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קורת רוח בקהילה היהודית בארגנטינה:

הרב הראשי 
שוחרר מביה"ח

בהשתתפות אישי ציבור ועסקני רפואה:

היום: מכבי שירותי 
בריאות במחוז הדרום 

תשיק את התכנית 
"מהיום למחר בריא"

ארה"ב פרסה בישראל מערכת הגנה 
מתקדמת מטילים במסגרת תרגיל

בסוריה טוענים: ישראל לא תוקפת 
300-S-מהאוויר בגלל ה

קצין וחייל נפצעו קשה וקל בפיגוע דריסה בבנימין
מתחקיר ראשוני עולה כי תקלה ברכבם של הלוחמים גרמה להם לעצור ביציאה מהכפר נעמה מערבית לרמאללה, שם האיץ לעברם רכב פלסטיני ◆ כוח 

צה"ל שהיה במקום הגיב בירי - שני מחבלים נהרגו והשלישי נפצע קל ◆ דובר חמאס בתגובה: "העם הפלסטיני ימשיך במאבקו"

הגרלת
רמשכורתרכב

הלילה בחצות המוקדים נסגרים
שעות אחרונות

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח את קמפיין הבחירות של הליכוד בכפר המכבייה, נתניהו לחץ 
את ידו של סער ואמר לו "עכשיו צריכים לעבוד בכדי להביא לניצחון" ◆ בנאומו תקף נתניהו את 
התקשורת החברים של לפיד וגנץ כהגדרתו וקרא למצביעי הימין: "אתם תחליטו ביבי או טיבי 
ולא התקשורת" ◆ נתניהו דיבר על הסכנה ביום הבחירות: "מי שנשאר בבית מצביע לשמאל"

רה"מ בנאום חריף:

"מנסים 
להפיל 

את 
הימין"

http://bit.ly/2V8BduM-tzanz


יום שלישי כ"ח אדר א' תשע"ט 205/03/2019

'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל
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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, 
אסור   | העיתון  של  הגרפיים  בעיצובים  או  בתמונות, 
המעוניין  רווח,  או  מסחר  למטרות  העיתון  את  להעביר 

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד
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ל הˆיבור חר„י
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?נינו מכל ה‡ומומה נ
במגילת תענית נאמר כי יום כ"ח אדר הוא יום טוב 
ואין סופדים בו: "בעשרין ותמניא ביה אתת בשורתא 
טבתא ליהודאי דילא יעדון מן אוריתא ולא למספד".

ישראל  על  שמד  הרשעה  אדום  מלכי  שגזרו  מפני 
שלא ימולו את בניהם ושלא ישמרו את השבת ושי־
עבדו עבודה זרה. וברית כרותה לישראל שלא ימוש 
ספר התורה מתוכם, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו. 

מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו? עמדו והלכו אצל 
ונת־ אצלה,  רומי מצויים  גדולי  שכל  אחת  מטרונית 
נה להם עצה. באו והפגינו בלילה ואמרו: אי שמים! 
לא אחיכם אנחנו? מה נשתנינו מכל האומות שאתם 
גוזרים עלינו גזרות הללו? לא זזו משם עד שהותרו 
ושישמרו  בניהם  את  שימולו  לישראל  מצוות  שלש 
את השבת ושלא יעבדו עבודה זרה. יום שהותרו להם 

עשאוהו יום טוב. 

// בר המערכ„

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

(חוסר) המזל ל כחלון
פרץ  הוא  מזל.  הרבה  לא  שגם  וכנראה  כריזמה,  לו  אין 
לחיינו ביתר שאת כשנטל לעצמו (שלא בצדק) את הקר־
דיט אודות הרפורמה שנעשתה בשוק הסלולר הישראלי 
(שהחל בה אריאל אטיאס – השר שקדם לו). הוא כיכב 
של  מרשים  הישג  עם  הקודמות  בבחירות  כשהפתיע 
עשרה מנדטים. את קמפיין הבחירות שלו הוא ביסס על 
שיוכל  מנת  על  האוצר  תיק  את  לידיו  ליטול  ההבטחה 
שביצע  זה  כמו  חברתיים  מהלכים  ולהוביל  להמשיך 

בשוק התקשורת. 

מר־ רפורמות  ביצע.  לא  הוא  משמעותיים  מהלכים  אז 
תקו־ כעת  לעשות,  ומה  עשה.  לא  גם  הוא  לכת  חיקות 
פת בחירות וכחלון מגלה את עצמו מתמודד עם סקרים 
כמ־ "כולנו"  את  שמסמן  ממשלה  ראש  ועם  מאיימים. 

כחלון,  הימין.  מפלגות  כלל  מבין  לחיסול  ראשונה  טרה 
דחף  אותם  החוקים  בגלגלי  ארוכים  מקלות  שתקע  זה 
עצמו  את  ימצא  הלאום,  בחוק  כולל  כוחו  בכל  נתניהו 
מוד־ הממשלה  ראש  בסביבת  נתניהו.  של  הכוונת  על 
ביותר  הגבוהים  הסיכויים  בעלת  שהמפלגה  לכך  עים 
"כולנו".  מפלגת  היא  גנץ  בראשות  לממשלה  להצטרף 
הקטנות  המפלגות  הגושים  בין  המסרים  שיתחדדו  ככל 
כדוגמת "כולנו" ימצאו את עצמם בבעיה. כחלון מתחרט 
על הרגע בו החליט שלא להצטרף למפלגת הליכוד. אז, 
עוד האמין כי לכל הפחות היא תישאר בסקרים על ששה 
מנדטים. הוא לא חזה את איחוד מפלגות יש עתיד וחוסן 
לישראל לכדי מפלגה אחת שתקרא "כחול לבן". אויבים 
אחוז  את  תעבור  לא  שמפלגתו  בכדי  הכל  יעשו  רבים 
החסימה. ביניהם חברי מפלגתו לשעבר יואב גלנט ואבי 
שבעטו  לאחר  אחרות  במפלגות  כעת  הממוקמים  גבאי 
בבוס מהקריות. גם יריבו המר ניר ברקת מייחל למפלתו.

הוא  שאותה  נוספת.  אסטרטגית  טעות  מבצע  כחלון   
ישכחו.  לא  חורב  וליאור  כחלון  קובי  הבכירים  ויועציו 
לאחר אין ספור ויכוחים {שהתפרסמו} החליטו בסביבת 
כחלון לצאת בקמפיין הממתג ומציב אותו כ"ימין שפוי". 
דווקא עכשיו כשהנושאים החברתיים דורשים בולטות 
יתר כששאר המפלגות עסוקות אך ורק בעניינים של ימין 
הקודמות  בבחירות  אחורה,  צעד  לוקח  כחלון  ושמאל, 
סירב כחלון לומר במי יתמוך לראשות המפלגה. כל כולו 
היה "נטו חברתי". כעת, הוא וחורב עושים את הטעות 
שכנראה תביא לסופה של מפלגת "כולנו". הם מכריזים 
בקול ברור כי יתמכו בנתניהו, ולא רק זאת אלא גם מג־
דירים את עצמם כ"ימין שפוי". תגידו לכחלון שגם בוגי 
עצמם  על  מכריזים  הנדל  יועז  וידידו  לבן  מכחול  יעלון 

"ימין שפוי". 

כבר אמרנו: המזל של כחלון.
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הפרשן הבכיר קובע: "האישום נגד נתניהו 
בתיק 2000 הזוי"

הפרשן עמית סגל מצביע על חלק מהתמיהות אליהן נחשף בין שורות מסמך החשדות ◆ עיון במסמכי כתב 
החשדות נגד ראש הממשלה מעורר סימני שאלה רבים שצפים מאז פרסום החלטות היועמ"ש 

מ‡: יוני טיין
האישום  סעיף  נוספת,  קריאה  "לאחר 
נגד נתניהו בתיק 2000 נראה הזוי במיוחד. לפי 
גרסת היועמ"ש עצמו, נתניהו תכנן לתקוע את 
חוק ישראל היום, הציג מצג שווא בפני מוזס 
ועל כך מואשם במרמה והפרת אמונים כלפי... 
מוזס. אם הקשקוש המופרך הזה שורד שימוע 
זה יהיה אחד הזיכויים המהדהדים בביהמש". 

כך תוהה הפרשן עמית סגל.
כאן  שהיה  מי  " כל  לתהות,  ממשיך  הוא 
מלטף  ליחס  זכה  לא  שנתניהו  זוכר  ב-2015 
ולהפך.  רמאי,  מרמה  רמאי  ובקיצור  ממוזס. 
היועץ.  בהחלטת  במפורש  נאמר  כמעט  זה 

מ-22  מול 21  אך  התיק  את  לסגור  רצה  הוא 
אמיץ  היה  לא  שוחד,  שדרשו  בחדר  הנוכחים 
ערבוב   - והתוצאה  הסוף  עד  ללכת  מספיק 
בין תה וקפה שלא ירצה איש מהנוכחים ולא 

יחזיק מים".
"ההחלטה הזו נראית כמו החלטת סגירה 
שאליה הוצמדה במהדק סיכות ברגע האחרון 
מתחבר  לא  התוכן  לדין.  העמדה  על  החלטה 

למסקנה".
מהטענה  מאוד  "אתרגש  עוקץ:  הוא 
על  דיווח  לא  כי  לדין  לעמוד  צריך  שנתניהו 
והילה  חיות  אסתר  שבו  ביום  שוחד,  הצעת 
מה  משום  דומה.  בסעיף  לדין  יעמדו  גרסטל 

אפילו  כששתיהן  נסגר  בשתיהן  שעסק  התיק 
לא נחקרו באזהרה".

פיגוע דריסה 
בבנימין: שני 

לוחמים נפצעו, 
המחבלים נורו

תקלה ברכבם של הלוחמים גרמה להם לעצור 
ביציאה מהכפר נעמה מערבית לרמאללה, שם האיץ 

לעברם רכב פלסטיני ◆ כוח צה"ל שהיה במקום 
הגיב בירי - שני מחבלים נהרגו והשלישי נפצע קל 

מ‡: מ. יו„

נפצעו  צה"ל  לוחמי  שני 
בליל יום האתמול לאחר שנפגעו 
לעברם  שהאיץ  פלסטיני  מרכב 
לרמאללה.  מערבית  נעמה  בכפר 
צה"ל,  קצין  קשה  נפצע  בפיגוע 
קל.  באורח  נפצע  מג"ב  ולוחם 
תל  החולים  לבית  פונו  השניים 
צה"ל  כוח  גן.  ברמת  השומר 
לעבר  בירי  הגיב  במקום  שהיה 
ממנו  וכתוצאה  הדורס,  הרכב 
והשלישי  מחבלים  שני  נהרגו 

נפצע קל.
המ־ כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
חבלים דרסו ברכבם מספר לוחמי 
ביציאה  הדרך  בצד  שעצרו  צה"ל 
של  ראשוני  מתחקיר  מהכפר. 
ברכבם  תקלה  כי  עולה  הפיגוע, 
לעצור  להם  גרמה  הלוחמים  של 
ולרדת מהרכב. אחרי שירדו ממנו 
הפי־ התרחש   - מהכפר  ביציאה 

גוע.
פלסטיניים  מקורות 
הפיגוע,  לאחר  כי  דיווחו 

נעמה  לכפר  בכניסה  התפתחו 
המקום  תושבי  בין  עימותים 
לכוחות צה"ל. בין השאר, יודו 
וכדורי  מדמיע  גז  ונורו  אבנים 

גומי.
חובש  ראוכברגר,  ישי 
סיפר  בפצועים,  שטיפל  מד"א 
הק־ את  "קיבלנו  ב:  רשת  בכאן 
שנפגעו  צעירים  שני  על  ריאה 
מרכב באזור השעה 3:45. כוחות 
צה"ל שהיו במקום ישר התחילו 
אליהם.  חברנו  ואנחנו  בטיפול 
נאל־ בהכרה,  היו  הפצועים  שני 
צנו להרדים ולהנשים את החייל 
הפ־ אופי  בגלל  קשה,  שנפצע 
היה  הנוסף  הפצוע  שלו.  ציעות 
בגפיים  חבלות  עם  קל  במצב 
פונו  שניהם  מלאה.  ובהכרה 

במצב יציב".
קאסם,  חאזם  חמאס,  דובר 
ואמר:  הדריסה  פיגוע  על  הגיב 
הפלסטיני  שהעם  מוכיח  "הדבר 
ייהוד  על  היום  לסדר  עובר  לא 
במאבקו  ימשיך  והוא  ירושלים, 

עד שתשוחרר ארצו".

mailto:5372005@gmail.com
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לאחר שנאסר עליו לשדר חי: רה"מ בנאום חריף במיוחד: "מנסים 
להוציא אותי מהמגרש כדי להפיל את הימין"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח את קמפיין הבחירות של הליכוד בכפר המכבייה, נתניהו לחץ את ידו של סער ואמר לו "עכשיו צריכים לעבוד בכדי להביא 
לניצחון" ◆ בנאומו תקף נתניהו את התקשורת החברים של לפיד וגנץ כהגדרתו וקרא למצביעי הימין: "אתם תחליטו ביבי או טיבי ולא התקשורת" ◆ נתניהו דיבר 

על הסכנה ביום הבחירות: "מי שנשאר בבית מצביע לשמאל"

מ‡: יוני טיין
ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח את נאומו בכנס פתיחת קמפיין 
הליכוד לכנסת לאחר שוועדת הבחירות אסרה עליו לשדר בשידור חי 

מחשש לתעמולת בחירות.
נתניהו פתח: "כשאני נפגש עם מנהיגי העולם ברוסיה, בסין בסי־
נגפור, אני מתמלא גאווה שאני מייצג אתכם ואת כל אזאחי ישראל. אני 
גאה לייצג את המדינה שלנו ואת העם שלנו. חייבים להמשיך את ההצ־

לחה. וכדי להמשיך אותה חייבים לנצח בבחירות".
זוכר  לא  אני  מאוד.  קשה  בקרב  מדובר  שלנו.  בכיס  לא  "הנצחון 
ההישגים  שמול  יודעים  הם  והתקשורת.  השמאל  של  התגייסות  כזאת 
שלנו אין להם סיכוי מולנו במשחק הוגן ולכן הם משחקים במשחק בלתי 

הוגן".
"הם מנסים להוציא אותי מהמגרש כדי שהליכוד והימין ירדו מה־
שלטון, אבל זה לא ילך להם. ראיתם, לא היה שום דבר חדש בהאשמות 
נגדי. עוד לא התחלתי לדבר וכבר מגדל הקלפים החל לקרוס. לא יישאר 
בסכנה  מזלזל  לא  ואני  לצערי,  הבחירות  לאחר  רק  יקרה  זה  זכר.  ממנו 
הזאת. מי שנשאר בבית או מצביע ללפיד וגנץ מעלה את השמאל לשל־

טון. רק ליכוד גדול ינצח את השמאל".
הימין,  בכלל: "מצביעי  והימין  בפרט  הליכוד  למצביעי  פנה  אח"כ 
התע־ שידורי  את  ערב-ערב  ושומעים  בבית  יושבים  אתם  שנים  ארבע 
מולה נגדנו בטלוויזיה. 11, 12, 13 – הכל אותו דבר. אותה שטיפת מוח, 
מקומם  זה  כמה  יודע  אני  מסולף.  זה  כמה  מוטה.  זה  כמה  ערב-ערב. 
אתכם. אבל אחת לארבע שנים יש לכם הזדמנות לתת תשובה מוחצת 
לפרשנים, לכתבים, לשדרני התעמולה של השמאל: אתם יכולים להגיד 
להם דבר פשוט: זה לא יעזור לכם. אתם לא תחליטו. אנחנו נחליט. העם 

יחליט. כי העם הוא הריבון. לא התקשורת".
תומך  העם  שרוב  יודעים  בתקשורת  שלהם  והחברים  וגנץ  "לפיד 
בדרך שלנו, בדרך הליכוד – דרך הימין. לכן הם עושים הכל להסתיר את 
הברירה האמיתית בבחירות האלה. והנה היא: או ממשלת ימין חזקה של 
שנת־ וגנץ,  לפיד  בראשות  חלשה  שמאל  ממשלת  או  בהנהגתי,  הליכוד 
או  זה  בסוף,  האמיתית.  הבחירה  זאת  הערביות.  המפלגות  ידי  על  מכת 

טיבי – או ביבי".
נתניהו הזכיר לכולם כי הבחירה היא או בביבי או בטיבי: "גנץ אמר 
לשבת  מוכן  שהוא  אמר  ביטון  מיכאל  בממשלה,  אותנו  יישב  לא  שהוא 
בממשלה עם טיבי. אז זה אן ביבי או טיבי. זה חשבון פשוט, של כיתה 
א' שלומדים בגן, ללפיד וגנץ אין שום אפשרית להגיע ל- 61 ח"כים בלי 
המפלגות הערביות ובשביל לטשטש את זה הם הקדימו את פורים ואומ־
רים: 'אין ימין ואין שמאל'. אתם מאמינים להם? אם זה מדבר כמו שמאל, 

אם זה חושב כמו שמאל, זה שמאל. מותר להיות שמאל אבל אסור להס־
תיר את זה. אני קורא ללפיד וגנץ: "תעמדו מאחורי העמדות שלכם כמו 
שאנחנו עומדים מאחוריהם. לפיד וגנץ בעד פינוי יישובים, אנחנו נגד".

"עמדתי  איראנית:  לפצצה  המירוץ  נגד  מאבקו  את  הזכיר  רה"מ 
איתן מול לחצים אדירים של ממשל אמריקני, עמדתי איתן. לא הופעל 
לחץ כזה על שום ראש ממשלה בישראל. לפיד וגנץ היו קורסים תוך רבע 

שעה מול הלחץ הזה".
השניים  עם  לנו  ואבוי  אוי  איראן.  עם  הגרעין  בהסכם  תמכו  "הם 
האלו יהיו ראש ממשלה. אומר לכם באחריות, הם לא ייעצקו את איראן, 
הם לא מסוגלים.אני נאבקתי נגד כל העולם, נגד נשיא ארה"ב ועשיתי 

זאת כי האינטרס של העם היהודי עמד לנגד עייני אבל אני התעקשתי כי 
ידעתי שמדובר הקיום שלנו וזו השליחות שלי".

