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דרמה: בג"צ ביטל 
את חוק הגיוס

הרכב מורחב ביטל את התיקונים שהכניסו החכי"ם החרדים 
לחוק וכללו ביטול סנקציות פליליות ◆ "ההסדר בלתי מידתי 
ובלתי חוקתי", קבעו השופטים. "קיים כשל עמוק ביכולתו 

לממש את המטרה של צמצום אי השוויון בנטל"

מ‡: יר‡ל לבי‡
בג"ץ  ומדאיגה:  קשה  החלטה 
המסדיר  הגיוס,  חוק  את  את  ביטל 
פטור לתלמידי ישיבות משירות צבאי.
התנועה  הגישה  העתירה  את 
תיכ־ ההחלטה  השלטון.  לאיכות 
הרכב  בה  דן  שנה.  בתוך  לתוקפה  נס 
הנשיאה  בראשות  בג"ץ  של  מורחב 
העיק־ טענתם  נאור.  מרים  היוצאת 
מנ־ שהחוק  היא  העותרים  של  רית 
ציח חוסר שוויון בין צעירים חילונים 
וחר־ דתיים  לצעירים  בגיוס  החייבים 

דים הפטורים מכך.
השופט נועם סולברג, בדעת מי־
עוט, סבר כי יש לדחות את העתירות 
האמורות שכן טרם בשלה העת להכ־
ריע כי הסדר הגיוס החדש אינו חוקתי 
ההרכב  שופטי  כל  להתבטל.  דינו  וכי 
בבג"ץ  העתירה  את  אחד,  פה  דחו, 
מפלה   81 מס'  תיקון  כי  נטען  שבה 

לרעה את תלמידי הישיבות.
כי:  קבעו  בדבריהם  השופטים 
בשוויון".  פוגע  החדש  הגיוס  "הסדר 
לעת עתה ההסדר יושהה לשנה כאשר 
חוק  על  להחליט  יצטרכו  השנה  בתוך 

חדש שיעבור את משוכת הבג"ץ.
העליון  המשפט  בית  נשיאת 
הבג"ץ:  בהחלטת  כתבה  נאור  מרים 
רבה  מודעות  ומתוך  השנים  "במשך 
משפט  בית  נקט  החברתית,  לרגישות 
זה סבלנות ואיפוק מופלגים בעת שנ־
דרש להכריע בעתירות שעסקו בנושא 

גיוס תלמידי הישיבות".
"כיום איננו רואים מנוס מן הק־
שקבעה  החדש  הגיוס  הסדר  כי  ביעה 
השירות  דחיית  חוק  תחת  הכנסת, 
אף  עולה  אינו  רסלר,  בפרשת  שבוטל 
הוא בקנה אחד עם תנאיה של פיסקת 
אינם  בו  שנקבעו  ההסדרים  ההגבלה. 
למטרותיו  רציונאלי  קשר  מקיימים 

של החוק".
"אנו נאלצים אפוא להחזיר שוב 
שיקבע  הסדר  כל  לכנסת.  העניין  את 
המחוקק בסוגיה זו חייב להציב מטרה 
ברורה של קידום השוויון בנטל הגיוס 
להגשמ־ וישים  ברור  מסלול  ולהתוות 

תה".
אליקים  הכיפה  חובש  השופט   
החוק:  את  קשות  תקף  רובינשטיין 
הנושא  את  לתאר  היחידה  "המילה 
בצה"ל  הצבאי  'ייאוש'. "השירות  היא 
כו־ הגנת  הגנה,  צבא  הוא,  כן  שכשמו 
לנו, אינו ברירת מחדל, כל עוד יישאר 
החר־ בעולם  כך  דחויה  מחדל  ברירת 
די, תימשך הסאגה הנוכחית, חוק ילך 
וחוק יבוא, ותחושת אי השויון הקשה 
תימשך. אכן, לא יתכן חולק על חשי־
התורה  של  וקולה  התורה,  לימוד  בות 
כהמשכיות  ובוודאי  ומצילה,  כמגינה 
כערך  להישמע  יוסיף  כעם,  קיומנו 
השירות  עניין  אך   - המדינה  מערכי 
וההגינות  והמוסר,  המצפון  בצה"ל, 

כלפי כולנו, מה יהא עליהם?"
שהנציגים  דברים,  של  פירושם 
ולעבודה  ללחץ  שוב  נכנסים  החרדים 
הקשה להסדיר בחוק את אי גיוסם של 

בני  הישיבות.
השלטון  לאיכות  מהתנועה 
דברו  את  אמר  המשפט  "בית  נמסר: 
קבע  כאשר  ביותר,  הנחרצת  בצורה 
פה אחד כי התיקונים לחוק - גם אלו 
בשע־ עתיד  יש  מפלגת  שהוסיפה 
פוגעים  אחריה,  שתוקנו  אלו  וגם  תו, 
שופטים   8 של  מוחץ  וברוב  בשוויון, 
קבע שהם לא יכולים לעמוד במבחנים 
הנ־ שבה  בשעה  ובוודאי  החוקתיים. 
תונים הסטטיסטיים הוכיחו מעל לכל 
בהליך  פגעו  רק  החוקים  שני  כי  ספק 
המבורך של גיוס בני הישיבות שהחל 

עם ביטול חוק טל".

פרנו // „ו„ פרי„

ההלכו הביטחוניו ל הבי˜ור ב‡ר‚נטינה
פיצוץ עז החריד את בואנוס איירס בשעת בוקר של י' באב. (18 ביולי 
לבנין  בצמידות  התפוצצה  נפץ  חומר  ק"ג  ב-400  עמוסה  מכונית   .(1994
הקהילה היהודית במדינת הענק, שקרס בחלקו, מותיר אחריו 85 יהודים 
הרוגים הי"ד. למעלה מ-300 יהודים ששהו במקום בעת הפיצוץ הובהלו 
היד  זו  היתה  הלם.  השתרר  ובישראל  קשות,  פציעות  עם  החולים  לבתי 

הארוכה של חיזבאללה שפגעה בעוצמה במדינה הדרום-אמריקאית. 

המוסד נכנס במהירות לעובי הקורה, ואם הפיגוע שהתרחש שנתיים 
קודם לכן בשגרירות הישראלית במדינה והביא למותם של 29 בני אדם, 
המדינה  לכיוון  זרקורים  מספיק  להפנות  בישראל  הרשויות  את  עורר  לא 
המוסד,  לטענת  לחלוטין.  השתנה  המצב  שכעת  הרי  הדרום-אמריקאית, 
התערבותו המיידית בסיפור הביאה לכך שפיגוע שני שהיה אמור להתר־
חש זמן קצר לאחר מכן בוטל בשל החשש של איראן וחיזבאללה כי לוחמי 

המוסד עלו על עקבותיהם.

את הפיגוע ביצע חיזבאללה כנקמה על חיסולו של מנהיג חיזבאללה 
עבאס מוסאווי בידי ישראל. הסיבה לבחירתה של ארגנטינה דווקא היתה 
בגלל הריכוז הגבוה של מוסלמים-שיעים בתחומה ובמדינות השוכנות לה, 

שרבים מהם ממוצא לבנוני.

כי  נתניהו,  אמר  אלו,  בימים  בארגנטינה  הממשלה  ראש  ביקור  טרם 
המדיניים  הנושאים  וביטחוניים.  כלכליים  מדיניים,  ממדים  נושא  ביקורו 
ברורים. הכלכליים פחות, בכל זאת לישראל ולארגנטינה אין הרבה יחסי 
מסחר. אך האינטרסים הישראלים הביטחוניים במדינה ברורים. במשולש 
הגבולות ברזיל-ארגנטינה-פרגוואי מתגוררים אלפי שיעים, שהיוו בזמ־
אי  שהיה  ביותר  הקטלני  הטרור  לפיגוע  שהביא  הלוגיסטי  המצע  את  נו 
פעם נגד יעדים יהודיים מחוץ לישראל. הרשויות בישראל עוקבות מאז 
מעוניין  נתניהו  ספק  וללא  במקום,  השיעית  האוכלוסיה  אחר  באדיקות 
שגם שירותי המודיעין הארגנטינים ישימו עין על האוכלוסיה הגדולה הזו. 
החשש מפני פגיעה של האוכלוסיה השיעית במדינה גדולה. בארגנטינה 
מתגוררים למעלה ממאתים אלף יהודים, והיא נחשבת לאחת מהקהילות 
אך  אמנם,  יהודים  פחות  יש  הסמוכה  בברזיל  בעולם.  הגדולות  היהודיות 
המטה  קרא  פעם  לא  ולכן  בהמוניהם,  שם  מסתובבים  ישראליים  תיירים 
ללוחמה בטרור לישראלים שלא להגיע לברזיל בשל החשש הזה. עם זאת, 
למרות החשיבות הזו שיש לברזיל ביחס לישראל, נתניהו לא הגיע לביקור 

בברזיל הגדולה והמשפיעה בהרבה מארגנטינה.

מאשר  התושבים,  בת 43 מיליון  לארגנטינה  להגיע  קל  היה  לנתניהו 
הסיבה  בהרבה.  הגדולה  ההשפעה  עם  התושבים  מיליון  בת 205  לברזיל 
לכך היא היחס הנוקשה של משרד החוץ הברזילאי כלפי ישראל ואימוץ 
הפרו־ מהמדיניות  בשונה  זאת  מנהיגיה,  של  הפרו-פלסטיניות  העמדות 
מקרי.  מאוריסיו  החדש  ארגנטינה  נשיא  שהנהיג  המובהקת  ישראלית 

מסיבה זו נפקדה ברזיל ממפת ביקורו של נתניהו בדרום אמריקה.

פרנו // „ו„ פרי„

נה פוחה ונה סומה
מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל, היה אומר לקראת ראש 
השנה, כי צריך לדעת להתפלל על השנה הבאה לקראתנו. השנה שעברה 
עלינו היא בגדר "שנה פתוחה", שכבר ראינו את כל מה שעבר עלינו, אבל 
השנה הבאה היא בגדר "שנה סתומה", ואין איש שיידע מה שיבוא עליו. גם 

מה שכבר היה בשנה הנוכחית, אינו מובטח שיהיה בשנה הבאה.

והיה מוסיף, כי על כל יהודי לבטוח בה' שבוודאי יצא זכאי בדין. וכך 
נאמר בספר נחמיה, שעזרא הסופר אמר בראש השנה "לכו אכלו משמנים 

וגו' כי חדוות ה' היא מעוזכם".

// בר המערכ„
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תגובות זועמות במפלגות החרדיות להחלטת בג"ץ 
לביטול חוק הגיוס

מ‡ רפי פרלטיין
"פסי־ דרעי:  אריה  הרב  הפנים  שר 
הנתק  את  שוב  מוכיחה  היום  בג״צ  קת 
העליון  המשפט  בית  בין  השורר  החמור 
כל  במשך  כי  היודע  היהודי,  העם  לבין 
הדורות מה שהחזיק אותנו מול הרדיפות 
והגזרות היה לימוד התורה. בני הישיבות 
לשקוד  בג״צ  פסיקת  אחרי  גם  ימשיכו 
ולהגן  לוי,  שבט  בבחינת  תלמודם  על 
בכל  נפעל  הארץ.  תושבי  על  בזכויותיהם 
את  שיאפשר  באופן  החוק  לתיקון  כוחנו 

המשך ההסדר הקיים".
ליצמן:   יעקב  הרב  הבריאות  שר 
"מדובר בהחלטה אומללה וגרועה שתיכ־
בעו־ איומות  פסיקות  של  להיסטוריה  נס 
כי  היום  הוכיחו  בג״צ  שופטי  היהודי.  לם 
צע־ להצר  כדי  דרך  בשום  בוחלים  אינם 
מתוך  בישראל,  התורה  לומדי  של  דיהם 
היהדות  של  נפשה  בציפור  לפגוע  מטרה 
הקדושות  הישיבות  בני  שהם  החרדית 
כח  לאף  נאפשר  לא  אומנותם.  שתורתם 
תורה  ללמוד  אדם  מאף  למנוע  בעולם 
כפיה  של  שכזה  מהלך  שכל  הוכח  וכבר 
כל  או  חוק  באמצעות  התורה,  לומדי  נגד 

סנקציה שהיא - נידון לכישלון מראש.
לשי־ ונוביל  ישראל  בגדולי  ניוועץ 
נוי ההחלטה הדרקונית של שופטי בג״צ, 
שלא מבינים מהות וחשיבות לימוד התו־

רה בעם ישראל לדורותיו".
פרוש:  מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
מרו־ בג"ץ  של  השיפוטי  "האקטיביזם 
בכנסת  החקיקה  חשיבות  את  כליל  קן 

שהופכת לאות מתה. הפסיקה היום הינה 
המתים.  בארון  היתדות  לתקיעת  המשך 
שבעים  במשך  למלחמה.   להוט  בג"ץ 
כלפי  שוויון  המדינה  מטעם  היה  לא  שנה 
הציבור החרדי מול הציבור הכללי, החר־
דים יודעים שהם מופלים וזה המחיר של 

עצמאות". 
ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי: "שופטי 
בג"צ מוכיחים פעם אחר פעם שהם מנו־
תקים מהעם ומגיעים עם אג'נדות מרחוב 
שינקין בתל אביב או מהאליטות ברחביה 
אחת  ניעור  חייב  הזה  המוסד  בירושלים. 
העם  על  שמרו  התורה  לומדי  ולתמיד. 
היהודי לפני בג"צ וישמרו עלינו לנצח נצ־
חים. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ".
משה  הרב  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
העם  של  ההיסטוריה  כל  "במהלך  גפני: 
לו  ומחוצה  העם  מתוך  רבים  היו  היהודי 
שניסו למנוע מתלמידי הישיבות להמשיך 
את תלמודם, חלקם ניסו זאת בכח, חלקם 
הצליחו  לא  לעולם  אך  אחרות,  בדרכים 
לא  עכשיו  וגם  התורה,  בלימוד  לפגוע 
בתלמודם  ימשיכו  התורה  לומדי  יצליחו. 
וכל  מכל  דוחה  אני  בלעדיו.  או  בג"ץ  עם 
את פסיקת בג"ץ ובמהלך השנה הקרובה 
נתקן זאת על אפם וחמתם של השופטים 
שאין להם שום מושג מה המשמעות של 
לומדי התורה וכל זכות הקיום שלנו כעם 
תלוי בתלמידי הישיבות וכך העולם כולו, 
שמים  חוקות  ולילה  יומם  בריתי  לא  ׳אם 

וארץ לא שמתי׳."
הרב  ח"כ  התורה  יהדות  סיעת  יו"ר 
מוזס: "בג"צ שב ומוכיח כמה הוא מנותק 

ממסורת ישראל ועד כמה עמוקה שנאתו 
לכל דבר שקרוב ללומדי התורה ולשומרי 
הדת. בג"צ ממשיך פעם אחר פעם להת־
ערב בהחלטות הכנסת באופן שערורייתי. 
להחזי־ העת  והגיע  נפש  עד  מים  הגיעו 
התורה  יהדות  סיעת  הטבעי.  לגודלו  רו 
תיוועץ עם גדולי ישראל ובמקביל נפעל 
פסיקותיו  מפני  עלינו  שיגן  חוק  לחוקק 
הזחוחות של בג"צ. תורת ישראל תמשיך 
ותתקיים ולומדיה ימשיכו לשבת וללמוד 

פסיק־ ולמרות  אף  על  תורה  של  באהלה 
תם".

"בג"ץ  אייכלר:  ישראל  הרב  ח"כ 
מקורות  סביב  החבל  את  לכרוך  ממשיך 
חמצן הלגיטימציה הציבורית שלו. תופסי 
המניע  כי  היום  הוכיחו  בבג"ץ  הכיסאות 
תאוות  הוא  פסיקותיו  שמאחורי  היחיד 
שלטון דיקטטורי, נגד  חוקי הכנסת הנב־
חרת. שופטי בג"צ ישאו באחריות אישית 

למלחמה כוללת נגד הדת  היהודית".

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה ח"כ 
מכרסם  המשפט  "בית  מקלב:  אורי  הרב 
ישראל  עם  של  יסודותיו  את  ומערער 
באמצעות פגיעה בתורה הקדושה שהיא 
כי  שוב  מוכיח  זה  דין  פסק  קיומנו,  סלע 
ישראל  עם  מערכי  מנותק  המשפט  בית 
הערך  הוא  התורה  לימוד  ישראל,  ותורת 
העליון ביותר כל זכותנו וקיומנו, הקנייני 
המוסרי והערכי, הינו רק בגלל תורת יש־

ראל".

