִּ

ַקְטְרִגים ֵאיָנם  ֻעּלוֹת ְלַמְעָלה ְוָכל אָֹתם ַהמְּ ִריׁש אוָֹתן ַהפְּ ֵלָמה, ֲהֵרי ַמְכִניס ּוַמשְׁ שְׁ

ֵעין ֲהָטַבת ַקִין, ַוֲהֵרי ִאם ַקִין  ְקֻדשָּׁה כְּ ְרשִׁים בִּ א ְמִטיִבין ַעְצָמן ּוִמשְׁתָּ ִלים ֶאלָּ טְּ ִמְתבַּ

ּבוֹ הוִֹליד ֶאת ַקִין - ִקיָנא ִדְמָסֲאבּו־ ה ְזדוֹן ָאָדם ָהִראׁשוֹן שֶׁ ְתׁשּוָבה ְוִנְתַקן ִהנֵּ שָׁב בִּ

א" (ַסְנֶהְדִרין קד.). ָאְמָנם לֹא ָרָצה  ה ַאבָּ ָרא ְמַזכֶּ סוֹד "בְּ ָתא, ָהָיה ֶנְחשָׁב לוֹ ְזכּות, בְּ

ק ְוֵהם  ְך ִמשָּׁם, ְוָכל ֲעָנָפיו ֲעִתיִדין ְלִהְתַמתֵּ ל ִסְטָרא ִדשְָׂמאָלא ִנְמשַׁ ָלׁשּוב, ּוְלָכְך כָּ

ַעְצמוֹ סוֹד  ִריׁש בְּ ָהָאָדם ַמשְׁ נּו, שֶׁ ַרשְׁ פֵּ ַעם שֶׁ ׁש ִמן ַהטַּ נּו ַממָּ ִקים, ְוַהיְּ ִבים ּוִמְתַמתְּ שָׁ

קוֹ ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב. ְלִפיָכְך ָהָאָדם ְמַטֵהר ֵיֶצר ָהַרע ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב  ָהָרע ּוְמַמתְּ

ְקֻדשָּׁה ְלָמְעָלה. ֵרׁש בִּ ְוהּוא ִמשְׁתָּ

ּה  ָכל יוֹם ָויוֹם ְיַהְרֵהר בָּ בְּ ּה, ָצִריְך שֶׁ ָהָאָדם ִיְתַנֵהג בָּ ׁשּוָבה שֶׁ ְוזוֹ ִהיא ַמֲעַלת ַהתְּ

ְתׁשּוָבה:  ל ָיָמיו בִּ ְהיּו כָּ יִּ ֵדי שֶׁ ַצד ַמה כְּ ׁשּוָבה בְּ ֲעֶשׂה תְּ ַויַּ

י"ח - לחודש
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מנהיג איראן: "לא ננהל 
לעולם שיחות עם ארה"ב"

המנהיג העליון באיראן הגיב לרמזים מצד הממשל האמריקני על רצונו 
להיכנס לשיחות עם המשטר בטהרן. "האמריקנים ייכשלו"

מ‡ פ. יוחנן
המנהיג העליון של איראן, 
עלי חמינאי, הצהיר כי ארצו לא 

תנהל משא ומתן עם ארה"ב.
לעולם  ננהל  לא  "אנחנו 
שיחות עם האמריקנים. הם מפ־
עילים נגדנו כל לחץ אפשרי וזה 
לא יצליח. האמריקנים ייכשלו", 
אמר חמינאי בכינוס של בכירים 

איראניים.
בחשבון הטוויטר של חמי־
במידה  "רק  בהמשך,  נכתב  נאי 
הגרעין  להסכם  תחזור  וארה"ב 
לנהל  תוכל  היא  אז  נסוגה,  ממנו 
נו־ וחברות  איראן  עם  שיחות 
לא  ולא,  במידה  בהסכם.  ספות 

המדינות  בכירי  בין  מו"מ  יהיו 
ולא  יורק  בניו  לא   - שלב  בשום 

במקום אחר".
החוץ  משרד  כי  נזכיר 
האיראני הבהיר שנשיא המדינה 
הנ־ עם  ייפגש  לא  רוחאני  חסן 
טראמפ  דונלד  האמריקני  שיא 

בשולי עצרת האו"ם. "הדבר לא 
נמצא על סדר היום שלנו", נאמר 

בהודעת המשרד.
גורמים  טענו  כן  לפני 
מטעם  הועברה  כי  אמריקניים 
שלישי  גורם  דרך  הצעה  ארה"ב 