מכחול לבן נמסר בתגובה לדברי נתניהו: "נתניהו ממשיך להסית 
ומכת־ מהחקירות  הדיון  את  להסיט  כדי  הכל  להגיד  מוכן  הוא  ולשקר. 
בי האישום שניצבים נגדו. נתניהו יודע שבעוד שנה הוא הולך למשפט, 
הוא יודע שזמנו עבר. במקום לעסוק בקריסת מערכת הבריאות, בתורים 
למנהיגות  מחכה  ישראל  בעצמו.  רק  עסוק  הוא  המחייה,  וביוקר  במיון 
והסתה.  שיסוי  בנאומי  ולא  האזרחים  בחיי  שתעסוק  ואחראית  ערכית 
ביבי תודה, אנחנו ניקח את זה מכאן. הגיע הזמן לחזור להתעסק באזר־

חים במקום בראש הממשלה".

https://amoked.com/Troy/Login.php
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מכה לחכי"ם הערבים:

היועמ"ש: 
סרטון 
עוצמה 

יהודית אינו 
מפר את 
חוק דרכי 
תעמולה

לעמדת היועמ"ש, דין העתירה 
להידחות, שכן הסרטון אינו 
מפר את חוק דרכי תעמולה

מ‡: יוני טיין
ד"ר  לממשלה,  המשפטי  היועץ 
ועדת  ליו"ר  הגיש  מנדלבליט,  אביחי 
את  ה-21  לכנסת  המרכזית  הבחירות 
כנגד  מניעה  לצו  עתירה  בנושא  עמדתו 
עוצמה  מפלגת  שהפיצה  תעמולה  סרטון 
מהווה  העותרים  לטענת  אשר  לישראל, 
תעמולה אסורה ומעשה פלילי של הסתה 

לאלימות ולגזענות.
העתירה  דין  היועמ"ש,  לעמדת 
את  מפר  אינו  הסרטון  שכן  להידחות, 
חוק דרכי תעמולה, ואין חשש כי מצפייה 
צה"ל  כי  הרושם  להיווצר  עלול  בסרטון 
ליש־ עוצמה  מפלגת  עם  מזוהים  וחייליו 
ה-21,  לכנסת  בבחירות  המתמודדת  ראל 

אלא להיפך.
כזכור, מפלגת רע"מ עתרה לוועדת 
הבחירות המרכזית לכנסת בבקשה לפסול 
יהודית,  עוצמה  של  התעמולה  סרטון  את 
הצבאית  מהפרקליטות  פרקליט  נראה  בו 
המרחק  בשל  במחבל  לירות  מחייל  מונע 
בס־ הזה  בשלב  הסכין.  ואורך  המחבל  מן 
גביר,  בן  איתמר  עו"ד  לפריים  נכנס  רטון 
איחוד  ברשימת  יהודית  עוצמה  מנציגי 
במ־ לירות  לחייל  המורה  הימין,  מפלגות 

חבל.
בסרטון  מדובר  כי  נטען  בעתירה 
יש לפסלו.  כך  שנאה, ובשל  מסית ומפיץ 
בנוסף, העותרים טוענים כי יש לחקור את 

הסרטון בשל הסתה לאלימות ורצח. 

יוגב ללשכת רה"מ: עצרו את הקמת המסגד בשער הרחמים
יוגב ללשכת רה"מ: עצרו את הקמת המסגד בשער הרחמים, מוכרחים לעשות הכול כדי למנוע חלוקת ירושלים

מ‡: יוני טיין

חבר ועדת החוץ והביטחון של הכ־
נסת, ח"כ מוטי יוגב, פנה אל ראש המל"ל 
מאיר בן שבת בדרישה שיתערב בהקמת 

המסגד בשער הרחמים בהר הבית.
יוגב אמר: "איני מהעולים להר. יחד 
עם זאת, ביום שישי האחרון, המוסלמים 
במסגד  מדובר  הרחמים.  בשער  התפללו 
שעבר  בשבוע  שהוקם  חוקי,  לא  חדש, 

לא  שמעולם  במקום  אישור,  כל  ללא 
שימש כמסגד,  באופן חד צדדי לא, תוך 
המנ־ ושבירת  המשטרה  הוראות  הפרת 
עולים בהם המשטרה סגרה את  המתחם 

והפרת ההסכמים מול מדינת ישראל".

הבחירות  אחרי  "מיד  הוסיף:  יוגב 
חלוקת  טראמפ.  של  המאה  תכנית  תוצג 
לע־ חייבים  ואנחנו  הפרק  על  ירושלים 
דרך  פרצו  המוסלמים  המשמר.  על  מוד 
עובדות  לקבוע  כוונה  מתוך  הבית  בהר 

בשטח לקראת הבאות. למרות שזמן בחי־
בכדי  הכל  לעשות  מוכרחים  אנחנו  רות, 
והשתלטות  ירושלים  חלוקת  את  למנוע 
בלתי חוקית נוספת, של המוסלמים בהר 

הבית".
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פרקליט הצמרת ציון אמיר מציג: זו 
הדילמה שניצבת בידי היועמ"ש

מצד אחד, תיק 4000 נחשב לחמור ביותר ברמה המשפטית מבחינת ראש הממשלה. מצד שני, בהיעדר 
הוכחות חד-משמעיות ליחסי "תן וקח" מנדלבליט יתקשה מאוד להגיש כתב אישום, בשל החשש 

מההשלכות הרוחביות של צעד כזה. עו"ד ציון אמיר מסביר

מ‡: יוני טיין
לאחד  שנחשב  אמיר,  ציון  הדין  עורך 
בראיון  בישראל,  המובילים  הפרקליטים 
למ־ בהרחבה  התייחס  הפסקה'  ללא  ל'רדיו 
המלצת  לנוכח  נתניהו  של  המשפטי  צבו 

היועמ"ש.
סבוך  תיק  אכן  זה  כי  מסביר  אמיר 
וטו־ השוחד  עבירת  של  "ההגדרה  מאוד 
לכלול  חייבת  לא  היא  רחבה.  היא  הנאה  בת 
משהו קונקרטי. טובת הנאה יכולה לבוא בכל 
בסופו  צורות.  מיני  כל  וללבוש  אופנים  מיני 
של יום, הקושי והייחודיות של האישום הזה 
נוגעים למערכת יחסים מאוד עדינה ומורכ־
בת במדינה דמוקרטית שהמודל שלה מתנהל 
באופנים מסוימים, חלקם לגיטימיות וחלקם 
יכולים לעורר חמיצות ואי נוחות. יחסים בין 
פוליטיקאים, מו"לים, עיתונות ועוד. אם נז־

יתחיל  הזה  הדבר  כל  לתוך  אור  אלומת  רוק 
ומ־ מימין  יחצ"נים,  דוברים,  של  שלם  מסע 
שמאל שמקדמים אג'נדות בכל מיני תחומים 
של החיים. הייחודיות הזאת יוצרת קושי לא 

פשוט ומורכבות".
בחדר  המרחף  הפיל  את  להסיר  "כדי 
הקצוות  את  לקשור  תנסה  הפרקליטות 
ומקבל  מושחת  במתת  שמדובר  ולהוכיח 
ומסובך  מורכב  דיון  זה  מושחתת.  תמורה 

בפני עצמו".

שמנ־ שיתכן  טוען  הבכיר  הפרקליט 
אכיפה  "מערכת  בסוף  דעתו  ישנה  דלבליט 
שמחליטה ללכת על כתב אישום שכזה, ות־
מלא  באופן  הזאת  התפיסה  את  לאכוף  רצה 
ומסודר על כל מערכות היחסים הללו, תאלץ 
את משטרת ישראל להיות עסוקה מבוקר עד 
כשכל  כאלה,  יחסים  מערכות  בבדיקת  ערב 
יצטרכו  ציבור  איש  של  סיקור  וכל  תמונה 

שעומ־ המוטיבציות  את  ולהסביר  להיבדק 
דות מאחוריהן".

"יתכן ולמנדלבליט לא היה מנוס מלה־
גיש את הטיוטה הזאת בכפוף לשימוע ואני 
במהלך  ייעשה  הזה  המורכב  שהדיון  מאמין 
יום  של  בסופו  אם  תתפלאו  אל  השימוע. 
היועץ המשפטי ישתכנע שסוגיות כאלה הם 

לא בתחום הפלילי".

נתניהו על הנשיא 
ריבלין בשיחות 

סגורות: "לא יהיה לי 
פשוט איתו"

בכינוס סגור עם בכירי הליכוד הודיע נתניהו על רצונו 
"לשאוב" מנדטים מ'הימין החדש' ◆ הצהיר כי יתנגד 
לממשלת אחדות עם גנץ והביע חשש מפני התנהלותו 

של הנשיא אחרי הבחירות

מ‡: יוני טיין
בכירי  את  כינס  נתניהו  רה"מ 
הדרך  המשך  על  לשיחות  הליכוד 
ההחלטות  בין  הבחירות,  לקראת 
"שאיבת"  על  ללכת  יש  כי  נאמר 
האחרות  הימין  ממפלגות  מנדטים 
נגד  החזיתית  המתקפה  המשך  ועל 

גנץ ולפיד.
העיתונאי מתי טוכפלד פרסם 
וכתב  היום'  ב'ישראל  הדברים  את 
הלי־ אנשי  באוזני  טען  נתניהו  כי, 
כוד כי הסקרים כעת אינם ברורים 
שהוא  מידע  פי  על  אך  יציבים,  או 
מחזיק בידיו, האירועים האחרונים 
העבירו  היועמ"ש  החלטת  סביב 
לדברי  הסיבה,  לגנץ.  מנדטים  שני 
אנשי הליכוד, היא קמפיין לא מס־
פיק אגרסיבי כנגד גנץ ולפיד. לאור 
לעסוק  לאנשיו  הורה  נתניהו  זאת, 

בימים הקרובים אך ורק במסר אחד 
– "גנץ הוא שמאל".

ציבור  כי, "יש  הסביר  נתניהו 
גנץ  של  הבלוף  את  שקונה  בימין 
הוא  כעת  שלנו  והתפקיד  ולפיד, 
בש־ שמדובר  הזמן  כל  להסביר 
מאל, ולכן הבחירות הן או טיבי או 

ביבי"".
להסביר  שיש  הוחלט  עוד 
לציבור כי אין אפשרות של ממשלת 
של  אפשרות  אין  לדבריו,  אחדות. 
חיבור איתם, ולאחר הבחירות הוא 

יפנה אך ורק לשותפים הטבעיים.
טוכפלד,  של  הדיווח  ע"פ 
הביע נתניהו חשש מפני התנהלותו 
"יהיה  הבחירות:  אחרי  הנשיא  של 
לי לא פשוט עם האיש שגר מעבר 
רי־ לרובי  כשכוונתו  אמר  לגבעה". 

בלין.
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 המחבלים שחוסלו יידו 
קודם לכן בקבוקי תבערה

מתחקור נסיבות הפיגוע שבו קצין נפצע קשה ולוחם מג"ב נפצע קל עולה 
שהמחבלים יידו מוקדם יותר בקבוקי תבערה ליד כביש 443 ◆ במכוניתם 

נמצאו עוד בקבוקי תבערה ◆ שני מחבלים חוסלו ואחר נפצע קל ◆ 
נתניהו: "נזרז את הריסת בתי המרצחים במסגרת המגבלות המשפטיות"

מ‡: מ. יו„

את  שביצעו  המחבלים 
פיגוע הדריסה בליל יום האת־
צה"ל  קצין  ופצעו  מולבבנימין 
ולוחם מג"ב יידו מוקדם יותר 
מעבר  אל  תבערה  בקבוקי 
במכונית   .443 לכביש  הסמוך 
נמצאו  הכוח  את  דרסו  שבה 
הקצין  תבערה.  בקבוקי  עוד 
נפצע קשה ולוחם מג"ב נפצע 
קל. שני מחבלים חוסלו ואחר 

נפצע קל.
התקיים  לילה  באותו 
במר־ צה"ל  לוחמי  של  מבצע 
בנימין  המרחבית  החטיבה  חב 
חמאס.  נגד  מהמערכה  כחלק 
לוחמי  עצרו  המבצע  במהלך 
צה"ל ומג"ב 11 פעילי חמאס. 
לסיכול  לפעול  ימשיך  "צה"ל 
על  ולשמור  באיו"ש  הטרור 
מדו־ נמסר  התושבים",  בטחון 

בר צה"ל. בסך הכול נעצרו 16 
ושומ־ יהודה  ברחבי  חשודים 
רון בחשד למעורבות באירועי 

טרור והפרות סדר.
בנימין  הממשלה  ראש 
פגיש־ בפתח  התייחס  נתניהו 
סמואה  ממשלת  ראש  עם  תו 
צה"ל  חיילי  "הבוקר  לפיגוע: 
את  וחיסלו  במהירות  פעלו 
לדרוס  שאיימו  הטרוריסטים 
ברכות  שולחים  אנחנו  אותם. 
להחלמה מהירה לקצין הפצוע 
את  לזרז  כדי  דבר  כל  ונעשה 
המרצחים  של  הבתים  הריסת 
הללו, כמו של הרוצח של אורי 
אנסבכר. נתתי הוראה לזרז את 
האלה  הבתים  של  ההריסות 
במסגרת המגבלות של מערכת 
להמ־ נחושים  אנחנו  המשפט. 
שלנו  התקיף  המאבק  את  שיך 
הטרור  ונגד  המרצחים  נגד 

באשר הוא".

ראובן  המדינה  נשיא 
"תפילו־ אמר:  ריבלין  (רובי) 

פצועי  להחלמת  נתונות  תינו 
בצאתם  שהיו  הדריסה  פיגוע 
להבט־ מבצעית  מפעילות 

ידיכם  תחזקנה  שלומנו.  חת 
בפעילותכם  ומפקדינו  חיילינו 

ליל ויום".
בעת  התרחש  הפיגוע 
שכוח משותף לחטיבת כפיר 
בכפר  מפעילות  יצא  ומג"ב 
שבבנימין,  נעמה  הפלסטיני 
כוח  הדואר.  לצומת  מדרום 
שנ־ אחר  כוח  ליווה  צה"ל 
מהפעילות  ביציאה  תקע 
ברכב.  תקלה  בשל  בכפר 
זיהו  המחבלים  שלושת 
אותם.  ודרסו  החיילים  את 
בכלים  פינו  צה"ל  כוחות 
באמ־ המכונית  את  הנדסיים 
את  המחבלים  דרסו  צעותה 

הלוחמים.

בצה"ל החליטו:

 תוגבר התגובה לטרור 
הבלונים מעזה

בשורת דיונים שנערכו בצבא עלה כי התגובה לשיגור הבלונים והעפיפונים אשתקד 
היתה רכה מדי ◆ בין האפשרויות שנבחנות: פגיעה באחראים לשיגורים, שימוש 

בכוונת לפגיעה בעצמים בשמים והפעלת מכ"מים

מ‡: מ. יו„
לה־ באחרונה  החליט  צה"ל 
הבלונים  לטרור  התגובה  את  חריף 
ובוחן  עזה,  מרצועת  והעפיפונים 
כמה אפשרויות כדי למנוע את הת־

פשטותו.
שורת  קיימו  הצבא  בצמרת 
בהם  האחרונים,  בשבועות  דיונים 
העפיפו־ לטרור  התגובה  כי  עלה 
שעברה,  בשנה  מדי  רכה  היתה  נים 
כדי  נוספים  צעדים  לנקוט  יש  וכי 
אחד  השנה.  דומים  מראות  למנוע 
הוא  בצה"ל  שנבחנים  הפתרונות 
הבלו־ שיגור  מערך  בראשי  פגיעה 
שלפי  חמאס,  של  והעפיפונים  נים 
הערכה ישראל יודעת מיהם. הדבר, 
עם זאת, כרוך באישור הדרג המדיני 
להסל־ להוביל  עלולה  הפגיעה  שכן 

מה בין ישראל לעזה.
שעלתה  נוספת  אפשרות 

כוונת  שימוש  היא  הצבא  בדיוני 
כלי  על  המותקנת  "פגיון",  בשם 
נשק של לוחמים ובעזרתה ניתן לפ־
גוע במטרות נעות בשמים. אפשרות 

פריסת  היא  שהוזכרה  שלישית 
מכ"מים של התעשיות הביטחוניות 
לאורך הגבול. מכ"מים אלה הוכנסו 

לשימוש בשנה שעברה.
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סקר ברשת: הליכוד מנצח את 
כחול לבן העבודה מתרסקת

הסקר קיבל תשובת 4500 נשאלים, והוא מעלה כי הליכוד מנצח את הבחירות 
אך נחלש ל-28 מנדטים. כחול לבן צמודה עם 27 מנדטים. איחוד מפלגות הימין 

מזנק ל-11 מנדטים, ובנט רק עם 7

מ‡: יוני טיין
מסקר  מכון  של  ענק  סקר 
משי־  4,500 של  בפילוח  שנערך 
בים (כמעט פי 10 מכל סקר רגיל) 

מעלה תוצאות מפתיעות.
כי  מציינים  הסקר  עורכי 
הסכ־ חישוב  נעשה  לא  בסקר 
ולכן  המפלגות  בין  העודפים  מי 
מנדט  של  סטייה  להיות  יכולה 
גם  שוקללו  כן  כמו  ולכאן.  לכאן 
אחוז  את  עברו  שלא  מפלגות 

החסימה.
על פי הסקר הליכוד מנצח 
ל-28  נחלש  אך  הבחירות  את 
מנדטים. כחול לבן צמודה עם 27 

מנדטים.
נמצאות  המפלגות  שאר 

מפלגות  איחוד   – מאחור  הרחק 
הימין מפתיע עם 11 מנדטים (!), 
ומוביל גם על הימין החדש עם 7. 
נתון מפתיע נוסף הוא של מפלגת 
נמצאת  הסקרים  שבשאר  זהות 
על סף אחוז החסימה וכאן מזנקת 

ל-7 מנדטים.
 7 עם  הן  גם  ותע"ל  חד"ש 
המפלגה  את  מנצחות  מנדטים 
בל"ד-רע"ם  המתחרה  הערבית 

עם 5.
היא  גם  מתרסקת  העבודה 
נח־ התורה  יהדות  מנדטים.  ל-5 
לשת ל-5 מנדטים גם היא. ש"ס 
ומרצ סוגרות את הרשימות עם 4 

מנדטים לכל אחת.
מנדטים   62 על  הימין  גוש 

הימין־ גוש  הכל  בסך  לפחות, 
כולל  מנדטים   62 מונה  חרדים 
זהות, וגוש המרכז שמאל עם 48. 
10 מנדטים נוספים לא עברו את 
מנד־ עם 3  כולנו  החסימה:  אחוז 
טים, גשר עם 2 וישראל ביתנו גם 
היא עם 2 עם חצי מאחוז החסי־
מה. צומת של אורן חזן ויחד של 

אלי ישי עם מנדט אחד.
'מכון  ע"י  שנערך  הסקר 
במ־ כמעט  חזה  (שבעבר  מסקר' 
הפריימריז  תוצאות  את  דויק 
בשי־ נערך   ,(2015 היהודי  בבית 
מאגר  בסיס  על  אינטרנטית  טה 
נאסף  אשר  איכותי  משיבים 
הנ־ תחת  מתודולוגית  והורכב 

חייתו של ד"ר עדו ליברמן.

המצע המדאיג של כחול לבן ממשיך 
להחשף: תחבורה ציבורית בשבת, ביטול 
חוק המרכולים - והחזרת לימודי הליבה

מפלגתם של גנץ ולפיד תציג היום את מצעה ◆ השבת תירמס עד עפר לפי המצע 
שנחשף והעברת חוק הגיוס שיחייב את כל בחורי הישיבות ללכת לצבא ◆ ח"כ 

הרב אזולאי בתגובה: זו הוכחה שהכל נשלט ע"י לפיד שרוצה בקעקוע חומות הדת

מ‡: יוני טיין
אתמול  כאן  שחשפנו  כמו 
כחול  מצע  עיקרי  את  ב'שחרית' 
ויע־ לפיד  יאיר  גנץ  בני  של  לבן 
כי  ימינה  בנטיה  שתתמקד  לון 
מחר  כ"כ.  דורשים  אין  לשמאל 
לחשוף  לבן  כחול  מפלגת  צפויה 

את המצע המלא שלה.
ברא־ המפלגה  של  צוות 
שות עופר שלח, יועז הנדל וצבי 
האחרו־ בימים  עליו  עבד  האוזר 
נים, בסיועם של חברים ברשימה 
דוגמת יעל גרמן ויואב סגלוביץ'.