ארה"ב מתכוונת 
לאמץ מדיניות 
אקטיבית נגד 
ההתעצמות 

האיראנית בסוריה, 
עיראק ותימן

ארה"ב מעוניינת להפעיל לחץ על טהרן במטרה לעצור 
את בניית מערך הטילים של הרפובליקה האיסלאמית 
◆ משלוחי נשק איראניים עשויים להיתקל בפעילות 

אמריקנית תקיפה

מ‡ יוסף יˆח˜י

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
את  לשנות  הפנטגון  לבכירי  הורה 
האיראנים  מול  הפאסיבית  המדיניות 
שתכ־ בהרבה,  אקטיבית  למדיניות 
באינטרסים  אמריקאית  פגיעה  לול 
איראנים וסיכול העברת משלוחי נשק 
מאיראן לבנות בריתה, חמאס, חיזבא־

ללה והחות'ים בתימן.

החדשה  האמריקנית  המדיניות 
ומא־ החודש,  כבר  להתחיל  צפויה 
האמריקני  ההגנה  שר  עומדים  חוריה 
טילרסון  החוץ  שר  מאטיס,  ג'יימס 
מק־ הרברט  לאומי  לביטחון  והיועץ 

מאסטר.
כי  בנוסף  מקווים  האמריקנים 
התכנית החדשה תסייע להפעיל לחץ 
את  תקפיא  שזו  במטרה  טהרן  על 

פרויקט הטילים שלה.

חיזבאללה באופוריה:

נסראללה בנאום בפני לוחמי הארגון: 
"המלחמה בסוריה כבר נוצחה"

נסראללה: כעת נותרו קרבות ספורים ◆ עוד הוסיף כי כעת נותר ללוחמים באסד לנסות ולהשיג 
הישגים קטנים במהלך משא ומתן

מ‡ יוסף יˆח˜י

חשף  אחבאר"  "אל  הלבנוני  העיתון 
את  רואים  חיזבאללה  בארגון  כי  אתמול 
יחסית,  כשולית  בסוריה  הלחימה  המשך 
הניצחון  לאחר  כבר  שמתקיימת  וככזאת 
הסורי  הנשיא  עם  יחד  הארגון  של  הגדול 
הדברים המפתיעים עומד  וצבאו. מאחורי 
בעצמו,  הארגון  מזכ"ל  מאשר  פחות  לא 

חסן נסראללה.
במהלך נאום שנשא בפני לוחמים מא־
רגונו אמר נסראללה כי המשך הלחימה בסו־
ריה היא מה שמכונה בעגה הצבאית "קרבות 
ספורדיים". נסראללה אף התייחס לצד המו־
בס כלשונו, ואמר כי כעת נותר להם להודות 

בהפסדם ולקיים דיאלוג עם 
על  סוריה  וצבא  חיזבאללה 
יצ־ שאולי  קטנים  הישגים 
את  למנוע  כדי  להשיג  ליחו 

המשך שפיכות הדמים.
נסראללה  של  דבריו 
למאבק  במקביל  נאמרים 
ארה"ב  בין  בסוריה  הגדול 
להשתלטות  בנוגע  לרוסיה 
המ־ א-זור  דיר  מחוז  על 
שני  כאשר  בנפט,  שופע 
לאזור  מקדמות  המעצמות 
כוחות המזוהים עמם בתק־
הראשונים  יהיו  אלו  כי  ווה 

שיכבשו את המקום.

צילום::  פלאש 90

צילום::  פלאש 90



יום רביעי כ"ב אלול תשע"ז 13/09/2017 4

בארה"ב צוין יום הזיכרון ה-16 להפלת מגדלי התאומים
הפיגוע בוצע בידי אנשי אל-קאעידה שאומנו בידי האיראנים ◆ כשלושת אלפים הרוגים היו בפיגוע

מ‡ יוסף יˆח˜י
ומ־ כעשור  לציון  דום  אתמול  נעמדה  ארה"ב 
הגדול  הטרור  בפיגוע  התאומים  מגדלי  לנפילת  חצה 
והקטלני ביותר בהיסטוריה, במהלכו נהרגו כשלושת 
משולב  פיגוע  היה  התאומים  פיגוע  אדם.  בני  אלפי 

מאל-קאעי־ מחבלים  חוליות  ידי  על  שבוצע  היטב 
דה שאומנו בידי איראן וזכו לרוח גבית מצד גורמים 

סעודים.
לספטמבר  ה-11  ביום  נפתח  הגדול  הפיגוע 
לעבר  התרסק  נוסעים  מטוס  כאשר  הבוקר,  בשעות 

דקות  התאומים.  מגדלי  שני  מבין  השמאלי  המגדל 
במקביל  הסמוך.  במגדל  נוסף  מטוס  נכנס  מכן  לאחר 
פגע מטוס חטוף אחר בפנטגון, וגרם לנזק רב במקום. 
מטוס אחר שהיה בדרכו להתפוצץ בבית הלבן, הופל 

באמצעות נוסעיו.

בואו להתחיל 
שנה מתוקה 

ב'נאמן'
באמת,  מתוקה  שנה  של  טעם 
עם מיטב  נאמן',  ב'קפה  מתחילה 
המדהימים,  והמאפים  העוגות 
בעלי טעם ייחודי ומיוחד וניחוח 
מורידים  נאמן'  ב'מאפה  משכר. 
לקראת  האפייה  עול  את  לכם 
העוגות,  במיטב  ונערכים  החג, 
ראש  לכבוד  ומאפים  עוגיות 

השנה.
זו   – בחג  מתארחים  אתם  ואם 
האולטימטיבית  המתנה  בדיוק 
ישמ־ הכי  שלכם  שהמארחים 

מיטב   – אתכם  ויברכו  לקבל  חו 
העוגות והמאפים המיוחדים  של 

'נאמן' לקראת ראש השנה!
עשיר  מבחר  בין  לבחור  תוכלו 
שנקרחו  ייחודיים  מאפים  של 
השף-קונדיטורים,  מיטב  ידי  על 
מאפים בטעמים חגיגיים במיוחד 
ומתאימים במיוחד לראש השנה. 
בין היתר תוכלו לבחור בפורמות 
שוקולד  קרמו  פורמות  שונות: 
בקרמל,  תפוחים  פורמות  דבש, 

ופורמות  בדבש  צפיחית  פורמות 
דבש אגוזים בסירופ הדרים.

מתוקה  בחגיגה  הם  גם  הצלופנים 
שרק  מדהימים  ובניחוחות  מדבש 
להכין:  יודעים  נאמן'  ב'מאפה 
דבש  צלופן  קלאסי,  דבש  צלופן 
מו־ שקד  דבש  צלופן  מלך,  אגוזי 
לבן, צלופן דבש שטורייזל קינמון.
רול  כבוד:  של  מקום  גם  לרולים 
בלגי,  בשוקולד  פטייסייר  דבש 

רול דבש פריזר בגאנש לבן.  
לב־ תוכלו  הבחושות  בתחום 

הפוכה,  תפוחים  בבחושה  חור 
בבחושה פלורנטינה אגסים ועוד. 
אפוי  עץ  תפוחי  פילו  כמו  וטעם 

קפוא – אין בנמצא!
הדוב־ בלי  אפשר  איך  וכמובן, 
של  בפריכותן  הידועות  שניות 

'מאפה נאמן'?
אגו־ גזר  טריו  בבקה  גם  וכמובן, 
טעם  שנותנת  וצימוקים,  זים 
חגיגי לשנה מתוקה, כמו כל הט־
עמים הנפלאים של 'מאפה נאמן

https://goo.gl/p23HmC
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בג"צ הכה שנית: בית עסק לא צריך 
תעודת כשרות בשביל להיות כשר

הרכב שופטים מורחב קבע ברוב דעות כי תעודת הכשר היא לא תנאי הכרחי יותר כדי שבית עסק 
יחשב ככשר ◆ לפי פסה"ד, הסמכות להעניק תעודת כשרות עדיין באחריותה של הרבנות

מ‡: יר‡ל לבי‡

ומ־ נוספת  תקדים  חסרת  החלטה 
כמתנת  מקבל  החרדי  הציבור  סוכנת, 
עד  נאור:  הפורשת  מהנשיאה  פרידה 
ברחבי  מזון  וחנויות  עסק  בתי  על  היום 
מו־ עליהם  שלטים  להציג  נאסר  הארץ 
פיעה המילה 'כשר', כל עוד שהם אינם 
מפוקחים על ידי הרבנות הראשית, הרי 

שמעתה המצב ישתנה.
המש־ בית  שופטי  החלטת  פי  על 
פט העליון, נקבע כי כל בית עסק יהיה 
גם  כ'מפוקח',  עצמו  את  להציג  רשאי 
הר־ של  כשרות  תעודת  לו  אין  כאשר 

בנות הראשית.
הדין:  בפסק  כתבו  השופטים 
בת־ מחזיק  שאינו  אוכל  לבית  "אסור 
כשרו־ מצג  כל  להציג  הכשר  עודת 

אמת  מצג  להציג  לו  מותר  אולם  תי. 
מקפיד  הוא  עליהם  הסטנדרטים  בדבר 
ואופן הפיקוח על שמירתם, הכולל גם 
תעודת  בידו  אין  כי  מפורשת  הבהרה 

הכשר".
הגיבה  לישראל  הראשית  הרבנות 
לפסיקת בג"ץ הקובעת כי מסעדה תוכל 
היא  לפיהם  הסטנדרטים  את  להציג 
מכינה מזון, אך לא תוכל להציג תעודת 
הרבנות.  של  לזו  אלטרנטיבית  כשרות 
"בית המשפט יצר מבוכה ומכשול גדול 
באמצעות  בישראל,  הכשרות  לשומרי 
בצרכן  המשפט  בית  פוגע  זו  פסיקה 
אשר מעוניין לצרוך כשרות ואינו בקיא 
יום  זהו  ההלכתיים.  הסטנדרטים  בכלל 
במדי־ הכשרות  צרכני  כלל  עבור  שחור 

נת ישראל".
לאו  הגר"ד  לישראל  הראשי  הרב 

הגיב תוך כדי שהוא מזועזע: "מתן אפ־
ככשר  עצמו  להציג  עסק  לבעל  שרות 
כשרות  את  קיבל  לא  שלמעשה  בשעה 
הרבנות הראשית, היא מכשול גדול. זהו 
מדרון חלקלק שעלול להטעות את תכ־
ליתו של חוק הונאה בכשרות ולהטעות 

את הצרכנים".
ויוזמת  הרפורמות  ועדת  יו"ר 
ח"כ  הכשרות,  מערך  להפרטת  החוק 
בתגובה  אמרה  (כולנו),  עזריה  רחל 
ההח־ על  "מברכת  היא  כי  הדין  לפסק 
העליון  המשפט  בית  של  הסופית  לטה 
יאפשר  זה  הכשרות.  מונופול  בענין 
שקורה  מה  את  להציג  עסקים  לבעלי 
הכנת  תהליך  מבחינת  שלהם  בעסק 
נוספים  כשרות  לגופי  פתח  וייתן  המזון 
בדרך  צעד  עוד  זהו   - בתחום  לפעול 

לפירוק מונופול הכשרות".

דוד שרן, לשעבר ראש לשכת 
רה"מ – שוחרר למעצר בית

על פי החשד שרן קיבל שוחד בסכומי עתק ששולמו לו במזומן ◆ מקורביו 
של השר שטייניץ נחקרו בפרשה

מ‡ רפי פרלטיין
ששימש  מי  שרן,  דוד 
הממשלה  ראש  לשכת  כראש 
הצו־ בפרשת  שנעצר  לשעבר, 

(שלישי)  אתמול  שוחרר  ללות, 
שרן  בית.  מעצר  ימי  לעשרה 
לשכתו  כראש  בעבר  ששימש 
פי  על  קיבל  נתניהו,  בנימין  של 
החשד שוחד כדי לקדם את עס־
הגרמנים.  עם  השיט  כלי  קאות 
בית  למעצר  שוחרר  איתו  יחד 
גם היועץ האסטרטגי צחי ליבר.

היועצים  החשד,  לפי 
וצחי  מור  נתי  האסטרטגיים 
את  שרן  לדוד  העבירו  ליבר 
עד  במזומן.  עתק  סכומי  השוד, 
המדינה מיקי גנור ייצג בישראל 
טיסנקרופ  הגרמני  התאגיד  את 
רכש  עסקאות  לקדם  וביקש 
וכן  ואחזקתן,  וספינות  צוללות 

הקמת מפעל אמוניה. 
במש־ כי  פורסם  ב'ווינט' 
הועבר  הכסף  כי  חושדים  טרה 
מגנור דרך ליבר ומור, ומהם אל 
החו־ את  הפנה  גנור  עצמו.  שרן 
שביצע  כספית  להעברה  קרים 
משנה לחשבון  פחות  קצת  לפני 
משך  ומשם  השניים,  של  הבנק 
נתי מור 30 אלף שקלים במזומן 
העביר  החוקרים  חשד  פי  ועל 

אותם במזומן לשרן.
כי   לפרסום  הותר  אתמול 
גיסו  חכים,  גרי  העסקים  איש 
של שר האנרגיה ויועצו ואביעד 

השר  מיועצי  אחד  ששימש  שי 
יובל  שטייניץ בעת כהונתו  כשר 
האוצר- נחקרו השבוע במשרדי 

יחידת להב 433 בלוד.
נח־ שטייניץ  של  מקורביו 
בה   ,3000 פרשת  במסגרת  קרו 
המדינה  עד  שילם  החשד  לפי 
את  לקדם  כדי  שוחד  גנור  מיקי 
השיט  וכלי  הצוללות  רכישת 
סיפר  גנור  בנוסף,  מגרמניה. 
בחקירתו על אי-סדרים לכאורה 
השר  של  פריימריז  בקמפיין 
זה  בשלב  יודגש,  אך  שטייניץ. 
השר שטייניץ אינו חשוד בדבר.

אגמי,  זיוה  הדין  עורכת 
המייצגת את אביעד שי, מסרה: 
מעיכובו  לגמרי  הופתע  "מרשי 
לצורך החקירה. בשום שלב לא 
בהת־ כלשהו  פגם  שיש  סבר 
את  מכיר  אינו  מרשי  נהלותו. 
שפורסם  עד  הכירו  ולא  גנור 
באדם  מדובר  החקירה.  דבר 
ללא עבר פלילי. איש נורמטיבי 
שהחקירה  צעירה  משפחה  בעל 
טעם  ללא  בו  לפגוע  עלולה  הזו 
לקלחת  נזרק  מרשי  אמיתי. 
היה  ולא  אליה  שייך  לא  שהוא 

שייך אליה מעולם".
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בעקבות מאמץ סיני-רוסי: 

לא הוטלו סנקציות 
אישיות על רודן 
קוריאה הצפונית

קוריאה הצפונית תוכל להמשיך ולייצא נפט ◆ סנקציות 
אישיות על הרודן לא יוטלו

מ‡ יוסף יˆח˜י

בליל  הוכיחה  הביטחון  מועצת 
אמש שוב כי היא נטולת שיניים ואינה 
יכולה לבצע צעדים דרסטיים ממשיים 
שיביאו לשינויים בעולם: במהלך הצ־
בעה על סנקציות חדשות נגד קוריאה 
בה  חזרה  ארה"ב  כי  התברר  הצפונית 
מכוונתה להטיל על המדינה המבודדת 
סנקציות יעילות, זאת בשל ההתנגדות 
רוסיה  מהחברות:  שניים  של  הגורפת 
לה־ למהלכים  בתוקף  שהתנגדו  וסין, 
הצ־ הרודן  על  אישיות  סנקציות  טיל 

פון קוריאני קים ג'ונג' און. הסנקציות 
הצפונית  קוריאה  מנהיג  על  האישיות 
הסנקציות  להיות  יכולים  אולי  היו 
האדם  עבור  האפקטיביות  היחידות 
שאינו חושש להרעיב את אזרחי ארצו 
ורוסיה  סין  כאמור,  אולם,  מוות,  עד 
המעצמות  ושאר  בתוקף  לכך  התנגדו 

נאלצו ליישר קו עמם.
בעק־ שנמנעה  נוספת  סנקציה 
בות לחציהם של סין ורוסיה היא סגי־
רת האפשרויות של קוריאה הצפונית 
חשוב  הכנסה  מקור  בנפט,  לסחור 

עבור המדינה המבודדת.
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דרעי ביקר בנתיב האבות: "בן בית 
בגוש עציון"

שר הפנים הרב אריה דרעי סייר אמש בגוש עציון כאורחה של מועצת יש"ע יחד עם סגנו הרב משולם 
נהרי ◆ יו''ר מועצת יש''ע אבי רואה: "אנו מודים לשר דרעי על הביקור החשוב בנתיב האבות"

מ‡ רפי פרלטיין

מועצת יש''ע אירחה אתמול (שלישי) 
דרעי  אריה  הרב  ש"ס  יו"ר  הפנים  שר  את 
נהרי  משולם  הרב  הפנים  שר  סגן  עם  יחד 
אלעזר  שביישוב  האבות  בנתיב  לביקור 

בגוש עציון.
את השר ליוו יו''ר מועצת יש''ע אבי 
רואה, מזכ''ל אמנה זאב חבר, מנכ''ל מועצת 
יש''ע שילה אדלר, ראש המועצה האזורית 
גוש עציון שלמה נאמן ומנכ''לי משרד הפ־

נים והמשרד לפיתוח הנגב והגליל.
בפני השר הוצגה בעיית "הבתים הח־
משפטית  מחלוקה  כתוצאה  אשר  צויים", 
של הקרקע, נוצרו "תולעים" ה'חותכות' את 

מקצת בתיהם של שש משפחות בשכונה.
לאור זאת נוצר מצב שאותן 'חתיכות' 
בתים ניצבות על קרקע פרטית פלסטינית, 
ואף על פי כן כל אותם בתים מיועדים לה־

ריסה ופינוי.
התארח  האבות,  בנתיב  ביקר  השר 
למרפסת  ועלה  נוי  משפחת  של  בביתם 

מכן  לאחר  השכונה.  כל  על  לתצפית  ביתם 
תושבי  עם  לפגישה  המשפחה  לבית  נכנס 

השכונה.
השר דרעי אמר, "אני רוצה לשבח את 
מרד־ המנכ"ל  בראשות  הפנים  משרד  צוות 
בלב  ההתיישבות  לנושא  שהתמסר  כהן,  כי 
רחב ובשום שכל. הם מותחים עד הקצה את 
היכולות שלהם, כולל היעוץ המשפטי, כדי 
הרשויות.  ראשי  של  בעיות  ולפתור  לסייע 
להקמת  התגייסו  הם  עמונה  בנושא  גם  כך 

היישוב לרווחת התושבים".

