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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

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

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

על פי דין תורה ועל פי החוק הבינלאומי, אין 
להעתיק, להעביר, לאכסן במאגרי מידע (פיזיים 

או דיגיטליים) ולא בשום אמצעי אחר | אין לעשות 
שימוש בתוכן הכתבות, בתמונות, או בעיצובים 
הגרפיים של העיתון | אסור להעביר את העיתון 
למטרות מסחר או רווח, המעוניין בקבלת העיתון 

צריך להרשם במערכת העיתון בלבד
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  תחזית להיום:

  שערים יציגים

היום: מעונן חל˜י .חול ירי„ה ˜לה 
מהר‚יל   נמוכו והן   בטמפרטורו
לעונה. במיור החוף ע„יין ˆפוי ‚ם 

מ˜ומי ˜ל.

לה  מחר: מעונן חל˜י וחול עלייה̃ 
.בטמפרטורו
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2.6752

למרות ההסכמות: 
המשבר הקואליציוני 

הבא מעבר לפינה
גפני מתעקש על קידום חוק המרכולים - גם בתל אביב ◆ 

ליברמן מבהיר: "נעשה הכל כדי שהחוק לא יעבור"

מ‡:יוניטיין

ע"פ ההסכמות שהושגו אמש, הס־
כאשר  ייפגע,  לא  הארץ  בכל  קוו  טטוס 
בכל מה שקשור לתל אביב - לא יקודם 
חוק המרכולים. אלא שהסיכום המדובר 
אינו לרוחו של ח"כ גפני שהבהיר כי הוא 
נחוש שלא להחריג את תל אביב ולהע־

ביר את חוק המרכולים בשלמותו.
אבל  תם,  שהמשבר  לומר  "ניתן   
כאשר  רק  יסתיים  המשבר  מבחינתנו 
החוקים  שני  חקיקת  הליך  שאכן  נראה 
הר־ המרכולים  סעיף  על  בפועל.  החל 
הסתייגויות  ונגיש  ניאבק  טרואקטיבי 
בתוך החוק הממשלתי, אבל הנושא הח־
ויחייב  שיאפשר  הסעיף  הוא  יותר  שוב 
להבטיח  כדי  החוקים,  של  נכונה  אכיפה 
את שמירת השבת בפועל, וגם על כך אנו 

ניאבק", כך גפני בראיון ל'יתד נאמן'.

הוא הוסיף: " "אם חוק המרכולים 
שלא  באופן  משבר,  נחולל  יעבור,  לא 
השותפות.  שאר  של  בחוקים  נתמוך 
ללא  אבל  להתקיים,  תמשיך  הממשלה 
גם  יהיו  לא  מרכולים,  חוק  אין  חקיקה. 

חוקים אחרים".
'ישראל  ויו"ר  הביטחון  שר  מנגד, 
ביתנו', אביגדור ליברמן, מבהיר כי יעשה 
הכל כדי לבלום את החוק הזה.  "נעשה 
המ־ בנוסח  יעבור  לא  הזה  שהחוק  הכל 
הפנים.  משרד  ידי  על  שהוצע  כפי  קורי 
עם  להתמודד  האמצעים  כל  את  יש  לנו 
זה. אני לא רוצה לפתוח מרכולים בשבת 
מר־ לסגור  סיבה  שום  ואין  ברק  בבני 
העזר  חוקי  נושא  כל  את  בחיפה.  כולים 
ופתיחת או סגירת מרכולים בהתאם לה־

רכב האוכלוסייה בכל מקום ומקום, צריך 
להתערב  ולא  המקומי  לשלטון  להשאיר 
מלמעלה ולהכתיב את המהלכים האלה".

בתום דיון סוער: חוק 
ההמלצות אושר ויחול 

גם על נתניהו
 כחלון התקפל, ו-ועדת הפנים של הכנסת אישרה את החוק שיאסור 
על המשטרה להמליץ על הגשת כתב אישום לאחר חקירה ◆ בערב 

אושר החוק במליאת הכנסת לקול מחאת האופוזיציה

מ‡:יוניטיין
דיון  של  ארוכים  שבועות  לאחר 
אישרה  ופוליטי,  תקשורתי  ציבורי, 
אמש וועדת הפנים של הכנסת את 'חוק 
דודי  ח"כ  הועדה,  יו"ר  שיזם  ההמלצות' 
אמסלם. ע"פ החוק, יאסר על המשטרה 
להמליץ על הגשת כתב אישום במקרים 
עוד  מלווה.  פרקליט  לתיק  יש  שבהם 
על  שנה  של  מאסר  עונש  החוק  קובע 

הדלפה.
הפרסו־ במתכונתו  אושר  החוק 
חקירות  על  גם  יחול  הוא  קרי:  נלית, 
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מה שגרר 
הממשלה  נגד  תקדים  חסרת  ביקורת 
שהתחייבה  בפרט,  'כולנו'  וסיעת  בכלל 
הזאת  לגירסה  להתנגד  הדרך  כל  לאורך 

של החוק.
בע־ השינוי  את  תירצו  ב'כולנו' 
לחוק,  שהוכנס  בסעיף  המפלגה  מדת 

יוכל  לממשלה  המשפטי  היועץ  ולפיו 
של  במקרה  גם  משטרה  המלצות  לבקש 
של  מקרה  בכל  כן,  כמו  מלווה.  פרקליט 
המשטרה  תוכל  התיק  לסגירת  המלצה 

לפרסם חוות דעת.
מאוחר יותר, בשעות הערב, אושר 
החוק בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, 
השר  האופוזיציה.  חברי  מחאת  לקול 
גלעד ארדן, שממונה על המשטרה, נעדר 

מההצבעה.
עם  אזרח  הוא  במשטרה,  "נחקר 
הורסים  ולא  אותו  מכפישים  לא  זכויות. 
את חייו וחיי משפחתו ללא שום היגיון. 
חוק ההמלצות מאפשר למשטרה לעשות 
את עבודתה ולהעביר את חומר החקירה 
לפרקליטות מבלי לפרסם את ההמלצות. 
בכך, אנו מגינים על האזרחים ומיישמים 
את חוק יסוד כבוד האדם וחרותו", הגיב 

יוזם החוק, ח"כ דוד אמסלם, לאישורו.

פרנו„ו„ פרי„

יהיונוהללהריטפבהברמ
זר לו היה נוחת בישראל בתקופה האחרונה, לבטח היה 
חושב כי ישראל הפכה להיות מדינה שמרבית מאווייה ומ־
חשבותיה מופנים לעיסוק במצוות היהדות. הלוואי היה כך, 
לצערנו המצב אחרת. גל הדיווחים והסיקורים שנגעו ליהדות 

ומצוותיה בתקופה האחרונה, חרג מכל מה שהכרנו עד כה.

זה החל בשאלת 'מיהו יהודי' שהעלה יו"ר העבודה אבי 
גבאי, המשיך בחוק השבת והסתיים בחוק המרכולים. משם 
לכאן עברו בתווך עוד מספר נושאים דומים, אם זה בסוגיית 
יהדות ארה"ב שהוצפה לאחר אמירת סגנית השר חוטובלי, 
או בסוגית מתווה הכותל שקם וצף מחדש, כמו כל תחילת 
חורף בשנתיים האחרונות. סערות מסוג זה היו ויהיו. במשך 
עי־ מעט  לא  ישראל  מדינת  ידעה  שנותיה,  לשבעים  קרוב 
הראשון  הרגע  למן  החלו  אשר  ומדינה,  דת  בנושאי  מותים 

שקמה המדינה ועד עצם היום הזה.

מה שבכל זאת היה מפתיע במשבר האחרון הוא הסקר 
שפורסם באתר ידיעות אחרונות, ממנו עולה כי רוב מצביעי 

הבית היהודי תומכים בהמשך עבודות הרכבת בשבת.

המפלגה הציונית דתית ששמה לעצמה כדגל את שמירת 
התורה והמצוות, לפחות כלפי חוץ, מתבררת כמפלגה שרוב 
מצביעיה אינם נחרדים משמעותית ממצב כזה בו השבת תי־
עשה חול, או כהגדרת ליצמן – 'יום השיפוץ הלאומי'. כעת 
נותר לשאול האם המגזר הציוני דתי הלך כה רחוק בחלקו, 

ומוכן לזנוח את הערכים הבסיסיים ביותר של היהדות.

פרנו‡ברהם ווייסמן

וללהיכנסהרבסרבועמ
רבי  הגאון  מרן  בירושלים,  החמים  הקיץ  מימי  באחד 
איסר זלמן מלצר זצ"ל (נלב"ע י' כסלו תשי"ד) צעד ברחוב 
סמוך לשוק מחנה יהודה, כאשר הוא נתמך במלווהו. השניים 
היו בדרכם לישיבת 'עץ חיים', השוכנת בקירוב מקום לשוק.

המלווה תכנן לקצר את הדרך לישיבה במעבר דרך הס־
הרב  כי  חש  הוא  הנה  אך  הפירות.  ודוכני  המוצלות  מטאות 

מושך את ידו שמאלה, הרחק מפתח השוק. 

אל  הדרך  קצרה  משם  השוק?  דרך  נלך  שלא  "מדוע 
הישיבה, וגם החום אינו מעיק כל כך", שאל המלווה. השיב 
הרב: "גם אני הייתי רוצה ללכת דרך השוק, אבל אי אפשר". 

"אסור   : (ב:)נאמר  בתרא  בבא  "במסכת  הסביר:  הוא 
לאדם לעמוד בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה". 
הטעם הוא, מחשש שיטיל הצופה עין הרע בתבואה. נכון, חם 
מאד היום, אבל כיצד אוכל להלך בין הדוכנים ולהביט בפי־

רות העסיסיים?..."

המערכבר

צילום: פלאש 90
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דרעי: "מועצת החכמים 
הורתה לנו לשמור על 

הקואליציה"
שר הפנים ויו"ר ש"ס על ההתפתחויות הפוליטיות 

האחרונות: "זאת הקואליציה הטובה ביותר שיכולה להיות 
לציבור הדתי, על כל גווניו ועל כל חלקיו"

מ‡:יוניטיין
משבר  פרץ  מאז  לראשונה   
ושר  ש"ס  יו"ר  אמש  התבטא  הרכבת, 
הפנים הרב אריה דרעי בענין. בדברים 
הוא  ש"ס  סיעת  ישיבת  בפתח  שנשא 
אמר: "זאת הקואליציה הטובה ביותר 
על  הדתי,  לציבור  להיות  שיכולה 
דרעי  אמר  חלקיו",  כל  ועל  גווניו  כל 

והוסיף:
חכמי  מועצת  של  "ההוראה 
כדי  הכול  לעשות  היא  שלנו  התורה 
שהקואליציה הזאת תשלים את ימיה, 

מר־ וכל  שהקואליציה  עוד  כל  כמובן 
להסכמים  מחוייבים  הקואליציה  כיבי 

שעשינו".
לא  "אנחנו  דרעי:  מדברי  עוד 
בחייו  יעשה  אחד  כל  במה  מתערבים 
בפני  מתערבים  לא  אנחנו  הפרטיים. 
דרישות  לנו  אין  אחרים.  בדברים  או 
הול־ לא  אנחנו  לסטטוס-קוו,  מעבר 
כים לסגור חנויות שפתוחות ואין כאן 
מנסים  אנחנו  רטרואקטיבי.  משהו 
שלא יהיה סחף בעקבות פסיקת בג"ץ 

בעיריות ובמקומות אחרים בארץ".

צילום: יעקב כהן /פלאש 90

נתניהו חתם על עצומה הקוראת לנשיא 
לחון את אלאור אזריה

על המכתב חתמו גם חברי כנסת נוספים, בהם שר הביטחון אביגדור ליברמן, שר הרווחה חיים 
כץ והשר לשיתוף פעולה אזורי צחי הנגבי ◆ מבית הנשיא נמסר: "בקשה מחודשת לחנינה ניתנת 

להגשה רק בחלוף שישה חודשים מיום החלטת הנשיא בבקשה הקודמת"

מ‡:יוניטיין
חתם  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ראובן  המדינה  לנשיא  הקורא  מכתב  על 
רובי ריבלין לשקול מחדש את בקשת הח־
נינה של אלאור אזריה. זאת, כשבוע לאחר 

שריבלין דחה את הבקשה.
לחייל  חנינה  השתנתה:  לא  "עמדתי 
לפ־ בתגובה  נתניהו  כתב  אזריה",  אלאור 

רסום על כך.
עשרות  חתמו  נתניהו  של  לצידו 
ח"כים, בהם שר הביטחון אביגדור ליברמן, 
שר הרווחה חיים כץ והשר לשיתוף פעולה 

אזורי צחי הנגבי.
"המכתב  כי  נמסר  ריבלין  מלשכת 
המדובר לא התקבל בלשכת הנשיא וכאשר 
הנ־ בבית  במישרין.  כמקובל  יענה  יתקבל 
שיא מוצאים לנכון להזכיר כי בקשות חני־
כוחו  באי  עצמו,  מהנדון  רק  מתקבלות  נה 

או קרובי משפחה מדרגה ראשונה שלו".
המדיניות  פי  "על  כי  נמסר  עוד 
השנים,  לאורך  בחנינות  בטיפול  הנוהגת 
רק  להגיש  ניתן  לחנינה  מחודשת  בקשה 
הח־ שניתנה  מיום  חודשים  שישה  בחלוף 
הנידון  של  הקודמת  בבקשתו  הנשיא  לטת 
אלא אם כן חל שינוי מהותי בנסיבות הב־

קשה".

כזכור בהודעתו של ריבלין מהשבוע 
שעבר נכתב. ״נשיא המדינה נתן דעתו לע־
לכל  ולנסיבותיהן,  ידך  על  שבוצעו  בירות 
הדברים שנכתבו בבקשתך, לכל החומר וכן 
לד־ והחליט  בפניו  שהובאו  הדעת  לחוות 

חות את הבקשה".
רבים  מתחו  ההחלטה  בעקבות 
יו"ר  בהם  הנשיא,  על  ביקורת  בימין 
שאמר:  (הליכוד)  ביטן  דוד  הקואליציה 

חברו,  אולמרט,  של  שבעניינו  "מעניין 
הר־ מידת  את  במהירות  הנשיא  הפעיל 

כן  עשה  לא  אזריה  שאצל  בעוד  חמים 
למרות שהיה זכאי לכך".

בריאיון לשרון גל בגלי ישראל הוסיף 
שה־ הרגעים  כל  על  מצטער  "אני  ביטן: 
הליכוד  מועמד  כשהיה  לריבלין  צבעתי 
מדבר  לא  אני  קשר,  איתו  לכנסת. ניתקתי 

איתו".
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סוריה: עשרות חפים מפשע נהרגו בהפצצה נגד דאע"ש
כמחצית מההרוגים הם ילדים ◆ האזרחים שנפגעו לא היו חמושים

מ‡ברהםויסמן

במהלך גיחות תקיפה של מפציצים 
הסורי,  א-זור  דיר  במחוז  אתמול  רוסיים 

בהם  בסוריה  האחרונים  המעוזים  אחד 
בני  עשרות  נהרגו  נוכח,  עדיין  דאע"ש 
אדם. המרכז הסורי לזכויות אדם שמושבו 
מפצי־ של  בתקיפה  כי  דיווח,  בלונדון 

נהרגו  בוקר  לפנות  הרוסי  האויר  חיל  צי 
למעלה מחמישים בני אדם לא מעורבים. 
לטענת דובר המרכז הסורי, כמעט מחצית 

מההרוגים הם ילדים.

פוטין  וולדימיר  רוסיה  נשיא 
בה־ אזורית  וועידה  באחרונה  קיים 
העיקריים  השחקנים  רוב  שתתפות 
באינטרסים  או  בכוחות  המחזיקים 

בסוריה ההרוסה, ובה הוחלט על שורת 
האזור,  מדינות  יישמעו  להם  סעיפים 
של  הבלעדית  הלגיטימיות  בראשם 

הנשיא הסורי אסד.

וכן יוו˜י

יין ˜„מון ל 
י˜בי כרמל 
יין הפרמיום 

 ל יינו
 ה˜י„ו

בנר‡ו ח„ה
יין קדמון, יין הקידוש האדום 
כרמל,  יקבי  של  האהוב  והמתוק 
מתחדש בנראות חדשה ויוקרתית, 
הצ־ המשובח.  הקידוש  ליין  כיאה 
והבדלה  קידוש  יין  אוהבי  רכנים, 
אותו  לרכוש  מעתה  יוכלו  איכותי, 
ברשתות השיווק המובילות במגזר 

החרדי.

יין קדמון מופק מענבי יין שנ־
בחרו בקפידה ונבצרו בשיא הבש־
חוד־ במשך 18  התיישן  היין  לתם. 
שים שהעניקו לו טעמים, ניחוחות 
וארומות ייחודיות ההופכות את יין 
בקטגוריית  הפרמיום  ליין  קדמון 
יינות הקידוש – ובאיכות המקבילה 

ליינות המובילים של יקבי כרמל.

כשרים  כרמל  יקבי  יינות 
מהדרין  בד"ץ  בכשרות  למהדרין 
שליט"א,  רובין  הגר"א  בראשות 

ללא חשש טבל, ערלה ושביעית.
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ספר חדש חושף:

המדליף האמריקני הביא לביטול פעולה 
ישראלית בעומק איראן

סנאודן סיפק מידע לרוסים בנוגע למבצע מודיעיני ישראלי חשאי בעומק שטחה של איראן ◆ 
הרוסים מסרו את המסמכים לאיראנים, וגרמו לביטול המבצע

מ‡ברהםויסמן

אדוארד  האמריקאי  המחשבים  איש 
סנאודן, שהביך את סוכנות הביון המרכזית 
העביר  כאשר  ה-אן-אס-איי,  ארה"ב,  של 
מאות אלפי מסמכים מסווגים של הסוכנות 
לרשת ההדלפות ויקיליקס, חשף בין היתר 
מידע מודיעיני על פעילות חשאית ישרא־

לית בעומק איראן, והביא לביטולה. 
רבות  שנים  במשך  ששימש  סנאודן, 
כטכנאי בסוכנות הביון של ארה"ב, הדליף 

לידי  הסוכנות  של  מסמכים  אלפי  מאות 
ויקיליקס ולאחר מכן נמלט מארה"ב להונג 
קונג ומשם עבר לרוסיה, בה הוא שוהה עד 

היום וזוכה בה למקלט מדיני. 
כתב  אתמול  שפרסם  חדש  בספר 
המגזין "ווניטי פייר" האמריקאי נחשף כי 
ובין  הרוסים,  בפני  רב  מידע  חשף  סנואדן 
רוסיה  של  המודיעין  לאנשי  העביר  היתר 
סוכנות  של  הפעילות  על  ערך  יקר  מידע 
הנ־ כלל  בין  ארה"ב.  של  המרכזית  הביון 
על  מידע  לרוסים  סיפק  סנאודן  תונים, 

ישראל  שמקיימת  חשאי  מודיעיני  מבצע 
העבירו  הרוסים  איראן.  של  שטחה  בלב 
לעמיתיהם  הרלוונטיים  המסמכים  את 
הנדרשים  הצעדים  את  שביצעו  באיראן, 
במטרה לסכל את פעולת הביון הישראלית 

בשטחם.
הישראליים  הגורמים  ניסו  תחילה 
אנשי  ואת  הפעולה  דרכי  את  מעט  לשנות 
הקשר, אולם בסופו של דבר נחלה הפעי־
הישרא־ והתוכנית  חרוץ,  כישלון  הזו  לות 

לית נגנזה.