גנץ  בני  הגיוס,  חוק  בענין 
בנאומו  אמר  לישראל  חוסן  יו"ר 
בס־ מאמין  לא  הוא  כי  הראשון 
אולם  בכפייה,  ובגיוס  נקציות 

לחוד  דיבורים  ללפיד  בחבירה 
כי  מודיע  המצע  לחוד,  ומעשים 
הגיוס  חוק  את  תעביר  המפלגה 
בכנסת  ראשונה  בקריאה  שעבר 
בקריאה   – רציפות  דין  בסיס  על 
נוסח  זאת,  עם  ושלישית.  שנייה 
למפלגה  לאפשר  צפוי  המצע 
בחוק,  שינויים  לדיון  להעלות 
לדון  שצפויה  הוועדה  במסגרת 
יעלה  בטרם  שלו  הסופי  בנוסח 

להצבעה.
בענין תחבורה ציבורית בשבת, 
כחול לבן תכניס במצע כי היא תתמוך 

בתחבורה ציבורית בשבת.
המפלגה גם צפויה להתחייב 
חוק  של  מחדש  לחקיקה  במצעה 
שנועדה  זו,  חקיקה  ליבה.  לימודי 

לחייב גם את מוסדות החינוך החר־
דיים בהעברת לימודי ליבה לתלמי־
הממשלה  בתקופת  הועברה  דיהם, 
הקודמת אשר יש עתיד היתה חלק 
ממנה. למרות זאת, היא בוטלה בת־
הנוכ־ הממשלה  של  כהונתה  חילת 

חית – בטרם נכנסה לתוקף.
אזו־ ינון  הרב  מש"ס  ח״כ 
המצע  לפרסום  בתגובה  לאי 
הוכחה  "המצע  לבן':  'כחול  של 
לפיד  ע"י  נשלט  שגנץ  מושלמת 
ומסורת  הדת  חומות  קעקוע   -
לכל  חוקתית  והתנכלות  ישראל 
מה שנודף ריח יהדות. רק תנועת 
מפלגת  את  תעצור  חזקה  ש"ס 
ותתמוך  וגנץ  לפיד  של  השמאל 

בנתניהו לראשות הממשלה.".

18

אותנו כאןלא תראו שבוע הבא 
הגרלת

רמשכורתרכב

מהרו להצטרף רק עד היום בשעה 12:00 בלילה072-316-9000

אלג'יריה: הנשיא הודיע כי 
יתמודד שוב בבחירות

עבד אל-עזיז בוטפליקה הצהיר כי ירוץ לכהונה חמישית אחרי 20 שנה 
בתפקיד, וזאת למרות שהוא משותק עקב שבץ מוחי ◆ לפחות 184 בני אדם 

נפצעו במהלך המחאות נגד הנשיא בבירה

מ‡: ‡ברהם ויסמן
ההפג־ נמשכות  באלג'יריה 
בו־ אל-עזיז  עבד  הנשיא,  נגד  נות 
באופן  שהודיע  ה-82,  בן  טפליקה 
חמישית  לכהונה  רץ  הוא  כי  רשמי 
אחרי 20 שנה בתפקיד וזאת למרות 
שהוא משותק עקב שבץ מוחי, ואף 

לקה במספר מחלות נוספות.
מקומיים,  דיווחים  לפי 
גם  בהם  אדם,  בני   184 לפחות 
העימו־ במהלך  נפצעו  שוטרים, 
לה־ מהנשיא  למנוע  בניסיון  תים 
הקרובות  בבחירות  שוב  תמודד 
כן,  כמו  הבא.  בחודש  שיתקיימו 

נחסמו,  התעופה  בשדה  דרכים 
מטוסי קרב חגים מעל ארמון הנ־
עומדת  שהמדינה  ונדמה  שיאות 

בפני הפיכה.
הנ־ לקה  שנים  כשש  לפני 
ממעט  הוא  ומאז  בשבץ  שיא 
השנים  בשבע  בפומבי.  להופיע 
בוטפלי־ נשא  לא  האחרונות 
והוא  הציבור,  בפני  נאום  אף  קה 
לפי  בודדות.  פעמים  רק  נראה 
יועצים  יש  לנשיא  הדיווחים, 
את  עבורו  שמנהלים  צבא  ואנשי 
"אל- הלבנוני  הערוץ  המדינה, 
רפואי  מקור  מפי  דיווח  מיאדין" 

נשיא  של  הבריאותי  מצבו  כי 
מוגדר  בז'נבה  שטופל  אלג'יריה 
כחמור מאוד, והוא על סף אובדן 

הכרה.
נער־ כאמור,  ההפגנות, 
שית־ הבחירות  לקראת  כות 
הצעירים  באפריל.  ב-18  קיימו 
את  לפנות  דורשים  באלג'יריה 
לפי  צעירים.  לאנשים  השלטון 
עצמאית  בתקשורת  דיווחים 
גז  ריססה  המשטרה  מקומית, 
מדמיע לעבר המפגינים כדי למ־
נוע מהם להגיע לאזורים מרכזיים 

בעיר. 

http://bit.ly/2V8BduM-tzanz
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רה"מ קיבל בחום את ידידו ראש ממשלת 
סמואה: "חברות מתמשכת בין סמואה לישראל"

ראש הממשלה נתניהו נפגש בירושלים עם ראש ממשלת סמואה טוילאפה סייללה מליאלגאוי ◆ בפתח 
הפגישה נחתם הסכם פטור מאשרות לכניסת תיירים.

מ‡: יוני טיין
נפגש  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
עם ראש ממשלת סמואה טוילאפה סייללה 
בירוש־ הממשלה  ראש  בלשכת  מליאלגאוי 

לים.
פטור  הסכם  נחתם  הפגישה  בפתח 
המנהיגים  שני  תיירים.  לכניסת  מאשרות 
נתניהו  המדינות.  בין  היחסים  בחיזוק  דנו 
אמר כי הוא מצפה שהידוק היחסים יתבטא 
בפורומים  בישראל  סמואה  של  בתמיכתה 

הבינלאומיים.
"ראש הממשלה טוילאפה, זהו ביקורך 
הראשון בישראל ואני בטוח שהוא לא יהיה 
בין  מתמשכת  חברות  שיש  כיוון  האחרון 
כאן  אותך  מברכים  ואנחנו  לישראל  סמואה 

כידיד", אמר ראש הממשלה.
הד־ להסרת  הסכם  על  היום  ''נחתום 
רישות לאשרות שהייה לאזרחי ישראל וס־
מואה. אנחנו מעריכים את הידידות שלכם, 
בינלאומיים  בפורומים  שלכם  התמיכה  את 
ואת תמיכתך בהצטרפותה של ישראל לבנק 

הפיתוח של אסיה.
פעולה  משתפים  אנחנו  כן,  ''כמו 

בטכנולוגיות  בחקלאות,   – רבים  בתחומים 
מוכנים  ואנחנו  ובאנרגיה,  בבריאות  מידע, 

לעשות הרבה יותר''.
''אתה  מקבילו:  בפני  הוסיף  נתניהו 
זמן  לך  שהיה  יודע  אני  כידיד.  כאן  מתקבל 
מקווה  ואני  פה,  מהאתרים  בחלק  לבקר 

עתי־ ארץ  תראה  אתה  זמן.  עוד  לך  שיהיה 
קה עם שורשים עמוקים בהיסטוריה שלנו, 
ובו בזמן כזו ששואפת לאחוז בעתיד לטובת 
עמנו והאנושות כולה. במובן זה, אנחנו מב־
המשות־ מהציוויליזציה  כחלק  אותך  רכים 

פת שלנו. ברוך הבא, ידידי, לירושלים".

מילצ'ן בראיון "לא ישנתי בלילה, 
שנתיים וחצי חייתי בדאגה"

ארנון מילצ'ן, הדמות המרכזית בתיק 1000 שזוכה ע"י היועמ"ש מחוסר ראיות, מספר בראיון ראשון 
כי: "לא עלה בדעתי שנורא לתת מתנות לחבר"

מ‡: יוני טיין
שנחשד  מילצ'ן,  ארנון  העסקים  איש 
הת־ יקרות,  מתנות  ורעייתו  לרה"מ  נתן  כי 
החלטת  מאז  לראשונה   13 לחדשות  ראיין 
לתיק  מתייחס  נגדו  התיק  לסגור  היועמ"ש 
"כואב  נתניהו.  עם  ולחברותו  נגדו  שנסגר 
הוא  המדינה  על  העיקרי  השיחה  שנושא 

השחיתות"
על ההחלטה להעמיד את נתניהו לדין: 
"הרגשה של הקלה, לא ישנתי בלילה כמובן, 
כי לך תדע לאן זה יכול להגיע, וכשזה נפתר 
אני לא יודע איך לשמוח, שנתיים וחצי של 
דאגה לא עוברות בדקה". כואב לי שהנושא 
הש־ אלא  וההישגים,  המדע  לא  זה  העיקרי 

חיתות".
"אמרתי לעורך הדין שהוקל לי", אמר 
בלילה  ישנתי  "לא  דבריו.  בפתח  מילצ'ן 
וכ־ להגיע,  יכול  זה  לאן  תדע  לך  כי  כמובן, 
איך  יודע  לא  אני  לבועז  אמרתי  נפתר  שזה 
לשמוח. שנתיים וחצי של דאגה לא עוברות 

בדקה". "לא העליתי לדעתי שמתנות לחבר 
יביאו אותי למקום שבו שנתיים וחצי אתה 
היהודי.  העסקים  איש  הוסיף  בדאגה",  חי 

"נורא לתת מתנות לחבר".

"הרגשה של הקלה, זה משאיר צלקת, 
יביא  לחבר  שמתנות  בדעתי  העליתי  לא 
למצב  שהגענו  לי  כואב  כזה,  למקום  אותי 

כזה",

 פרק ח.
במאמר הקודם עסקנו בשלבי ההרפיה בעוד האדם שוכב על 
מיטתו, הכולל את אמירת מודה אני ונטילת ידים שחרית. במא־

מר הנוכחי נעסוק בהמשך שלבי הקימה.

שלב הקימה מהמיטה הוא למעשה מעבר דרמטי משני מצבים 
חוסר  על  מורה  המיטה  על  השכיבה  בתכלית:  לזה  זה  מנוגדים 
כו־ את  לנצל  כשסיים  האדם,  של  יומו  סדר  בתום  אשר  אונים, 
כשהוא  המיטה  על  נופל  יומית,  היום  בעשייה  המוגבלים  חותיו 

מותש וחסר כח - נפשית ופיזית.

מעולה;  מנוף  אלא  מציאות,  כורח  רק  אינו  זה  אונים  חוסר 
דווקא כאשר האדם מגיע למצב של חוסר אונים מוחלט – קרי: 
מצב השינה, בו גם המחשבה שלו מתנתקת מההכרה ומתחברת 
לאדם  שיהיה  ללא  משוחררת  כשהיא  הכרתית  התת  למערכת 
היא  אז  דווקא  חלומותיו[1],  ותוכן  סדר  על  ממשית  שליטה 
מקורות הרוחניות  שהינם  הנפש הרוחניים  אל כוחות  מתחברת 
והמחשבות של האדם, כך שכשהוא מתעורר מהשינה הוא מלא 
בכוחות רעננים מחודשים, לא רק מבחינה פיזית אלא גם מבחי־

נת רעננות המחשבות ומצב הרוח.

ההכרה באפסות העצמית – טל של תחיה

תהליך זה בא לשקף את העובדה המוסברת בספרי חסידות, 
כי ככל שהאדם מכיר יותר באפסות כוחותיו, ובמציאות האמי־
תית שלו הנקראת 'אין' ו'אפס', כך הוא מקבל כוחות מחודשים 
מהבורא, וכאמור בפסוק (ישעיה מ, לא) ְוקוֵֹי ה' ַיֲחִליפּו כַֹח ַיֲעלּו 

ִרים. שָׁ נְּ ֵאֶבר כַּ

כוח מחודש זה שהאדם מקבל בבוקר מכונה בלשונו של המגיד 
ממעזריטש (בכתביו) "טל של תחיה", שאליו הוא זוכה - "כשא־
דם מתנשא ומסתכל שיש לו בורא שברא אותו ומקבל ממנו כל 
חיותו, והוא אין נגדו באמת". מצב זה של תלות מוחלטת בבורא 

העולם, כלשונו של המגיד - "זה חיותו".

הסיבה לכך היא מכיון שהאדם אינו יותר מ'כלי' לקבלת חסדי 
הבורא, כשה'כלי' הוא ההכרה בכך שהוא 'מקבל' ולא בעל כוחות 
עצמאיים, נמצא שככל שהאדם משוכנע שיש לו כוחות עצמיים, 
ושהוא מנווט את קורות חייו לפי תוכניותיו ורצונו, כך הוא מג־
ביל את קבלת השפע האלוקי, וגם פוגם ומעוות את השפע המו־
עט שמתקבל – שיבא לידי ביטוי בצורה מעוותת, כאדם שמקבל 

מתנה משובחת בכלי מזוהם ומחורר.

ולעומת זאת ככל שברור לו – לאדם, כי אינו יותר מכלי ריק 
לקבלת שפע הבורא כך הוא מקבל כוחות גדולים יותר, ובהדג־
שה: ככל שריקנותו ואפסותו כנברא ברורות לו בצורה מפורטת 
וע־ פרטנית  בצורה  בו  חודר  הבורא  חסד  גם  כך  יותר,  ועמוקה 

מוקה יותר

למאמרים נוספים:
H3268992@gmail.com 
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כתוצאה מהתחממות ביחסי ישראל למדינות אפריקניות: 

צה"ל שב לאמן צבאות באפריקה
ברקע המאמץ לחידוש קשרים ביבשת, יוצאות משלחות של הצבא להעביר אימונים ליחידות צבאיות 

מקומיות ◆ "רוצים לשאוב ידע מאיתנו ומגיעים לתוצאות גבוהות מאוד"

מ‡: ‡ברהם ויסמן

יח־ לחידוש  הישראלי  המאמץ  ברקע 
משלחות  יוצאות  באפריקה,  מדינות  עם  סים 
לאמן  בצה"ל  מובחרות  ויחידות  לוחמים  של 
החד־ המדיניות  אפריקניות.  צבאיות  יחידות 
המדיני  הדרג  של  בהנחייה  התחילה  הזו,  שה 
ראש  של  האחרון  ביקורו  בעקבות  לצה"ל, 
כי  והצהרתו  ביבשת  נתניהו  בנימין  הממשלה 
"ישראל חוזרת לאפריקה ואפריקה חוזרת לי־
שראל". צה"ל נמצא בחזית של הפרויקט הזה 
כשבין המדינות שאיתן הוא מקיים קשרי חוץ 
ניתן למנות את אתיופיה, קניה, אנגולה, דרום 
טוגו,  זמביה,  מלאווי,  השנהב,  חוף  אפריקה, 
ניגרה וקמרון. רב סרן א', ראש משלחת צה"ל 
להדרכת צבאות באפריקה, אמר: "הם בעיקר 
שלנו,  הלחימה  טכניקות  את  ללמוד  רוצים 
לחימה בשטח בנוי, אורבני, לפגוע יותר טוב, 
להיות יציבים, איך לעבוד בתור צוות. הם מק־
צועיים בעלי מוטיבציה מאוד גבוהה ללמידה, 

הם מאוד רוצים לשאוב את הידע מאיתנו ומ־
גיעים לתוצאות מאוד גבוהות".

צה"ל  את  שמטרידים  הדברים  אחד 
שלך היום  הברית  שבעל  הוא  בחזרתו ליבשת 
שאימנת  והצבא  צבאית  בהפיכה  מחר  יחוסל 

יהפכו לצבא מורדים. לכן, כל משלחת שטסה 
עושה זאת לאחר התייעצות בין צה"ל, משרד 
החוץ, משרד רה"מ והמוסד, עם הרבה זהירות 
לאמן  לא  החליטה  שישראל  מדינות  וקיימות 

את צבאותיהן משיקולים אלו.

ארה"ב: 23 הרוגים ומאות פצועים בסופת טורנדו
לפחות 23 בני אדם, חלקם ילדים, נספו בסופת טורנדו שהכתה באלבמה שבארצות הברית ◆ רבים נוספים 

נפצעו ויותר מ-10,000 תושבים נשארו ללא חשמל, חלקם גם ללא מחסה

מ‡: ‡ברהם ויסמן

לפחות 23 בני אדם, חלקם ילדים, נספו 
הברית.  שבארצות  באלבמה  טורנדו  בסופת 
נוסף להרוגים, רבים נוספים נפצעו ונגרם נזק 
כבד לבתים ולרכוש. הרשויות בארצות הברית 
לעלות.  צפוי  עוד  ההרוגים  מניין  כי  מדווחות 

צוותי החירום האמריקני פועלים לתוך הלילה 
במטרה למצוא גופות ופצועים מתוך הריסות 

הבתים והמבנים.
שעות  קשה,  להיות  החל  האוויר  כשמזג 
התו־ את  אלבמה  מושל  הזהיר  הסופה,  לפני 
עלול  יותר  חמור  אוויר  מזג  כי  וכתב  שבים, 
את  שאיבדו  לאלו  יוצא  "ליבנו  בדרך.  להיות 

כתב  לי",  במחוז  היום  שפגעו  בסערות  חייהם 
מי  וכל  משפחותיהם  עבור  "התפללו  המושל. 
על  מהסופה".  הושפעו  עסקיהם  או  שבתים 
פי הדיווחים הסערה הותירה יותר מ 10,000- 
צפויות  והטמפרטורות  חשמל,  ללא  אנשים 
ללא  שנותרו  התושבים  על  ולהקשות  לרדת 

חימום או מחסה.

בריטניה: חברי לייבור מאשימים את תרזה מיי בניסיון שוחד 
חברי הפרלמנט הבריטי מטעם מפלגת הלייבור טוענים כי ראש הממשלה מנסה לקנות מצביעים על ידי 

הטיית תקציבים לאזורים מתנדנדים בתמיכה בה

מ‡: ‡ברהם ויסמן

ראש  את  מאשימים  לייבור  חברי 
הממשלה, תרזה מיי בניסיון שוחד של 1.6 מי־
לחיזוק  תכנית  על  הכריזה  מיי  פאונד.  ליארד 
אזורים מוחלשים בעיקר בצפון ומרכז אנגליה 

יוע־ מיליונים  מאות  הברקזיט.  שאחרי  לעידן 
תשתיות  ושיפור  עבודה  מקומות  ליצירת  ברו 
שברובם  במדינה  ביותר  החלשים  במקומות 

הצביעו בעד הברקזיט. 
כללי  באופן  שבהם  מקומות  אלו 
שבעצם  טוענים  ושם  שולט,  הלייבור 

חברי  את  לשחד  מיי  של  בניסיון  מדובר 
המ־ את  שמייצגים  מהלייבור  הפרלמנט 
בהצב־ שלה  בתוכנית  לתמוך  האלה  חוזות 
שמיי  הראשונה  הפעם  לא  זו  הקרובה.  עה 
מואשמת על ידי חבריה בניסיון שוחד כדי 

לקבל תמיכה בהסכם. 