בפעילות השר בנט: 

שורת הישגים לסמינרים החרדים 
מנהלי הסמינרים החרדים נפגשו עם השר בנט ויצאו מרוצים ◆ המנהלים ל'שחרית': "בנט ואנשיו 

קשובים לצרכי הציבור החרדי"

מ‡ רפי פרלטיין
בפגישה  החינוך:  במשרד  חדשה  רוח 
הש־ בה  החינוך,  שר  בלשכת  שהתקיימה 
תתפו הנהלת איגוד הסמינרים 'בית יעקב', 
שר החינוך נפתלי בנט, מנכ"ל משרד החינוך 
שמואל אבואב, וראש לשכת שר החינוך, טל 
גן צבי, נידונו שורת אתגרים העומדים לפני 
ארוכה  שורה  והושגה  החרדים,  הסמינרים 
הסמינרים.  ולרווחת  לתועלת  הישגים  של 
בין השאר הובטחו בפגישה, הזכויות השוות 
כל  כמו  החרדיים,  הסמינרים  תלמידות  של 
הע־ הובטחה  במקביל,  בארץ;  התלמידות 
המוסדות,  של  המוחלטת  הרוחנית  צמאות 
הסמינרים  המוסדות  לפיה  דנא,  כמקדמת 

החרדיים כפופים אך ורק למרנן ורבנן גדולי 
ישראל שליט"א. 

לשיתוף  הודות  התקיימה  הפגישה 
הפעולה הפורה בין משרד החינוך בראשות 
השר נפתלי בנט וראש לשכתו - טל גן צבי, 
יעקב',  'בית  הסמינרים  איגוד  הנהלת  לבין 
המ־ אוסטרליץ,  יצחק  הרב  האיגוד  ומזכ"ל 
וב־ מקצועית  בצורה  נכונה,  להציג  שכיל 
תלמידות  של  והזכויות  הצרכים  את  רורה, 

הסמינרים והמוסדות בהן הן לומדות. 
עוד השתתפו בפגישה, מנכ"ל משרד 
החינוך שמואל אבואב, מנהל המחוז החרדי 
האגף  וראשי  זהבי,  יצחק  החינוך  במשרד 
להכשרת עו"ה במשרד החינוך אייל רם ונח 

גרינפלד.
במהלך הפגישה, שבו המנהלים והודו 
כאשר  החינוך,  במשרד  המפקד'  'רוח  על 
ישנה אוזן קשבת לכל צורך ובעיה במוסדות 
בין  הפורה  הפעולה  שיתוף  ועל  החרדים, 
המייצג  הסמינרים,  לאיגוד  החינוך  משרד 
הח־ יעקב"  והסמינרים "בית  התיכונים  את 

רדיים ברחבי הארץ.
הסמינרים  למנהלי  הובטח  כן,  כמו 
החינוך  טהרת  על  החינוכית  עצמאותם  כי 
לכל  הורה  החינוך  ומשרד  תישמר,  הטהור 
פעו־ לשתף  מטעמו,  הפועלים  הגורמים 
להקל  ולנסות  הסמינרים,  הנהלות  עם  לה 

עליהם ככל הניתן.

בעקבות ביקור ראש הממשלה בארגנטינה: 
מחירי הבשר בישראל צפויים לרדת

רה"מ השתתף בטקס הנחת זר בכיכר שגרירות ישראל בבואנוס איירס ◆ ראש הממשלה ורעייתו 
קיבלו אזרחות כבוד של העיר

מ‡ רפי פרלטיין

השתתפו  ורעייתו  הממשלה  ראש 
הקהילה  ראשי  עם  באירוע  שני  יום  בליל 
היהודית. באירוע הוענקה אזרחות כבוד של 
מועצת  חברת  ידי  על  איירס  בואנוס  העיר 

העיר מרסדס דה לאס קאסס.

קודם לכן ביקרו בבניין האמיה, ארגון 
הקהילה  בניין   - ארגנטינה  יהודי  של  הגג 
היהודית בו אירע פיגוע בשנת תשנ"ד. אחר 
שהשתתפו בטקס הנחת זר בכיכר שגרירות 
פיגוע  אירע  בה  איירס  בבואנוס  ישראל 

בשנת תשנ"ב.
כחלק  כי  פורסם,  חרדים'  ב'בחדרי 

אמ־ בדרום  הממשלה  ראש  של  מביקורו 
מדרום  בשר  לייבוא  הסחר  ייפתח  ריקה 
אמריקה בצורה חופשית. במידה ואכן שוק 
ייבוא הבשר מדרום אמריקה ייפתח ויהפוך 
להיות בלתי מוגבל, ההערכות בענף הן שכ־
ניסת יבואנים נוספים תביא בסופו של דבר 

לירידת מחירי הבשר בישראל.

ארדן: הקהילה 
הבינלאומית צריכה 

לפעול יחד נגד 
ההסתה

באירוע השנתי של הכנס למדיניות נגד טרור אמר 
השר גלעד ארדן כי על העולם לפעול יחד נגד ההסתה 
◆ ארדן: "דיברתי עם עמיתיי בעולם, יש נכונות רבה 

לפעול בעניין"

מ‡ רפי פרלטיין
ולנו־ הפנים  לביטחון  השר 
שאים אסטרטגיים, גלעד ארדן, נאם 
הטרור  נגד  למדיניות  המכון  בכנס 

במרכז הבינתחומי בהרצליה.
השר  התייחס  נאומו,  במהלך 
ארדן למאבק בהסתה תוך מתן דגש 
אפס  והפגנת  ברשת  ההסתה  על 
וגורמים  טרור  ארגוני  כלפי  סבלנות 

מסיתים.
הבינלאומית  הקהילה  "על 

לעבוד ביחד על מנת לגבש את הנו־
רמות והנהלים אשר יגדירו כיצד על 
החברות לפעול על מנת להסיר תכני 
ההסתה באופן יזום ובתגובה לפניות 

של גורמי אכיפת חוק".
לספר  יכול  ''אני  הוסיף,  ארדן 
האחרו־ החודשים  שבשלושת  לכם 
הע־ עם  בעניין  שיחות  קיימתי  נים 
מיתים שלי בארה"ב, קנדה, בריטניה 
והאיחוד האירופי, ויש מוכנות רבה 

לפעול".

לראשונה: חוק החרם 
יופעל נגד ארגון 
השמאל הקיצוני

שרת המשפטים אייילת שקד ושר האוצר משה כחלון 
החליטו כי חוק החרם יחול על ארגון השמאל הקיצוני 
'אמנסטי' ◆ החלת החוק תפגע קשות בתרומות לארגון

מ‡ רפי פרלטיין

בק־ שקרא  אמנסטי,  ארגון 
מוצרים  על  לחרם  בינלאומי  מפיין 
הגוף  להיות  יזכה  ושומרון,  מיהודה 
החרם.  חוק  יופעל  שעליו  הראשון 

כך פורסם ב'ישראל היום'.
כי  היא  ההחלטה  משמעות 
המעוניינים  פוטנציאליים,  תורמים 
אמנסטי  לארגון  כספים  להזרים 
יוכלו  לא  ישראל,  אינטרנשיונל 
בתרומה  כמקובל  מס  זיכוי  לקבל 
לכל ארגון מוכר, הפעלת חוק החרם, 
התרו־ בתזרים  קשה  פגיעה  תהווה 

מות לארגון.
שר  רשאי  החרם  חוק  פי  על 
האוצר, בהתייעצות עם שרת המ־
שפטים, להחליט לגבי מי שפרסם 

להטלת  פומבית  קריאה  ביודעין 
לגבי  או  ישראל  מדינת  על  חרם 
בחרם  להשתתף  שהתחייב  מי 
צי־ מוסד  בו  יראו  לא  כי  כאמור 
בורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס 
סעיף  הפעלת  משמעות  הכנסה. 
כח־ שמוביל  המהלך  במסגרת  זה, 
לא  לאמנסטי  שתורמים  היא  לון, 
דבר   - מס  בהטבות  לזכות  יוכלו 
התרומות  בהיקף  לפגוע  שצפוי 

שיקבל הארגון.
מאמנסטי נמסר בתגובה ליש־
מתייחסים  לא  כי "אנחנו  היום  ראל 
מצ־ אנחנו  להדלפות.  או  לשמועות 
שכזה,  חשוב  משפטי  שבנושא  פים 
פנייה  ישלח  האוצר  שמשרד  ראוי 
המקוב־ בהליכים  ומסודרת  רשמית 

לים, וכך גם תתקבל תגובתנו".

הרצוג: "מדינת ישראל מאסה בשחיתות – העם רוצה שינוי"
ח"כ הרצוג: "לאחרונה יש בצמרת השלטון יותר מדי חשודים בשחיתות" ◆ "כל הזמן שומעים על עוד חשוד ועוד נחקר ועוד פרשה, ועוד טעויות ועוד תקלות. אי 

אפשר לומר בוודאות שהם דואגים רק לענייני המדינה ולא לאינטרסים אישיים"

מ‡ רפי פרלטין
ראש האופוזיציה, ח"כ יצחק (בוז'י) 
המחנה  צמרת  את  אתמול  כינס  הרצוג, 
ציבור  אנשי  העבודה,  ומפלגת  הציוני 
כו־ הרמת  לטקס  המפלגה  פעילי  ומאות 

סית לקראת ראש השנה. 
בנאומו אמר הרצוג: "אני אומר לעצ־
מי תמיד: מה מייחד אותנו ממפלגת השלטון 
או מהממשלה? מה שמייחד אותנו זו הדאגה 

לגורל המדינה ולעתידה ולטובתה". 

ושו־ רדיו  פותח  "כשאתה  לדבריו, 
מע על עוד חשוד ועוד נחקר ועוד פרשה, 
יכול  לא  ואני  תקלות,  ועוד  טעויות  ועוד 
לענייני  רק  דואגים  שהם  בוודאות  לומר 
וזה  אישיים,  לאינטרסים  ולא  המדינה 

מבדל אותנו".
מפלגת  לוועידת  התייחס  הרצוג 
לב־ העבודה  מפלגת  ולהכנות  העבודה 
אני  מתומכיו  וביקש  הכלליות  חירות 
בהצעות  בוועידה  לתמוך  מכולם  מבקש 

צריך  הציבור  כי  המפלגה,  יו"ר  שיביא 
לא  ביחד,  לעבוד  יודעים  שאנחנו  לראות 
אלא  היום,  כל  רבים  לא  רגליים,  שמים 
מסתערים ומנצחים ומביאים את התקווה 

והחלום".
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ביטן מזהיר: "מי שיתמוך בליכודניקים 
החדשים - ייפגע בתוך המפלגה"

יו"ר הקואליציה דוד ביטן הזהיר את חברי הכנסת של הליכוד, כי מי שיתמוך בליכודניקים החדשים 
ייפגע ◆ "מי שמחפש קולות אצלם, לא יקבל את הקולות שלנו"

מ‡ רפי פרלטיין

יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן (הלי־
השר  שאמר  לדברים  בחריפות  הגיב  כוד) 
של  הצטרפותם  אפשרות  לגבי  הנגבי  צחי 
הליכוד,  למפלגת  החדשים  הליכודניקים 
ומזהיר את הנגבי כי מי שיתמוך בהם עלול 

להיפגע בתוך המפלגה.
לדברי ביטן בראיון לרשת ב', "כל מי 
שמחפש קולות אצל הליכודניקים החדשים 

לא יקבל קולות שלנו. שכל אחד יבחר מה 
לסדר  כך  על  נעבור  לא  אנחנו  מעדיף.  הוא 
היום. האידיאולוגיה היחידה שלהם זה לה־
פיל את הליכוד. זו לא אידיאולוגיה שמקו־
בלת עליי ולא על חברים שלי, ומי שתומך 
בזה אין לו מקום אצלנו, נקודה", אמר ביטן.
ביטן הוסיף כי הוא לא מבין את הלי־
שלהם  הבשורה  "מה  החדשים:  כודניקים 
בליכוד? יהודה גליק הוא הבשורה שלהם? 
וכבר  חודש  לפני  למפלגה  הצטרפו  אנשים 

הפכו להיות אנשי בגין. אנחנו 40 שנה בלי־
כוד, גדלנו על בגין ועזרנו לו במהפך. עכשיו 
מספיק  בגין?  זה  מי  לנו  ויסבירו  יבואו  הם 

כבר עם הדברים האלה".
ח"כ יהודה גליק, שנכח גם הוא אמש 
בכנס של הליכודניקים החדשים, הגיב לד־
בריו של יו"ר הקואליציה ואמר "אני מכבד 
להיות  שמח  ואני  ביטן  דוד  ח"כ  את  מאד 
עם  להסכים  לא  לי  מותר  שבה  במפלגה 

דבריו".

רה"מ בביקור בבנין הקהילה 
היהודית בארגנטינה

באירוע השתתפו כ-200 נציגי משפחות הנספים ◆ נתניהו: "יהדות ארגנטינה היא קהילה 
ותיקה, חמה ואנושית"

מ‡ „ו„ כהן

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו 
הקהילה  בניין   - האמי"א  בבניין  ביקרו 
היהודית בו אירע פיגוע בשנת 1994. ראש 
האמי"א  נשיא  עם  במקום  נפגש  הממשלה 

ועם נשיאי הארגונים היהודיים.
באירוע השתתפו כ-200 נציגי משפ־

חות הנספים והנפגעים. 
לא  לעולם  כי  אמר,  הממשלה  ראש 
לאחר  שנתיים  פה.  שאירע  מה  את  נשכח 
הפיגוע הנורא בבניין השגרירות פה בבואנו 
שוב  עכשיו,  משם  באנו   , ב - 1982  איירס 
עוצ־ וביתר  ארגנטינה  בבירת  הטרור  הכה 
מה. הזעזוע והכאב היו משותפים לכולנו גם 
ראינו  קילומטרים,  אלפי  ביננו  הפרידו  אם 
שמענו  נקרע,  ליבנו  הקשים,  המראות  את 
קי־ דמעה.  מחינו  וההרוגים,  הפצועים  על 
גורל  שותפות  והרגשנו  הדיווחים  את  בלנו 

עמוקה. 
טרור  מחוללת  איראן  היום  גם  כאז 
בכל רחבי תבל וגם לפני שני עשורים וחצי, 

הנפץ  פתיל  את  שהבעירה  זו  הייתה  איראן 
יזמה,  איראן  בארגנטינה.  פעמיים  שפגע 
תכננה וביצעה את הפיגועים הנוראיים בא־
מצעות השליח שלה, חיזבאללה. אני מודה 
על  ארגנטינה  ולשלטונות  מאקרי  לנשיא 

תום.  עד  האמת  בירור  את  למצות  נכונותם 
האחריות  את  איראן  על  להטיל  הזמן  הגיע 
המלאה באופן פומבי וסופי. הגיע הזמן לע־
שות צדק עם הקורבנות. הגיע הזמן להוקיע 

את הנאשמים. 