לקיים פגישה בין המנהיגים

מנהיג דאע"ש בהקלטה חדשה: 
"ממשיכים לתקוף מדי יום"

בהקלטה בת 30 דקות אמר אבו בכר אל-בגדדי כי "פעולות נערכות 
בחזיתות שונות מדי יום" ◆ הוא קרא לאנשיו לעשות הכול כדי לשחרר 

את פעילי הארגון מ"בתי כלא להשפלה של הצלבנים וחסידיהם 
השיעים"

מ‡ פ. יוחנן

הקלטה  פרסם  דאע"ש 
אבו  הארגון,  מנהיג  של  חדשה 
קורא  הוא  ובה  אל-בגדדי,  בכר 

לאנשיו להמשיך במאמציהם.
 "פעולות נערכות בחזיתות 
שונות מדי יום", אמר אל-בגדדי 
המ־ ברשת  שפורסמה  בהקלטה 
הראשון  במסר  הארגון,  של  דיה 
של המנהיג זה חמישה חודשים. 
הוא ציין כמה יעדים, כמו מאלי 
התיכון,  המזרח  אזור   - והלבנט 
 - וישראל  לבנון  סוריה,  בעיקר 

אך לא מסר מועדים ספציפיים.
דקות   30 בת  בהקלטה 
האר־ לאנשי  אל-בגדדי  קורא 
כדי  שביכולתם  כל  לעשות  גון 
ונשו־ דאעש  פעילי  את  לשחרר 
תיהם המוחזקים בכלא ובמחנות. 
"איך  בהקלטה:  שאל  אל-בגדדי 
מה־ ליהנות  יכולים  מוסלמים 
מוסלמיות  נשים  כאשר  חיים?" 
כינה  שאותם  במחנות  מוחזקות 
המנוהלים  להשפלה  כלא  "בתי 
השי־ וחסידיהם  צלבנים  ידי  על 

עים".

האחרון  אפריל  בחודש   

אל- של  סרטון  דאעש  פרסם 
אחרי  הראשונה  בפעם  בגדדי, 
הזכיר  בסרטון  שנים.  חמש 
אירועים  של  שורה  אל-בגדדי 
ניצ־ בהם  באפריל,  שהתרחשו 
בישראל  בבחירות  נתניהו  חון 
הרודנים  הדחת  באפריל,  ב-9 
באפ־ ב-2  ובסודן  באלג'יריה 
בהתאמה,  באפריל  וב-11  ריל 
לנקה,  בסרי  הטרור  ומתקפת 
"אני  באפריל.  ב-21  שאירעה 
מעודכנים  שאתם  לעצמי  מתאר 
שנתניהו קיבל לידיו את ממשלת 

היהודים", הוא אמר.
שבו  האחרון  הסרטון 
אפריל  לפני  אל-בגדדי  תועד 
במסגד  שנשא  בדרשה  היה 
הארגון  בירת  שהייתה  במוסול, 
כך  אחר   .2014 בשנת  בעיראק, 
פור־ לעת  ומעת  למחתרת,  ירד 
מת.  הוא  שלפיהם  דיווחים  סמו 
ההגנה  משרד  מסר   2017 ביוני 
שבהפצצה  ייתכן  כי  רוסיה  של 
שבסוריה  א-רקה  באזור  רוסית 
נהרג אל-בגדדי, אולם בחודשים 

שלאחר מכן התברר הדיווח הזה 

כשגוי.
כוחו  לשיא  הגיע  דאעש 
בשנת 2014, אחרי שכבש שליש 
נרחבים  ושטחים  עיראק  משטח 
מסוריה והכריז בהם על "חליפות 
מוסלמית  מדינה  איסלאמית", 
הנו־ החוקים  פי  על  המתנהלת 
קשים ביותר של השריעה. תחת 
שלטון האימים שלו נרצחו המוני 
למוות  סקל  הוא  מיעוטים.  בני 
פשעים  בגין  ידיים  כרת  נשים, 
מגגות  הומואים  והשליך  קלים 

אל מותם.
כשללחימה   ,2015 מאז 
רוסיה  הצטרפו  הארגון  נגד 
הבינלאומית  והקואליציה 
דאעש  איבד  ארה"ב,  בהובלת 
שני  שגם  עד  שטחים,  ועוד  עוד 
מוסול  העיר  הגדולים,  סמליו 
בסו־ א-ראקה  והעיר  בעיראק 
האחרון  במרץ  שוחררו.  ריה, 
איבד הארגון את המעוז האחרון 
בארוז  באזור  בשליטתו  שנותר 
קץ  את  שסימן  מה  שבסוריה, 

החליפות.