פוטין חתם על צו 
היציאה מהסכם 

הגרעין בין רוסיה 
לארצות הברית

נשיא רוסיה נסוג מההסכם עם ארצות הברית ◆ 
במטרה להעביר מסר לנשיא האמריקני כי לארצות 

הברית יש מה להפסיד מול רוסיה

מ‡: ‡ברהם ויסמן

פו־ ולדימיר  רוסיה,  נשיא 
טין, חתם רשמית על צו היציאה 
לט־ הגרעין  מהסכם  מדינתו  של 
ווח בינוני שעליו חתמה עם אר־
צות הברית, כך הודיע הקרמלין. 
שעבר  בחודש  הודיעה  רוסיה 
את  לכבד  לא  מתכוונת  היא  כי 
הברית  שארצות  לאחר  האמנה 

בשל  ממנה  תיסוג  כי  הודיעה 
המדינה  מוסקבה.  של  הפרותיה 
בה־ הפגיעה  את  אז  הכחישה 
וושינגטון  את  והאשימה  סכם, 
את  הפרה  בעצמה  שהיא  בכך 
ההסכם. טענות אלו נדחו על ידי 
הבית הלבן. פוטין הודיע למשרד 
לסגת  החלטתו  על  הרוסי  החוץ 
הברית  שארצות  "עד  מההסכם 

תפסיק להפר את האמנה". 
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ישראל

בכיר איראני:

משמרות המהפכה מתכוננות לפגוע 
בכוחות האמריקניים בסוריה

גנרל במשמרות המהפכה התייחס לביקור אסד בטהרן וטען כי מדובר באיתות לארצות הברית להסיג 
את כל כוחותיה מסוריה ◆ עוד טען: "על ישראל לסגת מהגולן"

מ‡: ‡ברהם ויסמן
האיראניים  המהפכה  במשמרות  בכיר 
ואמר  הברית  לארצות  מרומז  איום  שיגר 
האמריקניים  הכוחות  את  תתקוף  איראן  כי 

בסוריה, אם אלו לא יעזבו את המדינה.
ידאללה  הגנרל,  אמר  אותם  הדברים, 
במשמרות  המדינית  הלשכה  ראש  ג'ואני, 
המהפכה האיראניים, פורסמו כפרשנות על 
ונ־ בטהרן,  אסד,  בשאר  סוריה  נשיא  ביקור 
חשפו על ידי ד"ר יוסי מנשרוף, חוקר איראן 
לאסטר־ ירושלים  במכון  שיעיות  ומליציות 
איראן  לחקר  עזרי  ובמרכז  ולביטחון  טגיה 

והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה.
ביקורו  כי  אמר  ג'ואני  הדיווח,  פי  על 
כי  האמריקנים  עבור  לסמן  צריך  אסד  של 
אחרת  במהרה,  סוריה  את  לעזוב  "עליהם 

יקבלו יחס של כוח כובש במדינה". 
ד"ר מנשרוף מסביר כי מדובר ברמיזה 
המילי־ דרך  איראן,  המנהלת  המערכה  על 
נוכחו־ נגד  הטאליבן,  וארגון  השונות  ציות 
תה של ארצות הברית בעיראק ואפגניסטן. 

ג'ואני התייחס גם לישראל ואמר כי ביקורו 
כאזהרה  גם  לשמש  אמור  בטהרן  אסד  של 
מרמת  מרצונה  שתיסוג  מנת  על  לישראל, 
מאמץ  ירכזו  ואיראן  שסוריה  לפני  הגולן, 
משותף מהגולן הסורי על מנת "לשחרר" על 
להסדר  בהתרסה  נאמרים  הדברים  הרמה. 
כוחות  לפיו  רוסיה  עם  ישראל  הגיעה  אליו 
מ-40  פחות  של  במרחק  יוצבו  לא  איראן 

קילומטרים מגבול ישראל. 

דיווחים  פי  על  כי  מציין  מנשרוף  ד"ר 
שנת  במהלך  בסוריה  שפורסמו  אמינים 
2018 חושפים כי אסד אישר "יד חופשית" 
לאיראן לפעול כראות עיניה בסוריה.  במה־
כי  התקשורת  בכלי  פורסם  השובע  סוף  לך 
של  הקמתה  על  אלו  בימים  שוקדת  איראן 
שתורכב  בסוריה  איראנית  פרו  מיליציה 
המיעוט  בני  רובם  סורים,  מלוחמים  כולה 

העלאווי במדינה. 

בסוריה טוענים: ישראל לא תוקפת 
300S-מהאוויר בגלל ה

בכירים בצבא הסורי טוענים כי המערכת הרוסית נגד מטוסים מצליחה להרתיע את חיל האוויר 
הישראלי ומונעת ממנו מלתקוף בתוככי סוריה

מ‡: ‡ברהם ויסמן

רבות  תקיפות  על  הדיווחים  רקע  על 
וכן  בסוריה  לישראל  המיוחסות  בסוריה 
דיווחים על כך שמערכת הS-300 שהרוסים 
בתקשורת  מבצעית,  הפכה  לסורים  ימסרו 
לתקי־ האחרונים  בימים  התייחסו  הסורית 
הישראלים  כי  ניתן  בפרסום  ישראל.  פות 

נוקטים בזהירות יתרה בגזרה. 
לטענת הסורים, מערכת הנ"מ הרוסית 
משמעותי  באופן  מאיימת  להם  שנמסרה 
על מטוסי חיל האוויר הישראלי ומאז נודע 
לת־ חוששת  ישראל  לסוריה,  הגיעה  שהיא 
את  לתקוף  חוששת  ואף  מהאוויר,  שם  קוף 
הרו־ עם  להסתבך  לא  כדי  עצמן,  המערכות 

סים.
"הישראלים אפילו לא הסתכנו בלהת־
קרב לגבולות סוריה", נטען בתקשורת הסו־

רית, שם ציינו כי כבר שישה חודשים שחיל 
בסו־ זהירות  יתר  מפעיל  הישראלי  האוויר 
בזיוף  מדובר  שלא  מבינים  "בישראל  ריה. 
ושה-300S נמסרה והיא מבצעית", הוסיפו. 
יש לציין כי הסורים בעצמם פרסמו שמטו־

סי חיל האוויר הישראלי תקפו בלילה שבין 
פרסום  לדמשק,  סמוך  בינואר  ל-12  ה-11 
ישראל.  ממשלת  ראש  ידי  על  אושר  שאף 
לתקיפות  ישראל  את  קשרו  דומות  טענות 

גם ב-20 וב- 21 בינואר.

התגייסות נרחבת 
בקמפיין התרמה למען 

הישיבה לצעירים 
רמות בירושלים

התרמה  החלה  אלו  בימים 
של  וקיומה  ביסוסה  למען  נרחבת 
בירושלים  רמות  לצעירים  הישיבה 
בראשותו של הרה"ג ר' חיים קירזון 

שליט"א.
סיפורה של הישיבה לצעירים 
ברמות, התפרסם בנסיבות מצערות, 
הצ־ ירושלים  עירית  פקידי  כאשר 
ליחו למגינת לב לפנות את הישיבה 
מבנין הקבע שלה, לקול צהלתם של 
נתנו  לא  אשר  דת  רודפי  חילונים 
מאבק  וחרף  מנוח,  הישיבה  לבני 
זכה  זה  פינוי  ועיקש,  רחב  ציבורי 
שדרות  בכל  רבים  לגינויים  בשעתו 

הציבור החרדי.
ממושכות,  תלאות  לאחר 

זכתה הישיבה לשכון בשכונת רמות 
מחדשת  מתבססת  שהיא  תוך  ג', 
תל־ של  דורות  להעמיד  וממשיכה 

מידים מובחרים.
הישיבה  יצאה  לאחרונה 
כאשר  מרשים,  התרמה  בקמפיין 
רבים מחזקים את ידי ראש הישי־
הת־ את  בתרומתם  ומביעים  בה, 
במ־ לשכון  תזכה  הישיבה  כי  קוה 
עון קבע, ומעז יצא מתוק – פריחה 
במרכזה  הישיבה  של  ושגשוג 
למו־ החרדית  רמות  שכונת  של 
אנטי  נרגנים  קומץ  של  רוחם  רת 

דתיים.
של  מצוה  לדבר  שותף  ותהיה 

העמדת תורה בישראל

להשתתפות ותרומה לחץ כאן 

המתיחות בדרום נמשכת:

 בלוני נפץ התפוצצו 
באוויר

שני בלוני נפץ התפוצצו אתמול בשטח מועצת אשכול 
◆ צרור בלונים קודם, שנפל מוקדם יותר בין מבנים 
בעוטף, הוביל לתקיפת עמדת חמאס בדרום רצועת 

עזה 

מ‡: מ. יו„

התפוצצו  נפץ  בלוני  שני 
האזורית  המועצה  בשטח  באוויר 
של  קודם  ששיגור  לאחר  אשכול, 
לתקיפת  הוביל  היום  נפץ  בלוני 
אשכול  ממועצת  חמאס.  עמדות 
נגרם  ולא  נפגע  לא  איש  כי  נמסר 
אתמול  המועצה,  הודעת  לפי  נזק. 
סדר  הפרות  החלו  הצהריים  אחר 

בצד העזתי.
אתמול בצהריים תקפו מסוקי 
תצ־ עמדות  שתי  צה"ל  של  קרב 
פית של חמאס בדרום רצועת עזה, 
לעבר  נפץ  בלוני  לשיגור  בתגובה 
שני  בין  נפל  הבלונים  צרור  העוטף. 

מבנים במועצת אשכול, וגם במקרה 
זה לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

של  עמדה  צה"ל  תקף  אמש 
בתגובה  הרצועה  בצפון  חמאס 
גדר  לעבר  חבלה  מטעני  להשלכת 
כלי  תקפו  שלשום  גם  המערכת. 
עמדות  שתי  האוויר  חיל  של  טיס 
להפ־ בתגובה  ברצועה,  חמאס  של 
חבלה  מטען  שנשא  בלונים  זר  רחת 
לעבר שטח ישראל. בלוני הנפץ לא 
בעקבות  נפגעים  היו  ולא  נזק  גרמו 

הפרחתם.
ימים  מגיעים  האירועים 
הנפץ  בלוני  שצרור  לאחר  ספורים 
התפוצץ  עזה  מרצועת  ששוגר 
באוויר סמוך לבית ביישוב במועצה 
לחלו־ נזק  וגרם   - אשכול  האזורית 

חץ  ככככככככככככככככאץץץץץץץץ

http://bit.ly/2EvSvuY-yeshiva-letzeirim
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 במסגרת תרגיל:

ארה"ב פרסה בישראל מערכת הגנה מתקדמת מטילים 
הצבא האמריקני מקיים תרגיל בשיתוף ישראל שבו נפרסה מערכת ההגנה THAAD, שנועדה ליירט טילים בליסטיים 

מחוץ לאטמוספירה 

מ‡: מ. יו„

הברית  ארצות  צבא  של  האירופי  הפיקוד 
(EUCOM) מקיים בימים אלה פריסה במסגרת תר־
גיל של מערכת הגנה מפני טילים (THAAD) ביש־
המשותפת.  המבצעית  התפיסה  ממימוש  כחלק  ראל, 
לפי  היא  התרגיל  על  ההחלטה  כי  הסביר  צה"ל  דובר 
ארצות  של  צבאיים  צרכים  ולפי  אמריקנית  דרישה 
ראש  ידי  על  הישראלי  בצד  מנוהל  התרגיל  הברית. 

אגף המבצעים אלוף אהרון חליבה.
הפריסה  יכולת  תרגול  היא  הפריסה  מטרת 
לצד  העולם  ברחבי  מורכבות  מערכות  של  המהירה 
ההג־ מערכות  עם  הפעולה  ושיתוף  היכולות  חיזוק 
צה"ל  מדובר  צה"ל.  של  האוויר  בחיל  האוויריות  נה 
נמסר כי "פריסת מערכת ההגנה האמריקנית בישראל 
לביטחונה  הברית  ארצות  של  מחויבותה  את  מבטאת 
ולהגנתה של ישראל ומתרחשת זמן קצר לאחר סיומו 

של תרגיל משותף "ג'וניפר פלקון"".
עוד נמסר מדובר צה"ל כי "צה"ל פועל בשיתוף 
את  להעצים  במטרה  האמריקנים  הכוחות  עם  פעולה 
התיאום ההדדי ואת היכולות המבצעיות להגנת שמי 
לתרגל  הזדמנות  האמריקנית  בפריסה  ורואה  ישראל, 
מתקדמות  אמריקניות  הגנה  מערכות  של  שילובן  את 

במערך ההגנה האווירית".
יכולות  אל  מתווספת   THAAD-ה מערכת 
ההגנה האוויריות של חיל האוויר הצה"ליות הקיימות 
לאחת  ונחשבת  טווח,  ארוכי  בליסטיים  טילים  נגד 

ערוך  צה"ל  בעולם.  מסוגה  המתקדמות  המערכות 
ומוכן להגן על שמי ועורף המדינה מפני מגוון איומים 
קרובים ורחוקים ומברך על קיומו של התרגיל. מדובר 

בפריסה הגנתית, שאינה קשורה לאירוע ספציפי.
לפרוס  שניתן  ניידת,  בעלת  היא  המערכת 
בליס־ טילים  יירוט  ושמטרתה  העולם  בכל  במהירות 
טיים. היכולות הספציפיות של המערכת תלויות במ־
למערכת  האיום.  ומאפייני  טווח,  מיקום,  כמו  שתנים 
יכולות לפעול בתוך האטמוספירה וגם יכולות לפעול 
קינטית  באנרגיה  ה-THAADמשתמש  לה.  מחוצה 

כדי ליירט טילים. המערכת מכוונת לעבר חלקים שו־
נים בנתיב הטיל של האויב, וכן לאיומים אחרים.

פריסת  על  הגיב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הסוללות האמריקניות: "זו עדות נוספת למחויבות של 
ארה"ב לביטחון ישראל. מערכת ה-THAAD האמ־
ריקנית נחשבת לאחת המערכות המתקדמות בעולם, 
ויחד עם מערכות ההגנה שלנו אנחנו עוד יותר חזקים 
כדי להתמודד עם איומים קרובים ורחוקים מכל רחבי 
המזרח התיכון. הקשר בין ארה"ב לישראל מעולם לא 
היה חזק יותר. אני מברך על קיום התרגיל המשותף".

טראמפ 
טוען כי 

העדות של 
כהן תרמה 
לכישלון 

הפסגה עם 
קים

הנשיא האמריקני קישר בין 
השימוע של עורך דינו לשעבר, 

שהאשים אותו בהיותו גזען 
ובוגדני, לבין התפוצצות השיחות 
עם מנהיג צפון קוריאה ◆ ייתכן 

שזה שפל חדש בפוליטיקה 
האמריקנית, ההחלטה לקיים את 

הדיון בזמן הפסגה בווייטנאם

מ‡: ‡ברהם ויסמן

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ אמר 
שימוע  לערוך  הדמוקרטים  שהחלטת  ייתכן  כי 
לעורך דינו לשעבר מייקל כהן ביום של הפסגה 
שלו עם מנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג און 
גרמה לסיומה ללא הסכם. "הדמוקרטים ראיינו 
באותו  ורמאי,  מורשע  שקרן  פתוח  בשימוע 
קו־ עם  מאוד  חשובה  גרעינית  פסגה  של  היום 
ריאה הצפונית, ייתכן שזה שפל חדש בפוליטי־
קה האמריקנית שתרם ל'הליכה'", כתב טראמפ 
קים. "זה  עם  להסכם  להגיע  שלא  החלטתו  על 
לים.  מעבר  נמצא  כשהנשיא  נעשה  לא  מעולם 

בושה". 
כהן, שהיה אחד האנשים הקרובים ביותר 
לטראמפ בשנים האחרונות, אמר בשימוע בבית 
הנבחרים כי טראמפ הוא "רמאי, גזען ובוגדני" 
והאשים אותו בכך שהורה לו לאיים בשמו יותר 

מ-500 פעמים במשך העשור האחרון.
בזמן שנשאל על עדותו בעת מסיבת העי־
תונאים בהאנוי ביום חמישי, למחרת השימוע, 
אמר טראמפ כי הטענות נגדו היו "לא נכונות". 
לדבריו, "ניסיתי לצפות בזה ככל שיכולתי. לא 
קצת  שהייתי  מאחר  מדי  יותר  לצפות  יכולתי 
עסוק, אבל אני חושב שלערוך שימוע כוזב כזה 
דבר  היא  הזו  מאוד  החשובה  הפסגה  באמצע 

נורא".

9 נעצרו בגניבת עשרות כלי רכב מהארץ והעברתם לשטחים
החשודים היו פורצים לכלי רכב, גונבים רכבים ואת הרכוש וכלי הרכב היו מעבירים לשטחים

מ‡: יר‡ל לבי‡
בפעילות מבצעית של היחידה המרכזית, לוחמי 
יס"מ וכוחות צה"ל מחטמ"ר מנשה והבקעה, נעצרו 9 
חשודים בגניבת עשרות כלי רכב מתחומי הארץ והע־

ברתם לשטחים.
פורצים  היו  החשודים  כי  עלה  החקירה  במהלך 
לכלי רכב, גונבי רכבים וגורמים חבלה במזיד לרכבים 
בכל תחומי הארץ ואת הרכוש וכלי הרכב היו מעבירים 

לשטחים.
טול  פאחם,  אל  אום  טייבה,  תושבי  החשודים 
כרם וקלנסואה נעצרו והובאו להארכת מעצרם בבית 

משפט השלום בירושלים.

mailto:msh5380380@gmail.com
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‡ ̃ ̃ור ב‡הבה? חל ‡יך ל˜בל בי

פעם קודמת דיברנו על כמה כל הכוח שאנו זקוקים אליו 
טמון בתוכנו ואנחנו רק צריכים לדעת להוציא אותו בצו־

רה נכונה מתי שאנו זקוקים לו.

אנחנו צריכים לאהוב את הדרכים הישרות ולא את הדר־
כים שמעגלות פינות לפי הרגשות והנוחות שלנו, 

עלינו ראשית להבין שכל הפתרון נמצא אצלנו בתת מודע 
רק אנחנו זקוקים לסדרת כללי מוסר שינחו אותנו, וזה לא 
מספיק כי הנסיבות משתנות כל הזמן, ואי אפשר לחוקק 
חוקים שיכסו כל מצב אפשרי, לכן אנחנו נפתח חוש פני־

מי שיורה לנו תמיד מה הדבר הנכון והישר לעשות.

כמה  "ביקורת"  שנקרא  חשוב  מאוד  לנושא  ניכנס  לכן 
עלינו ללמוד "לקבל ביקורת באהבה" כולנו במשך היום 
יום שלנו נתקלים בביקורת של אחרים על מעשינו או על 
אמרה מסוימת שאמרנו או כל דבר אחר שיהיה, ואף אחד 
לא אוהב שמבקרים אותו רוב האנשים ברגע שמקבלים 
ביקורת הם רואים את זה כהתקפה אישית ולכן הביקורת 

ישר מעוררת אצלם מנגנוני הגנה  פנימיים.