צילום: אבי אוחיון לע"מ / פלאש 90

שחקן הסתובב בגרמניה מחופש להיטלר 
ימ״ש והופתע מהאהדה שקיבל

השחקן בעצמו היה בהלם מתגובות התושבים ◆ אנשים ביקשו ממנו שיחזיר את מחנות הריכוז

מ‡: יר‡ל לבי‡
שוב:  מתגלה  גרמניה  של  האפל  הצד 
בגרמ־ הסתובב  מסוקי  אוליבר  השחקן 
היטלר  המרצחים  אשף  של  בתחפושת  ניה 

ימ"ש, ולא האמין לאהדה שקיבל. 
השחקן מגלם את דמותו של רב המ־
על  סאטירי  בסרט  ימ״ש,  היטלר  רצחים 
עצר  הוא  לצילומים  בדרך  הצורר,  של  חייו 
בתח־ ברחוב  יסתובב  אם  יקרה  מה  לראות 

פושת.
מתגובת  בהלם  היה  בעצמו  השחקן 

לא האמין שאנשים ירגישו  הוא  התושבים, 
כל כך בנוח לשתף ולספר לו כיצד אוהדים 

את הצורר הרשע.
איך  מספר  להיטלר  המחופש  השחקן 
מחנות  את  שיחזיר  בפניו  התחננו  אנשים 
הקיצוניות  זרעי  את  בפניו  והציבו  הריכוז, 
הימנית המתפשטת ברחובות גרמניה. חלק 
תיעודי  צילום  כוללות  בתסריט  מהסצנות 
אור  השופכות  גרמניה  ברחובות  שצולמו 
בעייתי על מתחים ותמיכה הולכות וגוברת 

לימין קיצוני.

כותב  הסיפור  את  שהעלה  הגרדיאן' 
השחקן,  את  מכל  שהחרידה  שהתגובה 
הרגיש  ברנדנבורג  לשער  הגיע  כשהוא 
שהוא מתקבל על ידי ההמון כמו 'כוכב מצ־
ליח'. "אנשים התקבצו סביבי ורצו להצטלם 
איתי", הוא אמר, "אנשים מבוגרים שהתק־

בצו סביבי החלו לשפוך את לבם אלי".
החיוך  קיצוניות.  דעות  הביעו  "רובם 
צעקה,  אחת  גברת  כאשר  פניי  על  עלה 
היטלר  שאני  בטענה  אותי,  להכות  וניסתה 

מזויף, עם שפם קטן מודבק".

רובוט יחליף אנשי 
פרסום תמורת 2.99 דולר
הדבר הבא שעלול לשבור את עלויות ענף הפרסום ◆ 

מציע שירות בכל שעה וללא עיכובי המתנה

מ‡: יר‡ל לבי‡

מסו־ בישראל  שפותח  רובוט 
בצורה יצירתית, למתג  גל "לחשוב" 
ולהפיק חומר פרסומי לעסקים ואר־

גונים.
הטכנולוגיה של חברת 'טיילור 
בודקת   (Tailor Brands) ברנדס' 
את אופי הפעילות של העסק והעד־
פותיו של מזמין העבודה. תוך פחות 
סדרת  מייצר   הרובוט  דקות  מחמש 
לבחירה.  ומיתוגים  ללוגו  אפשרויות 
כל התהליך העיצוב הוא חינמי וניתן 
לבקש מהרובוט לייצר כמה מיתוגים 

ללא הגבלה לפני שלב הרכישה.
העסק  את  ללוות  יכול  הרובוט 
מג־ פרסומי  חומר  להפיק  ולהמשיך 

אוטומטי  באופן  ברשת,  לפרסום  וון 
על בסיס שבועי לפי אותו קו מיתוגי 
שנבחר. לחבר ספר מותג המספר על 
הרעיון העומד מאחורי המותג שהוא 
מטפל בו, לייצר מצגות, כרטיסי בי־
או  שיווק  בסוכן  צורך  ללא  זאת  קור 

מומחה מיתוג אנושי.
מנכ״ל  סער,  יהלי  לדברי 
יכול  והרובוט  מאחר  ברנדס,  טיילור 
לקוחות  למילוני  גלובלי  מענה  לתת 
ענף  עלויות  את  שובר  הוא  במקביל 
ועש־ באלפי  המתומחרים  הפרסום 
שרותים  ומציע  דולרים  אלפי  רות 
משרות  בשונה  דולר.   2.99 מ-  החל 
ומציע  ליין  און  זמין  הרובוט  אנושי 
שירות בכל שעה וללא עיכובים של 

המתנה לתיאום פגישה.

הוחרמו ביצים שהוחתמו 
בחותמת מזוייפת

360 ביצים הוחרמו בבני ברק ◆ הוטרינר העירוני קבע כי 
הביצים אינן ראויות למאכל 

מ‡ „ו„ כהן

למכירה  שהוצעו  ביצים    360
שהוחתמו  לאחר  השבוע  הוחרמו 

בחותמת מזוייפת ולא עברו בדיקה.
את  בדק  העירוני  הווטרינר 
עו־ אינן  הביצים  כי  וקבע  הסחורה 
להמשך  הוחרמו  והם  בתנאים  מדות 

בדיקה. 
 צילום: דוברות המשטרה
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בניגוד לעמדת המערב:

טורקיה הודיעה על חתימת הסכם 
לרכישת מערכת S-400 מרוסיה

מערכת S-400 יכולה להתמודד עם 80 הפלות בו זמנית ◆ המערכת הרוסית המתקדמת מכסה טווח 
של כארבע מאות קילומטרים

מ‡ יוסף יˆח˜י
מדינות המערב ונאט"ו התנגדו, אולם 
טורקיה החליטה אתמול כן לרכוש את מע־
בע־  S-400 הרוסית  האווירית  ההגנה  רכת 

לות של כ-2.5 מיליארד דולרים.
לעמדה  בניגוד  הוא  הטורקי  הצעד 
החברות  על  לפיה  נאט"ו,  של  המסורתית 

לרכוש  אטלנטית  הצפון  הצבאית  בברית 
עס־ לקיים  ולא  בלבד,  מזו  זו  נשק  מערכות 
קאות נשק שכאלו עם מדינות שאינן חברות 
לקניית  הסיבה  הטורקים,  לטענת  בברית. 
שמדינות  בכך  נעוצה  דווקא  מרוסיה  הנשק 
המערב דורשות סכומי עתק עבור מערכות 
ארדואן,  לדברי  אחרות.  או  כאלו  צבאיות 

מדינות המערב דרשו מטורקיה סכומי כסף 
לטור־ ולכן  מל"טים,  רכישת  עבור  עצומים 
קיה לא נותרה ברירה אלא לרכוש את התו־

צרת הרוסית הזולה יחסית.
מטוסים  ליירט  יכולה   S-400-ה
ממרחק של 400 ק"מ ובעלת יכולת להתמו־

דד עם 80 מטרות צבאיות בו זמנית.

לכותב שלום רב !

ן  ל ה ל
 , י ת ו מ ש ר ת ה
בכתב היד ניכרים 
יכולות חשיבתיות 
ותפקודיות טובות 
מסתגל  הינך   ,
את  ומתאים 
לסביבה  עצמך 
להימצא  נהנה   ,
ושואף  בפעילות 
להישגים  להגיע 

ולהרשים.

אתה  חשיבה: 
ביכולת  מאופיין 
גבוהה,  חשיבה 
חשיבה  הכוללת 
ע"י  מופשטת 
 . והבנה  ניתוח 
בריכוז  ניחן  אתה 
טוב.  וזיכרון 
גמישות  בך  יש 
עם  חשיבתית 
ויצירתיות,  דמיון 

אך עם זאת אתה ריאלי ומעשי וכך יכול להוציא את רעיונותיך מהכוח 
אל הפועל.

חברה: אתה אוהב חברה, שואף לקשר ומעוניין בתחושת שייכות 
למסגרת חברתית . יש לך צורך להרגיש כמו כולם אך עם זה חשוב לך 
לבלוט ולהוכיח את עצמך. אתה יוצר קשרים במהירות , בעל כושר 

הסתגלות , אמפטיות ופתיחות לחברה.

בעל  עקשנות.  לצד  גמישות  בך  יש   , עצמית  שליטה  בעל  רגש: 
לפעמים  סביבו.  הנמצא  את  ולהרגיש  לקבל  הכלה  ויכולת  חם  רגש 
תלותי ב"מה יגידו" וזקוק לתגובות חיוביות יותר פידבקים ומחמאות 

שיחזירו לך את הדמוי העצמי החיובי.

יישום: בעל יוזמה, מעוף ויצירתי יחד עם יכולת קבלת החלטות 
בעל  אתה  המקוריים.  רעיונותיך  למימוש  בסיס  שזהו  מעשיות, 
עבודה  בלחץ  לעמוד  מסוגל  ואף  ומרץ,  רצון  כוח  יוזמה,  שאיפות, 
בלחץ  לעמוד  יכול  ואף  טובה,  התארגנותך  עשייתך,  מהירות  בזכות 

בינאישי ע"י דיבור נעים עם תקיפות גמישה. 

ואף  עמוקה  חשיבה  כמו  מצוינים  בכישורים  ניחנת  לסיכום: 
יוזם  הבנתך.  את  המחדדת  אינטואיציה  עם  דמיון  מעוף  יצירתית, 
כושר מילולי  ובעל  בקלות  ומתקשר  הליכות  ונעים  חברותי  ומעשי, 
מפותח. תכונות אלו מתאימים מאד לעוסקים במקצועות הנפש כמו 
הרגשיות   התנודות  ומאידך  ועוד...  גרפולוגיה  יעוץ,  פסיכולוגיה, 
הניכרות בכתב ידך, משפיעות על הדימוי העצמי, ומצבי הרוח, לכן 
בהתאם.  עצמך  את  להגשים  מצליח  אינך  הברוכים  כישוריך  למרות 
להשתחרר  בריא,  עצמי  דימוי  בניית  על  לעבוד  היא  המלצתי  כן  על 
ולהגיע  יכולתך  את  לממש  תוכל  וכך  החברה,  בתגובות  מהתלות 

להישגים מרשימים

בהצלחה גדולה !

שירותי גרפולוגיה "נתיבי הנפש"
אבחונים * הכוונה מקצועית * סדנאות * קורסים

אליעזר פוקס – 0527626089
בר אילן 35 בני ברק - פקס – 15336164117

aaf1357@gmail.com מייל
תנאי שליחה כתיבה – כתיבה ספונטאנית לא העתקה על דף 

  A4 חלק
עם עט כדורי, לפחות 15 שורות וחתימה, גיל הכותב ויד 

הכותב
לצרף ציורי עץ – דמות אדם – ציור בית – ומבחן וארטג

להורדת מסמך למילוי לחץ כאן

טור ‚רפולו‚יה  // 
מ‚י ‡ליעזר פו˜ס פסיכו-‚רפולו‚ מוסמך
"ומיל"‚רפולו‚יה יי ר‡לימטעם ה‡‚ו„ה הי

mailto:7148050@gmail.com?subject=3&bcc=zr109910@gmail.com
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מסתמן: לא יהיה מחסור בעופות לקראת החגים
לדברי ארגון מגדלי עופות: "אין מקום להיסטריה" ◆ במקרה של מחסור נקודתי יש מלאי מספיק של עוף קפוא

מ‡: יר‡ל לבי‡
לייצר  מקום  אין  רווחה:  אנחת 
היסטריה סביב אספקת העופות הטריים 
ארגון  מזכיר  אומר  כך  החגים,  לקראת 
מגדלי עופות, מוטי אלקבץ. "אנו עושים 

ויתכן  הצריכה  מלוא  את  לספק  מאמץ 
במידה  בעוף.  מחסור  כלל  יהיה  שלא 
ויוצר במקומות מסוימים מחסור נקודתי 
בעוף  הצריכה  את  להשלים  תמיד  ניתן 

קפוא שמצוי בשפע.

יותר  בעופות,  מלאים  הלולים 
הבק־ צוואר  אלקבץ.  אומר  מהביקוש, 
יכו־ שאינן  במשחטות  הוא  שלנו  בוק 
ביום,  עופות  ממיליון  ביותר  לטפל  לות 
משמרות,  שתי  של  מלאה  בעבודה  גם 

הוטרינריות  הדרישות  בשל  השאר  בין 
מערי־ אנו  המחמירות.  והבריאותיות 
נצליח  ומתואמת  נכונה  שבעבודה  כים 
לספק את הצריכה הגדלה לקראת ראש 

השנה".

חשש לחתיכות 
גומי ב"פצפוצי 
אורז מלא" של 

תירפז
מחשש לבריאות הלקוחות, 

מתבקשים לא לצרוך מוצר זה 
◆ מי שמחזיק במוצר שיפנה 

לשירות הלקוחות

מ‡: יר‡ל לבי‡
חברת תירפז מודיעה ללקוחותיה כי 
האורז  באריזות  גומי  לחתיכות  חשש  יש 

מלא ויש להיזהר מלצרוך אותם.
"פצפוצי  המוצר  לצרכני  בהודעה 
לקהל  מודיעה  החברה  נמסר:  מלא"  אורז 
לקוחותיה כי קיים חשש להימצאות חתי־
מאוד  קטן  במספר  אדום  בצבע  גומי  כת 
מלא  אורז  "פיצפוצי  המוצר  אריזות  של 
במ־  7290008989602 ברקוד   ,"B&D
חברת  ידי  על  המיוצרת  גרם,   450 שקל 
תירפז בע"מ ומשווקת על ידי חברת בטר 
משנה  מתוך  ומבקשת,  בע"מ  דיפרנט  אנד 
הנ"ל  המוצר  את  לצרוך  שלא  זהירות, 
מתאריכי עדיף להשתמש לפני 28/06/18 

ו – 29/06/18.
מתוך אחריות לבטיחות המוצר ללא 
פשרות תירפז פועלת לאיסוף המוצר מה־
תאריכים הנ"ל מהמדפים ומבקשת מקהל 
המוצר  את  ברשותם  המחזיקים  הלקוחות 
"פיצפוצי אורז מלא" מתאריכים אלה לפ־

נות לשירות לקוחות 02-5355137

הצע"ח לפיצוי 
מי שנפגע 

מארגוני החרם
יו"ר ועדת הכנסת מתכוין 
לקדם הצעת חוק שתקבע 

תשלום של סכומים גבוהים 
בתביעות אזרחיות של מי 

שנפגע מהחרם ◆ קיש: "העם 
בחר אותנו לשלטון ואנו נעשה 

את דברו"

מ‡ רפי פרלטיין
מתמה־ לא  נלחמים,   BDS-ב"
הכנסת  ועדת  יו"ר  אתמול  אומר  מהים", 
כי  סיפר,   קיש  מהליכוד.  קיש  יואב  ח"כ 
החוק  הצעת  את  אקדם  הקרוב  "במושב 
שקו־ הפנים,  לבטחון  השר  בתמיכת  שלי, 
בעת תשלום של סכומים גבוהים בתביעות 

אזרחיות של מי שנפגע מהחרם".
הכרחי,  הוא  זה  "תיקון  קיש,  לדברי 
"השי־ עם  הסעיף  את  פסל  שבג"ץ  לאחר 

ניים" בחוק שעבר.
ולמרות  חשוב  חוק  הוא  החרם  חוק 
לממשלה  לסייע  נחוש  אני  בג"צ  פסילת 
שיוכל  כך  אותו  ולתקן  באמת  למשול 

להיות אפקטיבי".
יו"ר ועדת הכנסת הוסיף, "העם בחר 
לא  דברו -  את  נעשה  ואנו  לשלטון  אותנו 
במדינת  תושבים  על  לחרם  קריאות  יהיו 

ישראל ללא השלכות".

https://goo.gl/WpUJFV
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קלינטון: "עדיין לא התאוששתי 
מההפסד בבחירות"

קלינטון טענה כי היתה זו טעות שלא לתקוף ישירות את ראש ה-FBA במהלך הקמפיין לנשיאות ◆ 
לדבריה, בין טראמפ לרוסיה יש יחסים כלכליים שהשליכו על יחס הקרמלין לבחירות בארה"ב

מ‡ יוסף יˆח˜י
לנ־ לשעבר  הדמוקרטית  המועמדת 
שיאות, הילארי קלינטון, פתחה בימים האח־
במטרה  תקשורתיים  ראיונות  ברצף  רונים 
בהתמו־ שעוסק  החדש  ספרה  את  לקדם 
טרם  היצרים,  ורוויית  האמוציונלית  דדותה 
מערכת הבחירות האחרונה לנשיאות ארה"ב.
שנ־ הראיונות  במהלך  שבה  קלינטון 
התערבה  רוסיה  לפיו  המסר  על  עמה  ערכו 

קשות  ופגעה  בארה"ב,  הפנימיות  בבחירות 
שער־ בראיון  בנשיאות.  לזכות  בסיכוייה 
 USAהנפוץ האמריקאי  העיתון  עם  כה 
החדש,  ספרה  צאת  לקראת    TODAY
שרוסיה  לכך  ההוכחה  כי  קלינטון  אמרה 
היא  טראמפ  של  בבחירתו  מעוניינת  היתה 
אך  שנחשפו  הכלכליים  היחסים  עובדת 
לאחרונה בין תאגיד טראמפ לממשל הרוסי.
טעויות  נעשו  כי  הודתה  אף  קלינטון 

אחד  על  לנשיאות.  הדמוקרטי  בקמפיין 
מהם הצביעה במהלך הראיון, והוא נגע לה־
 FBI-ה לראש  הדמוקרטי  המטה  תייחסות 
הבחירות  טרם  שהודיע  קומי,  ג'יימס  דאז, 
כי בכוונתו לפתוח מחדש את תיק החקירה 
נגד קלינטון. קלינטון חשפה כי בקרב צוות 
קומי  את  לתקוף  האם  ויכוח  היה  הקמפיין 
שלא  טעות  זו  היתה  שני,  ובמבט  ישירות, 

לתקוף אותו. 