הערכה: מל"ט איראני חמוש 
בטילים תקף בסעודיה

תמונות לוויין שפורסמו מהאתרים שנפגעו בתקיפת מתקני הנפט במדינה, מצביעות על פגיעות 
מדויקות שלא מאפיינות ירי טילי שיוט. ייתכן והמתקפה בוצעה מאיראן ושילבה בין השניים

מ‡ פ. יוחנן
פרסם  האמריקני  הממשל 
שהופצצו  הנפט  מתקני  של  תמונות 
פגיעות  נראות  בתמונות  בסעודיה. 
נזק  מזכירות  שאינן  מאוד,  מדויקות 
תוקף.  כטב"מ  או  שיוט  טילי  של 
הנראה  ככל  כי  להעריך  ניתן  מכאן, 
בטילים  חמוש  בכטב"מ  גם  מדובר 
מיוחסת  התקיפה  בירי.  שהשתתף 
לאיראנים, על אף שארה"ב לא סיפ־
קה עד כה הוכחות. תמונות הפגיעות 
מטילות צל על התזות הקודמות שג־
רסו כי התקיפה בוצעה על ידי טילי 
בידי  הנמצאים  'קודס'  מסוג  שיוט 

החותים בתימן.
על פי פרסומים שונים היום, טען 

לא  התקיפות  כי  הסעודי  הצבא  דובר 
בוצעו משטח תימן. אם אכן מדובר בת־
טי־ עם  איראניים  כטב"מים  של  קיפה 
המ־ שאלה  גדולה  וסבירות  ייתכן  לים, 
ריאו משטח איראן. אם אכן זהו המצב, 
שמפעילה  ארה"ב,  מדוע  השאלה  עולה 
מפרס־ לא  באזור  איסוף  אמצעי  מנגוון 
מת ממצאים. אחת האפשרויות היא כי 
בוצעה  מאיפה  יודעים  לא  האמריקנים 
שהם  היא  שנייה  אפשרות  התקיפה. 
זאת,  לחשוף.  רוצים  לא  אבל  יודעים, 
להגיב,  אותם  תחייב  כזו  וחשיפה  היות 

וכרגע זה לא באינטרס של טראמפ.
נפט  במתקני  בוצעה  התקיפה 
אכן  אם  בסעודיה.   Buqayq באזור 
השתתפו בה מל"טים איראניים, ישנן 

מספר אפשרויות מאיפה אלה יצאו. 
  Dronecenter.bard.edu אתר 
נרשמה  בהם  המקומות  את  מפרט 
בעבר פעילות מל"טים איראנית. כל 
מספר  של  בטווח  נמצאים  הבסיסים 
בשטח  התקיפה  ממקום  ק"מ  מאות 
איראן. קרי, הלוך חזור מדובר בטווח 

של פחות מ-1500 ק"מ.
מדובר  אכן  אם  כי  ספק  אין 
שיוט  טילי  של  משולבת  בתקיפה 
ומל"טים תוקפים שהמריאו מאיראן, 
זו עליית מדרגה בתעוזה האיראנית. 
להשתמש  בטהרן  הקפידו  כה,  עד 
או  חיזבאללה  החות'ים,  בכסות 
הפרוק־ ארגוני  האסלאמי,  הג'יהאד 

סי, על מנת לטשטש עקבות.

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מנהיג איראן: "לא ננהל 
לעולם שיחות עם ארה"ב"

המנהיג העליון באיראן הגיב לרמזים מצד הממשל האמריקני על רצונו 
להיכנס לשיחות עם המשטר בטהרן. "האמריקנים ייכשלו"

מ‡ פ. יוחנן
המנהיג העליון של איראן, 
עלי חמינאי, הצהיר כי ארצו לא 

תנהל משא ומתן עם ארה"ב.
לעולם  ננהל  לא  "אנחנו 
שיחות עם האמריקנים. הם מפ־
עילים נגדנו כל לחץ אפשרי וזה 
לא יצליח. האמריקנים ייכשלו", 
אמר חמינאי בכינוס של בכירים 