אם נחשוב למשל על מה שאתלט מוכן לקבל באהבה את 
כל מה שהמאמנים שלו מבקרים אותו אזי גם אנחנו נת־
חיל לחפש אחר ביקורת בונה. הביקורת מהווה כלי מאוד 
אנחנו  ובגשמיות,  ברוחניות  ולצמיחה  להתעלות  חשוב 
למשל רואים אנשים ביקורתיים אנחנו בכלל לא אוהבים 
תמיד  שנגיד  כל דבר  כי  מהם  להתרחק  ננסה  וגם  אותם 
יהיה להם ביקורת על מה שאנו עושים, המושג ביקורת 
מתפרש אצלנו כדבר מאוד לא נעים וטוב, אבל אם נח־
שוב יותר לעומק נבין כמה הביקורת יכולה להיות בונה 

וכמה אנו צריכים לאהוב אותה.

לדוגמה: אם אני אלך לבעל עסק ואני יעיר לו על העסק 
שלו  והשירות  נכון  מתנהל  לא  והוא  טוב  לא  שהוא  שלו 
לא טוב הוא יתקומם עלי ולא יהיה לו נעים לשמוע, אבל 
בעלי עסקים האלו כן מוכנים לשלם הון עתק עבור מומ־
חים שיגלו להם היכן הם טועים בניהול העסק שלהם! וגם 
אם יאמרו לו תיתלה בעסק תיבה של "תלונות והצעות" 
הוא יעשה את זה והם פתאום גם מוכנים לשמוע את הת־
לונות של השומר בשער, הכל הוא מוכן אם יש בזה איזה 

סיכוי להביא בכך קידום לעסק, 

עכשיו שימו לב מדוע אותו מנכ"ל מתעצבן כל כך כאשר 
הוא מגיע הביתה ושומע איזו שהיא הצעת ייעול מאש־
תו? הסיבה לכך שמתעצבן פשוטה מאוד כי כל שאיפותיו 
מתמקדות להגדלת הרווח הכספי אבל הוא שוכח לשאוף 
להיות אדם יותר טוב, אז לפני שנמשיך כל אחד יבחן את 
עצמו בכל המישורים היכן הוא מבחינת קבלת ביקורת? 
גם לך מגיע יותר חבל כל רגע שעובר מרכז האומץ לשנות  
העוגן שלך להצלחה, מלווה אותך בתוכנית ליווי אישית 
באחריות מלאה לתוצאות! המשך שבוע הבא אי"ה. בוא 
ללמוד לעשות את הבלתי אפשרי לעזור לעצמך ולאחרים 
איך לתכנת את תת המודע בדרך הפשוטה והעוצמתית, 
ואושר  הצלחה  רגשיים שמונעים  מחסמים  להיפרד  איך 
בחיים! באחריות!   קורס מתומצת ועניני וממוקד מטרה  
טראנס וסוגסטיה תרפי ברמה הגבוהה ביותר לתכנת את 
תת המודע לעשות את הבלתי אפשרי מחזור חדש נפתח 
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ה‡ומ לנו // מ‡ 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

הערעור נדחה:

העיתונאי יגאל סרנה יפצה תושב יו"ש אותו 
כינה "נאצי"

בתביעה נטען כי הכינוי נאצי שמור לגרועים שבאויבים ולא למי שמצלם גופת מחבל שהגיע לרצוח יהודים ומעשהו סוכל

מ‡: יר‡ל לבי‡
בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של 
ב-20  לפצות  חיובו  על  סרנה  יגאל  העיתונאי 
אלף שקל את אשי הורוביץ, קצין המבצעים של 
היישוב היהודי בחברון, בעקבות מאמר שפרסם 
סרנה בו כינה את הורוביץ "נאצי". נקבע, השי־
מלוא  העדר  בתוספת  הקיצוניות,  במילים  מוש 
המידע, מובילים למסקנה שאין להתערב בקבי־

עות הערכאה קמא

נראה הורוביץ מחויך, בעודו מצלם בפלאפון שלו לפני כשלוש שנים פרסם סרנה תמונה בה 
גופת מחבל שנורה לאחר שניסה לבצע פיגוע.

לצד התמונה כתב סרנה "מישהו יודע מי הדמות 
שמתעד  יהודי  פוגרומצ'יק  קוזק  מין  מימין,  החייכנית 
בחיוך זחוח גופת אדם שזה עתה נורה?". לצד זאת ציין 
סרנה את שמו של הורוביץ, והוסיף "לא עשב שוטה. עץ 
הגדל ליד שיבר. מלח-הארץ המדממת. ממלכת יהודה". 
מאוחר יותר כתב סרנה על הורוביץ כי הוא 

"בין נאצי לקוזק".
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בג"ץ: יהרס כל בית המחבל 
שביצע את הפיגועים בעפרה 

ובגבעת אסף 
בג"ץ דחה את עתירת משפחת המחבל עאצם ברגותי, שביקשה כי רק חלק 

מהבית בכפר כובאר ייהרס ◆ ברגותי רצח שני חיילי צה"ל לפני מספר חודשים

מ‡: מ. יו„
מש־ עתירת  את  דחה  בג"ץ 
פחת המחבל מכפר כובאר שביצע 
ובגבעת  בעפרה  הפיגועים  את 
אסף - עאצם ברגותי, וקבע שבית 
שתי  על  ייהרס  המחבל  משפחת 
הט־ מכספי  נבנה  הבית  קומותיו. 
הפלשתי־ הרשות  שהעבירה  רור 
ישב  בה  בתקופה  למשפחתו,  נית 

בכלא על פעולות טרור.
אסף  בגבעת  הירי  בפיגוע 
נרצחו  חודשים,  כשלושה  לפני 
כבן  נוסף  וחייל  צה"ל,  חיילי  שני 
הוא  מאוד.  קשה  באורח  נפגע   20
פונה אל יחידת הטראומה שבבית 
החולים הדסה עין כרם, עם פגיעת 
ירי בראשו. צעירה כבת 20 פונתה 

לבית החולים שערי צדק.

כחודש לאחר הפיגוע הצלי־
חו השב"כ וצה"ל לעצור את עאצם 
לביצוע  שותף  היה  שגם  ברגותי, 
בעפרה  בטרמפיאדה  ירי  פיגוע 
יחד עם אחיו צאלח ברגותי, נהרג 

במהלך ניסיון מעצרו.
אחד  בבית  נעצר  ברגותי 
שח׳דם  אבו  בכפר  מסייעניו 
מגוריו,  לכפר  הסמוך  בבנימין, 
בה־ האחרונים  בימים  עסוק  והיה 
נוספים.  פיגועים  לביצוע  כנות 
מסוג  רובה  נתפס  מעצרו  במהלך 
וכן  רבה  תחמושת  קלאצ'ניקוב, 

אמצעים לראיית לילה.
"לא היה לנו ספק שאנו נגיע 
אל עאצם ברגותי ונביא למעצרו", 
אמר מפקד הימ"מ נצ"מ נ' והוסיף: 
עם  הימ"מ  של  הפעולה  "שיתוף 

לרבות  השונים  הביטחון  גורמי 
זה  הוא  הכללי  הביטחון  שירות 
פעם להצלחות  אחר  פעם  שמביא 
שי־ זה  והוא  מרשימות  מבצעיות 
שפל  מרצח  שאף  להבטיח  משיך 
של  הארוכה  מהזרוע  יחמוק  לא 

הימ"מ".
של  אמו  יוסף,  מור  אילנית 
בגבעת  בפיגוע  שנרצח  ז"ל  יובל 
ההחלטה:  בעקבות  מסרה  אסף 
"עד שאני לא רואה את ההרס של 
הבית אני לא מאמינה לכלום. אני 
שהורסים  בעיניים  לראות  רוצה 
מאוחר,  כבר  זה  שלו.  הבית  את 
צריך  לא  להתבצע.  צריך  היה  זה 
לחכות לכלום גם לא לבג"ץ. ראש 
זה  אז  שעות,   48 אמר  הממשלה 
היה צריך להתבצע תוך 48 שעות".

בקרוב: יוחלפו מסוקי היסעור
 בעוד מספר חודשים יתנסו צוותים מחיל האוויר בהטסת המסוקים 
המתחרים על החלפת היסעורים המזדקנים ◆ ה-CH-53 K נחשב 

לדגם היקר והחדש מבין השניים, בעוד שהצ'ינוק הוא האופציה הוותיקה 
והמשודרגת יותר 

מ‡: מ. יו„
המטה  לעבודת  בהתאם 
של חיל האוויר, משרד הביטחון 
המפ־ דרישות  את  בקרוב  יפיץ 
מסוקי   20 לרכישת  הטכני  רט 
את  שיחליפו  הכבדים  התובלה 
כמו  המזדקנים.  היסעור  מסוקי 
במשרד  גורמים  עם  סוכם  כן, 
בחודש  כי  האמריקני  ההגנה 
של  צוותים  יגיעו  השנה  יוני 
לארצות  הישראלי  האוויר  חיל 
הברית ויטוסו על שני סוגי המ־
המכרז:  על  שיתמודדו  סוקים 
מסוק הצ'ינוק של חברת בואינג 
לו־ של   CH-53 K-ה ומסוק 

קהיד-מרטין וסיקורסקי.
האוויר  בחיל  השטח  דרגי 
אלוף  החיל  למפקד  המליצו 
עמיקם נורקין לרכוש את מסוק 
צה"ל  בפני  אך   ,CH-53 K-ה
עומדות דילמות משמעותיות - 

מחירו היקר של המסוק לעומת 
עדיין  שהוא  והעובדה  הצ'ינוק 
שהמסוק  הוא  החשש  בפיתוח. 
גם  לידה  מחבלי  לסבול  עשוי 
לידי  והמסירה  הייצור  לאחר 
ולרוכשים  האמריקני  המארינס 

פוטנציאליים כמו ישראל.
הוא  הצ'ינוק  זאת,  לעומת 
שדרוגים  שעבר  ותיק  מסוק 
בטכנולוגיה  מהותיים  ושינויים 
שמאפשרות  מגוונות  וביכולות 
לו להתמודד בהצלחה במסגרת 
כיום  הישראליות.  הדרישות 
בשירות  נמצא  המשודרג  הדגם 
מדי־ שמונה  בהן  רבות,  מדינות 

נות החברות בנאט"ו.
האח־ בימים  במקביל, 

גרמניה  ממשלת  פרסמה  רונים 
דרישות  הכוללת  מכרז  טיוטת 
להשיג הצעות לרכש 44 עד 60 
שיחליפו  כבדים  תובלה  מסוקי 
הוותיק   CH-53-ה מסוק  את 
הלופ־ הגרמני,  האוויר  חיל  של 
טוואפה. לפי הקריטריונים שה־
שני  רק  גרמניה,  ממשלת  ציגה 
הטכ־ לדרישות  עונים  מסוקים 
ניות והמבצעיות: מסוק הצ'ינוק 
בואינג  חברת  של   (CH-47E)
ומסוק ה-CH-53 K של חברת 

סיקורסקי-לוקהיד מרטין.
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חקירת התאונה מלפני יומיים העלתה:

שכחה את המעיל ברכב ההסעות – 
ונדרסה למוות

כך מעלה חקירה ראשונית בנוגע לנסיבות מותה של בת ה-6 במושב שדות מיכה הסמוך לבית שמש 
◆ נהג הרכב עוכב לחקירה בחשד לרשלנות

מ‡: מ. יו„

שגבתה  הקטלנית  התאונה  חקירת 
שלשום את חייה של ילדה בת שש במושב 
כי  מעלה  שמש,  לבית  הסמוך  מיכה  שדות 
נדרסה בידי רכב הסעות שממנו ירדה זמן 

קצר לפני כן.
לקח  ההסעות  רכב  החקירה,  לפי 
נזכרה  אך  ממנו,  ירדה  והיא  לביתה  אותה 
של־ לאחר  אליו.  וחזרה  מעיל  בו  ששכחה 
רכב  נהג  אך  ירדה,  היא  המעיל  את  קחה 
בנסיעה,  והמשיך  בה  הבחין  לא  ההסעות 

השכנים  אנושות.  אותה  ופצע  אותה  דרס 
עד  ראשוני  רפואי  טיפול  לה  להעניק  ניסו 
שהגיע צוות מד"א ופינה אותה לבית החו־
לים הדסה, אך שם נקבע מותה. נהג הרכב 
עוכב לחקירה בחשד לרשלנות, ונמצא גם 

כעת במשטרה.

חברה לציוד דנטלי שיווקה 
תרופות שלא כדין

משרד הבריאות החל בהליכים כנגד החברה המשווקת

מ‡: יר‡ל לבי‡
ידי  על  שהתבצעה  בפעילות 
הב־ במשרד  ופיקוח  לאכיפה  אגף 
דפו  דנטל  שנקראת  בחברה  ריאות 
כי  נמצא  געש,  בקיבוץ  דנט"  "מגה 
החב־ האחרונה  התקופה  במהלך 
לחוק.  בניגוד  תרופות  שווקה  רה 
דנטלי  מחסן  הינה  דנט"  חברת "מגה 
אך  דנטלי  ציוד  ומשווקת  המייבאת 
אינה בית מסחר לתרופות ולכן אסור 

לה לשווק תרופות.
אחסנה  רכשה,  דנט"  "מגה 

לידו־ כגון  להזרקה  תרופות  והפיצה 
קאין, סקנדיקאין, ספטאנסט, סודיום 
ותרופות   ,0.9  % להזרקה  כלוריד 
קיבל  שהעסק  מבלי  מקומי  לשימוש 
לת־ מסחר  בית  להפעלת  אישור 
אחסון  זה,  אישור  בהיעדר  רופות. 
ושווק של תרופות נעשו בתנאים לא 
עלול  אחראי  רוקח  וללא  מפוקחים 
לסכן את בריאות הציבור. מלאי הת־
רופות במחסן החברה, הכולל ארגזים 
נתפס  תרופות,  של  אריזות  ועשרות 

על ידי אגף לאכיפה ופיקוח.
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ברכ הˆלחה
 רונווברוך הכ כולו‡ה לי„י„ינו ‡י

‡י‡ ר רוח בו

הרב ‡הרן ‚רטנהויז הי"ו
לר‚ל פיח מר„ הפרסום

HalobbysTeam 
יה"ר י‡ חן וחס„

וברכ ה' לווהו בכל ‡ר יעה

הˆלחה ברכ

קורת רוח בקהילה היהודית בארגנטינה: 
הרב הראשי שוחרר מביה"ח

שבוע לאחר התקיפה המזעזעת של הרב הראשי בארגנטינה הרב גבריאל דוידוביץ שליט"א השתחרר 
הרב מבית החולים בדקות האחרונות

מ‡: יר‡ל לבי‡
גב־ הרב  ארגנטינה,  של  הראשי  הרב 
ריאל דוידוביץ שליט"א שהותקף בליל שני 
ונפצע  הפרטי,  בביתם  ורעייתו  הוא  שעבר, 
מבית  השתחרר  וריאתו,  בצלעותיו  קשה 
החולים דיאגנוסטיקו בו היה מאושפז במשך 
דרכו  את  עשה  והוא  התקיפה,  מאז  שבוע 

לביתו שברובע אונסה, להמשך החלמה. 
נפתחה  בארגנטינה  הישיבות  בהיכלי 
לרפואתו  בתפילה  הלימודים,  שנת  אמש 

השלימה של הרב גבריאל צבי בן גרסיילה.

מצלמת הווידאו ברכב זיכתה את הנהג 
בבית המשפט

תושב חולון הואשם בעבירת אי מתן זכות קדימה במעבר חציה ◆ אגף התנועה קיבל את גרסת השוטר, 
אך סרטון ממצלמת הרכב של הנהג היווה ראיה חותכת לחפותו

מ‡: מ. יו„
מתן  אי  בעבירת  הואשם  חולון  תושב 
זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה. למ־
את  תיעדה  ברכבו  שהותקנה  המצלמה  זלו, 
נסיעתו ואת עצירתו לפני מעבר החציה, תוך 

מתן זכות קדימה מלאה להולכות הרגל.
את  לבטל  האזרח  ניסה  בתחילה, 
הסרטון.  של  קיומו  על  הודעה  תוך  הדו"ח, 
אגף התנועה דחה את טענותיו של הנהג כי 
השוטר  של  הגרסה  מול  שלו  בגרסה  מדובר 
והנטייה היא לקבל את גרסת השוטר. המק־
שע־ השוטר,  ניסה  שם  לביהמ"ש,  הגיע  רה 
דיין לא ידע על קיומו של הסרטון, לטעון כי 

גרסתו נכונה.
אשר  הסרטון,  את  חשפה  ההגנה  אך 
לח־ חותכת  ראיה  היווה  דבר  של  בסיכומו 
אסף  עו"ד  במשפט.  זכאי  ולהוצאתו  פותו 
"אנו  אמר:  תעבורה,  לדיני  מומחה  אורון, 
המ־ לבית  שמגיעים  לנהגים  יום  בכל  עדים 
שפט וטוענים בחירוף נפש לחפותם, אך בתי 
השוט־ עדות  את  כשגרה  מקבלים  המשפט 

אובייקטיבית  נחשבת  השוטר  עדות  רים. 
ומדובר למעשה במשחק מכור. לדברי הנהג 

אין סיכוי לעמוד מול גרסתו של השוטר".
להשיב  השוטר  ניסה  זה  במקרה  גם 
לשאלות של עו"ד לירון אורון ממשרד אילון 
אורון, כי הוא לא היה רושם דו"ח אם לא היה 
מדובר בעבירה ברורה וחד-משמעית, ונאלץ 
לחזור בו מעדותו כולה רק אחרי שעומת עם 

סרטון הווידאו.
דבר,  של  "בסופו  אורון,  עו"ד  לדברי 
שהוכח  לאחר  הנהג  את  זיכה  המשפט  בית 
כי הולכת הרגל שאליה התייחס השוטר לא 
הייתה ולא נבראה... בעת הדיון בבית משפט 
דבק השוטר בגרסתו הדמיונית, מה שברור 
בוודאות  ברכב,  המצלמה  הייתה  לא  שאם 

היה מורשע הנהג".

בלבנון חוששים מהשתלטות חיזבאללה 
על משרד הבריאות

החשש הוא כי העברת התקציבים יסייעו לארגון במשבר הכלכלי הקשה

מ‡: יר‡ל לבי‡
מהשתלטות  חוששים  לבנון  בממשלת 
במדינה,  הבריאות  משרד  על  החיזבאללה 
לאחר שמונה שר בריאות מטעם החיזבאללה.

מהתקציב  נהנה  הבריאות  משרד 
במדינה,  המשרדים  מבין  בגודלו  הרביעי 
יסייעו  התקציבים  העברת  כי  הוא  והחשש 
הקשה.  הכלכלי  המשבר  את  לחצות  לארגון 
שר הבריאות מטעם החיזבאללה כבר הצהיר 
בתגובה כי הוא יהיה שר של כל תושבי לב־

נון.
מצפים כי הלחץ המערבי על החיזבא־
שוויץ  ממשלת  החלטת  וכי  ויגדל  ילך  ללה 
שלחה  הצבאי  הפעולה  שיתוף  את  להקפיא 

מהציוד  שחלק  לאחר  לבנון  ממשלת  עם 
ללא  נעלם  לבנון  לצבא  מכרו  שהם  הצבאי 
ללבנון  מהמערב  מהדהד  מסר  יהווה  הסבר, 
שהם ישלמו מחיר אם ימשיכו לשתף פעולה 

עם ארגון הטרור -החיזבאללה המהווה היום 
ארגון  הינו  השלטון,  ממוסדות  רשמי  חלק 
לאחר  בפרט  טרור  כארגון  בעולם  המוגדר 

שלאחרונה גם בריטניה הצטרפו לכך.