משבר בשיחות השלום בין חמאס 
לפת"ח; הסכם הפיוס יבוטל?

חמאס אינו מעוניין בפירוק הזרוע הצבאית מנשקה ◆ ברשות טוענים כי ללא פירוק החמאס מנשקו, 
השלום בין הארגונים לא יוכל להתקיים

מ‡ברהםויסמן
מא־ כי  אתמול  חשפו  ופת"ח  חמאס 
מנה־ שהם  ומתן  המשא  של  הקלעים  חורי 
שלום  השגת  על  האחרונה  בתקופה  לים 
את  המביא  רב  מתח  שורר  הארגונים,  בין 
השיחות על השלום עד לכדי פירוק. הסוגיה 
הנתונה במחלוקת היא המשך החזקת הנשק 
מעוניינים  שברשות  חמאס,  ארגון  בידי 

בפירוק הארגון מנשקו והעברתו לידי אנשי 
הרשות בגדה המערבית. בחמאס מנגד, טו־
ענים כי לא יוותרו על הנשק "הקדוש שנו־
מידיה  הכבושות  האדמות  את  לשחרר  עד 
ואמרו  הוסיפו  העזתי  בארגון  ישראל".  של 
כי יסכימו לוותר על הנשק והעברתו לגדה 
שהרשות  לכך  בתמורה  הרשות  אנשי  לידי 
למ־ "רק  ישראל.  נגד  באינתיפאדה  תפתח 

טרות כאלו נסכים להעברת נשק מהרצועה 
לגדה", אמר דובר חמאס אתמול.

לגדה  להגיע  חשו  המצרים  בינתיים 
זאת  בכל  להציל  לנסות  כדי  המערבית, 
את המו"מ המתפרק, בתקווה כי סופו לא 
ומת־ המשאים  שאר  כל  של  כסופם  יהיה 
הארגונים  שני  בין  שנערכו  הקודמים  נים 

היריבים.

מתיחות בבית הלבן: מעמדו של ג'רארד 
קושנר בסכנה?

הסיבה לירידה במעמד הבת והחתן היא התנהלותו של ראש הסגל ◆ לפי אותו דיווח, נשקלים גם 
פיטוריהם של השניים

מ‡ברהםויסמן

האמריקני,  הנשיא  של  היהודי  חתנו 
בממשל  ביותר  החזק  האיש  בעבר  שהיה 
בחודשים  איבד  הנשיא,  של  ימינו  ויד 
בבית  השפעתו  ממעוזי  רבים  האחרונים 
הלבן, כך מדווח הניו יורק טיימס. יחד עם 
הירידה במעמדו של החתן, נרשמת ירידה 
איוונ־ רעייתו  של  במעמדה  גם  מקבילה 
קה - בת הנשיא, שגם היא נחשבה לדמות 

בכירה ביותר בסגל הקרוב של הנשיא.

הירידה במעמדם של השניים נעוצה 
בעיקר במורת הרוח של ראש הסגל החדש 
של הבית הלבן, אשר אינו רואה בעין יפה 
את בחישתם בעניינים הקשורים לתפקוד 
ראש הסגל. ראש הסגל, ג'ון קלי, ביקש אף 
לפטרם והוא שוקל זאת בתקופה האחרונה 

ברצינות. 
ראש  אמר  העיתון  לתחקיר  בתגובה 
הסגל, כי הדברים מעולם לא היו, ומעולם 
הבכירים  שני  את  לפטר  בדעתו  עלה  לא 
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רשע וטוב לו: רודן זימבבואה יקבל מיליוני דולרים פיצוי על הדחתו
בנוסף יקבלו המנהיג ורעייתו משכורת חודשית גבוהה באופן קבוע ◆ הסכום לרעייתו יופחת משמעותית אם ימות לפניה

מ‡ברהםויסמן

רוברט  לשעבר  זימבבואה  נשיא 
מוגאבה שהודח יחד עם רעייתו גרייס 

בזימבבואה,  אחת  מספר  מהתפקיד 
יקבל כספי פיצויים בסך עשרה מיליון 
הרודן  בנוסף,  פרישה.  כמתנת  דולרים 
בסך  חודשית  למשכורת  יזכה  הקשיש 

150 אלף דולרים עד יום מותו. רעייתו 
במח־ קטן  מסכום  להנות  תוכל  גרייס 
בן  הקשיש  בעלה  של  מותו  לאחר  צית 

ה-93.

בזימ־ החדש  בשלטון  בכירים 
הבריטי  הגרדיאן  בפני  אישרו  בבואה 
את ההסדר אליו הגיעו הנשיא ורעייתו 
הדיווחים  במדינה.  החדש  הממשל  עם 

על כך מגיעים ברקע הטענות על שחי־
תות והתנהלות בלתי אנושית של נשיא 
מוגאבה  את  שהחליף  החדש  זימבבואה 

בתפקיד.

ג'ורג' בוש האב הפך 
ל"נשיא לשעבר 
המבוגר ביותר"

אחריו ברשימה נמצא ג'ימי קרטר הקשיש ◆ מי שהחזיק 
עד כה בתואר הנשיא לשעבר שהגיע לגיל המבוגר ביותר 

היה ג'רלד פורד

מ‡ברהםויסמן
נשיא ארה"ב לשעבר ג'ורג' בוש 
לנשיא  אתמול  הפך  ה-93,  בן  האב 
מכל  יותר  ימים  שהאריך  האמריקני 
קודמיו. בוש האב חי עד כה 93 שנים 
מהנשיא  יותר  יומיים  ימים,  ו-167 
הקודם שהחזיק בשיא האמור, הנשיא 
האמריקני ג'רלד פורד שחי 93 שנים 

ו-165 ימים.
חיים  האב  בוש  ג'ורג'  מלבד 
נשיאים  ארבעה  עוד  בארה"ב  כיום 
לשעבר: ג'ימי קרטר, ג'ורג' בוש הבן, 
ברשימה  אובמה.  וברק  קלינטון  ביל 
ישנו נשיא נוסף קשיש במיוחד, ג'ימי 
ליש־ העוינות  בדעותיו  הידוע  קרטר 
ימים,  ו-56   93 בן  כיום  קרטר  ראל. 

מבוש  ברשימה  הרחק  לא  ניצב  והוא 
הנשיא  בתואר  כעת  המחזיק  האב 
בהיסטוריה  ביותר  המבוגר  לשעבר 

של ארה"ב.
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איטליה: רה"מ לשעבר ברלוסקוני צפוי 
למנות את ראש הממשלה הבא

ברלוסקוני עצמו לא יוכל להתמנות לתפקיד בשל עננת השחיתות הרובצת על כתפיו ◆ מועמדו הוא מי 
שהיה בעבר מפקד המשטרה הצבאית

מ‡ברהםויסמן

איטליה,  של  לשעבר  הממשלה  ראש 
במדינתו  לעדנה  זוכה  ברלוסקוני,  סילביו 
על  המצביעים  במיוחד  מחמיאים  ולסקרים 
כך שגוש המרכז ימין אותו הוא מוביל יהפוך 

לגוש שינצח את הבחירות הקרובות. ברלו־
סקוני רמז אתמול, כי בכוונתו למנות לתפ־
קיד ראש הממשלה גנרל בכיר לשעבר במ־
ראש  לתפקיד  איטליה,  של  הצבאית  שטרה 

הממשלה לאחר ניצחון גוש הימין.
הגנרל  את  למנות  מתכנן  ברלוסקוני 

כאמור  בעבר  ששימש  גליטאלי,  לאונרדו 
ברלוסקוני  הצבאית.  המשטרה  כמפקד 
הקשיש לא יוכל להתמנות בעצמו לתפקיד 
החקירות  בשל  בעבר,  שימש  בו  הנחשק 
והאשמות השונות שהוא מואשם בהן, כשב־

עיקרן חשד בקבלת שוחד שלא כדין.

בריטניה תרכוש מישראל מערכות כיפת 
ברזל להגנה על איי פוקלנד

בריטניה בדקה מערכות שונות, והחליטה לבסוף לרכוש את המערכת הישראלית ◆ סכום העסקה 
המשוער עומד על 350 מיליון שקל

מ‡ברהםויסמן

לבריטניה  ארגנטינה  בין  המתיחות 
הביט־ בכירי  את  הביאה  פוקלנד,  איי  סביב 
חון של הממלכה המאוחדת להודיע על רכי־
שת מערכות כיפת ברזל בסכום של כ-350 
האיים  על  להגן  במטרה  זאת  שקל.  מיליון 
עי־ של  אפשרות  מפני  במחלוקת  השנויים 

מות מול ארגנטינה.
משרד הביטחון הבריטי הורה לחמש 
ושמונים  כמאתיים  של  בסכום  האיים  את 
מיליון ליש"ט, לאחר שארגנטינה רמזה כי 
הב־ לשליטה  ולהתנגד  להמשיך  בכוונתה 

ריטית באיים הסמוכים לה, שלפי 
טענתה שייכים אליה.

רבות  פועלים  בישראל 
לרכוש  בעולם  מדינות  לשכנע 
של  האווירית  ההגנה  מערכת  את 
את  שימשה  אשר  רפא"ל,  חברת 
האח־ במערכה  בהצלחה  ישראל 
המערכת  את  חמאס.  מול  רונה 
שבדקה  לאחר  בריטניה  רכשה 
להגנה  מערכות  של  שונים  סוגים 
ולב־ בשוק,  הקיימים  טילים  מפני 

סוף החליטה על רכישת המערכת 
הישראלית.

נחשף: מפקד אס אס תרם למפלגה 
הרפובליקנית סכומי כסף

היה אחראי על רצח מאות בשואה ◆ בחודשים האחרונים הוא תרם לפחות שלוש פעמים סכומי כסף 
בלתי מבוטלים

לבילרי:‡מ

על פי דיווח ה'דיילי מייל' ביסט מייקל 
קרקוץ', תושב מינסוטה בן 98, שנחשף בחו־
דש מרץ האחרון כמי ששימש מפקד אס אס 
מטעם הגרמנים הנאצים והיה מפקד "לגיון 
על  שאחראי  האוקראיני"  העצמית  ההגנה 
רצח מאות פולנים בשואה, נתן סכומי כסף 

כתרומה למפלגה הרפובליקנית.

מדובר ע"פ הדיווח בתרומה של כחמ־
שה עשר אלף דולרים לוועדה הרפובליקנית 
מתברר,  שונות.  תרומות  בשלוש  הלאומית 
שחברי הוועדה הרפובליקנית ידעו על עברו 

המזוויע של הנאצי.
קר־ של  עברו  את  חשפה  פי  אי  רשת 
קוץ', יתר מכך בעקבות זאת התביעה בפולין 
בגין  נגדו  הסגרה  בקשת  לארה"ב  הגישה 

פשעי מלחמה נגד פולין.

משפחתו,  בני  הכחשת  למרות 
הודיע  יניצקי  רוברט  הפולני  התובע 
הקשיש  קרקוץ'  נגד  ההסגרה  הליכי  כי 
זה  שזורים  הראיות  חלקי  "כל  יימשכו 
בזה ומאפשרים לנו לומר שהאדם המת־
שפי־ קרקוץ'  מייקל  הוא  בארה"ב  גורר 
קד על לגיון ההגנה העצמית האוקראיני 
שביצע את מעשי הטבח באזור הכפרים 

בלובלין".

וכן יוו˜י

מיזם הרכב היופי ˆובר ‡וˆה 
ברחבי יר‡ל:

"סיטי ˜‡ר" ממיכה להרחב 
ערים נוספו לוב עם פעילו

הרכבים השיתופיים שכבשו את כלל הריכוזים החרדים 
לרחובות,  גם  נרחבת  בפריסה  האחרון  החודש  במהלך  הגיעו 

לוד וכפר חב"ד

מיזם הרכב השיתופי, שכבש את העולם בבשורת הניידות 
ורושם  ישראל  בערי  נוכח  כבר   – והחסכונית  הקלה  הנוחה, 
במסג־ המנויים.  במספר  משמעותית  התגברות  קבוע  באופן 
רת זו, חברת "סיטי קאר", המובילה מהפכה צרכנית חשובה 
לשלוש  האחרון  בחודש  התרחבה  הישראלי,  הרכב  בענף  זו 
ערים נוספות: כפר חב"ד, לוד, ורחובות, בהם כבר זוכה המיזם 
בהתאם:  היערכות  דרשה  אשר  תקדים  חסרת  לפופולאריות 
עשרות רכבים  נוספים הוקצו על ידי החברה לצורך הגידול 
המקסימ־ והנוחות  המשמעותית  החסכון  באופציית  המבורך 

לית בניידות, המוצעת לכל המחזיק ברשיון נהיגה.

תפס  בעולם  ביותר  והנחשבות  הגדולות  הערים  ברחבי 
לפי  כיום  מונה  והוא  רבה,  תאוצה  השיתופי  הרכב  מיזם  כבר 
ההערכות כבר 85 מיליון נהגים מידי יום. הבשורה המהפכנית, 
המאפשרת לכל מנוי לנסוע בהתראה קצרה לכל מקום ברכב 
חדיש ומתודלק ולשלם בסוף החודש רק על השימוש המדויק 
שעשה ברכב השיתופי, הפכה להמונים את החיים לקלים ומ־
שתלמים יותר, גם בישראל. "יש לי רכב משלי" זו התחושה 
שיש לכל אחד מאלפי המנויים של חברת "סיטי קאר", ובצ־
דק: רכב חדיש וקרוב לכל בית הזמין לכל נסיעה – זה באמת 

מה שכולנו צריכים.

הרי־ בכל  הנרחבת  הפריסה  לאחר  כי  עבורנו  טבעי  "אך 
כוזים החרדים דוגמת בני ברק, בית שמש, ירושלים, אשדוד, 
לרחובות,  גם  נגיע  סטון,  וטלז  עילית  מודיעין  ביתר,  אלעד, 
הר־ ההצטרפות  לבקשות  היענות  במסגרת  חב"ד,  וכפר  לוד, 
אומרים  העת"  כל  אלינו  שזורמים  ההתעניינות  ולגילויי  בות 
הרכב  צי  של  והתגבור  הפריסה  הרחבת  "עם  קאר".  ב"סיטי 
העומד לרשות אלפי המנויים שבכל עיר ועיר, ממחישה 'סיטי 
השיתופי  ברכב  בשימוש  שיש  הגדולים  היתרונות  את  קאר' 
לכל אחד מאתנו, שלפתע מגלה כי ב-10 ₪ בלבד (עלות הבי־
טוח החודשית) הוא מקבל גישה למגון רכבים הנמצאים לידו 
ממש. את הנוחות והחסכון שבתמחור נכון והוגן 'פר שימוש' 
אחזקת  של  החודשיים  המעטפת  מתשלומי  והימנעות  בלבד 
רכב כגון תיקונים וביטוחים – מרגיש כבר כל אחד בכיס. אנו 
הבינלאומית  מהבשורה  ולהנות  להצטרף  נהג  לכל  מציעים 

שכבר נוסעת בינינו: 2319* וגם לכם יש רכב משלכם".

צילום: פלאש 90

mailto:a0504111989@gmail.com
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פרסום ראשון

מקומם: פקח עיריית חיפה 
פינה בשבת את המתפללים 

עם סיגריה ומצלמה
הכל בגלל תלונת רעש שלא נבדקה ◆ עיריית חיפה: "מתנצלים על האירוע 

בפני המתפללים"

לבילרי:‡מ
נכנס  העיריה  פקח  חיפה: 
הכ־ לבית  ומצלמה  סיגריה  עם 
ופינה  שאנן  בנוה  ״המרכז״  נסת 

את המתפללים.
ע"י  מוקף  במתחם  מדובר 
אחת  בכפיפה  נמצאים  בו  גדר 
בני  סניף  הדתי,  הספר  בית 
מכון  הדתית,  הספריה  עקיבא, 
השואה, מרכז החוגים הדתי ו-8 

מנייני תפילה.
התאספו  שבת,  ערב  כבכל 
ערבית,  לתפילת  האזור  תושבי 
ברחבי המרכז, חניכי בני עקיבא 
ערכו  מיוחדת  שבת  עבורם  שזו 
תפילה חגיגית בסמוך לבית הכ־
נסת המרכזי הנמצא בשיפוצים.

פקח  נכנס  מסוים  בשלב 
והחל  המתחם  לתוך  עירייה 
"הוא  התפילה  למהלך  להפריע 
לכבותה  וסרב  סיגריה  עם  הגיע 
הוציא  לו,  שהעירו  לאחר  גם 
המתפ־ את  לצלם  והחל  מצלמה 
ללים בתוך בית הכנסת", העידה 

אחת מן התושבות.
התוש־ את  הכריח  הפקח 

כליל  התפילה  את  להפסיק  בים 
הוא  המתחם.  מן  החוצה  ולצאת 
את  בגופו  וחסם  לעשות  הגדיל 
שער הכניסה, על מנת למנוע כל 
שהיו  חניכים  גם  פנימה.  כניסה 
הוצאו  עקיבא  בני  סניף  בתוככי 

ע״י הפקח תוך איומים.
ההמומים  השכונה  תושבי 
לא הבינו מדוע הפקח היה נמרץ 
ולה־ לתפילתם,  להפריע  כך  כל 
בע־ השבת  את  הנוער  לבני  רוס 

בורה טרחו חודש שלם.
בת־ נמסר  חיפה  מעיריית 
גובה לכתב "שחרית": "מבדיקה 
שערכה העירייה עולה כי ניידת 
עם  המשולבת  הבטחון  סיור 
לאור  נשלחה  ישראל  משטרת 

רעש  על  תלונה 
הגעת  עם  חריג. 
שלו  ודיווח  הסייר 
המשמרת  לאחראי 
הרעש,  מהות  על 
הנחייה  הסייר  קיבל 
המקום.  את  לעזוב 
הסייר על דעת עצמו 
וניסה  במקום  נשאר 

לפזר את המתפללים. לאור זאת 
נקרא הסייר לברור ויבחנו דרכי 

הפעולה מולו.
בקרוב  תתקיים  כן  כמו 
בני  הנהלת  בין  עבודה  ישיבת 
עקיבא במחוז לבין אגף הבטחון 
עבודה  דפוסי  לקביעת  בעיריה 
כגון  ארועים  למניעת  משותפת 
שבת  ארועי  בכלל  סיוע  וכן  אלו 
בכל  ובכלל  העיר  ברחבי  ארגון 

ימות השנה.
ציבור  בפני  מתנצלים  אנו 
שאירועים  ומקווים  המתפללים 
נמשיך  ישנו.  לא  אלו  כגון 
הדתי  הציבור  עם  בהידברות 
מקרים  למנוע  במטרה  והנהגתו 

שכאלו".