מצרים: כעשרים חיילים נהרגו במתקפת 
פתע של דאע"ש בסיני

חמאס גינה את הפיגוע ◆ גם ברשות הפלסטינית גינו

מ‡ יוסף יˆח˜י
ארגון דאע"ש סיני תקף אתמול בעו־
הצבא  של  ה-16  הגדוד  כוחות  את  צמה 
המצרי באזור רפיח, והרג לפחות 18 חיילים 
מצריים במתקפת פתע משולבת על הכביש 
אל- הגדולה  לעיר  אל-קנטרה  מחוז  שבין 

עריש שבצפון סיני.
מטען  פיצוץ  עם  החלה  המתקפה 
של  הראשון  רכב  לחלוטין  שהשמיד  נפץ, 

שנסעו  החיילים  לארבעת  המצרי.  הכוח 
ברכב לא נותרו סיכויים והם נהרגו במקום. 
דאע"ש  לוחמי  פתחו  העז  הפיצוץ  לאחר 
כו־ חיילים.   14 עוד  וחיסלו  מהמארב  בירי 
המצרית  השיירה  של  האחורי  הכוח  חות 
התעשתו והגיבו למחבלים בירי, שהרג את 
תקשורת  כלי  לפי  כך  הג'יהאדיסטים,  רוב 

במצרים.
ארגון  של  הידיעות  סוכנות  לטענת 

המ־ המשוריינים  כמות  "אעמק",  דאע"ש, 
צריים שהושמדה גבוהה יותר והיא עומדת 
שהושמדו  משוריינים  ארבעה  לפחות  על 
בהישג  מדובר  הטרור  ארגון  עבור  כליל. 
להציג  נוספת  והזדמנות  מאוד  משמעותי 

הצלחות בלחימה מול מצריים.
בחמאס וברשות מיהרו להגיב ולגנות 
את הפיגוע. חמאס יצא מגדרו ואף טען כי 

כל הפוגע בצבא המצרי אינו אלא כופר.

קנצלרית גרמניה קוראת להסכם עם 
צפון קוריאה ב"סגנון ההסכם עם איראן"

מרקל, בניגוד לישראל, רואה בהסכם הגרעין עם איראן הצלחה מסחררת ◆ דבריה מקבילים 
למאמץ המחודש שמשקיעים באירופה לעקוף את שאר המעצמות ולהפוך למתווכות העיקריות 

במשבר הצפון קוריאני

מ‡ יוסף יˆח˜י
בין  בהסכם  רואים  שבישראל  אף  על 
המעצמות לאיראן אסון וטעות אסטרטגית 
מהמעלה הראשונה, במערב רבים רואים בו 
האיראנים  את  שהביאה  מסחררת  הצלחה 
לחדול למשך עשור מקידום תכנית הגרעין 

קנ־ היא  כזו  האיסלאמית.  הרפובליקה  של 
צלרית גרמניה אנגלה מרקל, שאף הצהירה 
עם  ההסכם  במודל  רואה  היא  כי  שלשום 
איראן בסיס להחלת הסכם דומה עם מדינה 

סוררת נוספת, קוריאה הצפונית.
במקביל  מגיעים  מרקל  של  דבריה 

מעורבותו  את  להגביר  האירופי  לניסיון 
בחצי האי קוריאה ובמשבר המתמשך המת־
האח־ בתקופה  הזכירו  באירופה  שם.  חולל 
רונה כי להם, בשונה מארה"ב, יש נציגויות 
וקשר  הצפונית,  בקוריאה  דיפלומטיות 

קרוב יותר עם ההנהגה במדינה המבודדת.

הפרלמנט העיראקי דחה ברוב עצום את 
תכנית הכורדים לקיים משאל עם על עצמאות
מנהיג עיראק הצהיר כי יעשה הכל כדי למנוע את חלוקתה של עיראק ◆ הכורדים הבהירו כי משאל 

העם יתקיים כמתוכנן

מ‡ יוסף יˆח˜י

לעיראק  הכורדית  ההנהגה  בין  הקרב 
הכורדים  ובעוד  ההכרעה,  לשעת  מתקרב 
בקרוב,  כבר  עם  משאל  לקיים  מתכוונים 
את  מסתירה  שלא  העיראקית,  ההנהגה 
חוסר שביעות רצונה מכוונת הכורדים לפלג 

עצמם משטחי עיראק, הביאה אתמול להצ־
בעה בפרלמנט את תכנית משאל העם הכו־
בפרלמנט  המחוקקים  מרבית  כצפוי,  רדים. 
משאל  לקיים  הכורדים  כוונת  נגד  הצביעו 

עם על עצמאותם.
לתק־ הודעה  לשגר  מיהרו  הכורדים 
ולפיה  בבגדד,  ההצבעה  תום  לאחר  שורת 

תכתיביה  את  לקבל  כוונה  כל  אין  לכורדים 
של בגדד בדרכם לעצמאות.

חיידר  עיראק  נשיא  שערך  בראיון 
קיום  מהשלכות  הזהיר  הוא  אל-עבאדי 
משאל העם הכורדי, ואף הצהיר כי בכוונתו 
האמ־ בכל  עיראק  של  אחדותה  על  לשמור 

צעים הדרושים.

בשל החשש 
ממהגרים: אזרחי 

נורבגיה בחרו 
במפלגת הימין

מנהיגת הימין הבטיחה להמשיך ולמנוע הגירה למדינה 
◆ כמו כן, השמרנים הצהירו על כוונתם לצמצם מיסים

מ‡ יוסף יˆח˜י

בנור־ השמרנית  המפלגה 
מפלגת  את  אתמול  הביסה  בגיה 
במדינה  שנערכו  בבחירות  השמאל 
בכך  השלטון.  למפלגת  שוב  והפכה 
הימנית  השלטון  מפלגת  הצליחה 
לראשונה  כאשר  היסטוריה  לעשות 
הנורדית  המדינה  של  בהיסטוריה 
מפלגת  פעמיים  נבחרה  העשירה 

ימין לשלטון.
של  המוחץ  לניצחון  הסיבה 
ארנה  בראשות  השמרנים  מפלגת 
שפ־ ההגירה  בגלי  נעוצה  סולברג, 

ולא  כולה  אירופה  ישבת  את  קדו 
פסחו גם על נורבגיה. במהלך מסע 
כי  סולברג  הבטיחה  שלה  הבחירות 
נגד  העיקשת  במדיניותה  תמשיך 
המדינה,  לתחומי  מהגרים  הגעת 
המדינה  לאזרחי  הבטיחה  ובנוסף 
להמשיך בתוכניתה לקיצוץ המיסים 
ובכך לסייע לנסיקת המשק הנורבגי 

כולו.
שנהנתה  הלייבור,  מפלגת 
מסקרים  הבחירות  מערכת  במהלך 
צמודים מאוד שהביאו למחשבה כי 
יתרחש מהפך שלטוני במדינה, נא־
לצה להודות אתמול שוב בתבוסתה.
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זעם בתל ציון - בוטל מסלול האוטובוס 
הישיר לירושלים

ללא כל הודעה וללא כל התראה ◆ בעקבות כך הדבר גורם נזק ועגמת נפש לאברכים וילדים

מ‡: יר‡ל לבי‡

ותמוהה  שרירותית  החלטה  בעקבות 
של לשכת ראש מועצה אזורית מטה בנימין 
אבי רואה, בוטל המסלול היחיד שלוקח את 

תושבי תל ציון ישירות לירושלים.
שהותאם  ייחודי  קו  היה   144 קו 
החר־ הישוב  תושבי  למען  במיוחד  והוקם 
די תל ציון, ובמשך כחמש שנים היה מסיע 
מאות מהתושבים מידי יום מתל ציון ישי־

הקו  של  הייחודי  המסלול  לירושלים.  רות 
בוטל, ללא כל הודעה וללא כל התראה.

לי־ ציון  מתל  ישיר  כקו  שהחל  הקו 
רושלים שירת את בנות הסמינרים, אברכי 
לע־ הממהרות  האברכים  ונשות  הכוללים, 
בודה בשעות הבוקר ובכך חסך כ-18 דקות 
נסיעה מיותרות ביישובי הסביבה. בעקבות 
מאחרות  הילדות  הייחודי,  המסלול  ביטול 
נאלצים  הקטנים  והילדים  הספר  לבתי 
מו־ לירושלים  הנוסעים  מההורים  להיפרד 

קדם בבוקר.
מסר:  ציון  תל  תושב  גבאי  מתתיהו 
"תושבי תל ציון התעוררו למציאות חדשה 
בי־ לעבודתם  יום  מידי  הנוסעים  ומאות 
הסמינרים,  בנות  התתי"ם,  ילדי  רושלים, 
חולים הזקוקים לצאת למרפאות, קשישים 
וצעירים נאלצים החל מהבוקר לנסוע עוד 
כ-18 דקות נוספות דרך רחובות והתחנות 
בכוכב יעקב בעקבות ביטול הנסיעה הישי־

רה לירושלים".

משרד הבריאות מזהיר מפני שימוש 
בתמרוקי ספירולינה ו"הייר קוסמטיקס"
הם נמצאו מיוצרים בבית פרטי בקרית טבעון ◆ ייצורם נעשה שלא על פי הדרישות של משרד הבריאות.

מ‡: יר‡ל לבי‡

הציבור  את  מזהיר  הבריאות  משרד 
מפני רכישה ושימוש בתמרוקים המיוצרים 
ידה  על  ומשווקים  "ספירולינה".  ידי  על 

ללא רישיון משרד הבריאות.
נאמר:  המשרד  שפרסם  בהודעה 
הב־ לשכת  של  אכיפה  פעולות  "במסגרת 
תמ־ ושווקו  יוצרו  כי  נמצא  חיפה  ריאות 

רוקים תוצרת ספירולינה מתוך בית פרטי 
ללא  טבעון  בקרית  הנשיא   יהודה  ברחוב 

אישור משרד הבריאות.
הציבור מתבקש שלא לעשות שימוש 
אינם  ואיכותם  שהרכבם  הנ"ל  במוצרים 
ידועים וכי ייצורם נעשה שלא על פי הד־

רישות של משרד הבריאות.
כמו"כ משרד הבריאות מודיע כי נמ־
צאו מוצרים של חברת "הייר קוסמטיקס" 

הבריאות  משרד  רישיון  ללא  המשווקים 
בניגוד לחוק "הובא לידיעתנו כי המוצרים 
הבאים המשווקים על ידי חברת הייר קוס־

מטיקס נמכרים ללא רשיון".
הבריאות  משרד  באתר  לבדוק  ניתן 
רי־ של  קיומם  את  התמרוקים  במאגר 
השימוש  מטרת  ואת  לתמרוקים  שיונות 
המאושרת. אין להשתמש בתמרוקים שלא 

קיבלו רישיון משרד הבריאות.

החברות הישראליות כובשות את סין: 

טריליון דולר סיניים מחפשים השקעה 
בטכנולוגיות חדשניות בתחום הסביבה

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "זו הזדמנות אדירה שתקפיץ את הכלכלה הישראלית בכמה 
דרגות" ◆ עוד הוסיף: "אפשר להפוך את ישראל למעצמה בתחום הטכנולוגיות הסביבתיות ממש 

כפי שהצלחנו לעשות זאת בתחום ההייטק"

מ‡ „ו„ כהן
מבי־ (ג')  אתמול  חזר  אלקין  השר 
חב־ משלחת  עם  יחד  בסין,  מקצועי  קור 
על-ידי  שאורגנה  ישראליות  קלינטק  רות 
חוץ  סחר  מנהל  הסביבה,  להגנת  המשרד 
הח־ ורשות  היצוא  מכון  הכלכלה,  במשרד 
דשנות, על מנת לקדם שיתופי פעולה בין 
חברות ישראליות המתמחות בטכנולוגיות 
חדשניות בנושא הגנת הסביבה עם חברות 
טכנו־ בתחום  להשקיע  המחפשות  סיניות 

לוגיות סביבתיות.
לביקורו  ישיר  המשך  היא  המשלחת 
של רה"מ בנימין נתניהו בסין בחודש מארס 
האחרון, שם הוכרזו מספר שיתופי פעולה 
מהחשובים  אחד  כאשר  לישראל,  סין  בין 
שהסי־ תחום  הסביבה,  להגנת  נוגע  שבהם 

נים מתעניינים בו רבות ומתכננים להשקיע 
בו סכומים משמעותיים בשנים הקרובות - 

כטריליון דולר.
יהיה  הדגש  כי  הוסכם,  ביקור  באותו 
המ־ סביבתיות.  חדשניות  טכנולוגיות  על 
שלחת שיצאה השבוע כללה נציגי חברות 
עם  להיפגש  על-מנת  שבאו  ישראליות 
כ-160 חברות סיניות במהלך שני סמינרים 

עסקיים בבייג'ינג ובנאנג'ינג. 
סכומי  עם  אדירה  בהזדמנות  מדובר 
השקעות שיכולים לסייע למשק הישראלי 
הס־ במהלך  וכבר  ביותר,  דרמטית  בצורה 
מינר נוצרו הסכמים ראשוניים בין החברות 

ישראליות וסיניות.
בין היתר, נפגש השר אלקין עם נצי־
שמתכוונת  ירוקה",  לטכנולוגיה  "הבנק  גי 

דולר  מיליון  כ-520  של  סכום  להשקיע 
בשנג־ ופועלת  סביבתיות  בטכנולוגיות 
להקמת  האפשרות  נדונה  במפגש  חאי. 
פלטפורמה  שישמש  ישראלי-סיני,  מרכז 
בתחום  ישראליות  טכנולוגיות  להטמעת 

הקלינטק בסין.
שר  עם  אלקין  השר  נפגש  בנוסף, 
הגנת הסביבה הסיני, ונחתמה תכנית תלת־
המשרדים,  בין  פעולה  לשיתוף  שנתית 
כאשר בין השאר נקבע כי ברבעון הראשון 
על  סינית  עבודה  קבוצת  תגיע   2018 של 
מנת להכיר מקרוב את הטכנולוגיות החד־
שניות בתחום הסביבה וללמוד על מערכת 

הרגולציה בנושא. 
כמו כן, סוכם כי השר להגנת הסביבה 

הסיני יבקר בירושלים.

מטלטל: הזיכרון 
האחרון של גיל-עד 

שאער הי"ד
היומן של הקדוש נמצא כשהוא מפוייח ודפיו שרופים ◆ 

אמו: "זה נס עצום. היומן הזה יכול היה להיזרק לפח"

מ‡: יר‡ל לבי‡
לפני למעלה משלוש שנים איר־
שזעזעה  הנערים  שלושת  חטיפת  עה 

את כל העולם היהודי. 
שנחטף  לאחר  חודשים  כעשרה 
ואייל  פרנקל  נפתלי  עם  יחד  ונרצח, 
הנער  של  משפחתו  אל  הגיעה  יפרח, 
מבנם:  האחרון  הזכרון  שאער  גיל-עד 
במכונית שבה נחטפו שלושת הנערים 
וככל הנראה גם נרצחו בה, נמצא יומנו 
של גיל-עד שנכתב בחודשים האחרו־
נים לחייו. היומן, שנכתב בכתב ידו של 
ודפיו  מפוייח  כשהוא  נמצא  גיל-עד 

שרופים בקצוות.
ובו  שיו"ל  בספר  כתבה  אמו 
היומן, "כשהרכב נשרף, הגיעו למקום 
של  שוטרים  וגם  יהודים  שוטרים  גם 
אסף  אחד  וכל  הפלסטינית,  המשטרה 

מה שמצא באזור", מספרת שאער. "זה 
נס עצום. היומן הזה יכול היה להיזרק 
המשטרה  שחוקרי  אחרי  שעות  לפח. 

הלכו לא הפסקתי לרעוד".
היומן:  מתוך  נבחר  קטע  להלן 
חזן  עליתי  שעבר  ב(יום)שני  "בדיוק 
שחרית  ומנחה.  בשחרית  בישיבה 
ביותר  החזקות  התפילות  אחת  היתה 
לשמש  התפילה  לפני  התכוננתי  שלי. 
כשליח שהתפילות יעברו מהציבור אל 
הקב"ה דרכי. השתדלתי לכוון ולטהר 
מדהים.  והרגשתי  שלי  התפילה  את 
אני מתפלל שעוד הרבה תפילות שלי 
שאני  החלטתי  היום  אבל  כאלה.  יהיו 
לי־ בעב(ירות),  ליפול  ליפול.  מפסיק 
פול לייאוש. אני לא נותן לזה להשת־
בעזרת  להצליח.  מקווה  אני  עליי.  לט 

הקב"ה".