בית המשפט קבע: 
עיריית ירושלים 
מפלה אנשי ימין

השופטת קיבלה את הטענות וקבעה כי כתב האישום 
בוטל בשל היותו עומד "בסתירה מהותית לעקרונות 
של צדק והגינות משפטית", וכי העיריה אכן נקטה 

במדיניות אפלייה

מ‡: יר‡ל לבי‡

בירוש־ השלום  משפט  בית 
לים ביטל כתב אישום שהוגש כנגד 
במרפסת  שתלה  ירושלים,  תושב 
"שמאלנים  נכתב  עליו  שלט  ביתו 

בוגדים".
באמצעות  טען  חכם  ראובן 
העי־ כי  גביר  בן  איתמר  דינו  עורך 
'אכיפה  של  במדיניות  פעלה  רייה 
בררנית' כלפיו, כאשר הפלתה בינו 
שלטים  שתלו  שמאל  אנשי  לבין 
ננקטו  לא  כלפיהם  ואילו  אחרים, 
הוגש  ולא  קנס,  ניתן  לא  צעדים, 

כתב אישום, וכגון במקרה הנידון.
קיבלה  אלבו  סיגל  השופטת 
וקבעה  גביר  בן  של  טענותיו  את 
היותי  בשל  בוטל  האישום  כתב  כי 
עומד "בסתירה מהותית לעקרונות 
וכי  משפטית",  והגינות  צדק  של 
הפ־ במדיניות  נקטה  אכן  העיריה 

לייה כנגד חכם.

גביר  בן  איתמר  דין  עורך 
"אני  כי  הדין  לפסק  בתגובה  אומר 
היום  מקבל  המשפט  שבית  מרוצה 
את טענותיי, ולמעשה אומר בצורה 
הפ־ ירושלים  עיריית  כי  מפורשת 
שמאל.  לאנשי  ימין  אנשי  בין  לתה 
כאשר התובע העירוני סוגר תיקים 
התערבות  בשל  שמאל,  אנשי  של 
העיר,  מועצת  חברי  של  פוליטית 
הוא מנהל מול הלקוח שלי מדיניות 

של 'יקוב הדין את ההר'".
שנתלה  השלט  לתוכן  באשר 
חושב  לא  "אני  כי  גביר  בן  אומר 
שכל השמאלנים הם בוגדים, אולם 
וית־ בגידה,  ניצני  בשמאל  יש  אכן 
רה מזאת אני סבור שחופש הביטוי 
האלו.  הדברים  את  להגיד  מאפשר 
תהיה  לא  כי  העירוני  התובע  ידע 
איפה  של  ומדיניות  אפלייה  כאן 
יכולים  השמאל  אנשי  אם  ואיפה; 
לדבר בשם חופש הביטוי, אזי ודאי 

שזכות זו שמורה גם לאנשי ימין".
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לראשונה: סוף ל"נוהל מוכתר" בירושלים
בעקבות מאבק ארגוני הימין: עיריית ירושלים דוחה עשרות תכניות בניה המבוססות על "נוהל מוכתר" 

שאפשר זיופים וגזילת קרקע במשך עשרות שנים

מ‡: יר‡ל לבי‡
מאבק עיקש של ארגוני הימין נגד "נוהל 
דחתה  שעבר  בשבוע  פירות.  נושא  מוכתר" 
ובניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  לראשונה 
עשרות תכניות לבניה במזרח העיר שהתבססו 
הצביעו  התכנית  אישור  נגד  מוכתר.  נוהל  על 
נציגי סיעות הליכוד, הבית היהודי, התעוררות 

ומאוחדים ביחד בראשות אריה קינג.
במזרח ירושלים ישנם אזורים בהם טרם 
רי־ אין  מכך,  וכתוצאה  מקרקעין  הסדר  בוצע 
הנוהל  שהתווה  הפתרון  קרקע.  בעלויות  שום 
הוא כי המוכתר האזורי יחליט מי בעלי הקרקע 
וכך בעצם ידלג על התהליך הנדרש של הסדר 

ורישום מקרקעין כחוק.
בפועל גרם הנוהל לחלוקת קרקע כמעט 
הכרוכה  ומרמה  זיופים  ולתעשיית  דורש  לכל 

בסכומי עתק.
ביקשה  ברקת,  ניר  של  כהונתו  בשלהי 
העירייה ל"רענן" את רשימת המוכתרים ובכך 
הפו־ ציוניים  ארגונים  שורת  למאבק  הוציאה 
עלים בירושלים. בתנועת רגבים שהיתה מבין 
מובילי המאבק יחד עם ארגון "בצלמו" חשפו 

כי רוב האנשים ברשימת המוכתרים החדשה, 
הינם עברייני בנייה, או כאלו המחזיקים בחו־

בות עתק לעירייה.
עם  אינטנסיביות  פגישות  כלל  המאבק 
גם  בהם  ירושלים,  בעיריית  בכירים  גורמים 
נמשך  המהלך  ברקת.  ניר  היוצא  העיר  ראש 
ועדת  ויו"ר  שקד  איילת  המשפטים  שרת  מול 

הפנים ח"כ יואב קיש.
כי  אמר  'בצלמו'  ארגון  יו"ר  פואה  יהודה 
"אנו מברכים את הוועדה על ההחלטה החשובה. 
הגיע הזמן לשים סוף לאנרכיה במזרח ירושלים 
שווה  באופן  לבנות  יוכלו  וערבים  שיהודים  כך 
וללא ההטבה לה זכו בפועל עד היום רק ערבים, 

שבנו גם על קרקעות לא להם".

טבריה: "מתגעגעים לראש העירייה הקודם"
חבר מועצת העיר, יוסי אוקנין במילים קשות נגד ההרס שחולל בתוך זמן קצר ראש העיר רון קובי

מ‡: יר‡ל לבי‡
אוקנין,  יוסי  טבריה,  העיר  מועצת  חבר 
האיש שמזוהה עם מפלגת ש"ס אומר שעדיין 
מוקדם להעריך מה בדיוק מצבה של טבריה 4 
הרבה  יש  זאת  "עם  הבחירות,  אחרי  חודשים 
חרדים שחוששים לגשת לעירייה", הוא מודה, 
חר־ שהם  בגלל  ייענו  לא  שהם  חוששים  "הם 
שצריך  מי  בכלל.  טובה  לא  אווירה  יש  דים. 
עזרה של העירייה בארנונה, רישוי עסקים או 
תכנון ובנייה מרגיש תקוע. ההרגשה שאין למי 
לפנות. ראש העירייה עסוק בתקשורת. המצב 
למצב  תגיע  שטבריה  חשבתי  לא  מבולבל.  די 

הנוכחי, זה מפץ. לא היה בתכנון. 
חשב  עם  עיר  שאנחנו  בגלל  לצערנו, 
היו  בעיר,  נעשה  הכל  לא  ואקום,  היה  מלווה 
תקלות, ואנשים חשבו שראש עיר חדש יפתור 
האח־ בשנים  הפוליטי  השיח  הבעיות.  כל  את 
פו־ יש  כלל  בדרך  לגמרי.  מופרע  נהיה  רונות 
ליטיקה לא נקייה, אבל אחרי הבחירות נבחרי 
הציבור משנים כיוון. כעת ראש העיר ממשיך, 

גם אחרי הבחירות, להילחם ולהתנגח".
הצי־ מצד  התרסה  שהיתה  לומר  "אפשר 
מולו  היה  לא  שלו.  מההצלחה  חלק  זאת  בור. 
מתמודד חדש. הרוב היו מועמדים מוכרים, ול־

פעמים הציבור אכן רוצה משהו חדש. רוב כוחו 
הגיע מכך שהוא הבליט את הכשלים והבעיות 
באשמת  היו  שלא  הקודמת,  בקדנציה  שהיו 
ראש העיר הקודם, אלא בגלל רצף תקלות שה־
של  המצב  כך,  או  כך  השנים.  במרוצת  תרחשו 
העיר הוא תהליך של כמה עשורים. העיר בנויה 
על תיירות שלא התפתחה, והמדינה לא הכניסה 
את היד לכיס בדומה לערים אחרות בפריפריה. 

טבריה הוזנחה ואלה התוצאות.
גב  את  ששבר  הקש  היו  השבת  חילולי 
"בוא  החרדים.  של  זעמם  את  ועוררו  הגמל 
שנעשה  מהלך  כמו  נראה  היה  לא  שזה  נאמר 
מתוך אינטרס למען העיר, אלא יותר כהתרסה 
נגד החרדים, זאת הטעות. כאדם חרדי זה היה 
עצוב מאוד. אם המגמה תימשך ככה זה הולך 
מסו־ הוא  בטבריה  הציבור  טוב.  לא  להיראות 
דווקא  המסורתי  הציבור  חרדי,  רק  לא  רתי, 
היא  שבת  עושה.  שהוא  מה  את  מקבל  פחות 
ערך עליון של העם היהודי שנרמס בפרהסיה, 

נוסף לכך טבריה היא עיר קודש".
"אני לא חושב שאי פעם היתה כפייה דתית 
בטבריה. אף פעם לא קמו חרדים וצעקו על מי־
וחנויות  פיצוציות  יש   בה  בטיילת  שפתח.  שהו 
שפותחות כבר שנים. גם היום, אחרי כל הרעש, 

אולי רק מסעדה אחת פתחה בשבת. אנשים לא 
רוצים לפתוח, הם רוצים לנוח בשבת, אפילו אם 
הם לא דתיים וחרדים. יש אנשים שעבורם שבת 
הוא יום מנוחה בלי קשר לדת. אצלנו החרדים זה 
יום קדוש נוסף להיותו יום מנוחה, זאת אבן בסיס 
באמונה יהודית וצריכים לכבד את היום הזה כמ־
דינה יהודית. עצוב לראות את ההתנהלות, וכולנו 
תקווה שמשהו יתעורר את ליבו של ראש העיר 
משהו  ויביא  מעלות,  של 180  שינוי  יעשה  והוא 

אחר או שילך הביתה. פה זה לא המקום".

מרן הגר"י יוסף: שיעור מחצית השקל 
לשנה זו הוא 20 שקלים לנפש

במענה לשאלת רבים המתעוררת בזמן הזה - מהו שיעור של 'זכר למחצית השקל' לשנה זו, פוסק הרב הראשי 
לישראל הראש״ל הגר״י יוסף שליט"א, כי השנה שווי מחצית השקל לשנת התשע"ט הוא 20 ₪  לנפש

מ‡: יר‡ל לבי‡
מהו  השאלה,  מתעוררת  שנה  כמידי 
מחיר  לפי  הנמדד  השקל',  'מחצית  של  ערכו 
כסף טהור ועל פי שער הדולר. במכתבו מפרט 
'מחצית  של  השיעור  חישוב  את  הראש"ל 
של  לשוויו  בהתאם  הנוכחית  לשנה  השקל' 

הספרדים  שמנהג  "ידוע  כיום.  הכסף  מחיר 
השיעור  כפי  השקל  למחצית  זכר  מעות  לתת 
קיים,  היה  המקדש  שבית  בזמן  נותנים  שהיו 

והוא כתשעה גרם כסף טהור."
במכתבו מפרט הראש"ל את חישוב אונ־
קיית הכסף מול שווי הדולר ופוסק כי "לפי מה 

שבדקנו היום מחיר גרם כסף טהור הוא כ- 1.8 
₪ ולפי זה תשעה גרם כסף טהור הוא כ- 16.5 

".₪
בנוסף מדגיש הגר"י יוסף כי לאור שינויי 
שווי הדולר והכסף מעת לעת "טוב לתת כ- 20 

₪ לנפש שהוא כולל מע"מ".

חשש כבד: 

'נשות הכותל' 
מתכננות פרובוקציית 

ענק ביום שישי
נשים עם טליתות ותפילין יציינו את "יום האשה 

הבינלאומי" ויתפללו תפילת ראש חודש

מ‡: יר‡ל לבי‡
לפרובוקציית  כבד  חשש 
ענק של הנשים הרפורמיות מא־
רגון נשות "הכותל". ביום שישי, 
מתכוונות  ב',  אדר  חודש  ראש 
בהמוניהן  להגיע  הכותל  נשות 
הכותל  ברחבת  הנשים  לעזרת 
רפו־ טקס  בה  ולקיים  המערבי, 
שנה   30 לציון  זאת  המוני,  רמי 
את  לציין  וכן  התנועה  לתחילת 
שנופל  הבינלאומי  האישה  יום 
ביום הזה. כל זה, תוך כדי שאותן 
נשים מפריעות לנשים ולאנשים 
ברח־ קבוע  באופן  שמתפללים 

בה.

לפרו־ להיערך  מנת  על 
פנו  מקסימלית,  בצורה  בוקציה 
הרפורמיות  הנשים  לאחרונה 
רבי־ שמואל  הרב  הכותל,  לרב 
להם  שיאפשר  בבקשה  נוביץ, 
להשתמש במערכת הגברה בזמן 
של  הבקשה  פי  על  האירוע. 
שלהערכ־ היות  "הכותל",  נשות 

בתפילה  המשתתפים  מספר  תן 
ובהתאם  על 1,000  לעלות  צפוי 
תפילות   – תפילה  "רחבת  לנוהל 
הכותל  נשות  מבקשות  בלבד", 
ההגב־ במערכת  שימוש  לעשות 
תפי־ טקס  ולקיים  בתפילתן  רה 

לה רפורמי על פני כל הרחבה.

ראשון לציון: אושרה תכנית 
ל-1,000 דירות חדשות

הוועדה המחוזית אישרה להפקדה להתנגדויות 
תכנית להקמת שכונת מגורים חדשה בחלקה 

המזרחי של העיר

מ‡ פ. יוחנן
לתכנון  המחוזית  הוועדה 
התכנון,  שבמינהל  מרכז  ובנייה 
להתנגדויות  להפקדה  אישרה 
להקמת  תכנית  שעבר  בשבוע 
ברא־ חדשה  מגורים  שכונת 
החצ־ שכונת  בשם  לציון  שון 
לכלול  מתוכננת  השכונה  בים. 

כ-1,000 יחידות דיור.
על  משתרעת  התוכנית   
שטח של כ-250 דונם וממוקמת 
העיר,  של  המזרחי  בחלקה 
המוניציפא־ הגבול  שבין  בשטח 
לי של העיר ושיכוני המזרח, בין 
שכונת הרקפות לשכונת הנרקי־
פיתוח  בתהליכי  הנמצאות  סים, 

ובנייה.
יחידות 

מתו־ הדיור 
במבני  כננות 
בני  מגורים 
קומות   5-10
מגדלים  וכן 
קו־  23 בני 
המשל־ מות, 
בקומות  בים 

התחתונות שטחי מסחר ותעסו־
כולל  הדיור  יחידות  תמהיל  קה. 
של  ובינוניות  קטנות  דירות  גם 
3 ו-4 חדרים, וכן שלוש יחידות 
דיור מיוחד עבור עולים חדשים.

התוכנית  כוללת  בנוסף   
למבני  שטחים  עבור  דונם  כ-47 
ציבור, מתוכם שטח עבור קריית 
חינוך ושטח של כ-19 דונם עבור 
מגרש  יקומו  בו  ונופש,  ספורט 
בסך  שכונתי.  ופארק  כדורגל 
מ"ר  כ-17,000  מוצעים  הכל 
ו-6,500  תעסוקה  שטחי  עבור 
מ"ר עבור שטחי מסחר בחזיתות 
במטרה  רחוב,  מלוות  מסחרית 
והנגשה  בשכונה  הליכה  לעודד 

של השירותים לתושביה.
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הישגי משרד הדתות

63 מיליון שקלים, 135 מקוואות ועשרות 
בתי כנסת

המשרד לשירותי דת מסכם שנה ◆ לצד שיפוץ של מאות מקוואות ובתי כנסת ברחבי הארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
שנת  את  מסכם  דת  לשירותי  המשרד 
אינטנסי־ ופעילות  הישגים  שלל  עם   2018
בית בתחומי הדת. וחושף נתונים מעודדים: 
המשרד  היום  שמפרסם  בנתונים  מעיון 
הייתה   2018 שנת  כי  עולה  דת,  לשירותי 
וההש־ העירובין  בתחום  דרך  פורצת  שנה 
קעה בתשתיות שלהם. כך, בהשוואה לשנה 
חצי  על  העירובין  תקציב  עמד  בה  אשתקד 
מיליון שקלים בלבד, בשנת 2018 היקף הת־

קציב גדל במידה ניכרת ועמד על 4.8 מיליון 
המ־ של  מאומצת  בפעילות  מדובר  שקלים. 
צרכי  את  לספק  במטרה  דת  לשירותי  שרד 

העירובין בערי ישראל.
בתחומי  השנה  שהחל  החידוש  לצד 
פעילות  של  שנה  המשרד  מסכם  העירובין, 

בבנייה  והשקעה  הדת  בשירותי  מקיפה 
ושיפוץ של מקוואות, בתי כנסיות וגופי דת. 
נתוני המשרד מצביעים על 63.3 מיליון שק־
העי־ ומערך  הדת  במוסדות  שהושקעו  לים 
רובין הארצי. בפילוח לפי קטגוריות, בבניית 
מקוואות הושקעו קרוב לתשעה מיליון שק־
לים, בשיפוץ מקוואות עשרה מיליון, בבניית 
העי־ ובמערך  מיליון  יבילים 2.7  כנסת  בתי 
רובין קרוב לחמישה מיליון שקלים. מדובר 
השנים  מבין  ביותר  הגבוה  השנתי  בתקציב 
השקעה  מגמת  על  שמלמד  מה  האחרונות, 

במוסדות דת כמו מקוואות ובתי כנסיות.
מק־ של 128  שיפוץ  מקוואות,  נבנו 7 
וואות נוספים ובניית 29 בתי כנסיות יבילים 
ששופצו  המקוואות  בכמות  גם  וקבועים. 
דת,  לשירותי  המשרד  ידי  על  הארץ  ברחבי 

2018 היא השיאנית מבין השנים האחרונות. 
מערכות  למאה  קרוב  הותקנו  השנה  במהלך 
משירותי  כחלק  השונות  בערים  עירובין 

הדת.
וקנין  יצחק  ח"כ  דת  לשירותי  השר 
הודה לגב' דבי אייפרמן מנהלת אגף מבני דת 
שמובילה את האגף בתבונה רבה. השר אמר: 
מבק־ לטובת  משמעותיים  הישגים  "ביצענו 
נמשיך  בעתיד  גם  ישראל.  במדינת  הדת  שי 
שירותי  את  לו  ולהעניק  הציבור  את  לשרת 

הדת במתכונת היעילה והאיכותית ביותר"
עו"ד עודד פלוס מנכ"ל המשרד לשי־
בשנים  גם  תימשך  המגמה  כי  ציין  דת  רותי 
הקרובות על מנת שכל אזרח בישראל יוכל 
לקבל את שירותי הדת היעילים, האיכותיים 

והמתקדמים ביותר.