בית שאן: בליווי הרבנים 
הוחלפו מי הגשמים

המקוה המפואר הוקם בשכונת אליהו בעיר לפני כשלוש שנים ◆ הרבנים הגיעו 
לביקור מקדים לתדרך את השלוחים

לבילרי:‡מ

הפיקוח  סיורי  במסגרת 
מקוואות  'מרכז  של  ההלכתיים 
חב"ד  רבני  ועד  שע"י  חב"ד' 
מענ־ מנחם  הרב  ביקרו  באה"ק 
רבני  דין  בית  חבר  גלוכובסקי  דל 
רחובות,  חב"ד  קהילת  ורב  חב"ד 
ובנו מנהל המרכז הרב חיים אליהו 
גלוכובסקי רב קהילת חב"ד רמת 

בית שמש ג', במקוה בבית שאן.
הוקם  המפואר  המקוה 
כש־ לפני  בעיר  אליהו  בשכונת 
לרנר  בועז  הרב  בליווי  שנים  לוש 
השליח  של  שמו  על  והונצח  ז"ל, 
ז"ל,  שמולביץ  יעקב  הרב  המסור 
כעת  שנים.  עשרות  בעיר  שפעל 
נערכו למילוי חדש של מי גשמים.
הרב  במקום  השלוחים 
שלום בער שמולביץ והרב שמואל 

רייניץ פנו ל'מרכז מקוואות חב"ד' 
אוצר  למילוי  מעשית  להדרכה 
הטבילה ופיקוח הלכתי על התה־

ליך.
מק־ לביקור  הגיעו  הרבנים 
דים לתדרך את השלוחים בצורה 
של  מהודרת  ולהכנה  פרקטית 
החדש.  למילוי  המקוה  מאגר 
לאחר מכן הוחלפו המים לרווחת 

תושבי המקום.

ברלין: "משפחות יהודיות שינו 
חייהן מן הקצה"

נמשכת הפריחה היהודית בגרמניה 3 מאות השתתפו בשבתון מרגש של חב"ד 

לבילרי:‡מ
שבעים שנה לאחר השואה 
והפריחה היהודית בברלין, בירת 
גרמנית, רושמת שיאים חדשים. 
אנשים,  ברלין,  מיהודי  מאות 
נשים וטף לשבתון מרגש – רבים 
ליהדות  דרכם  את  עשו  מהם 

בשנים האחרונות.
התרו־ של  שבת  זו  היתה 
ממות הנפש בארגון שליח חב״ד 
הנהגת  תחת  סגל,  שמואל  הרב 

רב הקהילה ושליח חב״ד לברלין 
הש־ טייכטל.  יהודה  הרב  הגאון 
במלון "ליבן  נערך  המיוחד  בתון 
היום  לשיחת  הפך  והוא  וואלד" 

בברלין היהודית.
מש־ לראות  מרשים  "היה 
פחות שלימות ששינוי את אורח 
מי־ הקצה,  אל  הקצה  מן  חייהם 
דיעה אפסית ביהדות עד לקיום 
מתוך  והמצוות  התורה  של  מלא 
המרצה  סיפר  ושמחה",  עונג 

המפורסם מניו יורק הרב שלמה 
טייכטל שבא במיוחד לשבתון.

טובי  השבתון,  לאורך 
המושגים  את  הסבירו  המרצים 
בבהירות  ביהדות  העמוקים 
הנש־ את  האירו  הם  ובפשטות. 
הם  הלבבות,  את  והלהיבו  מות 
בשיחות  גם  הקהל  את  הדריכו 
חייהם  את  לנהל  איך  אישיות 
לכיוונים  אותם  וניווטו  אישיים 

שונים במצבים מיוחדים.

https://goo.gl/HwkUHT
https://goo.gl/wvQync
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אבו מאזן העניק אות הצטיינות 
לסופר אנטישמי

מדובר בסופר המצרי מוחמד סלמאוי, לשעבר יו"ר התאחדות הסופרים במצרים וכיום יועץ ההתאחדות

לבילרי:‡מ

הרשות  יו"ר  העניק  שעבר  בשבוע 
הפלסטינית אבו מאזן, אות הצטיינות לסו־
יו"ר  לשעבר  סלמאוי,  מוחמד  המצרי  פר 
יועץ  וכיום  במצרים  הסופרים  התאחדות 
למען  הספרותית  תרומתו  על  ההתאחדות, 

הענין הפלסטיני.
הפ־ השגרירות  בבנין  הוענק  הפרס 
בכירים  בהשתתפות  בקהיר,  לסטינית 
את  הבליטו  הדוברים  פלסטינים.  וסופרים 
תרומתו של סלמאוי לענין הפלסטיני וציינו 
סיפורי  את  תיעד  סלמאוי  כי  היתר  בין 
ספרותי"  רעיוני  "נשק  והיווה  השהידים 
קיבל  לכן  קודם  חודש  הפלסטיני.  לענין 
סלמאוי בסנגל את "פרס אפריקה לחירות 
ושלום על שם יאסר ערפאת", ביוזמת שג־
לסלמאוי  ניתן  הפרס  בסנגל.  פלסטין  ריר 
באירוע חגיגי תחת חסותו של נשיא סנגל 
מאכי סאל ובנוכחות שגריר פלסטין בסנגל 

ובכירים סנגלים וערביים.
בעולם  בולט  סופר  הוא  סלמאוי 
ידוע  אשר  במצרים,  ובייחוד  הערבי 
כך,  והאנטישמיות.  הקיצוניות  בדעותיו 
בשבועון  פרסם  הוא   ,1998 בפברואר 

"אל-אהרם  הצרפתית  בשפה  המצרי 
את  "חפש  שכותרתו  מאמר  הבדו", 
מכ־ את  בצטטו  טען,  ובו  היהודים!", 
ואת  גורודי  רוג'ר  הצרפתי  השואה  חיש 
אירווינג,  דייויד  האמריקאי  האנטישמי 
שאינו  מי  לכל  מתנכלים  היהודים  כי 
החוק  את  תקף  גם  סלמאוי  בהם.  תומך 
העמ־ ואת  שואה,  הכחשת  נגד  הצרפתי 
דתו לדין של רוג'ר גורודי על סמך חוק 

עומד  גורודי  רוג'ר  בכותבו: "ההוגה  זה, 
לימי  כשייך  שנראה  חוק  בסיס  על  לדין 
זה...  חוק  ב-1990.  נחקק  אך  הביניים, 
פשעים  של  באמיתותם  לפקפק  אוסר 
המילה  זה,  במקרה  אך  האנושות.  נגד 
האנושי,  למין  מתייחסת  לא  'אנושות' 
יהודים  מיליון  לשישה  ורק  אך  אלא 
עם  רצח  של  קורבנות  לכאורה,  שהיו, 

במהלך מלחמת העולם השנייה".

גיבוי לחוטובלי מהרב 
הראשי: "יש ליהודי 

ארה"ב בעיה אמיתית"
הרב מביע דאגה ממצב היהדות בניכר ◆ לדבריו 
"חמישים אחוז מהיהודים בארה"ב הם חילונים"

לבילרי:‡מ
סגנית  התבטאויות  רקע  על 
האמ־ היהדות  כלפי  חוטובלי  השר 
מציע  לישראל  הראשי  הרב  ריקנית, 
אחוז  "חמישים  בנתונים.  להציץ 

מהיהודים בארה"ב הם חילונים".
הרב הראשי לישראל, הרב דוד 
שעוררו  לסערה  מלהגיב  נזהר  לאו, 
דבריה של סגנית שר החוץ ציפי חו־
במספרים  להתבונן  מציע  אך  טובלי, 
הברית  ארצות  יהדות  של  הרשמיים 

ולהפיק את הלקחים בהתאם.
לערוץ  אמרה  חוטובלי  כזכור, 
i24news כי "יהודי ארה"ב לא מבי־
נים את מורכבות האזור ולא שולחים 
את ילדיהם להילחם... אין (להם) יל־
יש  לרובם  כחיילים.  שמשרתים  דים 
חיים די נוחים''. דבריה עוררו סערה 

והיא נאלצה להתנצל.
הרבנים  בכנס  לערוץ 7  בראיון 
של אתר "ישיבה" אמר הרב דוד לאו 
ארה"ב  יהדות  מנתה  בשנת 1945  כי 
שם  היתה  ''לא  יהודים.  מיליון  ששה 

נו־ מלחמות  היו  לא  ה',  ברוך  שואה 
היתה  ולא  רבים  חיים  שגבו  ראיות 
יהדות  כיום  אדירה.  עלייה  משם 
מיליון  חמשה   - פחות  מונה  ארה"ב 

יהודים ומתוכם 700 אלף ישראלים.
הרב  מסביר  אומרת",  "זאת 
הראשי, ''יהדות ארה"ב במקום לעלות 

בריבוי טבעי היא פוחתת והולכת".
האמריקני,  "פיו"  מכון  לפי 
כחמישים אחוזים מיהודי ארה"ב הם 
חילונים, ''לא רפורמים, לא קונסרב־
טיבים ולא אורתודוקסים אלא חילו־
נים. אז לשייך אוטומטית ולהגיד 'כל 
יהדות ארה"ב' כמכלול, לבוא ולקבוע 
ש-90 אחוז מהם רפורמים, זה פשוט 

לא נכון", קובע הרב לאו.
בעיה  לכם  יש  ארה"ב,  ''יהדות 
וצריך  הקיימת  במציאות  אמיתית 
לראות כיצד ומהי הדרך הנכונה לע־
נות עליה כי כנראה שהתשובות שני־
מספר  את  ממעיטות  היום  עד  תנות 
הרב  מוסיף  מגדילות",  ולא  היהודים 

צילום:  פלאש 90הראשי.

אלקין: "מעריך את ליצמן על 
הצעד שלו"

השר להגנת הסביבה הודף את הטענות לפיהן נתניהו מעוניין בהקדמת 
הבחירות ◆ עובדה שהוא עבד מאד קשה לפתור את המשבר

מ‡:יוניטיין
המשבר  שאחרי  היום 
הח־ המפלגות  עם  הקואליציוני 
נוש־ הקואליציה  ראשי  רדיות: 
שמדובר  ומקווים  לרווחה  מים 
האחרון  המשמעותי  במשבר 
הסבי־ להגנת  השר  חווה.  שהיא 
בה, זאב אלקין, נדרש אמש לנו־
התפעלותו  את  הסתיר  ולא  שא 
מהצעד של שר הבריאות היוצא, 

יעקב ליצמן.

סיטואציה  "נוצרה   
שלדעתו ולתפיסת עולמו 
התפטרותו.  את  מחייבת 
כך",  על  אותו  מעריך  אני 

כך אלקין בראיון לגל"צ.
"לקו־ הוסיף:  הוא 
רצה  שנתניהו  נספירציה 
למ־ קשר  אין  בחירות 
ציאות. עובדה שהוא עבד 
את  לפתור  קשה  מאד 

צילום:  פלאש 90המשבר".

הצעת חוק: הטבות מס ישללו 
מחברה המפטרת עובדים

נוכח גל הפיטורים בטבע ◆ הצעת חוק השוללת הטבות מס שניתנו מתוקף 
החוק לעידוד השקעות הון במקרים של פיטורי עובדים

מ‡:יוניטיין

עומדים  טבע  עובדי   1700
שחברת  בעוד  מפוטרים  להיות 
טבע נהנתה ונהנית מהטבות הון 
טבע  זכתה  מאז 2006  מפליגות. 
להטבות מס של יותר מ-18 מי־

ליארד שקל במצטבר.

חנין  דב  ח"כ  זה  רקע  על 
הבא  בשבוע   להצבעה  יעלה 
מס  הטבות  לפיה  חוק  הצעת 
השק־ לעידוד  החוק  במסגרת 
עות הון ישללו מחברה המפטרת 
שר  החוק,  הצעת  לפי  עובדים. 
הכלכלה יקבע הוראות לעניין זה 

באישור ועדת הכספים. 

יתכן  "לא  חנין:  דב  ח"כ 
עובדים  אלפי  תפטר  שחברה 
מי־ בשווי  מס  הטבות  ותקבל 
מקומות  "ייצור  על  ליארדים 
בד־ מחדש  לבחון  יש  עבודה", 
חיפות את מדיניות הטבות המס 
מקרה  נוכח  הגדולות  לחברות 

טבע".

mailto:a3199984@gmail.com
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כחלון התקפל: חוק ההמלצות אושר 
בועדת הפנים; יחול גם על רה"מ

אישור החוק עורר זעם אופוזיציוני רב, שכוון בעיקר נגד שר האוצר שהבטיח להתנגד - וחזר בו ◆ וגם: 
מי "עשה שניצלים וחתך סלט" אצל יוזם החוק?

מ‡:יוניטיין

על  לאסור  המבקש  ההמלצות'  'חוק 
המשטרה להמליץ על הגשת (או אי הגשת) 
אמש  אושר  חקירה,  בתום  אישום  כתב 
בוועדת הפנים של הכנסת, לאחר דיון סוער 
הסוערים  לדיונים  המשך  שהיווה  במיוחד 

בשבוע שעבר בנושא.
(ונתניהו?)  החוק  יוזם  של  מבחינתו 
יהיה  שעבר  והחוק  מאחר  בהישג  מדובר 
עצמו.  רה"מ  על  גם  יחול  קרי:  פרסונאלי, 
שר האוצר ויו"ר 'כולנו', שהבטיח כי יתנגד 
בסופו  התקפל  הפרסונלית,  בגרסתו  לחוק 

של דבר כשלא ברור מה גרם לחוק.
הנוכ־ בגרסתו  בפרט  החוק,  אישור 
מהאופוזיציה.  חריפים  גינויים  גרר  חית, 
הגנה  הוא  ההמלצות  חוק  של  מהותו  "כל 
על ראש הממשלה ושיבוש החקירות נגדו. 
החוק הזה נתפר בדיוק למידותיו. כל השאר 
לציבור.  למכור  מנסים  שאתם  שקרים  זה 
העובדה שאנחנו מנהלים את הדיון הזה היא 
קיבל־ הכנסת.  משכן  מעל  מהדהדת  בושה 

נו היום עוד הוכחה לכך שיש לנו עסק עם 
הממשלה המשחיתה ביותה בתולדות מדי־

נת ישראל", אמר ח"כ מיקי רוזנטל.
ההמל־ "חוק  הוסיף:  חנין  דב  ח"כ   
לדעת.  הציבור  בזכות  התנקשות  הוא  צות 
מה עושות  לדעת  ציבורי עליון  אינטרס  זה 

עושה  ומה  הרשויות 
במיוחד  המשטרה 
חקי־ כמו  בתיקים 
הממשלה.  ראש  רות 
זה  כאן  שקורה  מה 
המ־ התרגילים  אחד 
הכ־ בימי  בריקים 
דרמטי  מהלך  נסת, 
סותמים  וקיצוני. 
ליועמ"ש  הפה  את 

לממשלה".
משעשע  רגע   
כאשר  בדיון  נרשם 
ויוזם  הועדה  יו"ר 
דודי  ח"כ  החוק, 
כי  הבהיר  אמסלם, 

ובשליחותו  ביוזמתו  הוגשה  לא  ההצעה 
של נתניהו. ח"כים מהאופוזיציה תהו מה 
הור־ יואב  נתניהו,  של  הסגל  ראש  עשה 

אישור  לפני  אמסלם  של  בלשכתו  ביץ, 
"עשה  בציניות:  השיב  אמסלם  החוק. 

שניצלים וחתך סלט".

הודעה חשובה ומשמחת
בסייעתא דשמיא ולרגל הרחבת פעילות 

’פורום נשות מעיני הישועה‘, 
הננו שמחות לבשר לכן יולדות יקרות, על חלוקת 

מענק תמיכה ליולדות בסך

 400 ש“ח 
לרכישה ברשת ’יש חסד‘

מעטפת המענק תימסר לכל יולדת ב‘מעיני הישועה‘ 

במסירה אישית במהלך ימי האשפוז וההחלמה.

בנוסף, תתקיים הגרלה על 3 עגלות יוקרתיות בשווי 4000 שקל 

בין כל היולדות בחודשים כסלו-טבת תשע“ח

* המענק עד גמר המלאי

בברכה,
פורום נשות מעיני הישועה

 Womens Friends of Mayanei Hayeshua Medical Center

צילום:  פלאש 90

ליצמן לועג ללפיד: "הוא 
בוכה על זה שהייתי השר 

הפופולארי במדינה"
שר הבריאות היוצא: "נושא השבת זה אצלנו ביסוד" ◆ 
"לרגע אחד לא הסכמנו לשום חילולי שבת, ואני לא 

אסכים לזה בעתיד"

מ‡:יוניטיין
הפו־ ההתרחשויות  בעקבות 
גורמים  אמרו  האחרונות  ליטיות 
ספק   - הפוליטית  במערכת  שונים 
יאיר  כי   - ברצינות  ספק  בהומור 
לי־ של  להתפטרותו  אחראי  לפיד 
בדיוק?  איך  הבריאות.  ממשרד  צמן 
זה הולך ככה: לפיד עתר לבג"ץ כדי 
וב־ כשר,  לשמש  ליצמן  את  שיחייב 
מי־ אחריות  היתה  לליצמן  שר  תור 
אז   - השבת  לחילולי  ניסטריאלית 

הוא פרש.
את  אמש  הדף  עצמו  ליצמן 
הטענה הזו ואמר: "זה לא סוד שלא 
אומרים  מה  אז  שר.  להיות  רציתי 
אותי  עשה  שלפיד  לי  אומרים  לי? 
שר והוציא אותי מהממשלה. תאמי־
נו לי – לפיד פוחד יותר מזה שהייתי 
שנתיים וחצי השר הכי פופולרי במ־

דינה. והוא בוכה על זה יותר מהכל. 
הוא לא התכוין לזה".

הפופול־ כי  ליצמן  טען  בנוסף 
ריות הרבה שזכה לה היא תוצאה של 
פעולותיו של יו"ר יש עתיד: "לפיד 
לא זתכוין לעשות את זה, זאת היתה 

תאונת עבודה".