איראניים.
בחשבון הטוויטר של חמי־
במידה  "רק  בהמשך,  נכתב  נאי 
הגרעין  להסכם  תחזור  וארה"ב 
לנהל  תוכל  היא  אז  נסוגה,  ממנו 
נו־ וחברות  איראן  עם  שיחות 
לא  ולא,  במידה  בהסכם.  ספות 

המדינות  בכירי  בין  מו"מ  יהיו 
ולא  יורק  בניו  לא   - שלב  בשום 

במקום אחר".
החוץ  משרד  כי  נזכיר 
האיראני הבהיר שנשיא המדינה 
הנ־ עם  ייפגש  לא  רוחאני  חסן 
טראמפ  דונלד  האמריקני  שיא 

בשולי עצרת האו"ם. "הדבר לא 
נמצא על סדר היום שלנו", נאמר 

בהודעת המשרד.
גורמים  טענו  כן  לפני 
מטעם  הועברה  כי  אמריקניים 
שלישי  גורם  דרך  הצעה  ארה"ב 

לקיים פגישה בין המנהיגים

מנהיג דאע"ש בהקלטה חדשה: 
"ממשיכים לתקוף מדי יום"

בהקלטה בת 30 דקות אמר אבו בכר אל-בגדדי כי "פעולות נערכות 
בחזיתות שונות מדי יום" ◆ הוא קרא לאנשיו לעשות הכול כדי לשחרר 

את פעילי הארגון מ"בתי כלא להשפלה של הצלבנים וחסידיהם 
השיעים"

מ‡ פ. יוחנן

הקלטה  פרסם  דאע"ש 
אבו  הארגון,  מנהיג  של  חדשה 
קורא  הוא  ובה  אל-בגדדי,  בכר 

לאנשיו להמשיך במאמציהם.
 "פעולות נערכות בחזיתות 
שונות מדי יום", אמר אל-בגדדי 
המ־ ברשת  שפורסמה  בהקלטה 
הראשון  במסר  הארגון,  של  דיה 
של המנהיג זה חמישה חודשים. 
הוא ציין כמה יעדים, כמו מאלי 
התיכון,  המזרח  אזור   - והלבנט 
 - וישראל  לבנון  סוריה,  בעיקר 

אך לא מסר מועדים ספציפיים.
דקות   30 בת  בהקלטה 
האר־ לאנשי  אל-בגדדי  קורא 
כדי  שביכולתם  כל  לעשות  גון 
ונשו־ דאעש  פעילי  את  לשחרר 
תיהם המוחזקים בכלא ובמחנות. 
"איך  בהקלטה:  שאל  אל-בגדדי 
מה־ ליהנות  יכולים  מוסלמים 
מוסלמיות  נשים  כאשר  חיים?" 
כינה  שאותם  במחנות  מוחזקות 
המנוהלים  להשפלה  כלא  "בתי 
השי־ וחסידיהם  צלבנים  ידי  על 

עים".

האחרון  אפריל  בחודש   

אל- של  סרטון  דאעש  פרסם 
אחרי  הראשונה  בפעם  בגדדי, 
הזכיר  בסרטון  שנים.  חמש 
אירועים  של  שורה  אל-בגדדי 
ניצ־ בהם  באפריל,  שהתרחשו 
בישראל  בבחירות  נתניהו  חון 
הרודנים  הדחת  באפריל,  ב-9 
באפ־ ב-2  ובסודן  באלג'יריה 
בהתאמה,  באפריל  וב-11  ריל 
לנקה,  בסרי  הטרור  ומתקפת 
"אני  באפריל.  ב-21  שאירעה 
מעודכנים  שאתם  לעצמי  מתאר 
שנתניהו קיבל לידיו את ממשלת 

היהודים", הוא אמר.
שבו  האחרון  הסרטון 
אפריל  לפני  אל-בגדדי  תועד 
במסגד  שנשא  בדרשה  היה 
הארגון  בירת  שהייתה  במוסול, 
כך  אחר   .2014 בשנת  בעיראק, 
פור־ לעת  ומעת  למחתרת,  ירד 
מת.  הוא  דיווחים שלפיהם  סמו 
ההגנה  משרד  מסר   2017 ביוני 
שבהפצצה  ייתכן  כי  רוסיה  של 
שבסוריה  א-רקה  באזור  רוסית 
נהרג אל-בגדדי, אולם בחודשים 