לפני 76 שנים:

כ"ז אד"א ה'תש"ג - תחילת גירוש יהודי 
תראקיה ומקדוניה לטרבלינקה

יהודי תרקיה ומקדוניה הובלו ברכבות משא בתנאים קשים ביותר, אל גבול בולגריה על נהר הדנובה 
ומשם הובלו לטרבלינקה, שם נרצחו

מ‡: יר‡ל לבי‡
שלט  סביב  לאחרונה  התעורר  ויכוח 
קק"ל,  של  בולגריה"  ב"יער  שנתלה  זיכרון 
המלך   - בולגריה  יהדות  ל"מציל  שהוקדש 
מקדוניה  יהדות  שרידי  השלישי".  בוריס 
להסיר  ודרשו  השלט  נגד  התקוממו  בארץ 
אותו. לטענתם, המלך בוריס וממשלתו הפ־
שיסטית - בני ברית של גרמניה הנאצית, לא 
זו בלבד שלא מנעו את משלוח יהודי תרא־
קיה ומקדוניה להשמדה, אלא אף סייעו לכך.
בעקבות הטענות החמורות הללו הוק־
העליון  השופט  בראשות  בדיקה  ועדת  מה 
הנוס־ החברים  בייסקי.  משה  ד"ר  לשעבר, 
פים בוועדה היו אריה (לובה) אליאב וההיס־
ששמעה  לאחר  עופר.  דליה  ד"ר  טוריונית 
שהוצגו  במסמכים  ועיינה  הצדדים  כל  את 
השלט  את  לסלק  שיש  הועדה  פסקה  לה, 

האנדרטה  את  ולהקדיש  בוריס,  המלך  לזכר 
יהדות  של  האמיתי  המציל   - הבולגרי  לעם 
למע־ פסקה  בייסקי  ועדת  בכך,  בולגריה. 
הפשיסטית,  וממשלתו  בוריס  שהמלך  שה 
נושאים באחריות לרצח יהודי טרקיה ומק־
דוניה. ובכך, תם הדיון בשואת יהודי טרקיה 

ומקדוניה בישראל.
לאחרונה, ויכוח על אותה שאלה מת־
ול־ ומקדוניה  בולגריה  בין  עוזו  במלוא  נהל 
מעשה הפך לסכסוך גלוי בין שתי המדינות. 
ממשלת מקדוניה מנהלת מסע תעמולה נגד 
יהודי  לרצח  אחראית  שזו  בטענה  בולגריה, 

מקדוניה בתקופת מלה"ע השנייה.
כידוע, עד מלחמת האזרחים שהביאה 
הייתה  מקדוניה  יוגוסלביה,  של  לפירוקה 
חלק ממדינה זאת.  בתקופת מלה"ע גרמניה 
לבולגריה  ואיפשרה  יוגוסלביה  את  כבשה 

יוון)  (צפון  וטראקיה  מקדוניה  את  לספח 
יהודי  גירוש  אלה.  בשטחים  הריבון  ולהיות 
טראקיה ומקדוניה בוצע במסגרת הסכם בין 
נציגיו של אדולף אייכמן וראש הקומיסריון 

לענייני יהודים בבולגריה - אלכסנדר בלב.
חלקה של בולגריה בהסכם היה לבצע 
את  מלאה  בולגריה  בפועל.  הגירוש  את 
ומקדוניה  טראקיה  יהודי  בהסכם:  חלקה 
ביותר,  קשים  בתנאים  משא  ברכבות  הובלו 
ומשם  הדנובה  נהר  על  בולגריה  גבול  אל 
בטרבלינקה.  מותם  אל  הגרמנים  ע"י  הובלו 
טוע־ בולגריה  תש"ג.  באדר  קרה  זה  כל 
ובאשר  יהודיה.  את  הצילה  שהיא  היום  נת 
ליהודי טראקיה ומקדוניה, טענתה היא שלא 
היה בידה למנוע את גירושם למחנות ההש־
של  האמיתי  הבית"  "בעל  למעשה  כי  מדה 

יהודים אלה היו הגרמנים. 

יבנה פורשת מהסכם הגג לבניית 12 אלף דירות
אחרי רמת גן וראש העין, גם ראש עיריית יבנה יוצא מההסכם בטענה שלהבטחות הממשלה אין כיסוי

מ‡ פ. יוחנן
הממשלה  עם  שנחתם  מההסכם  פורשת  יבנה 
גוב- צבי  בויינט.  פורסם  כך  דירות,  לבניית 12,500 
ארי, ראש העירייה, הודיע על הפרישה לשר האוצר 

משה כחלון.
כ-12,500  בניית  היתר,  בין  כלל,  הגג  הסכם   
 - יבנה  במזרח  דונם  כ-3,400  של  שטח  על  דירות 
אלף. "הסכם  לכ-100  העיר  ולמעשה שילוש תושבי 
לייצר  היה  אמור  למשתכן,  לדיור  כולו  שיועד  הגג, 
ולצעי־ הדיור  למחוסרי  והנכון  הראוי  הפתרון  את 
רים", כתב גוב-ארי במכתבו, "אולם הסתבר לנו בה־
הדירות  בכמות  מרוכזת  הגורמים  שהתייחסות  משך 
גמורה  התעלמות  יש  אך  הבנייה,  התחלות  ובמספר 
את  להפסיק  החלטתי  מכך.  הנובעות  מהמשמעויות 

הטיפול בפרויקט 12 אלף הדירות ולראות בכך פעו־
לה להצלת עתידה של העיר".

ערים  של  ארוכה  לשורה  יבנה  מצטרפת  בכך 
בשנים  חתמו  עליו  המקורי  הגג  הסכם  את  שמוטטו 
לאחר  בדירות,  השוק  את  להציף  במטרה  האחרונות 
בנק  גם  כיסוי.  אין  הממשלה  שלהבטחות  שהתברר 
ישראל הרתיע לפני כשנה שמתוך 28 ערים רק ל-11 

יש סיכויי הגשמה ממשיים.
אל  גישה  כביש  הובטח  לדוגמה  באשקלון 
הגג  הסכם  את  עצר  העיר  וראש  החדשה,  השכונה 
הגג  הסכם  גת  בקריית  להיסלל.  לבסוף  שהחל  עד 
הש־ בתשתית  רבים  כשלים  עקב  טורפד  הראשון,  
בגליל- לבג"צ.  הגיע  ואף   - כרמי-גת  החדשה  כונה 
ים בהרצליה התברר שאין ניקוז ואין כבישים בניגוד 

למובטח, ורק לאחרונה הודיע ראש העיר 
שהוא מקפיא את השכונה החדשה וחזר 
בו לבסוף. בראש העין התברר שהמחלף 
מכביש 5 לא יהיה מוכן בזמן וצוואר הב־
לפקק  יהפוך  החדשה  השכונה  אל  קבוק 

של המדינה.
הגג  הסכמי  של  המנחה  העיקרון 
הוא העמדת קדם מימון על ידי הממשלה 
ומבני  חינוך  מוסדות  תשתיות,  לפיתוח 
נדר־ תחבורה  ומחלפי  פארקים  ציבור, 
והם  הפרויקט  שיווק  משלב  עוד  שים, 
פרק  תוך  בנייה  היתרי  ליזמים  מבטיחים 
זמן קצר ומקצרים את זמן פיתוח השכו־

נות החדשות והקמתן.

פ"ת: משאית 
התהפכה על בית

משאית מנוף התהפכה על בית פרטי בשכונת עמישב 
בפתח תקוה

מ‡ פ. יוחנן
תקוה:  בפתח  חריג  אירוע 
בית  על  התהפכה  מנוף  משאית 
כוחות  ונחמיה.  עזרא  ברחוב  פרטי 
איחוד הצלה ומד"א הוזעקו למקום, 

אך למרבה המזל לא היו נפגעים
תקוה  פתח  הצלה  מדוברות 
הצלה  מתנדבי  מד"א  "כונני  נמסר: 
עזרא  לרחוב  הוזעקו  תקוה  פתח 
ונחמיה בשכונת עמישב עקב דיווח 
על  שהתהפכה  מנוף  משאית  על 
בית פרטי. הכוננים שהגיעו למקום 

לא  איש  כי  דיווחו  קצר  זמן  בתוך 
נפגע"

שני  בעיר,  אחר  במקרה 
דיירים חולצו מדירה בוערת ברחוב 
מכיבוי  תקוה.  בפתח  הלוי  יהודה 
האש נמסר כי השריפה אירעה, ככל 
חמישה  חום.  מפזר  בגלל  הנראה, 
באירוע  פעלו  וחילוץ  כיבוי  צוותי 
הלוי  יהודה  ברחוב  דירה  שריפת 

בפתח תקוה.
פרצה  השריפה  הנראה,  ככל 

עקב מפזר חום שבער.

אחרי 25 שנה 
התגלה כי רישיונו 
של הטייס – מזויף

חברת התעופה הדרום אפריקנית נדהמה לגלות כי 
טייס ותיק בחברה מחזיק במסמכים שאינם חוקיים ◆ 

התרמית התגלתה בעקבות "פניות מוזרות" בטיסה

מ‡ פ. יוחנן

חברת התעופה "סואט אפרי־
כי  לגלות  הופתעה  איירליינס"  קה 
מסמכי העבודה של ויליאם צ'נדלר, 
השנים  ב-25  בחברה  שעבד  טייס 
הדבר  חוקיים.  אינם   – האחרונות 
לדברי  "תקרית",  בעקבות  התגלה 
טיסה  במהלך  שהתרחשה  החברה, 

מדרום אפריקה לגרמניה.
המקומית,  התקשורת  פי  על 
וב- כמהנדס,  בחברה  עבד  צ'נדלר 
1994 קיבל עבודה כטייס. מאז, הוא 
תפקיד   - בכיר  כקצין  בחברה  עבד 
מפקח.  כטייס  תפקד  שבמסגרתו 
על  אחראי  היה  הוא  הדיווח,  לפי 
טיסה שבה "בוצעו כמה פניות מוז־
רות", כאשר המטוס נתקל בקשיים 
כאשר  בהמשך,  האלפים.  הרי  מעל 

בח־ פתחה  והחברה  דווחה  התקלה 
התרמית  התגלתה  המקרה,  קירת 

וה"טייס" הודיע על התפטרותו.
כי  הדגיש  החברה  דובר 
"מביכה",  בתקרית  מדובר  אומנם 
אמיתית  סכנה  נשקפה  שלא  אך 
על  לדבריו,  הנוסעים.  לביטחון 
הדרושים  מהמסמכים  שחלק  אף 
לא סופקו כנדרש על פי הנהלים, 
צ'נדלר בכל זאת עבר את האימו־
ברשותו  והחזיק  הנדרשים  נים 

רישיון תעופה.
חברת התעופה הגישה תלונה 
אותו  ותובעת  המתחזה,  הטייס  נגד 
ביטחון  קצין  ראנדים.  במיליוני 
בחשד  מתפקידו,  הושעה  בחברה 
כעת,  המרמה.  את  להסתיר  שסייע 
מסמכי  כלל  את  החברה  בודקת 

הטייסים העובדים אצלה.
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נתפסה חוליה מתוחכמת של גנבי רכב בירושלים
לפי החשד חברי חוליית גנבי הרכב, תושבי השטחים, נכנסו לירושלים כשכיפות לראשיהם וגנבו כלי 

רכב ◆ משטרת י-ם עצרה בשבוע שעבר עשרה חשודים

מ‡ פ. יוחנן

ירוש־ משטרת  תפסה  שעבר  בשבוע 
שהת־ רכב,  גנבי  של  מתוחכמת  חוליה  לים 
העיר.  ברחבי  פיקנטו  קיה  דגמי  על  בייתה 
חברי החוליה – תושבי השטחים, לפי החשד, 
החשודים   – מחופשים  כשהם  לארץ  נכנסו 
הסתו־ לראשיהם,  כיפות  חבשו  השאר  בין 
בבו בשכונות העיר וגנבו כלי רכב מסוג קיה 
פיקנטו. מדובר בעשרה חברי חוליה – כולם 
פעילות  במסגרת  המשטרה  ידי  על  נעצרו 
מקרי  ריבוי  רקע  על  בעיר,  שנערכה  סמויה 

פריצות וגניבות של רכבים מאותו דגם.
הזה",  הרכב  את  רק  גונבים  היו  "הם 
ל"כל  לחקירה  המקורבים  גורמים  מספרים 
לגנוב  מצליחים  היו  לא  הם  "ואם  העיר", 
פורצים   – אותו  מפרקים  היו  הם  הרכב,  את 
ולוקחים  בתוכו,  החפצים  את  וגונבים  אליו 

חלקים. פשוט מפרקים אותו".
הביאה  המשטרה  של  סמויה  "פעילות 
ומירו־ מהשטחים  חוליה  חברי   10 למעצר 
רכבים   6 של  לגניבתם  יחד  שפעלו  שלים, 
מספרים  כך  ירושלים",  באזור  דגם  מאותו 
סמויה  חקירה  "לאחר  ירושלים.  במשטרת 

ופעילות מבצעית סמויה של בלשי המשטרה 
בירושלים, שהתרחשה לאורך החודש האח־
שהיו  חשודים   10 של  למעצרם  הביאה  רון 
חברים באותה חוליה שפעלה על פי החשד 
באזור ירושלים ומרכז הארץ ועסקה בגניבת 
והפעי־ החקירה  במהלך  סוג.  מאותו  רכבים 
לות הסמויה התברר כי החוליה פעלה על פי 
החשד במספר קבוצות לאתר רכבים מאותו 
החוליה  חברי  כנגד  הפעילות  במהלך  סוג. 
נת־ בהם  רכבים  וגונבים  פורצים  ניצפו  הם 
פסו ובאחד המקרים הספיקו לפרוץ מחסום 

ולהתנגש בניידת בטרם נעצרו"

י-ם: 20 אלף דירות ייבנו בחמש השנים הקרובות
יוקמו שלושה מיליון מ"ר מתחמי תעסוקה חדשים ◆ יושקעו 1.4 מיליארד ש''ח בפיתוח תשתיות 

בשכונות החדשות והוותיקות

מ‡ פ. יוחנן
את  אישרה  ירושלים  העיר  מועצת 
הסכם הגג לבירה: מעל 20 אלף דירות ייב־
מהן 8,000  הקרובות,  השנים  ב-5  בבירה  נו 
בהתחדשות עירונית. כמו כן, יוקמו שלושה 
ויוש־ חדשים  תעסוקה  מתחמי  מ"ר  מיליון 
תשתיות  בפיתוח  ש''ח  מיליארד   1.4 קעו 

בשכונות החדשות והוותיקות בבירה.
אמר  ליאון  משה  ירושלים  העיר  ראש 
כי "זהו יום חג לירושלים. ההסכם שאישרנו 
בניה  של  תנופה  יביא  העיר  במועצת  הערב 
צעי־ יותר  כאן  להשאיר  יאפשר  לירושלים, 
הוותי־ בשכונות  התשתיות  את  יפתח  רים, 
קות לצד החדשות ויוסיף מקומות תעסוקה 

רבים לירושלמים".
על פי הסכם הגג, ייבנו כ-14,600 יחי־
העיר  חלקי  בכל  תתפרס  הבניה  דיור,  דות 
ותאפשר פתרונות מגוונים למגורים ותעודד 

משפחות צעירות לגור בירושלים.
חדשות  דיור  יחידות  כ-8,000  ייבנו 
כאשר  עירונית ("פינוי-בינוי"),  בהתחדשות 
דיור  יחידות  יוקצו 2,500  ההסכם  במסגרת 
לקרקע משלימה בפרויקט "רכס לבן" לטו־

בת הפרויקטים בעיר.
מסחר  תעסוקה,  שטחי  ייבנו  בנוסף, 
מ"ר  מיליון  כ–3  של  כולל  בהיקף  ומלונאות 
הקיים  בחוסר  משמעותי  לצמצום  שיביאו 
מי־  1.4 יושקעו  בעיר.  התעסוקה  בשטחי 

ליארד ₪ בהקמת תשתיות, שטחי ציבור ומ־
בסמוך  והן  הוותיקות  בשכונות  הן  ציבור  בני 

לשכונות החדשות שיביאו לצמצום פערים.
את  אישרו  המועצה  חברי  כן,  כמו 
חינם  חניה  שעת  למתן  העיר  ראש  הצעת 
צפוי  החדש  וההסדר  ירושלים  לתושבי 
התא־ לאחר  השנה,  בהמשך  לפועל  להיכנס 

מת הפתרונות הטכנולוגיים לתשלום.
העסקים  רפורמת  אושרה  בנוסף, 
במרכזה  הכוללת  העיר  ראש  שיזם  הקטנים 
המרכ־ לשלט  השילוט  אגרת  ביטול  את 
והקלה  גבייה  סעיפי  צמצום  עסק,  לכל  זי 
בביורוקרטיה העירונית שהקשתה על בעלי 

העסקים.

מובילים במקצועיות, מובילים בשירות, מובילים בצמיחה:

'מכבי' מחוז המרכז מציינת שנה של שירותי רפואה מתקדמים , 
הובלה בשירות וצמיחה

מחוז המרכז ב'מכבי שירותי בריאות' במחוז המרכז, קיים כנס סיכום שנה בהשתתפות בכירים בצמרת הנהלת מכבי: מנכ"ל מכבי, ראש מחוז המרכז, ראש חטיבת 
הבריאות, מנהלי המרחבים והמרכזים הרפואיים.

חרי בכ :‡מ
ותו־ מהלכים  יעדים,  הוצגו  בכנס 
השנים,  לאורך  שהושגו  מרשימות,  צאות 
בכל תחומי הרפואה והשירות, בכל רחבי 
קי־ בלטו  המעולים,  הנתונים  בין  המחוז. 
דומים מרשימים במדדים הקליניים ושי־
המת־ להיות  שממשיכים  הרפואה,  רותי 
ביותר.   והטכנולוגיים  המומחים  קדמים, 
השירות,  במדדי  מרשים  זינוק  גם  כמו 
והצמיחה המשמעותית במספר החברים .