צילום:  פלאש 90

בשורה: 

שירות 'ממשל זמין' גם לבעלי 
הטלפונים הכשרים

יקודם פתרון שיאפשר גם לבעלי טלפונים כשרים להנות משירותי הממשלה

מ‡:יוניטיין
הציבור  לפניות  הוועדה 
בראשות ח"כ הרב ישראל אייכ־
ציבור  בפניות  דיון  קיימה  לר 
הט־ שבעלי  כך  על  שהתלוננו  
יכולים  אינם  הכשרים  לפונים 
לקבל את שירותי הממשלה בא־

מצעות שירות 'ממשל זמין'. 
אפ־ אין  התלונות,  פי  על 
שתלויים  שירותים  לקבל  שרות 
לטלפון  סיסמא  או  קוד  בקבלת  
את  לזהות  מנת  על  הכשר  הנייד 
מדובר  הפונים  לטענת  הפונה. 
מח־ את  שמפלים  רבים  בגופים 
שאינם  הכשרים  הטלפונים  זיקי 
תומכי קבלת מסרונים. בין השי־
לקבל  יכולים  לא  אותם  רותים 
תשלום  כשר:  טלפון  מחזיקי 
אגרות  תשלום  נהיגה,   רישיון 
כתו־ שינוי/עדכון  ממשלתיות, 
בת ברשות האוכלוסין וההגירה, 
חוק  לפי  מידע  בקשת  הגשת 
היתרי  הגשת  המידע,  חופש 
לחוק  לתיקון 101  בהתאם  בניה 
כתובת  החלפת  והבניה,  התכנון 

ושירותי מנהל האוכלוסין.
הרב  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
כי  בדיון  אמר  אייכלר  ישראל 
שיפר  זמין'  'ממשל  "פרויקט 
שמעניקות  השירות  חווית  את 
אך  לאזרחים,  הממשלה  רשויות 

מצער מאד לראות שציבור רחב 
ליהנות  מלכתחילה  יכול  איננו 
שמי־ לצורך  שכן,  זה.  משירות 

יש  המשתמשים  פרטיות  על  רה 
צורך בזיהוי ובסיסמא ראשוניים 
הניידים  לטלפונים  שנשלחים 
הלקוח  השירות.  מבקשי  של 
נדרש להקיש סיסמא חד פעמית 
באמצעות  למשתמש  שנשלחת 

מסרון.
ניידים  מכשירים  "בעלי 
את  לקבל  יכולים  אינם  כשרים, 
של  גדול  ציבור  לפיכך,  המידע. 
וח־ חיוני  ממידע  מודר  לקוחות 
שוב עבורו. לא ניתן לחייב גופים 
ולשלוח  זמינים  להיות  פרטיים 
טלפו־ לבעלי  קוליות  הודעות 
בנקים  זאת  ולמרות  כשרים,  נים 
נות־ כבר  רבים  ביטוח  וחברות 
גופים  אך  הזה.  השירות  את  נים 
גם  עסקיים,  וגופים  ממלכתיים 
רצוי  בחוק,  מחויבים  אינם  אם 
השירותים  את  שיתאימו  מאוד 
המתנז־ השם  יראי  ציבור  עבור 
רים משימוש בטלפונים שנאסרו 

על גדולי ישראל."
משרד  נציג  שמני,  יוגב 
סייבר  לענייני  הממשלה  ראש 
הווע־ ליו"ר  בישר  זמין'  ו'ממשל 
דה כי כבר החלו לשקוד על פת־
הכשרים:  הטלפונים  לבעלי  רון 

פיתוח,  בהליך  נמצאים  "אנחנו 
של  הראשון  שברבעון  בכוונתנו 
2018 גם בעלי טלפון כשר יוכלו 
באמצעות  הסיסמא  את  לקבל 
הודעה קולית. חשוב לנו להנגיש 
האוכלו־ לכלל  השירותים  את 
סייה ואנחנו מתייחסים לזה בכל 

הרצינות"
הרב  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
'ממשל  נציגי  את  בירך  אייכלר 
זמין 'על היענות המהירה והוסיף 
הט־ הפרטים  את  לבדוק  יש  כי 
המ־ תפעל  בדיוק  כיצד  כניים, 
המידע.  אבטחת  מבחינת  ערכת 
נו־ פרטים  לבדוק  ראוי  "כמו"כ, 
ספים כמו אפשרות להאזין פעם 
לנוחות  הקולי  למסרון  נוספת 

המשתמשים"
כזכור, לפני מספר שבועות 
יו"ר  לפניית  ישראל  בנק  נענה 
מאשר  הוא  כי  והודיע  הוועדה 
זיהוי  לבצע  לבנקים  עתה  כבר 
כתח־ קולית  הודעה  באמצעות 
סוף  עד  ובנוסף,  למסרונים,  ליף 
לאפשר  הבנקים  יחויבו  החורף 
הטלפונים  לבעלי  זו  אופציה 
מרכנתיל  בנק  כי  יצוין  הכשרים. 
הוא הראשון שנענה לפניה וכבר 
שירו־ את  סדיר  לשימוש  הכניס 
באמצעי  הקוליים  המסרונים  תי 

זיהוי.
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מרן האדמו"ר מבעלזא: "להתרחק 
מהכלים הטמאים ארבע מאות פרסאות"

המאבק נגד פגעי הטכנולוגיה ◆ האדמו"ר אמר כי יש להיזהר מהיצה"ר המפתה את יראי השמים

לבילרי:‡מ
האח־ בשבת  שלישית  סעודה  במהלך 
רונה, כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א יצא 
בכאב מר נגד השימוש בסמארטפונים וכלים 

טכנולוגיים מסוכנים ללא סינון ופיקוח.
בתוך דבריו אמר מרן האדמו"ר מבעל־
זא: "פעמים שצריך לצאת לרחוב להתאוורר 
קצת, או כשצריך לדבר קצת בטלפון עם חב־
רים וההורים, מכניס היצר הרע לאדם כלים 
מאות  ארבע  מהם  להתרחק  שצריך  טמאים 

פרסה, ואז כבר צריך קדושת יוסף הצדיק".

 :BDS-הישג למאבק ב

בגרמניה הוסרה חסות מהופעה של 
זמר אנטישמי

מנהל התחנה התנצל בפני הקהילה היהודית ◆ הזמר מנצל את הבמה כדי להפיץ שנאה ושקרים נגד 
מדינת ישראל ונגד יהודים בכלל

לבילרי:‡מ

היהודית  הקהילה  של  מחאה  בעקבות 
הגרמנית  הציבורית  הטלוויזיה  תחנת  נגד 
לקונ־ חסות  לתת  תכננה  שתחילה   WDR
אמש  יהודים,  שונא  אנטישמי  זמר  של  צרט 
הודיעה הנהלת הטלוויזיה על החלטתה לה־
סיר את החסות שהעניקה להופעה של פעיל 

.BDS-ה
כדי  הבמה  את  מנצל  ווטרס,  רוג'ר 
ישראל  מדינת  נגד  ושקרים  שנאה  להפיץ 
ווט־ אס  די  הבי  בארגון  בכלל.  יהודים  ונגד 
שהתייצב  הבלתי־מעורער  כמנהיג  הוצב  רס 
דווקא  הממוקדת  המתקפה  של  החץ  בראש 

נגד יהודים.
הציבורית  התחנה  שהעניקה  החסות 
בקרב  רב  זעם  עוררה  ווטרס,  של  להופעתו 
יהודים  פעילים  הגרמנית.  היהודית  הקהילה 
ולא יהודים יזמו ברשתות החברתיות עצומה 
תחת הכותרת: "לא להעניק תמיכה של כספי 

ציבור לאנטישמי רוג'ר ווטרס".
במאמר שפורסם בעיתונה של הקהילה 
אלגיימנה",  "יודישה  בגרמניה,  היהודית 
ציבור  שכספי  כך  על  נוקבת  ביקורת  הובעה 
מופנים  הציבורית  התחנה  את  המממנים 
למרות  ווטרס  של  למופע  פרסומת  לקידום 
עמדותיו האנטישמיות. "מי שמממן את ווט־
רס, המשתמש בקונצרטים שלו גם בסמלים 

אנטישמיים ומציג את עצמו כמוזיקאי, תומך 
כספית גם בתנועת ה-BDS“, נכתב במאמר.
את  הביע  בורו  תום  התחנה  מנהל 
אלי  הגיעו  האחרונים  "בימים  התנצלותו 
רבים,  ביקורתיים  מחאה  וקולות  מכתבי 
לחסות  באשר  יהודיים,  מאזרחים  בעיקר 
אני  ווטרס,  רוג'ר  של  לקונצרט  שהענקנו 
את  ישכנעו  לא  וטיעונים  שמילים  מרגיש 
מש־ חד  פעולה  רק  אלא  קהילתכם,  חברי 

חשוב  שכן  עליה,  לכם  מודיע  אני  מעית. 
הרגישות  לי  חשובה  כמה  שתאמינו,  לי 
אנא  בוטלה.  לקונצרט  החסות  שלכם: 
אישי  כמסר  הברורה  להחלטתי  התייחסו 

של אמינות והבנה". דברי מנהל התחנה. ב˜ו רחמי מים מרובים עבור:  
רבינו ‡הרון יהו„ה לייב בן ‚יטל פיי‚‡, 
רבי מר„כי בן מר‚לי‡, מיטל ב נעמי, 

מיכ‡ל בן ‚'וזי‡ן ‡סר, יהו„ה בן מרים, 
יוסף בן ‚ול„ה, ברוך ‡ריה לייב בן ה„סה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

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

פעוט נפל לבריכת שחיה בביתו 
הפעוט נפל למים בבית פרטי בישוב בשומרון ◆ הוא פונה לבית חולים כשהוא נושם עצמאית

מ‡וכהן

אתמול (ב) בשעה 14:50 התקבל דיווח 
במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על פעוט 
שנמשה מבריכת שחייה לאחר שככה"נ נפל 

למים בבית פרטי בישוב בשומרון. 
הע־ מד"א  של  ופרמדיקים  חובשים 

פעולות  שבמהלך  ולאחר  רפואי  טיפול  ניקו 
לבי"ח  פינו  ונשימה,  דופק  חזרו  החייאה 
מעורפלת  בהכרה  שנה  כבן  פעוט  שניידר 

ויציב. 
פרמדיק מד"א אלכס אברמוביץ סיפר: 
כבן  פעוט  ראינו  למקום  "כשהגענו 
נפל  שככה"נ  לאחר  מהמים  שנמשה  שנה 

חובש  דקות,  מספר  למים  מתחת  ושהה 
בפעולות  החל  למקום  שהגיע  מד"א  כונן 
החייאה בסיסיות עד שחזר דופק, הענקנו 
טיפול  שכלל  חיים  מציל  רפואי  טפול  לו 
חולים  לבית  אותו  ופינינו  היפוטרמיה  נגד 
כשהוא נושם עצמאית, מגיב ובהכרה מעו־

רפלת".

JDN  :צילום 

וכן יוו˜י

 – ח„ פעמי
ל‡ירועים מעוˆבים 
ח„ פעמיו מחוו

◆סט צבעוני ל-100 סועדים ב-99 שקל בלבד◆ 500 כוסות 
שקופות איכותיות ב-10 שקל בלבד◆

שוברים צלחת במזל טוב? עורכים בת מצווה, שבע ברכות 
או כל אירוע חגיגי אחר? עם קולקציית הכלים המעוצבים של חד 
ואירוע.  שמחה  לכל  מרהיב  שולחן  בקלות  לערוך  תוכלו  פעמית 
ב"חד פעמית" תמצאו מגוון עצום של מוצרים חד פעמיים איכו־
ראנ־ סכו"ם,  כוסות,  מגשים,  קערות,  צלחות,   – מרשימים  תיים 

רים, חבקים, מפיות, תבניות לאפייה – ומה לא בעצם – בעיצובים 
מרהיבים, במקסימום נוחות ובמחירים הטובים ביותר!

עם  חגיגי  שולחן  לערוך  אתכם  מזמינה  פעמית,  "חד  רשת 
סועדים  ל-10  יוקרתי  פרח  קריסטל  סט  פעמיים:  חד  מבצעים 
ב- 59 שקל בלבד, סט קריסטל יוקרתי ל-20 סועדים ב-69 שקל 
סט  שקל,  ב-79  סועדים  ל-10  ויוקרתי  מיוחד  וינטז'  סט  בלבד, 
יוקרתי פס כסף ל-20 סועדים ב-89 שקל וסט צבעוני ל-100 סו־

עדים ב-99 שקל בלבד.

ובנוסף מבצע ענק על מגוון המוצרים: 30 תבניות אינגליש 
קיק ארוך/קצר ב-10 שקל בלבד, 500 כוסות שקופות איכותיות 
ב-10  כפיות   100  + חמה  שתייה  כוסות   100 בלבד,  שקל  ב-10 
שקל בלבד, 5 חבילות מפיות יוקרתיות TRANDY ב-20 שקל, 
7 חבילות סכום מזלג/כף/כפית/סכין ב-20 שקל ו-4 מפות אלבד 
הדפס רנר ב-20 שקל בלבד. המכירה במארזים שלמים.  התמונה 

להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

ם  י כ ח מ
חד  בסניפי  לכם 
בירו־ פעמית 
גבעת  שלים: 
שאול 23, מלאכי 
7 גאולה, שמואל 
צומת   97 הנביא 

סנהדריה.

https://goo.gl/PMZRRG
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אייכלר: "מתעקשים לעבוד בשבת 
ומתעללים בנוסעים ביום חול"

בצל משבר השבת, ח"כ הרב ישראל אייכלר נאם במליאת הכנסת והביא את כאבם של משתמשי 
התחבורה הציבורית 

מ‡:יוניטיין

"בשעה שהמדינה מתעלמת מהנוסעים 
עוסקת  היא  ביודעין  הציבורית  בתחבורה 
הוועדה  של  פניות  בשבת.  לרכבת  בעבודות 
לא  כלל  התחבורה  למשרד  הציבור  לפניות 
כלל  עונה  שלא  היחיד  המשרד  זהו  נענות. 
לפניות. הציבור זועק - ואין איש שמוע. כל 
ואינם  פרטיות  במכוניות  נוסעים  הפקידים 
כשמדברים  אז  הרעב.  של  ליבו  את  מבינים 
צרכני  למען  בשבת  לעבוד  שחייבים  זה  על 
חברי  כמה  שואל,  אני  הציבורית,  התחבורה 
כנסת יודעים שהפסיקו עכשיו את העבודות 
לסלילת הרכבת הקלה להדסה עין כרס ולנ־
ווה יעקב לחמש שנים רק בגלל סכסוך כספי 

בין המפעיל לממשלה?".
"שלא לדבר על הגזירה על נוסעי הר־
קורה  ואם  לתקף.  חייב  ששילם -  שמי  כבת 
שהתיקוף לא עבד בגלל המכונה או כשמדו־
באים  לו,  לעזור  במקום  ילד,  או  בקשיש  בר 
כאילו  מהרכבת  אותם  ומורידים  הפקחים 
רק  מדבר,  לא  אחד  אף  זה  על  מחבל.  תפסו 
בשבת  הרכבת  לבניית  העבודה  הפסקת  על 
שמא יהיו פקקים. הרי רוב הפקקים היום הם 

בתל אביב בגלל שהעבודות לסלילת הרכבת 
לפני  אז  שנים.  במשך  מתעכבות  שם  הקלה 
בשבת,  בעבודה  הצורך  על  מדברים  שאתם 

נראה אתכם עובדים ששה ימים בשבוע".
"השבת יצאה קצת אחרי השעה חמש 
העבו־ את  לבצע  יכלו  הם,  כנים  אם  בערב. 
דות במוצאי שבת עד השעה שש בבוקר וכך 

לחסוך גם את חילולי השבת 
יום  של  העומסים  את  וגם 
ראשון בבוקר, אבל לא עשו 
אכפת  שלא  מוכיח  זה  זאת. 
להם כלל מהשבת אלא בתו־

פסת שכר השבת".
בין  קוו  סטטוס  "יש 
המ־ לבין  הדתיות  המפלגות 
על  שנה.  שבעים  כבר  דינה 
הצ־ ישמר  קוו,  הסטטוס  פי 
ותיש־ בפהרסיה  הדתי  ביון 
מר קדושת השבת. זו הייתה 
לדתיים  לאפשר  הדרך 
החילו־ המשטר  בצל  לחיות 
הם  היום  הקודש.  בארץ  ני 
מפירים את כל מה שהוסכם 
והופ־ שנים  עשרות  במשך 

זהו  הלאומי.  הפיתוח  ליום  השבת  את  כים 
שירצה  מי  שנים  עשר  בעוד  חלקלק.  מדרון 
חייב  יהיה  והציבורי  העסקי  במגזר  לעבוד 
עברו.  בשנים  באמריקה  כמו  בשבת  לעבוד 
מרכז  חברי  לעבדים.  ישראל  עם  את  הפכו 
הליכוד הם אנשים מסורתיים שרוצים לכבד 

את השבת ולכל הפחות לא לעבודה בה".

 צילום: הדס פרוש/ פלאש 90

חשש מפני התפשטות התופעה: 

אנדרטה ליהודי שואה 
תיעקר ממקומה?

בעקבות בקשת בעלי הקרקע עליו מוצבת האנדרטה ◆ 
האנדרטה לזכר שבעה קדושים שנרצחו לאחר שאפו לחם

לבילרי:‡מ
לזכר  שאנדרטה  בפולין  חשש 
תיעקר  בשואה  שנרצחו  קדושים 
ותעבור למקום אחר בעקבות בקשת 
בעלי הקרקע ששם מוצבת האנדרטה.
קרקע  כשבעל  החל  הסיפור 
פנה  פולין  בדרום  קשאנוב  בעיר 
לע־ בדרישה  המקומית  לעירייה 
קור את האנדרטה הניצבת במקום, 
הקר־ בעל  לטענת  לכך  הסיבה 
הניצבת  האנדרטה  כי  מחשש  קע 
משקיעים  תרתיע  הקרקע  במרכז 

אפשריים.
לזכר  היא  האנדרטה  בניית 
על  שנרצחו  הי"ד  קדושים  שבעה 
שאפו  לאחר  ימ"ש  הנאצים  ידי 

בתנור לחם ללא אישור.
הודיע  קשאנוב  עיריית  ראש 
בעיר  היהודית  הקהילה  לראשי 
לקשא־ בסמוך  הניצבת  קטוביצה, 
הקרקע  בעל  של  הבקשה  על  נוב, 
האנדרטה  את  ממקומה  לעקור 

לזכר היהודים שנרצחו במקום.
בקשא־ העיר  מועצת  חברי 
נוב מסבירים כי כנראה שאין מנוס 
ולכן  הקרקע,  בעל  בקשת  לאור 
השאלה היא האם להסיר את האנ־
את  זאת  בכל  לשמר  וכיצד  דרטה 
זכרם של שבעת היהודים שנרצחו 

במקום.
הנשקלות  האפשרויות  אחת 
היא  העיר  מועצת  חברי  ידי  על 
הקר־ את  שירכוש  מהיזם  לבקש 
קע להקים אנדרטה חדשה במקום 

לזכר היהודים שנרצחו.
מועצת  חבר  בוגוש  קמיל 
פולני,  לשבועון  בראיון  אמר  העיר 
כי הוא מתנגד לעקירת האנדרטה. 
אנ־ את  יש  לפולנים  "גם  לדבריו 
במדינות  שלהם  הזיכרון  דרטאות 
כמו  עליהם  נלחמים  והם  אחרות, 
מקומות  לכבד  חייבים  אנו  אריות. 
כאלו באזור שלנו. האנשים שנרצ־

חו שם היו גם אזרחי פולין".
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'יש עתיד' תעתור לבג"ץ אם ימונה 
ליצמן לסגן שר

ליצמן עצמו הבהיר כי המינוי עוד רחוק, אך יאיר לפיד ואנשיו כבר יוצאים למאבק בנושא

מ‡:יוניטיין

סביב  ההסתה  מנת  את  שמיצו  לאחר 
משבר הרכבת האחרון, החליטו ב'יש עתיד' 
ליצמן,  יעקב  היוצא,  בשר  האש  את  למקד 
ובכוונה למנות אותו לסגן שר במשרד הב־
ריאות במעמד שר. כזכור, אמש דיווחנו כי 
נתניהו שוקל לקדם חוק מיוחד שיתגבר על 

פסיקת בג"ץ בנושא.
מינוי  כי  הבהיר  עצמו  ליצמן  אמנם 
לא  עוד  "כל  הקרוב  בזמן  יתבצע  לא  כזה 
השבת",  בנושא  ממשית  התקדמות  תהיה 
צי־ מאבק  על  הכריזו  כבר  עתיד'  ב'יש  אך 

בורי ומשפטי נגד המינוי הזה.
 "קודם כל זה ביזוי של בית המשפט. 
עתי־ אחרי  להם,  אמר  כבר  המשפט  בית 

להמשך...  יכול  לא  שזה  עתיד,  יש  של  רה 
דחופה  פניה  הקרובים  בימים  נוציא  אנחנו 
את  שיעצור  הבג"ץ,  בסיס  על  ליועמ"ש, 
רביעי  ביום  לבזיון.  גבול  יש  הקומבינה. 
שר  במקום  אבל  רופאים.  שביתת  צפויה 
במשרה מלאה, תהיה קומבינה", אמר לפיד 

בפתח ישיבת הסיעה אמש.
אחראי  הממשלה  "ראש  הוסיף:  הוא 
בעל  מי  חוץ.  על  בטחון,  על  איראן,  על 
הבית?  בעל  מי  שלנו?  הבריאות  על  הבית 
לא אכפת לי אם זה ליצמן או גפני או ביטן, 
מערכת הבריאות היא לא עניין לפוליטיקה. 
אין  דבר:  מאותו  חלק  הכל  מדי.  חשוב  זה 
יותר  אין  תקין,  מנהל  יותר  אין  חוק,  יותר 
ממלכתיות. הכל קומבינות. הכל מיועד רק 

לדבר אחד: לפוליטיקה של נתניהו".