שלאחר מכן התברר הדיווח הזה 

כשגוי.
כוחו  לשיא  הגיע  דאעש 
בשנת 2014, אחרי שכבש שליש 
נרחבים  ושטחים  עיראק  משטח 
מסוריה והכריז בהם על "חליפות 
מוסלמית  מדינה  איסלאמית", 
הנו־ החוקים  פי  על  המתנהלת 
קשים ביותר של השריעה. תחת 
שלטון האימים שלו נרצחו המוני 
למוות  סקל  הוא  מיעוטים.  בני 
פשעים  בגין  ידיים  כרת  נשים, 
מגגות  הומואים  והשליך  קלים 

אל מותם.
כשללחימה   ,2015 מאז 
רוסיה  הצטרפו  הארגון  נגד 
הבינלאומית  והקואליציה 
דאעש  איבד  ארה"ב,  בהובלת 
שני  שגם  עד  שטחים,  ועוד  עוד 
מוסול  העיר  הגדולים,  סמליו 
בסו־ א-ראקה  והעיר  בעיראק 
האחרון  במרץ  שוחררו.  ריה, 
איבד הארגון את המעוז האחרון 
בארוז  באזור  בשליטתו  שנותר 
קץ  את  שסימן  מה  שבסוריה, 

החליפות.

הערכה: מל"ט איראני חמוש 
בטילים תקף בסעודיה

תמונות לוויין שפורסמו מהאתרים שנפגעו בתקיפת מתקני הנפט במדינה, מצביעות על פגיעות 
מדויקות שלא מאפיינות ירי טילי שיוט. ייתכן והמתקפה בוצעה מאיראן ושילבה בין השניים

מ‡ פ. יוחנן
פרסם  האמריקני  הממשל 
שהופצצו  הנפט  מתקני  של  תמונות 
פגיעות  נראות  בתמונות  בסעודיה. 
נזק  מזכירות  שאינן  מאוד,  מדויקות 
תוקף.  כטב"מ  או  שיוט  טילי  של 
הנראה  ככל  כי  להעריך  ניתן  מכאן, 
בטילים  חמוש  בכטב"מ  גם  מדובר 
מיוחסת  התקיפה  בירי.  שהשתתף 
לאיראנים, על אף שארה"ב לא סיפ־
קה עד כה הוכחות. תמונות הפגיעות 
מטילות צל על התזות הקודמות שג־
רסו כי התקיפה בוצעה על ידי טילי 
בידי  הנמצאים  'קודס'  מסוג  שיוט 

החותים בתימן.
על פי פרסומים שונים היום, טען 

לא  התקיפות  כי  הסעודי  הצבא  דובר 
בוצעו משטח תימן. אם אכן מדובר בת־
טי־ עם  איראניים  כטב"מים  של  קיפה 
המ־ שאלה  גדולה  וסבירות  ייתכן  לים, 
ריאו משטח איראן. אם אכן זהו המצב, 
שמפעילה  ארה"ב,  מדוע  השאלה  עולה 
מפרס־ לא  באזור  איסוף  אמצעי  מנגוון 
מת ממצאים. אחת האפשרויות היא כי 
בוצעה  מאיפה  יודעים  לא  האמריקנים 
שהם  היא  שנייה  אפשרות  התקיפה. 
זאת,  לחשוף.  רוצים  לא  אבל  יודעים, 
להגיב,  אותם  תחייב  כזו  וחשיפה  היות 

וכרגע זה לא באינטרס של טראמפ.
נפט  במתקני  בוצעה  התקיפה 
אכן  אם  בסעודיה.   Buqayq באזור 
השתתפו בה מל"טים איראניים, ישנן 

מספר אפשרויות מאיפה אלה יצאו. 
  Dronecenter.bard.edu אתר 
נרשמה  בהם  המקומות  את  מפרט 
בעבר פעילות מל"טים איראנית. כל 
מספר  של  בטווח  נמצאים  הבסיסים 
בשטח  התקיפה  ממקום  ק"מ  מאות 
איראן. קרי, הלוך חזור מדובר בטווח 

של פחות מ-1500 ק"מ.
מדובר  אכן  אם  כי  ספק  אין 
שיוט  טילי  של  משולבת  בתקיפה 
ומל"טים תוקפים שהמריאו מאיראן, 
זו עליית מדרגה בתעוזה האיראנית. 
להשתמש  בטהרן  הקפידו  כה,  עד 
או  חיזבאללה  החות'ים,  בכסות 
הפרוק־ ארגוני  האסלאמי,  הג'יהאד 

סי, על מנת לטשטש עקבות.
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