הכבאים מחריפים 
את מאבקם

בגלל ההתעלמות מפניות העובדים להסדיר את 
הנושאים שבמחלוקת ◆ יו"ר ארגון הכבאים שלח מכתב 

חריף לנציב הכבאות

מ‡: יר‡ל לבי‡ ו„ו„ כהן

ברא־ הארצי,  הכבאים  ארגון 
הצעדים  את  יחריף  אנקורי,  אבי  שות 
העבודה  סכסוך  במסגרת  הארגוניים, 
הס־ יו"ר  הודיע  כך  ברשות,  שהוכרז 
לנציב  דוד  בר  ארנון  המעו"ף  תדרות 

הכבאות, רב טפסר דדי שמחי.
ביקו־ במכתבו  מותח  דוד  בר 
הנה־ של  ההתנהלות  על  חריפה  רת 
כך  על  דגש  הסבת  תוך  הרשות,  לת 
נציב  של  השיטתית  שההתעלמות 
העו־ נציגות  של  מפניותיה  הכבאות 
הנושאים  את  להסדיר  בניסיון  בדים 
שבמחלוקת, דרדרה את מערכת יחסי 

העבודה לקריסה.
במסגרת החרפת הצעדים האר־
פעילויות  בהדרגה  תופסקנה  גוניים, 
אימונים  בתרגילים,  ההשתתפות  כמו 
והנפקת  לאבטחות  יציאה  והדרכות, 
הצ־ בהמשך,  הצפון.  במחוז   ,4 טפסי 
נוס־ למחוזות  להתרחב  צפויים  עדים 
פים. יודגש כי כל הפעילות המבצעית 
השגרתית תתנהל כסדרה. בר דוד ציין 

כי הוא מקווה כי "מערכת יחסי העבו־
דה תעלה על מסלול של שיתוף פעולה 

והידברות". 
תיק  מחזיק  אדר,  אסף  עו"ד 
הצטרף  המעו"ף,  בהסתדרות  הכבאים 
"האחריות  כי:  והוסיף  דוד  בר  לדברי 
הר־ הנהלת  של  כתפיה  על  שמוטלת 
שות הארצית לכבאות והצלה, מחייבת 
גודל  את  להבין  הרשות  קברניטי  את 
את  למנוע  מנת  על  ולהתעשת  השעה 

העמקת המשבר".
"צר  הכבאות:  נציבות  תגובת   
לפגיעה  יד  נותנת  שההסתדרות  לנו 

בבטיחות האזרחים.
פגי־ נקבעה  שבוע  לפני  כבר 
כל  את  לפתור  כדי  הצדדים  בין  שה 
מו״מ.  צוותי  גובשו  ואף  המחלוקות 
פתיר. הניסיון  הכל  הנציבות  מבחינת 
נציבות  ועל  הציבור  על  אימים  להלך 

הכבאות וההצלה לא יצלח.
אנו שבים וקוראים לקיים משא 
לו־ למען  המחלוקות  כל  לליבון  ומתן 
מדינת  ואזרחי  העובדים  האש,  חמי 

ישראל".

https://goo.gl/WpUJFV
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"התקרית האנטישמית בצרפת - בגלל 
גל ההגירה האיסלאמי באירופה"

בעקבות המקרה המזעזע בצרפת הח"כ מהליכוד מאשים ◆ לדבריו: לא רק היהודים יותקפו בגלל 
כספם אלא זוהי נורת אזהרה גם לגויים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הח־ האנטישמית  התקרית  בעקבות 
מש־ שבה  שבצרפת  בפריז  שארעה  מורה 
שודדים  ע"י  והוכתה  נכפתה  שלמה  פחה 
חבר  כסף,  להם  שיש  בגלל  יהודים  שונאי 
הכנסת אמיר אוחנה התייחס לכך והאשים 
באים  האלה  הקשים  לאירועים  הסיבה  כי 
כתוצאה מגל ההגירה האיסלאמי לאירופה 
האנטיש־ האירועים  להתגברות  המביא 

מיים בעולם.

אוחנה כתב כי "הקרקע אמנם נוחה לא־
נטישמיות לצמוח שם גם בלי המוסלמים, אך 
כשעל הלהבה הזו אתה עוד מוסיף גלונים של 

בנזין - אתה תקבל אירופה בוערת".
הרצח־ התקיפות  את  פירט  אוחנה 
ניות שאירעו בצרפת רק בשנה האחרונה: 
זוכר,  שלא  למי  מצטרף,  הזה  "האירוע 
לרצח של שרה חלימי הי"ד בביתה, באפ־
ריל השנה, על ידי שכנה המוסלמי. לדקי־
רתם תוך גידופם בקללות גזעניות של שני 

למהגרים  בן  שביצע  לטבח  יהודים.  אחים 
מוסלמים בהיפר-כשר בה איבדו 4 יהודים 
מראח  מוחמד  שביצע  לרצח  חייהם.  את 
מטווח  שירה  בטולוז,  הספר  בית  בפתח 
אפס במרים בת ה-8, וכמובן לחטיפתו ור־
מו־ ע"י  חלימי  אילן  של  המזעזעת  ציחתו 
סלמים, כי הוא יהודי ו"ליהודים יש כסף" 
והיהודים לא יהיו המטרה היחידה לטרור 
גבולות?  ללא  ועולם  תרבותיות  רב  הזה. 

רק אם אתם מוכנים לשלם את המחיר".

"סורוס חפץ בהשמדת ישראל"
מתקפה חריפה מהליכוד נגד המיליארדר היהודי שתומך באיראן ◆ "אוטו אנטישמי עוכר ישראל, 

לא נגן על התליינים שלנו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
חה"כ  של  תקדים  חסרת  מתקפה 
המיליארדר  נגד  מהליכוד  ברקו  ענת 
היהודי ג'ורג' סורוס שתומך בגרעין האיר־
ני ובארגוני שמאל קיצונים כמו הבי די אס.
אוטו-אנטישמי  אותו  כינתה  ברקו 
בהתגרענות  תומך  אשר  ישראל,  עוכר 
איראן  למען  בשדולה  נלהב  ותומך  איראן 
קיצו־ שמאל  ובארגוני  בארה״ב  גרעינית 

ניים בארץ ומחוצה לה.
עונג  מדושן  לו  יושב  "סורוס 
מדינת  של  קיומה  תחת  וחותר  באירופה 
ישרא־ אנטי  גופים  מימון  ידי  על  ישראל 
חקיקה  לשינוי  אפשרות  בוחנת  אני  ליים. 
שקי־ אוהב  כ"כ  הוא  שקיפות.  שיאפשר 
הוא  לאן  שנראה  לו  יפריע  שלא  כך  פות, 

תורם את כספו.
הקיצוני  ובשמאל  באיראן  תמיכה 

הוא מכנה ״פילנתרופיה״. לא צריך להיות 
גאון בלוגיקה כדי להבין שתמיכתו בגרעין 
בהשמדת  העז  רצונו  משמעותה  האיראני 
ישראל, המדינה היהודית היחידה בעולם".
משלנו  לא  "אתה  חותמת:  ברקו 
ניאבק  בעצמך!  אנטישמי  אתה  סורוס, 
באידיאולוגיה שלך סורוס כפי שאנו נלח־
מים בגרעין האיראני - מן השורש, בנחי־

שות ובעוצמה!".

נתפסו כ-150 מיכלי גז פיראטיים
בשני מתחמים בנצרת ובמתחם נוסף בכפר יפיע אותרו ונתפסו כ-150 מיכלי גז ◆ באחד 

מהמתחמים בנצרת הושבתו 2 רכבים 

מ‡ „ו„ כהן

בפעילות יזומה של המשטרה ומג"ב, 
מפ־ תשתיות,  אכיפת  חוליית  ובשיתוף 
מס  ונציגי  האנרגיה  משרד  מטעם  קחים 
מספר  חיפוש   צווי  פי  על  בוצעו  הכנסה 
ובכפר  בנצרת  דירות  במתחמי  חיפושים 

יפיע.
בשני מתחמים בנצרת ובמתחם נוסף 
בכפר יפיע אותרו ונתפסו כ-150 מיכלי גז 
(גפ"מ-גז פחמימוני מעובה),מתקן מילוי גז 
פיראטי ובנוסף באחד מהמתחמים בנצרת 
שימשו  החשד  פי  שעל  רכבים  הושבתו 2 

להובלת המיכלים בניגוד לחוק.
עוכבו לחקירה 3 חשודים בגין ניהול 
החשוד  רכוש  אחזקת  רישיון,  ללא  עסק 

מבין  אחד  חשוד  הציבור.  וסיכון  כגנוב 
השלושה נעצר בגין איום על פקח משרד 

האנרגייה. 

הפיראטי  המילוי  ומתקן  הגז  מיכלי 
תש־ אכיפת  חוליית  נציגי  ידי  על  נתפסו 
תיות והועברו לאיפסון בצורה מאובטחת.

שבדיה: ניאו נאצים 
יפגינו ביום כיפור מול 
בית הכנסת בגטבורג

כעס בקהילה היהודית בעקבות התכנית המרושעת והמסוכנת 
◆ במשטרה לא מתרגשים במיוחד, ובעיקר מתחמקים

מ‡: יר‡ל לבי‡
בגטבורג  היהודית  בקהילה  זעם 
המש־ אישור  עקב  שוודיה,  שבמדינת 
הפגנה  לקיים  נאצי  ניאו  לארגון  טרה 
ליהודים  ואנטישמיות  שנאה  שכולה 

דווקא ביום כיפור מול בית הכנסת. 
הקהילה  מראשי  כץ,  לינאה 
בכאב,  ושואל  כך  על  זועם  היהודית 
יש  לכולם  כי  מבינים  אנחנו  "אמנם 
זכות להפגין, אפילו לנאצים. אבל למה 

כל כך קרוב אלינו ביום כיפור?"

כץ מוסיף כי בבית הכנסת מתפ־
עם ילדיהם  הם  שואה  גם ניצולי  ללים 
קדוש  ביום  דווקא  שיצטרכו  ונכדיהם 
כיום כיפור לחוות את הטראומה הזאת 

מול מקום הקודש.
אומר  בגטבורג  המשטרה  מפקד 
"אנו  כי  ומקוממת  מתחמקת  בתגובה 
נושאים  בחשבון  לקחת  יכולים  לא 
אין  אישור.  נותנים  אנו  כאשר  סמליים 
חוק כזה. מה שאנחנו מתחשבים בו זו 

הבטיחות."

 צילום: דוברות המשטרה

בפעם השלישית בתוך שבוע:

פלסטיני חמוש בסכין 
ניסה להיכנס למערת 

המכפלה
עם גילוי הסכין, החשוד שלף אותה ממכנסיו ◆ 

המחבל נעצר

מ‡ „ו„ כהן
אתמול (ג) הגיע פלסטיני כבן 15 
את  הסובבות  הבידוק  מעמדות  לאחת 
הפלסטיני  שבחברון,  המכפלה  מערת 
שהחשיד את לוחמי מג"ב שפעלו במ־
מסתיר  הוא  כי  התברר  בבדיקה  קום. 

סכין על גופו. 
שלף  החשוד  הסכין,  גילוי  עם 
למ־ הביאו  והלוחמים  ממכנסיו,  אותה 
נישקם  את  מכוונים  שהם  תוך  עצרו 

לעברו. 
בירי  שימוש  ללא  נעצר  החשוד 

והועבר לחקירת גורמי הביטחון. 
הימים  בששה  שלישי  אירוע  זהו 
לעמדות  פלסטיני  מגיע  בו  האחרונים, 

הלוחמים כשהוא חמוש בסכין. 
הביט־ לרגישות  ערים  במג"ב 
על  לשמירה  ופועלים  במקום  חונית 
המבקרים  והתיירים  האזרחים  ביטחון 

במערת המכפלה. 

משלחת סיוע של זק"א 
פועלת במיאמי 

הצוותות נכנסו לאזורים שנפגעו הכי קשה מהסופה ◆ מפקד 
משטרת מיאמי שיבח את פעילות זק"א 

מ‡ „ו„ כהן

הבינלאומית'  'היחידה  משלחת 
במיאמי  (ב)  השבוע  נחתה  זק"א  של 
אינ־ פעילות  אחרי  וזאת  פלורידה,   -
 - ביוסטון  ימים  כעשרה  של  טנסיבית 
טכסס אחרי סופת 'הארווי'. המתנדבים 
עשו את דרכם ישירות לחפ"ק המבצעי 

שהוקם בשטח.
אמת'  של  'חסד  צוות  עם  ביחד 
רוזנברג  מארק  של  בראשותו  מיאמי 
הכי  שנפגעו  לאזורים  הצוותות  נכנסו 
לתושבים  רבות  וסייעו  מהסופה  קשה 

שנשארו בבתים.
יחב"ל  מפקד  גודלשטיין  מתי 
שנ־ רבים  אזורים  "ישנם  אמר:  זק"א, 

פגעו במספר דרגות, אנו פעלנו באזור 
שלא  ומבוגרים  חולים  אנשים  שישנם 

הצליחו להתפנות".
מש־ מפקד  של  רשמית  בהודעה 
טרת מיאמי מחוז צפון מייגו'ר ריצ'ארד 
הפעי־ את  מאד  המפקד  שיבח  ראנד, 
לות ההומניטרית החשובה והמשותפת 
של מתנדבי 'היחידה הבינלאומית' של 
של אמת' מיאמי. המפקד  ו'חסד  זק"א 
בלילה  מ-1.30  כאן  נמצא  "אני  אמר: 
שדואגים  המסורים  המתנדבים  עם 
יש־ שאתם  בזמן  מבצעי  מענה  לתת 
בידיים  שאתם  לומר  יכול  רק  אני  נים. 
של  ל'חסד  לסייע  ונמשיך  מקצועיות 
הבינלאומית'  ו'היחידה  מיאמי  אמת' 

של זק"א בכל דבר וענין".

ילד כבן 3 נהרג מפגיעת רכב הסעות
הילד פונה על ידי מד"א ממרפאת טרם במצב קשה ◆ בבית החולים נקבע מותו

מ‡ „ו„ כהן
במשטרה  דיווח  התקבל  (ג)  אתמול 
הסעות  רכב  ידי  על  פונה  כבן 3  ילד  לפיו 
במצב קשה למרפאת טרם ברחוב ינובסקי 
לאחר שככל הנראה נפגע על ידי נהג רכב 
הצער  למרבה  המפקד.  ברחוב  ההסעות 

הילד לא צלח את התאונה ונקבע מותו.
הילד פונה על ידי מד"א ממרפאת טרם 

במצב קשה לשערי צדק, אך נקבע מותו.
למר־ הילד  את  שפינה  הרכב,  נהג 
פאת טרם, הגיע אל לתחנת המשטרה. רכב 
ההסעות נתפס. והמשטרה פתחה בחקירה.