מוזס נגד 'מחיר למשתכן': "מי יכול 
לעמוד בדבר כזה"

בנאום במליאת הכנסת תקף ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס את תכנית הדגל של משרד האוצר ◆ הוא 
הצהיר: "אחרי הטיפול בנושא השבת, משבר הדיור זה היעד שלנו"

מ‡:יוניטיין

של  האינטנסיבית  הפעילות  "בתום 
ישראל,  גדולי  בהוראת  התורה  יהדות  סיעת 
יהדות  סיעת  תדרוש  השבת,  קדושת  למען 
הדיור  בבעיית  ומקיף  מידי  טיפול  התורה 
הצ־ הזוגות  את  הלופתת  הנוראית  והמצוקה 
עירים והוריהם". כך הצהיר יו"ר סיעת יהדות 

התורה ח"כ הרב מוזס במליאת הכנסת.
תכנית  את  מוזס  הרב  תקף  בדבריו 
מחיר למשתכן וטען כי היא איננה רלוונטית 
וכי איננה מהווה פתרון זוגות הצעירים, לא 
הח־ לציבור  שלא  ובוודאי  הכללי  לציבור 
רבבות  של  ענקית,  ממתינים  רדי. "רשימת 
שום  ללא  ממתינים  דיור,  מחוסרי  זוגות 
מהתכניות,  באחת  בהגרלה  לזכות  תקווה, 
זוכה  דבר  של  שבסופו  מי  גם  הרי  ולריק! 
להיות בין מתי מעט שעולים בגורל, מגלה 
מהר מאוד שזכה באיזור שאינו מתאים לו, 
או אינו תואם את אורח חייו. זו תכנית לפ־

תרון מצוקת דיור??
להמתין  עליו  "זוכה,"  וכשהמאושר 
לפחות 4-5 שנים לקבלת המפתחות ועד אז 

דירה  לשכר  החסכונות  קופת  כל  את  לרוקן 
על  המשכנתא  תשלומי  את  לשלם  ובמקביל 
הדירה שזכה בה. "מי יכול לעמוד בדבר כזה?"
חוק  הצעת  הנחתי  ואף  "הצעתי, 
מו־ דירה  לרוכש  מענק  אישור  רק  בעניין: 
רשימת  את  באחת  תצמצם  שניה,  יד  כנה, 
הממתינים לדיור ותיתן מענה אמיתי, מידי, 

ונגיש לזוגות הצעירים ומחוסרי הדיור".

"אני קורא לשר האוצר לשנות גישה. 
בתום שנתיים וחצי של פרסום תכנית מחיר 
הצעתי  את  לבדוק  שוב.  לחשוב  למשתכן, 
לצאת  החרדי  לציבור  גם  לאפשר  ולשקול 
הבלעדית  בתכנית  תלות  ללא  המצוקה  מן 
של מחיר למשתכן, שבפועל ממדרת אותו 
מהאפשרות להתגורר באזורים המתאימים 

לו ובמחיר סביר".
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 מסור ‚פו ל בי טעםכ
ל טעמים - זה ‡חלה!

אחלה - המותג מס' 1 במגזר החרדי בחידוש מדהים לטעמי הע־
דות המסורתיים והאהובים - חומוס עם עמבה

של  המנעד  את  ועוד  עוד  ולגוון  לחדש  תמיד  דואגים  באחלה 
סדרת הסלטים. בימים אלה יצא אל השוק מוצר ייחודי שאתם פשוט 

חייבים לטעום! אחלה חומוס עם עמבה

כולם יודעים שעמבה עשויה ממנגו, אך רק מעטים יודעים שה־
גרגרנית  שלה:  העיקרי  התבלין  הוא  העמבה  טעם  של  האמיתי  סוד 

יוונית או בשמו העממי יותר: זרעי חילבה.

הוא   - הקדומים  היהודיים  במקורות  כבר  -שמוזכרת  החילבה  
אחד התבלינים היותר מעניינים שקיימים ועדיין משום מה הוא הרבה 
או  פפריקה  שחור,  פלפל  כמו  שלו  אחרים  בחברים  מפורסם  פחות 

כמון.

אבל מביני עניין ומומחים לתבלינים יודעים לספר שמדובר בת־
בלין חשוב מאוד. אפשר לתבל אתו בשרים, דגים ועופות, אף שוואר־
מה אינה שלמה בלעדיו ובמטבח הערבי משלבים אותו אפילו בלחמים 
ועוגיות. הוא עומד בליבו של הקארי ההודי, של החוויאג' התימני, של 
הרבה מאכלים במטבח הפרסי וגם – כמובן - של העמבה המזוהה עם 

המטבח העירקי.

סיפורה של העמבה הוא סיפור מרתק של קיבוץ גלויות. במקור 
 – הזה  במטבח  דומיננטיים  רכיבים  משני  שעשוי  הודי  במאכל  מדובר 
באמצעות  אך  מנגו),  הוא  בהודית  עמבה  המילה  (פירוש  וקארי,  מנגו 
סוחרי הים היא נדדה לעירק ושם הפכה למאכל אהוב ביותר. יחד עם 
העלייה לארץ מעירק הגיעה גם העמבה וכך היא מזוהה אצלנו דווקא 

עם המטבח הזה. 

ארו־ תסיסה  ירוק  בוסר  מנגו  עובר  המסורתי  ההכנה  בתהליך 
התבלינים  את  הללו  המים  אל  מוסיפים  מכן  ולאחר  מלח  במי  כה 

האופייניים לה – חילבה, כורכום וחומץ.

בימי הצנע הראשונים של המדינה , בגלל בעיות של מחיר וגם 
של מחסור בחומר גלם, הושמט רכיב המנגו מן העמבה והיא הוכנה רק 

ממים ותבלינים – זוהי העמבה הדלילה המוכרת לנו מדוכני הפלאפל.

העמבה  את  ומכינים  ליושנה  עטרה  להחזיר  החליטו  באחלה, 
ממחית מרוכזת של מנגו יחד עם גרגרי חילבה ותבלינים נוספים שנו־
תנים לה את טעמיה העמוקים, החמוצים – מתקתקים – מתובלים ואת 

המרקם שכל כך ייחודי לה.

לגרגרי  מיוחדת  חיבה  נוטים  רבים  שפים  האחרונות  בשנים 
בהרבה  אותו  לשלב  ומקפידים  בפרט  העמבה  וברוטב  בכלל  החילבה 
מסתבר  ואכן  המקובלים.  להקשרים  מחוץ  גם  במטבח,  מנות  מאוד 
שגם כחלק ממנות שף ועל צלחות מעוצבות מדובר בחומר גלם שיודע 

לרגש ולהפתיע.

השילוב של חומוס ועמבה הוא שילוב בסיסי במטבח הישראלי, 
את זה יודע כל מי שאוכל פלאפל, סביח, שווארמה או מעורב ירוש־
למי ובכל זאת אף חברה מסחרית גדולה עוד לא הוציאה לשוק עמבה 

משלה.

זה היה רק מתבקש שאחלה – שהיא החומוסיה הגדולה בישראל 
- תרים את הכפפה ותוציא לשוק כזה מוצר. 

לקחת  ההצלחה  על  וגאים  הזה  המהלך  על  שמחים  בשטראוס 
מתכונים מסורתיים, ולהביא אותה אל הקהל הרחב בדרך הכי אותנ־

טית שיש, בטריות ובאיכות כמו שרק באחלה יודעים לעשות.

אחלה  סלטי  ממגוון  גם  כמובן  ליהנות  להמשיך  מוזמנים  אתם 
הירקות  ומסלטי  משובחים  וטחינה  חומוס   - והאהובים  המוכרים 
המכילים חומרי גלם טריים ואיכותיים – סלט קוביות סלק, מטבוחה 
העשויה מעגבניות ופלפלים בבישול ארוך ובתיבול פיקנטי ממש כמו 

בבית, חציל בטעם כבד, פלפלים קלויים מרצועות פלפלים טריים 

ממש כמו בהכנה ביתית ומעוד סלטים מיוחדים וטעי־ וקלויים 
מים כמיטב המסורת של אחלה. 

כשרות: שארית ישראל
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במהלך סיור העבודה האחרון שלו: 

ליצמן שיגר מסר מרגיע לש"ס
שר הבריאות היוצא חנך אמש מרפאת 'טרם' חדשה בביתר ◆ שם התייחס למצבה העגום של 

ש"ס בסקרים

מ‡:יוניטיין

"שר  מהבוקר  החל  ליצמן,  יעקב 
סיור  את  אמש  ערך  לשעבר",  הבריאות 
בביתר  בריאות  כשר  שלו  האחרון  העבודה 
חדשה  מרפאה  במקום  חנך  ליצמן  עילית. 
שמחוץ  לנושאים  גם  והתייחס  'טרם'  של 

לגבולות משרדו ולמשבר השבת. 
הע־ מצבה  היה  הללו  הנושאים  אחד 
אותה  שממקמים  בסקרים  ש"ס  של  גום 
החסימה.  אחוז  של  הדמדומים  באזור 
ליצמן  אמר  שטויות",  הם  האלה  "הסקרים 
מנד־ מארבעה  יותר  יש  "לדרעי  והוסיף: 
טים. לנו יש יותר משבעה. אני בטוח שש"ס 
ש"ס  בלי  חזקה.  ש"ס  חייבים  חזקה.  תהיה 

חזקה יהדות התורה היא לא חזקה". 
"אני  ליצמן:  אמר  התפטרותו  על 
עושה את זה בראש מורם. אני יודע מה אני 
ליצמן  התורה.  גדולי  של  שליח  אני  עושה. 
גדולי  בלי  משנה,  לא  זה  גפני,  או  דרעי  או 

התורה זה לא שווה כלום. רק אם יש להם 
אם  לכן  ישראל.  גדולי  של  התמיכה  את 
גדולי התורה אומרים נעשה ככה – אז נעשה 

ככה. בלי להתווכח, אני לרגע אחד לא חש־
בתי להסביר או לנתח – צריך להתפטר, אז 

התפטרתי".

האופוזיציה: "ניסיון השתקה. חוק 
מושחת לראש ממשלה מושחת"

באופוזיציה הגיבו בחריפות על אישור חוק ההמלצות ◆ 'יש עתיד' מאיימת לעתור לבג"ץ

מ‡:יוניטיין
כצפוי, באופוזיציה תקפו בחריפות את 
ההמלצות.  חוק  אישור  בעקבות  הממשלה 
ב'יש עתיד' אף הודיעו כי יעתרו נגדו לבג"ץ. 

להלן מקבץ תגובות על אישור החוק. 
ח"כ יאיר לפיד: "יש גבול כמה יעמדו 
פה אנשים וישקרו. זה נוגע ל-30 אלף תי־
קים? זה חוק שנוגע לכמה עשרות תיקים, 
שרק להם יש פרקליט מלווה, ואפילו זה לא 
ולח־ אחד  אדם  לבן  שנועד  חוק  זה  חשוב. 
קירות של הבן אדם הזה. עאלק 'טובת הצי־

בור' ועאלק 'לא חוק פרסונלי'. ראש לשכת 
ראש הממשלה הורוביץ ישב כל הזמן איתם 
בדיוק  תואם  שהחוק  לוודא  בשביל  ביחד 
בתפירה את כל מאיוויו של ראש הממשלה 
ושמישהו יציל אותו מהחקירות שלו כי הוא 

פוחד פחד מוות.
ח"כ ציפי לבני:  "אתם דורכים על הד־
במערכת  לפגוע  נועד  הזה  החוק  מוקרטיה. 
מי  אבל  מושחתים,  כולם  לא  החוק.  אכיפת 
שמגן על השחיתות הופך להיות מושחת, גם 
הוא  המדינה  של  פרצופה  כזה.  לא  הוא  אם 

פרצוף של ראש ממשלה מושחת. אנחנו ני־
לחם על הפנים של המדינה. מגיע לעם ראש 

ממשלה שדואג לעצמו לא לאחרים".
מושחת  מביך,  "חוק  פרי:  יעקב  ח"כ 
יועיל  לא  לעשות  שתנסו  מה  כל  ומיותר. 
מגוף  בא  אני  הדלפות.  יעודד  הזה  החוק  כי 
שבו  בעולם  מצב  ואין  בחקירות  שעוסק 
רשות חוקרת לא תסכם את פעילותה. ממה 
אז  וטהור,  נקי  הממשלה  ראש  אם  הפחד? 
צריך לעודד את הפרסום על כך. אם חס וח־

לילה הוא לא, אז יש לנו סמכויות אכיפה".

דרמה לילית בשומרון: חולצה נערה 
שנפלה לבור מים

 הנערה אותרה לאחר חיפושים באזור יצהר ◆ היא פונתה לביה"ח  במצב קל

מ‡וכהן

במוקד המשטרה התקבל דיווח על הנע־
רה כבת 14 תושבת יצהר שיצאה לטייל בסמוך 

לישוב ונותק הקשר איתה משעות הצהריים.
משטרה  כוחות  של  סריקות  לאחר 

וצבא אותרה.
הנערה אותרה ע"י כוח צבא בבור מים 

בסמוך לישוב.
שומרון  של  החילוץ  יחידת  מתנדבי 
הוזעקו למקום חילצו אותה והיא פונתה על 

ידי מד"א במצב קל לביה"ח בלינסון.

 צילום: הדס פרוש / פלאש 90
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 כונמינילנס" מיוח„ במ"
מה„רין עבור ורני הב ל 

"‡יחו„ הˆלה"

"איחוד  ידי  על  המושקעים  מהמאצים  נפרד  בלתי  כחלק 
במקרי  התגובה  מהירות  את  דגלו  על  חרט  שכידוע  הצלה", 
השקת  על  האחרונה  בתקופה  פורסם  רפואית,  ומצוקה  חירום 
המי־ רפואי.  בציוד  המאובזר  זעיר  חשמלי  רכב   - ה"מינילנס" 
עירוניים  תנועה  מכשולי  על  מדלג  הארגון  של  החדשני  נילנס 
ובכך מקצר באופן משמעותי את זמן הגעת החובש, והוא משמש 
את הארגון בפעילות עירונית כאשר כל שנייה קריטית לקביעת 

עתידו של הנפגע.

פעילות רשת המתנדבים להצלת חיים של "איחוד הצלה" 
ורחב  יעיל  מהיר,  תחבורתי  מערך  על  היתר  בין  כיום  מבוססת 
המינילנס  של  יתרונותיו  זעיר).  חשמלי  (רכב  מינילנס  שכולל 
כאשר  פצוע,  או  לחולה  ההגעה  זמן  בקיצור  ביטוי  לידי  באים 
יותר  חופשי  באופן  צפוף  עירוני  בתוואי  לנוע  יכול  המינילנס 
הוא  ס"מ.  ואורכו 200  ס"מ  הרכב 130  של  ורוחבו  היות  מרכב, 
מאפשר נסיעה למרחק של 100 ק"מ ללא טעינה והינו מאובזר 

בכל הציוד מציל החיים הקיים.

כהמשך ישיר לכך, ארגון "איחוד הצלה" משיק בימים אלו 
מינילאנס מהדרין עבור כונני השבת. כארגון הפועל במדויק בה־
ההלכה  ואגף  שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  להוראות  תאם 
בארגון,  שוקדים בארגון מזה שנים על כך שפעילות כונני האר־
גון בשבתות וחגים תעשה בצמצום חילול שבת ככל הניתן, כשי־

לעשות  יש  שבת -  דוחה  נפש  שפיקוח  אף  שעל  הפוסקים  טת 
זאת במינימום מלאכות האסורות בשבת, ככל שמתאפשר הדבר.

חשמל  על  מונע  השבת,  לכונני  המיועד  החדש  המינילאנס 
בלבד, כך שהשימוש בו הוא ללא יצירת ניצוצות או הבערת אש 
מידי כל לחיצה על דוושת הגז כפי שמתרחש ברכב רגיל. הרב 
כי  מסר  בארגון,  ההלכה  אגף  מראשי  שליט"א,  הלפרין  נפתלי 
הוא שמח על כך ש"איחוד הצלה", כארגון שעשה מהפך בתחום 
של סיוע דחוף בהצלת חיים - מוביל גם בתחום זה של רפואה 

ע"פ ההלכה והינו הגוף הראשון שחתום גם 

mailto:shavitgez@gmail.com
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שקד נגד שופטי העליון: "הכניסו 
פוליטיקה למערכת המשפט"

שרת המשפטים במתקפה חריפה על האקטיביזם המשפטי: "אני רוצה שופטים עם תפיסת עולם 
שמרנית, אבל לפני הכל אני רוצה שופטים מקצועיים"

מ‡:יוניטיין

נגד  שקד,  איילת  המשפטים,  שרת 
תהליכים  שני  "יש  השיפוטי:  האקטיביזם 
ופו־ הפוליטי  ההליך  של  משפוט  מדאיגים: 
שקד  דברי  המשפט",  עולם  של  ליטיזציה 

בכנס אילת לעיתונות. 
למ־ פוליטיקה  שהכניס  "מי  לדבריה, 
ערכת המשפט – זה המהפכה החוקתית של 
אהרון ברק, כאשר בית המשפט התחיל לדון 

בנושאים פוליטיים וכלכליים". 
הוועדה  על  השרה  אמרה  בהמשך 
ועדת  לא  "אנחנו  שופטים:  לבחירת 
את  להשאיר  כדי  לא  נבחרתי  קישוט. 
המצב הקיים אלא כדי לשנות אותו. אי 
הפו־ שמקדמים  שנציגים  לומר  אפשר 
רוצה  אני  טובים.  פחות  הם  ליטיקאים 
שמרנית,  עולם  תפיסת  עם  שופטים 
מק־ שופטים  רוצה  אני  הכל  לפני  אבל 
אזרחי  לכל  ייצוג  להיות  צריך  צועיים. 

חשבון  על  בא  לא  וזה  ישראל  מדינת 
מקצועיות.

עולמם  תפיסת  את  יוצקים  שופטים 

אפשר  אי  טבעי.  זה  המשפט.  מערכת  בתוך 
אחרי  לא  בטח  בחול,  הראש  את  לטמון 

המהפיכה החוקתית של ברק".

נס במערת המכפלה: נתפס פלסטיני 
שברשותו סכין

ניסה לעבור ללא בידוק באחת מנקודות הביקורת המובילות למערת המכפלה ◆ הוא נעצר על ידי 
לוחמי משמר הגבול של משטרת ישראל כשסכין ברשותו

מ‡וכהן

פל־ הגיע  הבוקר  בשעות  (ב)  אתמול 
שבכניסה  הביקורת  מנקודות  לאחת  סטיני 

למערת המכפלה בחברון. הפלסטיני שניסה 
לעבור את לוחמי מג"ב שהוצבו במקום בני־
סיון להתחמק מהבידוק, העלה את חשדם.

מצאו  חיפוש,  עליו  שערכו  הלוחמים 

ברשותו סכין. 
נעצר  חברון  תושב   16 כבן  החשוד 
להמשך חקירה של גורמי הביטחון לבחינת 

מניעיו.

גניבת כרטיסי אשראי מאורחי מלון: 
חשוד נוסף נעצר

עצור נוסף בפרשת גניבת כרטיסי אשראי וזיופם מאורחי בית מלון בירושלים ◆ נמצאו עליו כרטיסי 
אשראי רבים

מ‡וכהן

התפתחות  על  הודיעה  המשטרה 
אש־ בכרטיסי  הונאה  רשת  בחקירת 
בבתי  שקלים  אלפי  עשרות  בהיקף  ראי 
לפני  כזכור,  הארץ.  ברחבי  שונים  עסק 
בירושלים  מלון  בית  עובד  נעצר  כחודש 
ובי־ האורחים  של  האשראי  פרטי  שגנב 
צע חיובים בעשרות אלפי שקלים. חוקרי 
ההונאה של משטרת ישראל המשיכו בח־

קירה הסמויה ועצרו חשוד נוסף.
המ־ הסמויה  החקירה  התקדמות  עם 
חוד־ מספר  מזה  ישראל  במשטרת  תנהלת 
שים שעניינה הונאה באמצעות גניבת פרטי 
אשראי, איתרו החוקרים חשוד נוסף שעפ"י 
החשד עשה שימוש בפרטי אשראי שנגנבו 
מאורחי בית המלון בירושלים ובפרטי אש־

ראי נוספים.

במרכז  מבצעית  בפעילות  השבוע, 
העיר, אותר החשוד ע"י השוטרים בבית 
באמצ־ רכישה  לבצע  שמנסה  עת  עסק 
עות כרטיס אשראי שפרטיו גנובים והוא 

נעצר.
בבגדיו,  השוטרים  שערכו  בחיפוש 
נתפסו מספר רב של כרטיסי אשראי, תעו־
דה שעפ"י החשד מזויפת ובה פרטי הזהות 
נהיגה  רישיון  וכן  הכרטיסים  על  הרשומים 
עפ"י  הוא  גם  השוטרים,  בפני  הזדהה  עמו 

החשד מזויף.
של  לזהותו  שנערך  מעמיק  מבירור 
החשוד, עלה כי מדובר בתושב שטחים כבן 

39 השוהה בישראל בניגוד לחוק.
החשוד הובא לחקירה במחלק ההונאה 
נחקר  שם  בירושלים,  המרכזית  ביחידה 
לישראל  כניסה  לאחר,  להתחזות  בחשד 
וקשירת  חיוב  בכרטיסי  הונאה  כחוק,  שלא 

קשר להונות.
מזה  החשוד  כי  עולה,  מהחקירה 
מרשת  כחלק  החשד  עפ"י  פועל  תקופה 
מקבל  במהלכה  חיוב,  כרטיסי  הונאת 
שעליהם  מזויפים  חיוב  כרטיסי  לידיו 
הת־ את  התואמים  זהות  פרטי  מוטבעים 
עם  ברשותו.  שהחזיק  המזויפת  עודה 
הח־ הגיע  החשד  עפ"י  הנ"ל  הכרטיסים 
וברח־ בירושלים  שונים  עסק  לבתי  שוד 
עשרות  בשווי  עסקאות  וביצע  הארץ  בי 

אלפי שקלים.
הבנק  חשבונות  פרטי  כי  עלה,  עוד 
החשד  עפ"י  החיוב,  כרטיסי  על  'הצרובים' 
חשבונם  שפרטי  ותיירים  לאזרחים  שייכים 
נגנב באופן מתוחכם ובמקומות שונים בהם 

השתמשו בכרטיסי האשראי.
נוספים  מקרים  מיוחסים  לחשוד 

אודותיהם התקבלו דיווחים במשטרה.

מהעלילהריבלווחלב

עלינו לזכור ששורש כל הרע נמצא כאשר אנחנו ברפיון ידיים,

אנחנו מתחילים להתבכיין על כל הסובב שלנו ועל כל מה שקו־

רה אתנו, ואז אנחנו מזרימים אלינו את כל הדברים הלא טובים,

אבל כאשר אנחנו תמיד ממוקדים, אז אנחנו מקריבים את עצ־

מינו ואת כל עצמינו למען המטרה שלנו וכובשים יעדים ומגשי־

מים חלומות,

כך אנו מקריבים את החיה שבתוכנו  על ידי שנזכור את שורש 

הרע שתפס אותנו כאשר רפו ידינו

ונפסיק להתבכיין אלא להודות על כל דבר שיש לנו בחיינו וזה 

ייתן לנו מיקוד בדברים הטובים שבנו ולרוץ לעבר המטרה.

איך זה עובד?

וזה עובד כך: לאדם שכלי הוא מתלבש בלבושים של שכל ומפ־

ריע לו להתאחד עם חכמת ה' וחכמת החיים, ולאדם הרגשי נמשך 

מהעבודה  האדם  את  ומבלבלים  הזה  לעולם  שקשורים  לרגשות 

מהמצרים  לצאת  ומצליח  רוצה  אדם  כאשר  ולכן  שלו,  העצמית 

שלו, הוא נותן להקב"ה למשוך אותו כלפי מעלה על ידי זה שהוא 

עושה את שלו, שהוא מקריב את החיה המשתוללת בתוכו למען 

המטרות שלו, ומלמעלה כבר ה' דואג לו, ואז פתאום העמלק שלו 

יכול להופיע,

לא  וגם  שכליות,  קושיות  מקשה  ולא  שאלות  שואל  לא  הוא 

מחפש ריגושים, יש לו מידה אחרת הוא פשוט מקררר 

לה־ לא  באמת  ולמה  מידי,  יותר  תתלהב  אל  לאדם  אומר  הוא 

תלהב? ככה! זה לא מתאים מה עכשיו תוותר על זה ועל זה, מה 

עכשיו תתחיל להיות רציני? מה עכשיו תצא מאזור הנוחות? 

וכך נולדים לאדם כל הספקות, רגע ואם זה לא זה? ואם לא ילך 

לי? כל הספקות שמכלים כל חלקה טובה , ואם תבחנו את עצמכם 

עמוקות  תובנות  או  מהוכחות  נובעים  לא  הללו  שהספקות  תראו 

אלא מסתם כך, ואגב גימטרייה עמלק זה "ספק"

מה  לנו  יסביר  לא  לעולם  הוא  ספק,  להטיל  שלו  הרעיון  כל  זה 

הוא   , מהרע  נהנה  לא  הוא  אותנו,  לצנן  מנסה  רק  אלא  לו  מפריע 

רק מפריע לטוב 

היחידה  והדרך  רצינות,  בפחות  לדברים  להתייחס  לנו  נותן 

מולו זו "אמונה עיוורת" בעקשנות בלתי מתפשרת, בלי ניסיונות 

להוכיח ולהסביר, לקרב ולשכנע, אלא פשוט באמונה עיוורת לרוץ 

וללכת למטרות,

הנך גם רוצה לשלוט בדפוסי התנהגות והחשיבה שלך?! ולזמן 

ליווי  בתוכנית  אותך  יכוון  לשנות  האומץ  מרכז  דבר!  כל  לעצמך 

המשך  המודע!   תת  על  מלאה  לשליטה  אותך  שתיקח  אישית  

שבוע הבא אי"ה.

הומלנומ‡ הרב ‚ילי עטרי

לך ובבילך „"ר ינוי ‚ילי עטרי
 NLP Trainer & Master חבר הפ„רˆיה העולמי 

NFNLP
0502039606

"מומחה לכנו  המו„ע ובהליכי ינוי רבי עוˆמה"
Giliatari.co.il

Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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חטא על פשע: נתפס נהג משאית עם מטען 
חורג כשהוא תחת השפעת אלכוהול

נהיגה עם משקל עודף עלולה לגרום לחוסר שליטה במשאית ◆ רשיונו של הנהג נפסל והמשאית הושבתה

מ‡וכהן

אכיפה  פעילות  במהלך  השבוע 
משרד  של  הרכב  אגף  עם  בשת"פ  ממוקדת 
עצרו  הכבד,  הרכב  נהגי  כנגד  התחבורה 
השוטרים בכביש 44 משאית המובילה סחו־

רה לצורך שקילת המטען.
המ־ של  שקילה  בוצעה  כאמור 
שאית ונמצא כי קיימת חריגה של 19% 
במהלך  החוק.  עפ"י  המותר  במשקל 

חשדם  עלה  לנהג  השוטרים  בין  השיחה 
אלכוהול  השפעת  תחת  נמצא  הנהג  כי 
אלכוהול  של  חריף  ריח  בעקבות  וזאת 
בדיקת  בוצעה  הנהג,  של  מפיו  הנידף 
בנוסף  כי  ונמצא  ה-44  בן  לנהג  שכרות 
שי־ גם  הוא  מוביל  שהוא  היתר  למטען 
כור בכמות העולה מפי 3 מהמותר בחוק 
לליטר  מ"ג   179 דהיינו  משאית,  לנהגי 

אוויר נשוף.
המ־ יין,  שתה  כי  הנהג  השיב  לטענתו 

והועברה  ימים   30 למשך  הושבתה  שאית 
אזור  תושב  לנהג  ובאשר  האחסנה  למגרש 
המרכז רישיונו נפסל לאלתר למשך 30 ימים 

והוא זומן לבימ"ש.
הפעילות  במהלך  לאירוע,  בנוסף 
כבד  רכב  נהגי  כנגד  דו"חות  כ-30  נרשמו 
בטיחות  ליקויי  חיים,  מסכנות  עבירות  בגין 
ותקינות וכמו כן הושבתו 7 משאיות למשך 
בעקבות עבירות  האחסנה  במגרש  ימים   30

חמורות.

התירוץ של הירקן שלא רשם הכנסות: 
"אני חוסך בנייר" 

רשות המסים ערכה ביקורת באזור פתח תקוה ◆ סוכן ביטוח שלא רשם הכנסות משכירות: לא ידעתי 
שצריך ◆נהג מונית: ארשום בסוף היום

מ‡וכהן
במסגרת המבצע, שנוהל על ידי פקיד 
ביקורות,   184 התקיימו  תקוה,  פתח  שומה 
לא  שנבדקו,  מהעסקים   9% כי  עולה  מהן 

רשמו הכנסות כדין.
רשמה  לא  תקוה,  בפתח  ירקות  חנות 
מתצ־ נוספים  ותקבולים  ביקורת  קניית 
"ירוקה":  בטענה  לעסק,  שנעשתה  פית 
"אני חוסך בנייר, אני מוציא על כמה קניות 
ביחד". סוכן ביטוח לא רשם צ'קים בסך של 
של  שכירות  בגין  שנתקבלו   ₪  20,000 כ- 
שנה בטענה "לא ידעתי. תמיד עבדתי בבנק 
משהו  זה  שכירות  בנקאיות,  העברות  והכל 
חדש לי". בחברה להשכרת ציוד לאירועים, 

החברה  בעל  של  לפקודתו  צ'קים  נמצאו 
עצמו, כאשר אין תיעוד לצ'קים הללו. בעל 
החברה טען "מדובר בהלוואות שנתתי לעו־

בדים".
 המבקרים ערכו נסיעת ביקורת במו־
נית שירות בפתח תקוה, הנהג לא רשם את 
ההכנסה והסביר "אני רושם בסוף היום מה־
זיכרון". בחנות אופניים באריאל לא נרשמו 
הכנסות של 2,500 ₪. בעל החנות טען  "אני 
צ'ק  רשם  לא  תקוה  בפתח  מוסך  זוכר".  לא 

של כ- 8000 ₪  וטען: "שכחתי".
בנק  הפקדות  בדקו  הרשות  מבקרי 
במשרדו של מהנדס וגילו כי כ- 10,000 ₪ 
ארשום  "אני  הסביר  המהנדס  נרשמו.  לא 

מאוחר יותר". "הקופה של האשראי לא עו־
בדת, בסוף היום אני מדפיס את כל הסכום", 
שלא  תקווה,  בפתח  מסעדן  ידי  על  נטען 
רשם הכנסות של כ- 2000 ₪ שנתקבלו בכ־

רטיסי אשראי.
פתח-תקוה,  באזור  הביקורת  פעילות 
רשות  של  נרחבת  מפעילות  כחלק  נערכה 
המדי־ במסגרת  מס,  מעלימי  כנגד  המסים 
ולשיפור  האכיפה  פעילות  להגברת  ניות 
כושר ההרתעה, בין היתר באמצעות מבצעי 
הצייתנות  רמת  את  להגביר  שנועדו  שטח 
ולהביא  עסקית  פעילות  על  הדיווח  בתחום 
לדיווחי וגביית מס אמת תוך הגברת השוויון 

בנטל בקרב האזרחים.

משרד החקלאות הורה על סגירת משחטת 
עופות בלוד; העובדים הגיבו בהתפרעות

ההחלטה על הסגירה התקבלה לאור ליקויים שנמצאו במקום ◆ בעקבות התקרית האלימה, זומנו 
מנהלי המשחטה לשימוע בשירותים הווטרינרים במשרד

מ‡וכהן
הח־ במשרד  הווטרינריים  השירותים 
קלאות הורו על סגירת משחטת עופות "עוף 
הסגירה  על  ההחלטה  בלוד.  ברקת"  והודו 
במקום,  שנמצאו  ליקויים  לאור  התקבלה 
ואף  מילוליות  תקיפות  איומים,  לאור  וכן 
המפ־ מפקחי  כלפי  פיזית  בתקיפה  איומים 
על, שאמונים על פיקוח עמידתו של המפעל 
במשרד  הווטרינריים  השירותים  בהוראות 

החקלאות בשטח.
בשבוע שעבר, עובדי המשחטה תקפו 
מילולית את המפקחים במהלך עבודת הפי־
קוח, על רקע הנחיית עבודה שנתן המפקח 
כמעט  התקיפה  העובדים.  לאחד  במקום 

הידרדרה לאלימות פיזית כלפי המפקחים.
התפרעו  למשחטה,  מחוץ  במקביל, 
עובדי משחטה נוספים. לאור האלימות במ־
קום, נמנע מהמפקחים לבצע את עבודתם.

מנהלי  זומנו  האלימה,  התקרית  בעקבות 
המשחטה לשימוע בשירותים הווטרינרים במשרד, 
בסיומו הוחלט על סגירת המשחטה לאלתר לת־
קופה הקרובה. המשחטה תאושר לחזור לפעול רק 
לאחר הבטחת שלומם הפיזי של המפקחים בעת 
ביצוע ביקורת. בנוסף, המשרד דורש כי מלבד תי־
קון הליקויים התברואתיים במקום, המשחטה תג־
דיל את כמות השומרים במקום ותפסיק את ההת־
קשרות עם חברת הקבלן שאיימה על המפקחים.

הוחלט: דיור ציבורי במחיר למשתכן
קבלנים יחוייבו להקצות דירות לדיור ציבורי ב"מחיר למשתכן" ◆ עד 5% מהדירות יוקצו למעוטי יכולת

מ‡פיוחנן
גלנט  יואב  השיכון  שר  של  התכנית 
הציבורי  בדיור  הדירות  מלאי  את  להגדיל 
כחלק מפרויקטים של מחיר למשתכן אוש־
להתחיל  ועתידה  הדיור  קבינט  ידי  על  רה 

קבלנים  יחויבו  התכנית  במסגרת  בקרוב. 
 5% עד  למסור  למשתכן  מחיר  בפרויקט 

מהדירות לטובת דיור למעוטי יכולת. 
על פי דיווח בערוץ 13, המטרה של 
שר השיכון היא למנוע הקמה של מקבצי 

עמי־ דירות  של  בעבר,  שהיה  כפי  דירות 
להקצות  הקבלנים  חיוב  ידי  על  זאת  דר. 

דירות כאלה, כחלק מהליך בניה חדשה.
לאחר ששר האוצר כחלון אישר את 
קבינט  האחרונים  בימים  אישר  המהלך, 

לפועל  תצא  והתכנית  המהלך  את  הדיור 
כבר בזמן הקרוב. המשמעות היא שמאות 

יחידות דיור ייבנו בחודשים הקרובים.
של 5%  ההקצאה  תתחיל  שבהן  הערים 
ממכרזי מחיר למשתכן לדיור ציבורי יהיו קרית 

טבעון, ראש העין, אור יהודה, באר יעקב, אש־
נמסרות  הללו  שהדירות  בגלל  ירושלים.  דוד, 
למדינה יפגעו ההנחות לזוגות הצעירים, אך במ־
שרדי השיכון והאוצר מאמינים שזו תהיה פגיעה 

שולית בהנחה לעומת ההטבה המתקבלת.

הסתה בשידור חי: 
"השנאה לחרדים 

מוצדקת"
הדובר: השר לשעבר ממפלגת 'שינוי', אברהם פורז ◆ 

המראיין מחה על הדברים והוריד אותו מהקו

מ‡:יוניטיין
מבכירי  אחד  פורז,  אברהם 
הזכורה  לשעבר  'שינוי'  מפלגת 
לדיראון עולם, עלה אמש לשידור 
והש־ ישראל'  'גלי  הרדיו  בתחנת 
החרדי  הציבור  את  בבוטותו  מיץ 

ונציגיו בעקבות סערת השבת.
בין היתר הוא קבע כי "הש־
עפ"ל.  מוצדקת",  לחרדים  נאה 
הד־ על  מחה  גל,  שרון  המראיין, 
ברים וביקש ממנו לחזור בו מהם, 
את  לנתק  גל  החליט  משסרב, 

השיחה עמו.