 13:09 "בשעה  נמסר:  מד"א  מדוברות 
במרחב  מד"א  של  במוקד 101  דיווח  התקבל 
ירושלים על ילד שככל הנראה נפגע מאוטובוס 
והובא למרפאה ברחוב דניאל ינובסקי בירוש־

לים. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים 
כבן 3  ילד  שע"צ  לבי"ח  ומפנים  רפואי  טיפול 

במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה".
מבית החולים שערי צדק נמסר:

"לצערינו הילד נפגע תאונת הדרכים 
בן ה-3 פונה למרכז הטראומה תוך החייאה 
החולים  ובבית  חיים  רוח  ללא  ממושכת 

נקבע מותו".
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מהדרין.נט
 תקשורת מתקדמת למהדרין כשר למהדרין, 
מתקדם למהדרין, ובכלל בכלל לא אינטרנט!
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:OECD-דו"ח השוואתי בינלאומי של ה

ישראל מדורגת שנייה במדינות 
ה-OECD בשיפור שכר עובדי ההוראה

OECD -עוד בדו"ח: בישראל המורים צעירים יותר ◆ כ- 50% מהמורים הם עד גיל 39 לעומת כ- 40% ב 

מ‡ „ו„ כהן

ארגון  מפרסם  (ג'),  אתמול 
של  השנתי  הדו"ח  את    OECD ה- 
 ,(Education at a Glance) EAG-ה
אשר משווה בין מערכות החינוך החברות 

בארגון.
מתייחסים  הדו"ח  נתוני  מרבית 
לשנת 2015, כאשר חלקם האחר מתייחס 
לשנת 2014, כמו ההוצאה לאומית לחינוך. 
נתוני ההשכלה הגבוהה ותוכנית הלימודים 
כמו- ו-2017.   2016 לנתוני  מתייחסים 
יישום  של  להשפעות  מתייחס  הדו"ח  כן, 
לתמורה".  ו"עוז  חדש"  "אופק  הרפורמות 
כל  על  הוחל  חדש"  "אופק   2015 בשנת 
הגנים, בתי הספר היסודיים וחטיבות הבי־
ניים, ואילו יישום הרפורמה "עוז לתמורה" 

הוחלה רק על 41% מהמורים.
השתפ־ ישראל  כי  עולה  מהנתונים 
הבו־ המדד  כאשר  מהמדדים,  בחלק  רה 

המורה.  בשכר  השיפור  הינו  ביותר  לט 
מדינות  מבין  כי  הדו"ח  מציין  זה  בעניין 
ה- OECD  ישראל דורגה במקום השני 
הילדים  בגני  השכר  של  השיפור  בשיעור 
בחט"ב  הראשון  במקום  ודורגה  וביסודי 

ובמקום הרביעי בחטיבה העליונה. 
חל  יסודי  הקדם  החינוך  בשלב 
 7% לעומת  בישראל   38% של  שיפור 
לעו־ בישראל   25% ביסודי:   ,OECD-ב
הביניים  בחטיבת   ,OECD ב-   4% מת 
וב־  OECD ה-  לעומת  בישראל   36%
לעומת  בישראל   15% העליונה  חטיבה 
כי  מהדו"ח  עולה  עוד   .OECD ב-   2%
עבו־ לשעת  יותר  מרוויח  בישראל  מורה 
דה מאשר מורה ממוצע ב-OECD : בין 
דולרים  של  (במונחים  יותר  ל-45%   12%
בישראל  הממוצע  הילדים  בגני   .(PPP
 ,OECD -ב לעומת 24.4  על 30.1  עומד 
 OECD ב-    26.6 לעומת   23.5 ביסודי 
ב-   27.3 לעומת   27.8 הביניים  ובחטיבת 

העליונה  בחטיבה  זאת  לעומת   .OECD
השכר לשעת עבודה ממוצעת עומד ביש־
ראל על 27.3 בעוד ב- OECD הוא עומד 
על 28.8. לצד זה,  שכר המורים בישראל 
ביחס לבעלי השכלה דומה מכלל המקצו־

עות לרוב גבוה יותר.
שעות  במספר  נעוצה  לכך  הסיבה 
העבודה להן מורה מחוייב בישראל. מדו־
למשרת  השעות  ממספר  נמוך  בהיקף   בר 

.OECD -מורה ב
הלאומית  ההוצאה  כי  מציין  הדו"ח 
הלאומי  לתוצר  ביחס  חינוך  עבור 
ה-   בממוצע   5.8% לעומת   6.6% הינו  
דורגה  ישראל  כי  עולה  עוד   .OECD
הגבוה  הגידול  שיעור  עם  השני  במקום 
לעומת  לחינוך, 26%  ההוצאה  על  ביותר 
יחס  זאת,  עם   .OECD-ה בממוצע   4%
ההוצאה הדולרית לתלמיד נמוכה מזו של 
ה- OECD, כ- 7,800 לעומת כ- 10,800 

.OECD-ב

שר הביטחון ליברמן בתרגיל הגיס הצפוני:

העימות הבא יסתיים בהכרעה ברורה 
לטובת ישראל

במהלך הביקור קיבל שר הביטחון סקירות על התרגיל ◆ אל הביקור התלווה גם 
הרמטכ"ל גדי אייזנקוט

מ‡ „ו„ כהן
ביקר  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר 
אתמול (ג) בתרגיל הגיס הצפוני של צה"ל, 
שר  קיבל  הביקור  במהלך  הדגן".  "אור 
בין  וסייר  התרגיל,  על  סקירות  הביטחון 

חלק מהיחידות המשתתפות בו.
אל הביקור התלוו גם הרמטכ"ל רב-
אלוף גדי אייזנקוט, מנכ"ל משרד הביטחון 
אלוף (מיל') אודי אדם ומפקד פיקוד הצ־

פון אלוף יואל סטריק.
הביטחון  שר  אמר  הביקור  במהלך 
מש־ נדבך  מהווה  הזה  התרגיל   " ליברמן: 
אם  בצפון,  לעימות  צה"ל  בהכנת  מעותי 
נידרש לו, ואני שמח להתרשם מהמוכנות, 
השונים  במערכים  ומקצועיות  נחישות 
אצ־ שגם  ספק  לי  אין  המפקדים.  ובקרב 
ומבינים  רואים  כולו,  באיזור  ובעיקר  לנו 
התרגיל  צה"ל.  של  ועוצמתו  יכולתו  את 

הזה הוא גם תזכורת לכל מי שזומם לפגוע 
שהעימות  ישראל,  אזרחי  של  בביטחונם 

ברורה  בהכרעה  יסתיים  יפרוץ,  אם  הבא, 
לטובת ישראל".

הצצה נדירה אל תוך 
הלב האנושי בצינתורים 

ובניתוח לב פתוח
במהלך היום נערכו 8 שידורים חיים מהמערך הקרדילוגי ◆ 

בתוכם: השתלת מסתם אבי עורקים בצנתור

מ‡ „ו„ כהן
בהצצה  נחשפו  אלפים  מאות 
נדירה אל תוך הלב האנושי בצינתורים 
ובניתוח לב פתוח במערך הקרדיולוגי 
ביום  זאת,  כל  קפלן.  הרפואי  במרכז 

שידורים מיוחד.
שידורים   8 נערכו  היום  במהלך 
ובתוכם:  הקרדילוגי,  מהמערך  חיים 
בצנתור,  עורקים  אבי  מסתם  השתלת 
הש־ העלייה  לאזנית  אטם  השתלת 

מאלית בצנתור, היפוך חשמלי לטיפול 
בפרפור פרוזדורי הלב, דיקור להוצאת 
אי  עם  בחולה  הריאה  מקרומי  נוזלים 
לב, השתלת דפיברי־ לב, אקו  ספיקת 
לטור תת עורי,  וגולת הכותרת: ניתוח 
לב פתוח שכולל החלפת אבי העורקים 
שי־ תוך  כלילי  לב  וצנתור  ומעקפים, 
מוש בטכנולוגיה חדשנית בישראל של 
הדמיה במצלמת תלת מימד שמוחדרת 

לכל אורכו של העורק.  

 צילום: דוברות הדסה

. צילום:  אריאל חרמוני משרד הביטחון

אושררו זמנית מגבלות ההגירה של טראמפ
בית המשפט העליון בארה"ב ביטל זמנית את ההחלטה להגביל את מדיניות ההגירה של הנשיא ◆ 

טראמפ מעונין להטיל מגבלות רחבות על מהגרים מוסלמים

מ‡ פ. יוחנן

נענה  בארה"ב  העליון  המשפט  בית 
בד־ המשפטים,  משרד  שהגיש  לעתירה 
רישה להשהות את ההגבלות שהטיל בית 
על  פרנציסקו,  בסן  לערעורים  המשפט 

טרא־ דונלד  הנשיא  של  ההגירה  חוקי 
מטילה  טראמפ  של  ההגירה  מדיניות  מפ. 
משש  מהגרים  כניסת  על  רחבות  הגבלות 
הע־ המשפט  בית  אם  מוסלמיות.  מדינות 
בית  החלטת  אחרת,  מחליט  היה  לא  ליון 

המשפט לערעורים הייתה נכנסת לתוקף.

בית המשפט העליון כתב כי "פסיקת 
הגבלת  בסוגיית  לערעורים  המשפט  בית 
ותפגע  קוו  הסטטוס  את  תשבש  ההגירה 
הפ־ בנושא  המדיניות  של  החוקי  ביישום 
ליטים". המערערים על חוקי ההגירה של 

טראמפ התבקשו להגיש את תגובתם.

שמחת התנאים 
בחצרות בית 'שבט 

הלוי' - מונטריאול - 
'אוצר אפרים'

שמחת האירוסין לנכדת הגה''צ רבי בן ציון הלוי וואזנר 
שליט''א גאב''ד קהילת 'שבט הלוי' במאנסי ובבית שמש 

◆ החתן בן הרה"ג רבי מנחם מנדל שטיין שליט''א משפיע 
רוחני דישיבות טשכנוב 

מ‡: מוטי ˜‡פ
התקיימה  (מוצש"ק)  השבוע 
בן  רבי  הגה''צ  נכדת  אירוסי  שמחת 
גאב''ד  שליט''א  וואזנר  הלוי  ציון 
ובבית  במאנסי  הלוי'  'שבט  קהילת 
הדור  פוסק  מרן  כ''ק  של  ובנו  שמש, 
לחתנו  בת  זצוק''ל,  הלוי'  ה'שבט  בעל 
שליט''א  ווייס  צבי  נפתלי  רבי  הגה''ח 
בש־ מנחם'  'אהל  קהל  ביהמ''ד  אב"ד 
כונת הר נוף בירושלים, בנו של הגאון 
הגדול רבי יונתן בנימין ווייס שליט''א 

בן  החתן  עב''ג  מונטריאול,  גאב''ד 
הרה"ג רבי מנחם מנדל שטיין שליט''א 
טשכנוב,  דישיבות  רוחני  משפיע 
אפרים'  'אוצר  אב''ד  הרה''ג  של  ובנו 
במעונו  התקיימה  השמחה  שליט''א. 
של הגה"צ רבי בן ציון וואזנר שליט"א 

בבית שמש. 
התנאים  שמחת  תתקיים  הערב 
בביהמ"ד 'תפארת מנחם' רחוב הקבלן 
בהש־ ירושלים,  נוף  הר  בשכונת   67

תתפות אדמו"רים ורבנים רבים.
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רבני 'משמרת השלום' יצאו לראדין ליום 
ההילולא של רבנו ה'חפץ חיים' זי"ע 

משלחת רבני הארגון העולמי 'משמרת השלום', יצאו לראדין ◆ האדמו"רים והרבנים יגיעו מחר 
לציונו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע

מ‡: מוטי ˜‡פ

זה קורה פעם בשנה, כשהרבנים פו־
קדים את ראדין ועולים אל ציון קדשו של 
מרן החפץ חיים. הרבנים העומדים בראש 
השלום',  'משמרת  האדיר  הזכויות  מפעל 
בעולם  מהפכה  לבצע  הצליחו  שכבר  אלה 
ולהגיע אל למעלה מ-180,000 משתתפים 
הק־ בציון  נוגעים  הלשון,  שמירת  בתכני 

דוש ורטט אופף את האוויר. 
מצפים  שכולם  הישועות  מסע  "זהו 
"השותפות  הארגון,  אנשי  אומרים   - לו" 
הלשון,  בשמירת  התורמים  של  הגדולה 
הציון  על  ולהיפקד  להיזכר  אותם  מזכה 
הקדוש, כשכל שם ושם יוזכר בפני עצמו 
על ידי הרבנים". ידוע שמרן ה"חפץ חיים" 
פעל והשתדל להפצת ספריו 'חפץ חיים - 

שמירת הלשון' יותר משאר ספריו. 
ישיבת  ראש  זצ"ל  סגל  הגרי"ז 
'חפץ  הלומד  שכל  אומר,  היה  מנצ'סטר 
חיים' וכל המסייע ותומך בהפצת הלימוד 
יושר  חיים'  ה'חפץ  ימליץ  בספר,  היומי 

בעדו, וזוהי מציאות". 
כ"ד  דהילולא,  ביומא  בערב  מחר 
המוס־ הגאונים  הרבנים  יעמדו  באלול, 

חייו,  ומפעל  מורשתו  למען  נפשם  רים 
רבני  התורמים.  לזכות  בתפילה  ויעתירו 
הישועות,  על  מעידים  השלום'  'משמרת 
כי מדובר ב"השפעה של פעילות שמירת 

נפש".  במסירות  השנה  ימות  בכל  הלשון 
לי־ ציפיה  מעוכבים,  זיווגים  של  מקרים 
זכו  ועוד,  מחלות  כלכליות,  צרות  לדים, 
בזכות  השמיים,  מן  פתאומית  לישועה 
חיים'  ה'חפץ  מרן  של  קברו  על  התפילה 
זי"ע ביום ההילולא, על ידי רבני 'משמרת 

השלום'.

האדמו"ר מצאנז קיבל את קהל 
חסידיו בחיפה

כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א ביקר בעיר חיפה ◆ קבע מזוזה בבנין החדש של ת"ת 'דרכי אבות' 
צאנז בעיר חיפה 

מ‡: מוטי ˜‡פ

אדמו"ר  מרן  כ"ק  הגיע  השבוע 
מצאנז שליט"א לעיר חיפה לקבלת חסידי 
צאנז המתגוררים בעיר לקראת ימי הרח־

מים והרצון.
של  החדש  לבנין  סר  לעיר  בהגיעו 
חליסה  בשכונת  אבות  דרכי  תורה  תלמוד 
האדמו"ר  האחרון.  בחודש  שנבנה  בעיר 

קבע מזוזה בפתח הבנין. 
צאנז  קהילת  דומו"צ  אליו  נלוו 
והרה"ג  שטרן  שלמה  רבי  הגאון  בחיפה 
כולל  ראש  שכטר  ישעיה  אהרן  רבי 
בפני  העלה  אשר  בעיר  ויזניץ  סערט 
לדבר  החרדים  התרגשות  את  האדמו"ר 
ה' הדרים בעיר, עם גאולת מקום קדוש 
זה אשר שימש רבות בשנים כבית מדרש 
עדיין  אשר  וכן  חליסה,  שכונת  דרי  של 

של  הטהורה  תפילתו  בעצמותיו  חקוק 
השפע  בעל  מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
הראשו־ בפעם  שהגיע  בעת  זי"ע  חיים 
נה לארץ ישראל, ואת השתפכות הנפש 
של כ"ק מרן האדמו"ר זי"ע בעת אמירת 

ההלל לרגל ראש חודש. 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בירך  בסיום 
המוס־ להנהלת  קודשו  מברכות  שליט"א 

דות שחפץ ה' בידם יצליח.

ראש ישיבת סלבודקה 
הגר"ד לנדו בביקור בת"ת 

'נר שמואל' בחדרה
הגאון הגדול רבי דוב לנדו שליט"א ראש ישיבת סלבודקה 

הגיע השבוע לביקור בת"ת 'נר שמואל' בחדרה ◆ ברך 
בחמימות רבה את מאות ילדי "קרן ההסעות" הזוכים 

לחינוך תורני בזכות ההסעות המביאות אותם מרחבי העיר 
וישובי הסביבה

מ‡: מוטי ˜‡פ
השבוע  נרשמה  רבה  התרגשות 
"נר  ת"ת  תלמידי  בקרב  בבוקר  (שני) 
הגאון  של  בואו  עם  בחדרה,  שמואל" 
ראש  שליט"א  לנדו  דוב  רבי  הגדול 
בתלמוד  לביקור  סלבודקה  ישיבת 
מאות  העצמאי".  "החינוך  של  התורה 
ילדי הת"ת והגנים עמדו בפתח הת"ת 
עם דגלים בידיהם וקיבלו בשירה את 
עצמו  שהטריח  שליט"א  לנדו  הגר"ד 

כדי לברכם לקראת השנה החדשה. 
התלוו  שליט"א  לנדו  הגר"ד  אל 
הרב  בראשם  ההסעות",  "קרן  מנהלי 
ההסעות.  קרן  יו"ר  קרליץ,  מרדכי 
בנשיאותו  שמואל"  ת"ת "נר  כי  יצוין, 
חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן  של 
מאות  כארבע  מונה  שליט"א  קניבסקי 

של  בהסעות  המגיעים  כ"י,  תלמידים 
'קרן ההסעות' מכל רחבי העיר ומישו־

בי הסביבה.
ברונר  אליהו  הרב  הת"ת  מנהל   
הישגי  את  שליט"א  הגר"ד  בפני  הציג 
בדב־ הקודש.  במקצועות  התלמידים 
תל־ בפני  שליט"א  הגר"ד  שנשא  רים 
שיבח  הנמוכות,  והכיתות  הגנים  מידי 
להגיע  מסירותם  את  רבה  בחמימות 
בתלמוד  להתחנך  כדי  ממרחקים 
הכיתות  בפני  בנאומו  זה.  חשוב  תורה 
שליט"א  לנדו  הגר"ד  אמר  הגבוהות 
בחלקכם  נפלה  "זכות  לתלמידים: 
ללמוד בת"ת שכולו על טהרת הקודש. 
אני מברך אתכם שתמשיכו להתעלות 
ול־ ומוריכם  הוריכם  לתפארת  בתורה 

תפארת עם ישראל".

 צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

מרן הגר"ג אדלשטיין 
בערב חיזוק בישיבות

מרן ראש ישיבת פוניבז' הגר"ג 
לחי־ אמש  הגיע  שליט"א  אדלשטיין 

זוק והתעוררות במספר ישיבות בבני 
החל  הישיבה  ראש  של  משאו  ברק. 
בישיבת דעת תבונה שנפתחה בשנים 
הישיבה  ראש  עמד  שם  האחרונות. 
הנוראים,  לימים  הנצרכת  ההכנה  על 
לאחר מכן הגיע ראש הישיבה לישי־
בת נחלת דן. ראש הישיבה עמד בד־

בריו על הגזירות המרחפות על עולם 
זה  מהם  התורה ועמד שהזכות לינצל 
מכן  לאחר  ועמלה  התורה  בשקידת 
עברו תלמידי הישיבה לברכת כתיבה 

וחתימה טובה.
לישי־ הישיבה  ראש  הגיע  משם 
קיבלו  פניו  את  לצעירים  פוניבז'  בת 
מאות תלמידי הישיבה בראשות ראשי 

ורבני הישיבה לצעירים.

 צילום: בעריש פילמר

מאות משחקים נתרמו ע"י חברת ישראטויס לחניכי אגודת 
'רפואה וחיים' לקראת החגים הבעל"ט

וחוויה  קופסא  משחקי  מאות 
לפעי־ הודות  ישראטויס  ע"י  נתרמו 
שרתמה  וחיים'  'רפואה  אגודת  לות 
את ענקית המשחקים ישראטויס לת־

וחשיבה.  קופסא  משחקי  מאות  רומת 
המוגב־ לילדים  להעניק  שמטרתם 
עליהם  שתקל  מתנה  והמיוחדים  לים 
בתקופת  ובפרט  הפנאי  שעות  במהלך 

לימודים  נערכים  לא  בהם  החגים 
סדירים.

להשכיח  אמורים  המשחקים  מאות 
מהם ולו במעט את ההתמודדות הלא קלה 

המלווה אותם יום יום - שעה שעה. 
האגודה  מנכ"ל  הימל  ברוך  הרב 
ישרא־ מנכ"ל   - כהנא  מאיר  למר  הודה 
המון  שתביא  החשובה  התרומה  על  טויס 

יל־ למאות  והנאה  חיוך  שחרור,  שמחה 
משפחתם  לבני  ומיוחדים,  מוגבלים  דים 
מתוקה  בריאה  טובה  ולשנה  ולהוריהם, 

ומהנה!.
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הראשל''צ הגר"י יוסף בשיחת 
חיזוק בפריז 

הראשל"צ יצא השבוע לביקור בזק בפריז ◆ מסר שיחת חיזוק בעצרת התעוררות לקראת 
הימים הנוראים 

מ‡: מוטי ˜‡פ
יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון  מרן 
בן  בזק  לביקור  השבוע  טס  שליט"א  יוסף 
12 שעות בצרפת, בכדי להשתתף בעצרת 
ולציון  הנוראים  הימים  לרגל  התעוררות 
יום השנה לפטירת ידידו רבה הראשי של 

צרפת הגר"י סיטרוק זצ"ל. 
הקונגרסים  במרכז  נערכה  העצרת 
בפריז בהשתתפות למעלה מחמשת אלפי 
רחבי  מכל  רבנים  מאתיים  ובמעמד  איש 

צרפת. 
על  הרים  הראשל"צ  שנשא  בדברים 
הראשי  רבה  של  הברוכה  פעילותו  את  נס 
אמר:  בו  זצ"ל,  סיטרוק  הגר"י  צרפת  של 
עם  שנה   35 לפני  בצרפת  פה  "ביקרתי 
צרפת  זה  היום  של  צרפת  זצ"ל,  מרן  אבי 
של תורה, צרפת של היום היא צרפת שבה 
גדלים תלמידי חכמים, פעם בקושי היו פה 
לדבר  שלא  שבת,  פה  שמרו  מעט  רבנים, 
היכל  פה  רואים  אנחנו  היום  אברכים,  על 
התורה  על  ששוקדים  איש  אלפי  של  ענק 

והמצוות, חיי התורה פורחים, והכל אודות  
לפעילות האדירה של הרב סיטרוק זצ"ל", 
היא  זצ"ל  הרב  אל  שלנו  הטוב  "הכרת 

ושלא  הגדול  חזונו  את  ולהגשים  להמשיך 
צרפת".  ברחבי  בית  מכל  התורה  תמוש 

סיים הראשל"צ.

הבנק העולמי: צעדים נכונים 
יצמיחו את הכלכלה הפלסטינית

הצמיחה הפלסטינית עשויה להגיע ל-7% אם יינקטו 
פעולות שמציע דו"ח הבנק ◆ מזהיר: "אוכלוסיה מובטלת 

היא מתכון לתסיסה"

מ‡ פ. יוחנן

הקו־ דו"ח  פרסם  העולמי  הבנק 
הפ־ המשק  עבור  חדשה  לתוכנית  רא 
את  להגדיל  יכולה  שלדבריו  לסטיני, 

הצמיחה לממוצע של 7% בשנה. 
”השקעה מוגדלת והגדלת מספר 
רמת  לשיפור  יובילו  העבודה  מקומות 
החיים. ללא שינוי של ממש במדיניות, 
ממוצעת  שנתית  צמיחה  הדו"ח  צופה 
גידול  מקצב  נמוכה  בלבד,   2-3% של 
במאמצים  זאת,  עם  יחד  האוכלוסיה. 
לייצר  השקעות,  למשוך  ניתן  נחושים 
מגמת  את  להפוך  עבודה,  מקומות 
המשק,“  את  מחדש  ולעצב  הירידה 
 - אזורית  מנהלת  ווס,  מרינה  אומרת 
בבנק  עזה  ורצועת  המערבית  הגדה 

העולמי.
 2025 שנת  עד  הדו"ח,  פי  על 
צמיחה  לשיעור  הללו  הצעדים  יובילו 

ו-8%  המערבית  בגדה   6% של  שנתי 
ברצועת עזה ויצירת 

להקל  לישראל  קורא  הדו"ח   
מחדש  להעריך  סחורות,  מעבר  על 
אסור  שלהן  שיבוא  לסחורות  היתר 
כיום ולהסיר את המצור מרצועת עזה. 
בחזית הפלשתינית קורא הדו"ח לבצע 
רפורמה בפיקוח על עסקים, להשקיע 
בהכשרה מקצועית ולשחרר קרקעות.

מחוייבות  יפגינו  הצדדים  "אם 
רצינית, יש סיכוי אמיתי ומבטיח לתו־
הדו"ח  נכתב.  הבינוני",  בטווח  צאות 
התעסו־ ממשבר  התעלמות  כי  מזהיר 
הצעי־ אבטלת  את  יגביר  המחמיר  קה 
אי  של 42%.  שיעור  על  העומדת  רים 
התייחסות למסקנות הדו"ח תוביל לכך 
שכמעט מחצית מכוח העבודה של עזה 
"אוכלוסיה   .2025 עד  מובטלת  יהיה 
תסכול  לתסיסה,  מתכון  היא  מובטלת 

ואף גרוע מכך", אמרה ווס.

 צילום:  יעקב כהן

משרד האוצר: "לא נזרים כסף 
לביטוח סיעודי"

חילוקי דעות בין האוצר למשרד הבריאות לגבי ביטוח סיעוד ממלכתי ◆ בסוף דצמבר יבוטלו 
הביטוחים הסיעודיים 

מ‡ פ. יוחנן
למי־ כסף  יזרים  לא  האוצר  "משרד 
מון ביטוח סיעודי". כך אמר מנהל מחלקת 
והבי־ ההון  שוק  ברשות  הסיעודי  הביטוח 
בנושא  בכינוס  דיבר  הוא  לוי.  אהוד  טוח, 
מטעם  התעופה  שדה  בקריית  שנערך  זה, 

יומון הפנסיה והביטוח עדיף. 
יעקב  הרב  הבריאות  שר  לעומתו, 
סיעודי  ביטוח  יהיה  כי  אמר  ליצמן, 
ממלכתי. "אני מבטיח עתה שיהיה ביטוח 
גדולים,  עודפים  יש  המדינה  בתקציב  זה. 
ואפשר לנצלם לשם כך. האוצר חייב לה־

גיש בקרוב דוח לממשלה על העודפים". 
כח־ האוצר  הוסיף: "שר  הבריאות  שר 
אבל  ממלכתי,  סיעודי  ביטוח  בעד  הוא  לון 
הרב  הציע  אשתקד  מיסים".  העלאת  נגד 
ליצמן להעלות את ההפרשות לביטוח לאומי 
גם  ולוא  סיעודי,  ביטוח  לממן  כדי  ב-0.5%, 
מתנגד,  האוצר  שר  האזרחים.  לכל  חלקי, 
והודיע שלא יעלה מיסים, כולל ביטוח לאומי. 
בי־ יבוטלו  בדצמבר  ב-31  כי  יצוין 
אלו  פוליסות  הסיעודיים.  הבריאות  טוחי 
הוארכו כמה פעמים, ומנהל מחלקת הבי־
והביטוח  ההון  שוק  ברשות  הסיעודי  טוח 

הודיע שהן לא יוארכו שוב. 
זיו,  יואל  ביטוח,  סוכני  לשכת  נציג 
הקיבוציות  הפוליסות  ביטול  כי  התריע 
מ-250  לקשישים  הפרמיה  את  יקפיץ 
ל-2,000 עד 3,000 שקל לחודש. תוכניתה 
בהתייעצות  לדבריו  שהוכנה  הלשכה,  של 
עם גורמים מקצועיים בחו"ל, היא, שהפ־
ער יכוסה על-ידי חברות הביטוח ומשרד 
לשני  פנתה  הלשכה  כי  סיפר,  זיו  האוצר. 
יממנו.  שלא  הודיעו  ושניהם  אלו,  גורמים 
ההולכת  האפס  שעת  ולאור  זאת,  למרות 
וקרבה, תחזור הלשכה ותעלה את הצעתה. 

טראמפ שוקל להחמיר את המדיניות 
כלפי איראן

כך לדברי מקורות בממשל האמריקני ◆ המטרה: לעצור התפשטות איראנית ולעצור את תכנית הטילים שלה

מ‡ פ. יוחנן

טראמפ  דונלד  לנשיא  מקורבים 
הגי־ את  לשנות  שוקל  הנשיא  כי  אמרו 
אג־ למדיניות  ולעבור  האמריקנית  שה 
בסוריה  ושלוחותיה  אירן  מול  רסיבית 
ובעירק. לדברי מקורות בממשל, מטרת 
על  ללחוץ  היא  החדשה  האסטרטגיה 
הטילים  תכנית  להפסקת  ולהביא  איראן 

הבליסטיים שלה.
תוכ־ שהתכנית  יתכן  הדיווח  פי  על 
רז רשמית עוד לפני סוף חודש ספטמבר. 

רשת רויטרס דיווחה כי יוזמי התכנית הם 
שר הביטחון ג'יימס מאטיס, מזכיר המדי־
לאומי  לביטחון  והיועץ  טילרסון  רקס  נה 

מקמסטר. 
הנשיא  החדשה,  התכנית  פי  על 
מטרות  מספר  על  להכריז  צפוי  טראמפ 
האמ־ לצבא  טווח  ארוכות  אסטרטגיות 
לדיפלומטים  למפקדים,  ולאפשר  ריקני 
את  לתכנן  אחרים  אמריקנים  ולגורמים 
לנשיא  בניגוד  זאת  הטקטיות.  התכניות 
אובמה שהקפיד לשרטט הוראות מדויקות 
האמרי־ הצבא  של  טקטיות  למשימות  גם 

נושאים  גם  תכלול  החדשה  התכנית  קני. 
כמו ריגול באמצעות תכנות מחשב, הגנת 
אורניום  העשרת  גם  הנראה  וככל  סייבר 
שוקל  טראמפ  ממשל  צבאיות.  לרמות 
עדיין כיצד לנהוג עם הסכם הגרעין עצמו, 

שנחתם עם איראן ב-2015.
תנסה  החדשה  האמריקנית  התכנית 
ההתפש־ עם  יותר  אגרסיבי  באופן  לטפל 
בנו־ ובסיני.  בתימן  בעיקר  האירנית,  טות 
סף, כך מספר בכיר בממשל, ינסה הממשל 
להתמודד באגרסיביות מול משלוחי הנשק 

האירניים לעזה.

אלביט תספק מערכת מכ"ם לרשות 
המכס וההגירה האמריקנית

חברת הבת אלביט בארה"ב תספק מערכת לרשות המכס 
וההגירה האמריקנית ◆ המערכת מתמחה באיתור עצמים קטנים

מ‡ פ. יוחנן
הח־ כי  הודיעה  מערכות  אלביט 
הברית, "אל־ בארצות  שלה  הבת  ברה 
חוזה  קיבלה  אמריקה",  מערכות  ביט 
האמריקנית  וההגירה  המכס  מרשות 
המעניקה  ומגדל  מכ"ם  מערכת  לספק 
באוויר  עצמים  לגילוי  מלאה  יכולת 
שהנו  החוזה,  רעשים.  מרובי  באזורים 
בהיקף שאינו מהותי לאלביט מערכות, 

יבוצע בטקסס.
"לרשות המכס וההגירה האמרי־
קנית תהיה בקרוב יכולת חשובה נוס־
פת אשר תסייע לה לאבטח את הגבול 
הדרום-מערבי של ארה"ב", אמר רענן 
הורוביץ, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות 

אמריקה. "החוזה הזה מאפשר לנו לת־
האווירית  בפעילות  ישיר  באופן  מוך 
וימית של רשות המכס וההגירה האמ־
ריקנית ולהרחיב את הפתרונות שאל־
בתחום  מציעה  אמריקה  מערכות  ביט 

הגנת הגבולות למרחב האווירי".
מפ־ אמריקה  מערכות  אלביט 
אוויריים  איומים  לזיהוי  מערכת  תחת 
בגובה  שטסים  קטנים,  מימדים  בעלי 
המכ"ם  רעשים.  מרובת  בסביבה  נמוך 
ומאפשר  בעולם  בשימוש  נמצא  כבר 
באזור  גם  מעופפות  מטרות  לגלות 
חשמל  המייצרות  רוח  טורבינות  של 
סטנ־ למכ"מים  מפריע  גורם  המהווה 

דרטים.

עליה במספר התאונות של 
רכבי תח"צ

העליה ניכרת בכבישים בינעירוניים ◆ בעקבות העליה, 
המשטרה הגבירה את האכיפה 

מ‡ פ. יוחנן
על  הנעים  הרכב  מכלי  כ-3% 
תח־ כלי  הם  יום  מדי  ישראל  כבישי 
את  לצמצם  במטרה  ציבוריים.  בורה 
נוקטים  אלה,  רכב  כלי  של  התאונות 
את  להגביר  שונות  בדרכים  במשטרה 
האכיפה. בין היתר, בלשי משטרה עלו 
את  ותיעדו  תמימים  כנוסעים  לנסיעה 

העבירות שביצעו הנהגים בזמן אמת. 
האוטובו־ בנהגי  להתמקד  הצורך 
לפיהם  מהנתונים,  היתר  בין  נובע  סים 
בשנה שעברה אירעו 124 תאונות חמו־

תאונות  כלומר  עירוניים,  בכבישים  רות 
בהן ישנן פצועים קשה. ב-2017 המספר 
כבר עומד על 128. בכבישים בינעירוניים 
התרחשו 33 תאונות חמורות, ומתחילת 
זינוק   – על 54  עומד  כבר  המספר   2017

של עשרות אחוזים.
שמבצעי  מקווים  במשטרה 
לנהגים,  רק  לא  מסר  יעבירו  האכיפה 
אלא גם למנהליהם בחברות התחבורה, 
על מנת להגביר את בטיחות הנוסעים 
ולצמצם את מספר הפצועים וההרוגים 

בכבישי ישראל.



יום רביעי כ"ב אלול תשע"ז 13/09/2017 18

ˆיúום: ו˜י úרר

מעמ„ ‰כנס ספר ור‰ úבי‰מ"„ ‡ ב‡„ו„

בחˆרו

úעו„ מונו ב‡ר

ום: י‰ו„‰ פר˜וביúיˆ

https://goo.gl/WpUJFV
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בחˆרו

‰‚ר"„ ú‡נ„‡ בבי˜ור ב" נר מו‡ú בח„ר‰

úעו„ מונו ב‡ר

ˆיúום: ו˜י úרר

https://goo.gl/WpUJFV
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בחˆרו

בר ‡מו ע"‰   ̃úע ‰úפב מו"ר מסערט ויזני„‡‰

úעו„ מונו ב‡ר

ˆיúום: ו˜י úרר

https://goo.gl/WpUJFV
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בחˆרו

יחוúרחמים ו‰ס‰ „חו ú‚רú נייבס˜י בי˜ורים ‡ˆú ‰‚ר"ח̃ 

úעו„ מונו ב‡ר

ˆיúום:  ו˜י úרר

https://goo.gl/WpUJFV