האוטובוסים 
החשמליים מגיעים 

לירושלים 
המשרד להגנת הסביבה יסבסד רכישת 10 אוטובוסים 

חשמליים. ◆ המהלך יסייע לצמצום זיהום האוויר 
מתחבורה בבירה

מ‡וכהן
המשרד להגנת הסביבה מסייע 
ציבו־ תחבורה  המפעילות  לחברות 
אוטובו־ לרכוש  ירושלים  בעיר  רית 
סים חשמליים, לצורך צמצום זיהום 
בירושלים,  מאוטובוסים  האוויר 

בהיקף של 4 מיליון שקל.  
נמדדים  רבות  ערים  במרכזי 
אוויר  זיהום  של  גבוהים  ריכוזים 
תח־ ובתוכו  בתחבורה,  שמקורו 
הנפלטים  וחלקיקים  חנקן  מוצות 
השפעה  ולהם  דיזל,  ממנועי  בעיקר 
התח־ מוכחת.  שלילית  בריאותית 
מתבססת  בישראל  הציבורית  בורה 
רובה ככולה על כלי רכב מונעי דיזל, 
במר־ אוויר  לזיהום  תורמת  ועל-כן 
כזי האוכלוסייה. בשבועות הקרובים 
בתו־ ייצא  הסביבה  להגנת  המשרד 
כנית לאומית להפחתת זיהום אוויר 
מיליון   260 של  בהיקף  מתחבורה 
שקל, שתכלול התקנת מסננים וגרי־

טת רכבי דיזל מזהמים וישנים.
השונות  התוכניות  במסגרת 
הסביבה,  להגנת  המשרד  שמוביל 
בנושא  הממשלה  להחלטת  ובהמשך 
בי־ מתחבורה  אוויר  זיהום  צמצום 
במאי  מ-28  (החלטה 2683  רושלים 
2017), ישתתף המשרד ברכישה של 
בבירה.  חשמליים  אוטובוסים   10
חסמים  להורדת  תסייע  זו  תמיכה 
טכנולוגיה  חדירת  על  המקשים 
חשמלית לצי האוטובוסים בישראל. 
בחשמל  מונעים  אלה  אוטובוסים 
בלבד, ללא מנוע בעירה פנימית, ולא 
מייצרים זיהום אוויר כלל בנסיעתם.
לכ- יתווספו  אלה  אוטובוסים 
כבר  אשר  חשמליים  אוטובוסים   60
הס־ להגנת  המשרד  על-ידי  נתמכו 
ביבה, בסיוע הקרן הקיימת לישראל 
מיליון  כ-22  של  בתקציב  (קק"ל), 
בקווי  השנה  סוף  עד  ויפעלו  שקל 

התחבורה הציבורית ברחבי הארץ. 
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ביומא דהילולא בסטראפקוב:

בני האדמו"ר שליט"א 
מונו לרבני החסידות

בנו הגדול הרה"צ רבי חיים יחיאל מיכל הלברשטאם 
שליט"א מונה לרב דחסידי סטראפקוב ◆ כל אחד מבניו 

מונה לרב באחד מבתי המדרש של החסידות

מ‡:מוטיפ
ביום חמישי אור לו' כסלו, ערך 
האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א את 
שוה"ט לרגל הילולת אביו האדמו"ר 
מסט־ שרגא'  יחזקאל  ה'דברי  בעל 

ראפקוב זצוק"ל. 
נשא  השוה"ט  במהלך 
האדמו"ר מדברות קדשו, ואמר שב־
רצונו לקיים רצון צדיק - אביו כ"ק 
כמנהג  ולנהוג  זצ"ל,  האדמו"ר  מרן 
אבותיו הקדושים ולהכתיר את בניו 
לרבנים ולמורי הוראה בבתי המדרש 

של החסידות. 
רבי  הרה"צ  הגדול  בנו  את 
הלברשטאם  מיכל  יחיאל  חיים 
שליט"א חתנו של הגאון רבי נפתלי 
הבד"צ  חבר  זצ"ל  פרנקל  הירצקא 
של  רוחני  מנהל  החרדית,  העדה 
בירושלים,  צאנז  לצעירים  ישיבה 
מינה האדמו"ר לשמש כרב דחסידי 
להאריך  שיזכה  ובירכו  סטראפקוב, 

ימים על ממלכתו ביחד עמו. הוא גם 
מינה אותו לרב ביהמ"ד בבני ברק. 

צבי  דוד  רבי  הרה"צ  בנו  את 
של  חתנו  שליט"א,  הלברשטאם 
בראנדסדארפער  מאיר  רבי  הגאון 
כולל  ראש  בושם'  ה'קנה  בעל  זצ"ל 
הכתירו  חמיו,  ע"ש  מאיר'  'מנחת 
לרב בית המדרש בשכונת מאה שע־
עורך  האדמו"ר  שם  בירושלים,  רים 
שמחה  עתות  בכל  שולחנותיו  את 

והילולא.
משה  רבי  הרה"צ  בנו  את 
יהודה נחמיה הלברשטאם שליט"א, 
שפירא  אהרן  רבי  הגאון  של  חתנו 
כץ  פרדס  שכונת  של  רבה  שליט"א 
האדמו"ר  הכתיר  כבר  ברק,  בבני 
רבא  הקידושא  בעת  כחודש  לפני 
המדרש  בית  לרב  בראשית,  לחתן 
'שערי ירושלים' בשכונת קרית משה 
בגבעת שאול בירושלים, שם מתגו־

רר האדמו"ר שליט"א.

רה"מ נתניהו נפגש עם שר החוץ 
של אוקראינה

שני האישים דנו על העמקת שיתוף הפעולה בין המדינות ◆ בפגישה השתתפו גם השר צחי הנגבי, 
השר זאב אלקין וסגן השר מייקל אורן

מ‡וכהן
ראש הממשלה נתניהו נועד אתמול (ב) 
בירושלים עם שר החוץ של אוקראינה פבלו 

קלימקין.
שיתוף  העמקת  על  דנו  האישים  שני 
הטכנולוגיה,  בתחומי  המדינות  בין  הפעולה 

סייבר, חקלאות, ועוד.
את  בפגישה  סקר  נתניהו  רה"מ 
האיומים באזור ובראשם את האיום האירא־
את  ברצינות  לוקחת  "ישראל  כי  ואמר  ני, 
האיומים של איראן, זהו לקח מההיסטוריה 

שלנו".
בפגישה השתתפו גם השר צחי הנגבי, 

השר זאב אלקין וסגן השר מייקל אורן.

לראשונה: תושב סין בעשיריה הפותחת 
של עשירי העולם

כך לפי דירוג פורבס ◆ הואטנג עומד בראש חברת טכנולוגיה סינית

מ‡פיוחנן

הטכנולו־ ענקית  של  במניותיה  זינוק 
גיה הסינית, "טנסנט הולדינגס", הגדילו את 
לסכום  מא-הואטנג,  החברה,  יו"ר  של  הונו 
של 48.3 מיליארד דולר. הסכום העצום הזה 
מיליארדר  מופיע  שלראשונה  לכך  הביא 
עשי־ רשימת  של  הפותחת  בעשירייה  סיני 
תשיעי.  מקום   - פורבס  של  העולם  רי 
יותר  עשיר  הואטנג  החדש,  במעמדו  כעת, 
כמו  ברין,  וסרגיי  פייג'  לארי  גוגל  ממייסדי 

גם מחברי משפחת וולטון, יורשי רשת הק־
מעונאות וולמארט.

שווי השוק של "טנסנט" חצה את רף 
הראשונה.  בפעם  דולר  מיליארד  ה-500 
הוכפל  החברה  של  המניות  שערך  לאחר 
כאשר  שניים,  מפי  ביותר  האחרונה  בשנה 
לעלייה  והביאו  רכישות  ביצעו  המשקיעים 
לאפליקצייה  החברה.  של  המניות  בערך 
הפופולרית של החברה יותר מ-960 מיליון 

משתמשים. 
בשם  גם  הידוע   ,(46) הואטנג 

ממניות  מ-9%  בפחות  מחזיק  פוני-מא, 
השני  במקום  דורג  הוא  תחילה  החברה. 
הוי  הנדל"ן,  איל  המיליארדר,  אחרי   -
פורבס,  של  סין  עשירי  בדרוג   - קה-יאן 
במחיר  ירידה  בנובמבר.  ב-15  שפורסם 
אוורגראנד  הסיני,  התאגיד  של  המניה 
במ־ והזינוק  קה-יאן  מחזיק  בו  אחזקות, 
למ־ הואטנג  את  הקפיצו  "טנסנט",  ניות 

קום הראשון ברשימה. מיד אחריו נמצא 
ג'ק-מא מ"עלי-באבא" עם שווי של 40.1 

מיליארד דולר.

בהשתתפות חברי הביד"צ 'מחזיקי הדת' ודייני קהל מחזיקי הדת יום 
סיור מיוחד במשחטת "קהילות" ובמפעל החדש של חברת "חסלט" 

הרבנים הגאונים שליט"א בדקו עמוקות את כל תהליך השחיטה והבדיקה, שלב אחרי שלב ◆  משם המשיכו הרבנים לסיור רב רושם במפעל החדש של 
חברת "חסלט"

מ‡:מוטיפ
רב  סיור  התקיים  שעבר  בשבוע 
"שגב  בארץ  הגדולה  במשחטה  רושם 
שלום", שבה נערכת השחיטה הגדולה של 
ביד"צ 'קהילות', המורכב מגדולי הרבנים 
ישראל,  בארץ  הקדושות  הקהילות  מכל 
בין  הדת.  מחזיקי  ביד"צ  רבני  ובראשם 
חסי־ קהילות  מכל  שהשתתפו  הרבנים 
ברק,  בני  מירושלים,  באר"י  בעלזא  די 
הרבנים  גת,  וקרית  שמש  בית  אשדוד, 
הגאונים חברי הביד"צ רבי יעקב גרינוולד 
חיים  רבי  בראנד,  מאיר  רבי  ברק,  מבני 
על  הממונה  הרב  מאשדוד  הורוביץ  פסח 
השחיטה בביד"צ מחזיקי הדת זה כארב־
עים שנה, דייני קהל מחזיקי הדת הרבנים 
הגאונים רבי מרדכי אייכלר מלפנים רבה 
המיוחד  ביה"ד  חבר  וכיום  עמנואל  של 
הדת,  מחזיקי  בד"צ  של  כשרות  לענייני 
מירושלים  גרוס  הכהן  קהת  שמאי  רבי 

בעמח"ס שו"ת "שבט הקהתי", רבי פנחס 
המכ־ הרב   - גת  מקרית  פדווא  לייבוש 
שיר במערכת הכשרות של בד"צ מחזיקי 
ברק,  מבני  פייבוש  מאיר  דוב  רבי  הדת, 
רבי אריה פינק ורבי שמואל יעקב לנדאו 
זלפריינד  ישעי'  אשר  רבי  שמש,  מבית 
מאשדוד,  ברנשטיין  חיים  אברהם  ורבי 
בריסק  מרדכי  ר'  הרה"ח  נלווה  ואליהם 
מערכת  ומנכ"ל  הדת  מחזיקי  קהל  יו"ר 

הכשרות מחזיקי הדת.
בדקו  שליט"א  הגאונים  הרבנים 
והב־ השחיטה  תהליך  כל  את  עמוקות 
מגדרם  ויצאו  שלב,  אחרי  שלב  דיקה, 
מרמת הכשרות הגבוהה ומהידורי השחי־
ידי  על  נעשה  הכל  כאשר  טה המופלגים, 
שמים,  יראי  ובודקים  שוחטים  של  צוות 
חכ־ ותלמיד  חשובים  רבנים  צבאם  ועל 
הנעשה  כל  על  המפקחים  מופלגים,  מים 

במשחטה. 

הרבנים  המשיכו  הצהריים  בשעות 
לסיור רב רושם במפעל החדש של חברת 
לגי־ בארץ  הגדולה  החברה  "חסלט", 
בהשגחה  אשר  חרקים,  ללא  ירקות  דול 

המהודרת של בד"צ מחזיקי הדת.
הדרכה  קיבלו  הגאונים  הרבנים 
מנכ"ל  מאת  הסיור,  אורך  לכל  מפורטת 
הסיור  וכתום  ברט,  אליעזר  מר  החברה 
ערכו בדיקות מדגמיות ולא נמצא אף לא 
שביעות  את  הביעו  הרבנים  אחד.  חרק 
רצונם מרמת הכשרות המהודרת במקום.

בד"צ  הכשרות  למערכת  כי  יצוין, 
מיוחדת  פרטית  מעבדה  הדת  מחזיקי 
לבדיקת תולעים, ומדי יום ביומו נבדקים 
אשר  ירקות  סוגי  עשרות  מדגמי  באופן 
לוודא  מנת  על  מחרקים,  נקיים  בחזקת 
בהש־ בשוק  המשווקים  המוצרים  שאכן 
המהדרין  מן  למהדרין  הינם  הבד"צ,  גחת 

ללא שום חשש.
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הרצליה: פועל התמוטט במנוף בגובה 
60 מטרים

מפעיל מנוף התמוטט בעת עבודתו באתר בנייה בהרצליה ◆ אנשי מד"א טיפסו לגובה של כ-60 
מטרים כדי לחלץ אותו

מ‡פיוחנן

באתר  ממנוף  פועל  לחילוץ  מבצע 
תשע  בשעה  ראשון  ביום  בהרצליה.  בנייה 
התקבל במוקד מד"א של מרחב ירקון דיווח 
על מפעיל מנוף שהתמוטט במהלך עבודתו 
בגובה של כ-40 מטר באתר בנייה בהרצליה. 
חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למ־
בגו־ המנוף  לתא  רפואי  ציוד  עם  עלו  קום, 
בה 40 מטר והעניקו טיפול רפואי ופעולות 
החייאה לגבר כבן 45. בסיוע הכבאים חולץ 

הפועל מתא המנוף תוך כדי פעולות החייאה 
מתקדמות, שנמשכו גם במהלך פינויו לבית 

החולים איכילוב.
שחור  איציק  במד"א  בכיר  חובש 
איר־ ואסף  דננברג  משה  והפרמדיקים 
לתקשורת  סיפרו  למקום  שהגיעו  לנדר 
התמוטט  המנוף  "מפעיל  כי  המקומית 
של  בגובה  הסולם  על  הטיפוס  כדי  תוך 
כ-60 מטר. כשהגענו לאתר, ראינו אותו 
אחרים  מנוף  כשמפעילי  הכרה,  מחוסר 
בסיסיות  החייאה  פעולות  בו  מבצעים 

הכיבוי  של  גבהים  מנוף  בסיוע  בגובה. 
כ-40  של  לגובה  רפואי  ציוד  עם  עלינו 
המ־ סולמות  על  טיפסנו  ובהמשך  מטר 
טיפול  לו  הענקנו  מטר,  כ-20  עוד  נוף 
במ־ שימוש  תוך  בגובה  מתקדם  רפואי 
שהדבר  ברגע  לב.  לעיסויי  מיוחד  כשיר 
שהיו  נוספים  מנוף  מפעילי  התאפשר, 
העגורן  עם  מהגובה  אותנו  הורידו  באתר 
עד לגובה המנוף של הכיבוי ומשם הגענו 
החי־ פעולות  כל  במשך  כאשר  לקרקע, 
לוץ המשכנו לבצע בו פעולות החייאה".

סופית: יגאל עמיר יבקש משפט חוזר
עמיר חתם יפוי כח לעורך דינו לבקשה ◆ השאיפה של ההגנה כי תהיה לכך השפעה גם על המשך הפרשה

מ‡פיוחנן

ביום ראשון הגיע עורך דינו של יגאל 
את  מרצה  הוא  בו  רימונים  כלא  אל  עמיר 
שהגיש  הבקשה  על  אותו  והחתים  עונשו 
למשפט חוזר. עו"ד גבי שחר נועד עם עמיר 
במשך כחצי שעה במהלכה החתים אותו על 
מסמכי ייפויי כוח והרשאה לבקשת משפט 
שניתן  הדין  פסק  את  לפסול  במטרה  חוזר, 
בעניין פציעת המאבטח של ראש הממשלה. 
עורך הדין ציין כי הצלחה בכך תשליך גם על 

המשך התהליך בנוגע לרצח של רבין.
האם  לספר  סירב  עמיר  של  פרקליטו 
יציגו ראיות חדשות שיתמכו בשחרורו של 
בשלב  כי  אמר  הוא  הממשלה.  ראש  רוצח 

מת־ לא  הוא  הזה 
את  לפרט  כוין 
חומר הראיות. הוא 
החתים  כי  הוסיף 
ראש  רוצח  את 
מס־ על  הממשלה 
אך  נוספים  מכים 
את  לחשוף  סירב 

מהותם. 
של  התפקיד 
פרטים  הוצאת 
נמסר  לתקשורת 
משוויץ  לחברה 
הנו־ בכל  שתטפל 

שא התקשורתי.

אינדונזיה: רבבות פונו 
מחשש להתפרצות הר געש

40 אלף איש נאלצו לעזוב את בתיהם מחשש 
להתפרצות באי באלי ◆ בהתפרצות הקודמת של ההר 

שהתרחשה ב-1963 נהרגו למעלה מאלף אנשים

מ‡פיוחנן
פונו  אדם  בני  אלף  לפחות 40 
מהתפר־ חשש  בעקבות  באלי  באי 
צות הר הגעש אגונג ועשרות אלפים 
לפי  כך  להתפנות,  נדרשים  נוספים 
הסוכנות  מטעם  שנמסרה  הודעה 
האינדונזית לאסונות. לפי הסוכנות, 
100 אלף איש צריכים להתפנות על 

מנת לשמור על חייהם.
את  עזבו  האזרחים  כל  "לא 
המקום. ישנם כאלה שנותרו בשטח 
בגלל שחיות המשק שלהם לא פונו. 
ישנם כאלה שמרגישים בטוח", אמר 
הוע־ הכוננות  רמת  הסוכנות.  דובר 
שדה  לסגירת  וגרמה  במדינה  לתה 
ולשי־ שעות  ל-24  בבאלי  התעופה 

התקשורת  כלי  טיסות.  מאות  בוש 
לבה  התפרצויות  תיעדו  במדינה 

במספר מקומות על ההר.
 הר הגעש אגונג מתנשא לגו־
בה 3,000 מ'. למעלה מאלף בני אדם 
נהרגו בהתפרצות הקודמת של ההר 
לא  "אני   .1963 בשנת  שהתרחשה 
מוטרד אבל חבריי ברוסיה דואגים", 
כלי  עם  בשיחה  רוסי  תייר  אמר 
גילה  גרמני  תייר  מנגד,  התקשורת. 
שטיסתו בוטלה ולכן נאלץ להישאר 

באי. 
מבקרים  תיירים  מיליון  כ-5 
חודש  מאז  אולם  בבאלי  שנה  מדי 
להתפרץ,  אגונג  החל  עת  ספטמבר, 

חלה האטה בתחום.

מחקר: מעל 20 אלף 
צמודי קרקע נבנים 

כיום בארץ
למרות מחירם היקר, צמודי הקרקע עדיין פופולריים ◆ 

חלק גדול נבנה ביו"ש וירושלים

מ‡פיוחנן
מחקר של מרכז הבנייה מעלה 
השערו־ הדיור  מחירי  אף  על  כי 
מעו־ עדיין  הישראלים  רייתיים, 

הבית  חלום  את  להגשים  ניינים 
בי־ שלהם.  והיקר  הקרקע  צמוד 
בתים  אלף   20.4 היום  נבנים  שראל 

צמודי קרקע.
מהבדיקה שערך מרכז הבנייה 
נתו־ בסיס  על  עולה,  הישראלי 
נבנים  בישראל  כי  עולה  הלמ"ס,  ני 
אלף  כ-20.4  פעילה  בבנייה  כיום 
בתים צמודי קרקע. הבנייה המאסי־
קרקע  צמודי  בתים  של  ביותר  בית 
הישרא־ בישובים  נמצאת  בישראל 
מרוכזת  שם  ושומרון,  ביהודה  ליים 
יחידות  של  הפעילה  מהבנייה   8%
הדיור הללו, בהיקף של 1722 בתים. 

העיר עם היקף הבנייה הגבוה 
היא  קרקע  צמודי  בתים  של  ביותר 
ירושלים, שם נבנים כיום 496 בתים 
לאחר  פעילה.  בבנייה  קרקע  צמודי 
מכן נמצאת באר שבע עם 305 בתים 
ראשון  ולאחריה  פעילה  בבנייה 
לציון עם 279 בתים. בישוב הדרומי 
מיתר נבנים 247 בתים בבנייה פעי־

לה ובאופקים 199 בתים.
במרכז הבנייה הישראלי בדקו 
צמודי  הרבה  הכי  נבנו  איפה  גם 
האחרון.  בעשור  בישראל  קרקע 
היש־ בישובים  כי  עולה  מהנתונים 
במהלך  נבנו  ושומרון  ביהודה  ראלי 
צמודי  אלף  מ-18  יותר  העשור 
קרקע. בירושלים נבנו 8,949 צמודי 
ובבאר  לצון 6,503,  בראשון  קרקע, 

שבע 4,250 צמודי קרקע.

כמה עולה דירה ממוצעת בת 4 חדרים?
סקר מחירי דיור מעלה כי חלה ירידה בת 5% במחירי הדיור בי-ם ◆ בת"א - ירידה של 7%

מ‡פיוחנן
 מסקירת מחירי דיור של יו"ר לשכת 
שמאי המקרקעין לשעבר, שמאי המקרקעין 
אוהד דנוס, עולה כי מחירי הדיור בירושלים 
של  ירידה  במגמת  האחרונה  בשנה  נמצאים 
5 אחוזים, וכי מחיר ממוצע לדירת 4 חדרים 

בעיר עומד על 1.92 מיליון שקלים.
של  השלישי  ברבעון  הנתונים,  לפי 

 0.2 של  בשיעור  ירידה  נרשמה   2017 שנת 
שנסקרו  הדירות  של  הממוצע  במחיר  אחוז 

לעומת הרבעון שקדם לו.  
ירושלים  בוני  ארגון  מנכ"ל  מנגד, 
והסביבה, יוסי שכטר, טוען כי המחירים לא 

ירדו. זאת, בגלל המחסור בשוק הדירות.
אביב  בתל  כי  בסקירה  פורסם  עוד 
ב-7  האחרונה  בשנה  הדיור  מחירי  ירדו 

אחוזים, ובהרצליה ירדו מחירי הדיור בשנה 
לדי־ ממוצע  מחיר  אחוזים.  ב-10  האחרונה 
רת 4 חדרים בהרצליה עומד על 2.15 מיליון 
 4 לדירת  ממוצע  מחיר  אביב  בתל  שקלים, 
חדרים עמד על 2.95 מיליון שקלים. בכפר 
סבא עולה כי המחיר הממוצע ברבעון האח־
רון של דירת 4 חדרים הוא 1.97 מיליון שק־

לים – 2 אחוזים פחות מהרבעון הקודם.

הערב בעמנואל: מעמד הפתיחה לכולל 'אחוות התורה' 
הכולל שמיועד לציבור העוסקים לפרנסתם יעמוד בראשותו של הגאון רבי שלמה קליין שליט"א רב הקהילה הכלל חסידית בעמנואל

חריבכ‡מ

מוקי־ ציבור  בקרב  רבה  ציפייה 
בעמנואל  המתגוררים  התורה  ואוהבי  רי 
'אח־ לכולל  המייסדים'  'ועידת  לקראת 
וות התורה' שתתכנס היום במעמד חגיגי 

בהיכל  הקהילות  רבני  של  ובהשתתפותם 
בית הכנסת המרכזי 'קהל חסידים'.

הקמת הכולל נעשתה ביוזמתם של 
מסגרת  להקים  שביקשו  עסקנים  מספר 
ה'  יראי  ציבור  עבור  במיוחד  שנועדה 
ומ־ היום  במשך  לפרנסתם  העוסקים 

במסגרת  לתורה  עתים  לקבוע  עוניינים 
חזרתם  לאחר  הערב  בשעות  מסודרת 
ממקום עבודתם ולהחיות את נפשם בלי־

מוד התורה הקדושה.
ערב  כל  ילמדו  הכולל  במסגרת 
חברו־ עם  יחד  לשעתיים  קרוב  במשך 

תות כשבראשות הכולל יעמוד הגאון רבי 
הכלל  הקהילה  רב  שליט"א  קליין  שלמה 

חסידית וראש בית הוראה עמנואל.
שלי־ יום  היום  יתקיים  המעמד 
דב־ ישאו  בערב,  וחצי  שבע  בשעה  שי 
גולינסקי  אברהם  משה  רבי  הגאון  רים: 

בעמנואל,  סלונים  קהילת  רב  שליט"א 
ראש  שליט"א  קליין  שלמה  רבי  הגאון 
מנהל  שליט"א  בינדר  משה  והרב  הכולל, 
רשת הכוללים 'אחוות התורה'. את המשא 
המרכזי ישא המגיד מישרים הנודע הגאון 

רבי אליעזר יוטקובסקי שליט"א.
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שבת שבע ברכות בחצרות סקווירא - 
ויז'ניץ - סערדאהעלי

בחצה"ק סקווירא חגגו בשמחת שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר ושמחת השלום זכר לנין האדמו"ר 
◆ אדמו"רים ורבנים רבים השתתפו בשמחות

מ‡:מוטיפ

חסידי סקווירא השתתפו בשבת שבע 
ברכות לנכדת כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא 
טווע־ יצחק  רבי  הרה"צ  לבנו  בת  שליט"א, 
מויז'ניץ  האדמו"ר  מרן  חתן  שליט"א,  רסקי 
אלימ־ רבי  הרה"צ  בן  החתן  עב"ג  שליט"א, 
לך ניישלאס שליט"א - ר"מ בישיבת 'דברי 
ירמיה  רבי  הרה"צ  בן  עילית,  בביתר  חיים' 
סערדאהעלי,  אב"ד   - שליט"א  ניישלאס 

לייפער  אלימלך  דוד  רבי  הרה"צ  וחתן 
הת־ השמחה  אראד.  מנאדבורנא  שליט"א 
בשיכון  הגדול  המדרש  בית  בהיכל  קיימה 
שבתו  השמחה  לרגל  יורק.  בניו  סקווירא 
האדמו"ר  מרן  הסבא  סקווירא,  בשיכון 
מביאלא  האדמו"ר  כ"ק  שליט"א,  מויז'ניץ 
מזוועהיל  האדמו"ר  וכ"ק  שליט"א  ברק  בני 

שליט"א.
השלום  בשוה"ט  נערך  שב"ק  בליל 
מסקווירא  האדמו"ר  מרן  כ"ק  לנין  זכר 

מז־ האדמו"ר  כ"ק  לחתנו  נכד  שליט"א, 
וועהיל ארה"ב שליט"א, בן לחתנו הרה"ג 
רבי ירחמיאל זאב רבינוביץ שליט"א, בן 
כ"ק האדמו"ר מביאלא בני ברק שליט"א. 
לרגל השמחה שבת הסבא כ"ק האדמו"ר 
'ווע־ בעיירת  שליט"א  ברק  בני  מביאלא 
סקווירא  לשיכון  הסמוכה  המפסטד'  סט 
בשבת  לנכדו  הברית  בשמחת  והשתתף 
המדרש  בית  בהיכל  שהתקיימה  בבוקר 

הגדול.

שמחת החתונה לנכד כ"ק מרן האדמו"ר 
מנדבורנה זצ"ל

מחר תתקיים שמחת החתונה לבן הגר"י רוזנבוים שליט"א ר"מ ברשת הכוללים 'הליכות משה' בבני 
ברק ◆ העליה לתורה התקיימה בשבת בביהמ"ד נדבורנה בב"ב

מ‡:מוטיפ
בי-ם,  תמיר  באולמי  תתקיים  מחר 
רוזנבוים  ישראל  רבי  הגה"צ  בן  חתונת 
שליט"א, ר"מ ברשת הכוללים 'הליכות משה' 
בבני ברק, בן כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'באר 
יעקב' מנדבורנה זצ"ל, וחתן הגה"צ רבי חיים 

האדמו"ר  כ"ק  חתן  זצ"ל  הורונצ'יק  אליעזר 
הברכת משה מלעלוב זצוק"ל, עב"ג הכלה בת 
הרה"צ רבי דוב בעריש הלוי פלדמן שליט"א, 
אב"ד   - שליט"א  פלדמן  זאב  רבי  הגה"צ  בן 
דהתאחדות  הבד"ץ  וחבר  חיים'  עץ  'תורה 
רבי  הגה"צ  וחתן  בלונדון,  החסידים  קהל 

יוסף משה שניאורסון שליט"א - ראש ישיבת 
'כוכב מיעקב טשעבין'.

בבית  לתורה  העליה  התקיימה  בשבת 
נדבורנה  בקרית  התפילה'  'שער  המדרש 
בב"ב, בראשות אחיו כ"ק האדמו"ר מנדבו־

רנה שליט"א. 

 ועידת המחותנים 'בברית יחד' 
דחסידי בעלזא

אמש (שני) התקיימה ועידת המחותנים בסימן 'בברית יחד' דחסידי בעלזא ◆ בהשתתפות כל מחותני 
קהילת חסידי בעלזא מכל רחבי הארץ 

מ‡:מוטיפ

אמש  השתתפו  בעלזא  חסידי  אלפי 
'בברית  בסימן  המחותנים  בועידת  (שני) 
הוועידה  בארה"ק,  בעלזא  דחסידי  יחד' 
למחותנים  נפרדים,  אולמות  בשני  שנערכה 
ולמחותנות, התקיימה לאור בקשתו של כ"ק 
כוח  לייסד  שליט"א  מבעלזא  אדמו"ר  מרן 
הקהילה  משפחות  כל  את  שיאגד  ציבורי 
במעמד  שהתבטא  וכפי  מאוחד,  קניה  לכח 
ה'שטייעדיגע תורה' השנה, במוצאי שמחת 
ילכו  כולם  כאשר  שבוודאי  תשע"ח,  תורה 
יחד כאיש אחד, יכולים לחסוך הרבה מאד, 

אך זאת בתנאי שילך הציבור יחדיו, והוסיף 
כדי  הציבור  עם  ילך  אחד  שכל  בקשתו  את 
להקל את העול הכבד הרובץ על המחותנים. 
התקיים  הוועידה  של  הראשון  בשלב 
מעשי  באופן  דנו  בהם  פאנלים  של  שילוב 
איך להרכיב את חבילת החתונה החדשה של 
'יחד', כאשר המחותנים עונים באופן מפורט 
על שאלות חברי הפורום העסקי המבקשים 
לדעת איך הציבור רוצה את חבילת החתונה 
שלו, והתבצע הצבעה על כל פריט – במטרה 
לקבוע אילו מוצרים ושירותים יוצעו בחבי־

לת החתונה החדשה. 
הדיונים התקיימו בהשתתפות רבנים, 

המנ־ צמד  בהנחיית  ומחותנים  חינוך  אנשי 
חים הרה"ג רבי נפתלי שובקס שליט"א מצד 
הי"ו  ניימאן  משה  רבי  והרה"ח  המחותנים, 
התקיים  השני  השלב  העסקי.  הפורום  מצד 
ר'  הרה"ח  מלונדון,  האורח  של  בהנחייתו 
בפרוטרוט  לקהל  הוצגו  ובו  שטרן,  ישראל 
התכניות של 'יחד' ואופן הפעילות המתוכנן. 
כי  ל'שחרית'  נמסר  הוועידה  מהפקת 
הוועידה סימנה את תחילתו של עידן חדש, 
יעמדו  ימים  חודשיים  בתוך  בעז"ה  כאשר 
קהילת  ריכוזי  בכל  'יחד'  משרדי  תילם  על 
בעלזא בא"י, ויעניקו שירות מלא למשפחות 

המחותנים החדשים של תשע"ח.

שמחת הבר מצוה לבן 
האדמו"ר מספינקא 

גני גד
קהל רב השתתף בשמחת הבר מצוה לבן האדמו"ר ◆ אתמול 

בבוקר התקיים מעמד הנחת תפילין בהיכל ביהמ"ד

מ‡:מוטיפ

לתו־ העליה  התקיימה  בשבת 
האדמו"ר  בן  המצוה  בר  לחתן  רה 
בהיכל  שליט"א,  גד  גני  מספינקא 
בית המדרש ברח' גני גד בשיכון ה' 
בבני ברק. לאחר התפילה נערך במ־

קום קידושא רבא.

ביום ראשון נערכה שמחת בר 
המצוה באולם שע"י בית הספר דגור 

ברחוב בן זומא בבני ברק.
התקיים  בבוקר  (שני)  אתמול 
מעמד הנחת תפילין, בסיום התפילה 
השמ־ לרגל  המצוה  סעודת  נערכה  
חה, בהיכל בית המדרש ספינקא גני 

גד.

המשיכו להתפלל: 

שיפור קל במצבו של 
מרן ראש הישיבה 
הגראי"ל שטינמן 

שליט"א 
נמשך השיפור במצב בריאותו של מרן ראש הישיבה 
הגראי"ל שטינמן שליט"א ◆ הציבור נקרא להמשיך 

ולעורר רחמי שמיים מרובים לרפואת  רבי אהרן 
יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפואה שלמה בתוך 

שאר חולי ישראל

מ‡:מוטיפ
'מעייני  הרפואי  מהמרכז 
הדור  מנהיג  מאושפז  שם  הישועה', 
במחל־ שליט"א  הישיבה  ראש  מרן 
קת טיפול נמרץ, דווח על שיפור קל 

במצבו הבריאותי. 
בארץ  ישראל  קהילות  בכל 
ומעתירים  דאגה  שוררת  ובעולם 
השלמה.  לרפואתו  וזעקה  בתפילה 
הכו־ הקדושות,  הישיבות  בהיכלי 
ללים, בתי החינוך ובתי הכנסת ובתי 
המדרשות המרכזיים מתקיימים כי־
נוסי תפילה ונאמרים פרקי תהילים 
מנהיג  לרפואת  התפילות  לאחר 
שליט"א.  הישיבה  ראש  מרן  הדור 
הלימוד  בסדרי  שורר  עצום  חיזוק 
ובפרט  והכוללים  הישיבות  בהיכלי 
מקום  בכל  הלימוד.  סדרי  בתחילת 

ראשי  התורה,  גדולי  מעוררים 
שליט"א,  התורה  ומרביצי  הישיבות 
הלי־ בסדרי  התורה  בעמל  להתחזק 
תפילה  עצרות  להם.  ומחוצה  מוד 
והכו־ הישיבות  בהיכלי  מתקיימות 
המרכזיים  הכנסת  בבתי  וכן  ללים 
הארץ  ברחבי  השונות  בקהילות 

והעולם, לבקוע שערי שמים.
חל  עצומים  שמים  בחסדי 
אולם  הרפואי,  במצבו  נוסף  שיפור 
להר־ ויש  קשה  מוגדר  מצבו  עדיין 
בות בתפילות ולהתחזק בעמל התו־
רה.  הציבור נקרא להעתיר בתפילה 
הישיבה  ראש  מרן  עבור  ובתחנונים 
רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא 
לרפואה שלמה בתוך שאר חולי יש־
ראל, והן קל כביר לא ימאס תפילת 

רבים.

מוסקבה: נשלמות ההכנות לחגיגה המרכזית לכבוד "חג הגאולה – י"ט כסלו"
בסימן התרחבות ל"ב בתי כנסת ובתי חב"ד במוסקבה, תערך 'חג הגאולה - י"ט כסלו' באולם רחב ידיים ◆ את המעמד תנעים מקהלת 'מלכות' בהרכב מלא

מ‡:מוטיפ
בימים אלו, נשלמות ההכנות הרבות 
לקראת החגיגה המרכזית והשנתית במו־
כסלו",  י"ט   – הגאולה  "חג  לכבוד  סקבה 
שתיערך השנה בסימן התרחבות והגדלת 
במוסקבה  חב"ד  ובתי  הכנסת  בתי  מספר 

למספר שלושים-ושניים בתי כנסת.

כר־ מכירת  של  המרכזי  המוקד  אל   
גווני  מכל  מגוון  קהל  מגיע  הכניסה,  טיסי 
רוסיה,  בירת  במוסקבה  היהודית  הקשת 
שחשים מקרוב את גידול הפעילות במקביל 
לפתיחת בתי כנסת ובתי חב"ד נוספים בש־
כונות רבות בעיר, המופעלים בידי עשרות 
רבנים - שלוחים, ומהווים כתובת לכל עניין 

יהודי באשר הוא בשכונות בהם עברו לגור, 
לצד בתי הכנסת החדשים.

 את המשא המרכזי ישא רבה הראשי 
של רוסיה, הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, 
התפתחות  מפעל  בראש  גם  העומד 
הקהילות היהודיות בשכונות הרבות במוס־
קבה, לצד הקמת עוד מוסדות חינוך וחסד 

לכלל האוכלוסייה היהודית בבירת רוסיה.
"מא־ המרכזי  הכנסת  בית  גבאי   
שקדו  מוסקבה,  במרכז  רושצ'ה"  רינה 
ומ־ מושקעת  תוכנית  על  רב  זמן  במשך 
תוכננת היטב לערב המיוחד, שירים בע"ה 
והפצת  החסידות  תורת  של  קרנה  את 

מעיינותיה לכל הרבדים ולכלל הציבור.

'פייער'  ותזמורת  'מלכות'  מקהלת   
את  להנעים  כדי  מארה"ק  בע"ה  מגיעים 
ובפרט  ותשבחות,  בשירות  כולו  האירוע 
האדמו"ר  כ"ק  הוד  הגאולה  בעל  בשירי 
הידועים  זי"ע,  והשו"ע  התניא  בעל  הזקן 
ברגש הרב הטמון בהם, ומעוררים את כל 

אדם באשר הוא לתשובה עילאית.
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