סער,  רן  מר  העניקו  הכנס  במהלך 
ראש  בריאות',  שירותי  'מכבי  מנכ"ל 
ופרופ'  חסיד  דבורה  הגב'  המרכז  מחוז 
במכ־ הבריאות  חטיבת  ראש  אש,  נחמן 
ברוך  לרב  מיוחדות  הוקרה  תעודות  בי, 
שטרן, מנהל מרחב אלעד, ד"ר ניצן אבי־
שר, מנהלת רפואית, ולרב מרדכי שחורי, 
התעודות  באלעד.  הרפואי  המרכז  מנהל 
הענפה  פעילותם  על  הערכה  אות  מהוות 
באלעד,  והמטפל  הרפואי  הצוות  בניהול 
לרווחת החברים ,שהביאו לתוצאות מבו־
ושמירת  החברים  בריאות  בקידום  רכות 
על אורח חיים בריא מתוך אחריות כקופה 
התו־ לציווי  המחויבות  באלעד  המובילה 

לנפשותיכם''.  מאוד  ''ונשמרתם  של  רני 
גם   ביטוי  לידי  באה  החשובה  .הפעילות 
מכבי  חברי  במספר  משמעותית  בצמיחה 

בעיר אלעד .
ביעד  ראשון  למקום  הגיע  המרחב 
על  המעיד  דבר   , במחוז  השנתי  הצמיחה 
האמון הרב של תושבי העיר אלעד במכבי 
במדדים  משמעותי  לשיפור  מכך  וחשוב 
לידי  שבא  נתון  החברים,  של  הקליניים 

ביטוי בסקרים של מכבי. 
המ־ מחוז  ראש  חסיד,  דבורה  הגב' 
על  רבים  משאבים  משקיעה  "מכבי  רכז: 
מתקדמים  רפואה  שירותי  להעניק  מנת 
הברוכה  פעילותם  מחבריה.  אחד  לכל 
הגבוהה  זמינותם  המרחבים,  מנהלי  של 
חלק  הינם  המטופלים,  לצרכי  והקשבתם 
בין  המחברת  מכבי,  של  העולם  מתפיסת 
זמינות  לבין  התחומים,  בכל  מומחיות 
התוצאות  בשטח.  השירותים  של  גבוהה 
וההוקרה  בכנס,  שהוצגו  המרשימות 
מקצועיות  לזכות  נזקפת  אלעד  למרחב 
ההדוק  וחיבורה  הניהולית,  השדרה 
המר־ במחוז  'מכבי'  שמובילה  למהלך 
 "30,40,50  " בריאות  קידום  פרויקט  כז, 
הקופה,  לחברי  קוראים  אנו  במסגרתו 

ומצילות  חיוניות  בדיקות  ולהיבדק  לבוא 
רואים  אכן  ואנו  וגיל,  תקופה  בכל  חיים, 
תמשיך  מכבי  בשטח.  חיוביות  תוצאות 
באופן  אזור,  בכל  שירותיה  את  ותעמיק 
שגרת  על  לשמור  למבוטחים  שיאפשרו 
ובאופן  החיים",  שלבי  בכל  בריאה  חיים 

מותאם לאוכלוסיית היעד.

מרחב  מנהל  שטרן,  ברוך  הרב 
והפעילויות  השירותים  את  סקר  אלעד, 
לתוצאות  המביאים  באלעד,  המושקעים 
במס־ עלייה  כגון  חשובות  בריאותיות 
אנמיה,  לבדיקת  המגיעים  התינוקות  פר 
הסוכרתיים  המטופלים  בשיעור  צמיחה 
העורכים בדיקות תקופתיות, וכמות מכו־

להיבדק  המגיעים  'מכבי'  חברי  של  בדת 
השו־ חיים,  מצילות  מניעתיות  בבדיקות 
מרות אורח החיים של הנבדק ומשפחתו, 
ובטוחה.  בריאה  שגרה  להם  ומעניקות 
הרב שטרן מזמין את תושבי העיר שאינם 
חברי מכבי עדיין  לבא ולהצטרף לקופה 

המובילה והמקצועית בעיר אלעד.

לראשונה מזה שנים: 

אבו מאזן יבקר בסוריה 
ויפגוש את אסד

בסביבתו של יו"ר הרשות הפלסטינית אמרו כי הוא 
יפגוש את הנשיא הסורי בפעם הראשונה מאז פרוץ 

מלחמת האזרחים לפני 8 שנים

מ‡ פ. יוחנן

יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו 
לסו־ הקרובים  בימים  יצא  מאזן, 
בשאר  הנשיא  עם  ייפגש  שם  ריה, 
תחילת  מאז  הראשונה  בפעם  אסד 
מלחמת האזרחים בשנת תשע"א - 
כך אמרו מקורביו של יו"ר הרשות. 

השבוע ביקר אבו מאזן בעירק.
בשבוע שעבר הגיע אסד לבי־
קור רשמי באיראן, גם כן לראשונה 
נפגש  אסד  האזרחים.  מלחמת  מאז 
חמינאי  עלי  העליון  המנהיג  עם 
האסלאמית  הרפובליקה  נשיא  ועם 
מספר  נכחו  בפגישה  רוחאני.  חסן 
קאסם  ביניהם  איראנים,  בכירים 
של  קודס"  "כוח  מפקד  סולימאני, 

משמרות המהפכה האיראנים.
חמי־ את  ברך  הסורי  הנשיא 
למהפ־ ה-40  השנה  יום  לרגל  נאי 
הקשרים  כי  וציין  האסלאמית,  כה 
העם  לבין  הסורי  העם  בין  היציבים 
לעמי־ העיקרי  הגורם  הם  האיראני 
דה האיתנה של שתיהן בפני תכניות 
רוצות  אשר  האויבות  המדינות 
אנר־ ולהפיץ  יציבותן  את  להחליש 
הסורית  הנשיאות  כולו.  באזור  כיה 
אסד  פגישתם,  במהלך  כי  דיווחה 
הודה להנהגת איראן ולעם האיראני 
המ־ בזמן  להם  שהגישו  הסיוע  על 
כי  מהנשיאות  נמסר  עוד  לחמה. 
של  שניצחונה  לאסד  אמר  רוחאני 
ולאומה  לאיראן  ניצחון  הוא  סוריה 

האסלמית כולה.
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טקס הענקת 'פרס סגן שר הבריאות לספרות רפואה והלכה'
טקס מיוחד ומרשים של הענקת פרס סגן שר 
במעמד  התקיים  והלכה',  רפואה  לספרות  הבריאות 
רופאים,  התורניים,  מכונים  ראשי  דיינים,  רבנים, 
עסקני רפואה ואישי ציבור, שהגיעו להוקיר את מח־
ברי הספרים והמחקרים בתחומי הבריאות והרפואה 

והלכה, באולם 'מלון רמת רחל' בירושלים. 
הספרותית-הר־ היצירה  בתחום  חיבורים   16
שר  סגן  בפרס  זכו  והספרותית-התורנית  פואית 
הבריאות  בתחומי  איכותיים  לפרסומים  הבריאות 

ורפואה וההלכה, בהם היו שותפים 25 מחברים. 
הפרס  ועדת  מזכיר  המעמד,  את  והנחה  פתח 
הרב טוביה פריינד, סגן ראש עיריית מודיעין עילית 
ליצמן  יעקב  הרב  הגה  הבריאות,  שר  סגן  כי  ואמר 
הח־ בנושא  תחרות  לקדם  כדי  המבורך  הרעיון  את 
שוב והאנושי של השילוב בין רפואה והלכה ובנושא 
הול־ ההלכה,  ועולם  הרפואה  עולם  ברפואה.  איכות 
הרב יעקב  שר הבריאות  כים יחד שילובי ידים, סגן 
על  תחרות  לקדם  והחליט  התחום,  את  זיהה  ליצמן 
מנת להגביר את המודעות של הציבור הרחב ולהאיר 
התחרות  זו  וההלכה.  הרפואה  עולם  על  זרקור  לו 
זה, ואנו  טקס נכבד וחשוב  שבה מתקיים  השלישית 
ואת  משפחותיהם  ובני  הזוכים  את  לארח  שמחים 

האורחים החשובים והנכבדים.
הודה  אדלר,  יהודה  פרופ'  הפרס,  ועדת  יו"ר 
פרס  ועדת  חברי  הרפואה:  לוועדת  חבריי  לשותפיו 
הרה"צ  בבצ'יק;  ציון  בן  רבי  הרה"ג  והלכה:  רפואה 
רבי מנחם הגר שליט"א אדמו"ר מסאווראן; עו"ד מר 
יואל ליפשיץ; ומזכיר הוועדה, הרב טוביה פריינד על 
ימים  במלאכה  עסקו  כולם  שעשה.  הקודש  עבודת 
והבריות.  הבריאות  למען  והכל  לאות,  ללא  כלילות, 
זו  שהרי  והנותן  העושה  בצד  תהיו  שתמיד  ייתן   מי 

ברכת האלוקים. 
על  שעברו  הועדה,  עבודת  על  סיפר  בדבריו 
עשרות ספרים וכתבי עת, "לא קלה היתה ההחלטה, 
לא פעם צרב ליבנו כשהחלטנו מי יזכה ומי לא. מב־
חינתנו, חברי ועדת הפרס, כולם זכו! ומי שמקבלים 
ולא  הכלל  את  מייצגים  היום  כאן  הנכבד  הפרס  את 

רק את עצמם". 
נציג זוכי הפרס, הרב פרופ' אברהם שטיינברג 
להודות  ביקש  כרכים,  כהלכה' - 6  'רפואה  מחבר   -

בשם כל המחברים מקבלי הפרסים. 
נאום הכבוד נשא סגן שר הבריאות הרב יעקב 
ליצמן, ואמר "אני רואה בפרס למחברי חיבורים בס־
אמר   - מאד",  חשוב  ערך   – והרפואה  ההלכה  פרות 
סגן שר הבריאות - "הפרס שאנו מעניקים, מבטא את 
בעלי  ליצירות  והגיעו  יגעו  שעמלו,  לאלה  הוקרתנו 
מעשית  תועלת  יביא  שבוודאי  חשוב,  סגולי  ערך 
ישראל,  תפוצות  בכל  אדם  ולכל  לרופא,  לרב,  רבה 
הרפואה  הבריאות,  בתחומי  ולהכריע  לדון  שנדרש 
סופ־ 'קנאת  חז"ל  שאמרו  מה  בבחינת  וזה  וההלכה 
רים תרבה חכמה', ומשנה לשנה הוא רואה שמתרבה 
הפרס,  בתחרות  במשרד  המוגשים  החיבורים  כמות 
וכל פעם מתוווסף עוד עבודה לחברי הועדה", סיים 

השר את דבריו ועבר לחלוקת התעודות והפרסים. 
בתחום רפואה והלכה זכו: פרס ראשון: סדרת 
הספרים רפואה כהלכה 6 כרכים, הרב פרופ' אברהם 
כר־ פוע"ה 2  ספר  זוכים: 1.  שני 7  פרס  שטיינברג. 
הרב מנחם בו־ הרב גבריאל גולדמן;  כים, מחברים: 
רנשטיין; הרב אביה כץ; ד"ר ח. דאום; פרופ' שמחה 
יגל; ד"ר א. אש וד"ר רענן טל. 2. ספר למטה אשר 
2 כרכים, הרב אשר שקאני. 3. ספר חיים לישראל, 
יהדות,  בירורי  ספר   .4 ויינגוט.  חיים  ישראל  הרב 
ליט־ זאב  והרב  בארנבאום  ישראל  הרב  מחברים: 
קה. 5. ספר תורת העובר, הרב ישי יצחק שרגא. 6. 
ספר רפואה הלכה וכוונת התורה, הרב יצחק שילת. 
שלי־ פרס  כץ.  דניאל  הרב  המשפט,  אור  ספר   .7
שי 2 זוכים: 1. ספר כונן כהלכה, הרב יצחק אייזיק 
יעקב  הרב  כליות,  בוחן  ספר  הצלה. 2.  איחוד  כץ - 

הורונצ'יק.
ספר  ראשון:  פרס  רפואה:  בריאות  בתחום 
מד־ העורכים  עם  יחד  סרן,  ט.  מחברים:  'החובש', 
עים: ד"ר דגן שורץ; ד"ר טוד זלוט וד"ר יצחק גליק.  
בריאות  'קידום  מחקר  חיבור   .1 זוכים:   2 שני  פרס 
אפל  בראון  א.  פרופ'  מחברים:  למעשה',  מתאוריה 

וד"ר נ. דאוד ופרופ' ד. לוין זמיר. 2. ספר 
אהרן  הרב  ולהצליח',  להכיר    ADHD'
חיבור   .1 זוכים:   3 שלישי  פרס  לרנר. 
הסטנד־ מסמך  ותוקף  מהימנות  'בדיקת 
סימנובסקי.  ת.  הבריאות',  בתחום  רטים 
הב־ משירותי  השלישי  'המגזר  חיבור   .2
'הפו־ ספרים   .3 רייטר.  ו.  ד"ר  ריאות', 

ד.  הבריאות',  באי  ברפתקאות  פיטים 
בנדיקט.

שמחה  בנגוני  הנעימו  המעמד  את 
ורגש, הקלרינסט והסקספוניס הר"ר דוד 
הלר, והקלידן הר"ר שמעון סקלר, שניג־
נו משירי הרה"ק הרר"א מליז'ענסק זי"ע 
שמחת  של  לכבודה  אדר,  חודש  וניגוני 

צילומים: ליאור דסקלהתורה.    
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הלהיט הבא של משלוחי המנות: אפיפיות 
כשרות לפסח  שיתוף פעולה ייחודי בין 

המותגים  "עלמה" ו"השחר העולה" 
את  מוצאים  אתם  מחדש  שנה  בכל 
החמץ  לערימות  פתרון  מחפשים  עצמכם 
כבר  פסח  כי  המנות,  במשלוחי  שקיבלתם 
מעבר לפינה. במיוחד עבורכם, ישתפו פעו־
ותיקות  חברות  שתי  לראשונה  השנה  לה 
ומובילות: גילרו, יצרנית מותג הוופל עלמה, 
וחברת השחר העולה, במוצר ראשוני מסוגו 

: וופלים במילוי ממרחי השחר העולה, בכ־
שרות פרווה, כשר לפסח.

במש־ מושלם  באופן  משתלב  המוצר 
לוחי המנות ומאפשר ליהנות ממנו גם סמוך 

לפסח בבית הנקי מחמץ.
(אפיפיות)  וופלים  סוגי  שני  בסדרה  
גם  מענה  המספקים  לפסח,  כשרים  פרווה 

לקהל הטבעוני ולנמנעים מגלוטן: 
בטעם  השחר  ממרח  במילוי  אפיפית 
שוקולד- וופל פריך המכיל 3 שכבות וופל 
העולה  השחר  ממרח  ובמילוי 70%  מובחר 

פרווה.
השחר  ממרח  של  במילוי  אפיפית 
לוז  אגוזי   15.5%) לוז  אגוזי  בטעם  העולה 
בקרם) - המכיל 3 שכבות וופל מובחר וב־

מילוי עשיר של קרם- 68% מילוי.

בית  בד"צ  בכשרות  הינם  הוופלים 
העדה  בד"צ  ובכשרות  ליפתית  מכיל  יוסף. 
החרדית לימות השנה, מתאימים לטבעונים, 
ללא גלוטן (פחות מPPM 20), ללא כולסט־

רול וללא צבעי מאכל.
השחר  ממרח  במילוי  אפיפית  משקל: 

אפיפית  גרם,   150 שוקולד-  בטעם  העולה 
במילוי ממרח אגוזי לוז- 125 גרם.

מחיר לצרכן: 7.90-8.90
כשרות: כשרות בד"צ בית יוסף

ניתן להשיג בכל רשתות השיווק והח־
נויות המובחרות.

בהשתתפות אישי ציבור ועסקני רפואה

היום: מכבי שירותי 
בריאות במחוז הדרום 

תשיק את התכנית 
"מהיום למחר בריא"
תחת הכותרת "דואגים היום לבריאות של מחר"  
תשיק מכבי את התכנית המהפכנית שתשמור על 

בריאותם של מבוטחי הקופה ◆ קרן שכטר, ראש מחוז 
הדרום: "מכבי מובילה את מהפכת הבריאות במחוז 

הדרום"

חרי בכ :‡מ
הדרום  מחוז  ע"י  תושק  היום 
התכנית  בריאות  שירותי  במכבי 
"מהיום למחר בריא" תחת הכותרת 
"דואגים היום לבריאות של מחר". 
המודעות  העלאת  התוכנית,  מטרת 
לשמירה על בריאות יומיומית כדי 

למנוע מחלות עתידיות.
מו־ לחידוד  נועדה  התכנית 
מכבי  חברי  של  הבריאות  דעות 
שירותי בריאות והיא כוללת תזונה 

ויל־ למבוגרים  נכונה 
גופנית  פעילות  דים, 
שינה  הרגלי  גיל,  בכל 
בדי־ ובריאים,  נכונים 
תקופתיות  מעקב  קות 
לאורך  בריאות  והרגלי 
מו־ התוכנית  השנה. 
תאמת לכל הגילאים מ 

0 ועד 120.
קרן שכטר, ראש 
במכבי,  הדרום  מחוז 
התכנית  על  מסבירה 
שמירה   " החדשה: 
בריא  חיים  אורח  על 

ושאר  תקופתיות  בדיקות  בשילוב 
מח־ למנוע  נועדו  התכנית,  מרכיבי 

לחברים  שיגרום  מה  עתידיות  לות 
התכנית  בריא.  חיים  אורח  לנהל 
כי־ הוכחה  בריא"  למחר  "מהיום 

חברי  אלפי  למאות  ומסייעת  עילה 
מדובר  בריאותם.  על  לשמור  מכבי 
מובילה  אותה  תפיסתית  במהפכה 
הד־ במחוז  בריאות  שירותי  מכבי 
הבריאות  למצב  היום  לדאוג  רום", 

של כולנו מחר.

מגוון עשיר של מתנות לכל 
מי שאתם חפצים ביקרם

ערב  בכל  קורה  זה  לכם  גם 
ההתרוצצויות  עם  בבד  בד  פורים? 
ולת־ המנות  למשלוחי  הקניות  של 
חפושות, אתם מוצאים את עצמכם 
הק־ בכל  הראש"  את  "שוברים 
למלמדים,  למורות,  למתנות:  שור 
לשכנים  לבוס,  לשוויגער,  לאימא, 
בי־ חפצים  שאתם  מי  לכל  ובעצם 

קרם?
נכ־ סוף.  לזה  עושים  השנה 
רשת  מחנויות  לאחת  פשוט  נסים 
כלי הבית 'נעמן' ויוצאים משם עם 
שלל רעיונות, ועם מגוון עשיר של 
לכל  המותאמות  ייחודיות  מתנות 

רמה ובסגנונות השווים לכל כיס.
הבית  כלי  חנויות  ברשת 
ייחו־ מתנות  למצוא  תוכלו  'נעמן' 
ומ־ סירים  שונים:  מתחומים  דיות 

ממגוון  חבתות 
בלע־ מותגים 

הכוללים  דיים 
ייחו־ פונקציות 
במנעד  דיות 
מחי־ של  רחב 
הגשה  כלי  רים, 
כלי  יוקרתיים, 

אקסקלו־ נוי  כלי  מהודרים,  אוכל 
כמ־ להגשה  המתאימים   – סיביים 

תנה לכל יקיריכם החשובים לכם.
וידועה  מּוכרת  'נעמן' 
בראש  וצועדת  מוצריה  באיכות 
תחום העיצוב והחדשנות. לקראת 
מבצעים  הרשת  מקיימת  פורים, 
בכל  המתקיימים  ענק  והטבות 
הארץ,  ברחבי  הפרושות  החנויות 
הנחה   60% עד  ניתנים  במסגרתם 
לכבוד  מוצרים  של  ענק  מגוון  על 
ההטבות,  את  כעת  נצלו  פורים. 
וחד־ איכותיים  ממוצרים  תיהנו 
מתנות  את  להגיש  ותוכלו  שניים, 
והיוקרתיות  המכובדות  ידיכם 
בתו־ המבצעים  נוחים.  במחירים 

ב'  אדר  ט"ו  פורים,  שושן  עד  קף 
(22/3) תשע"ט.

לאחר חודשים של עבודה סיזיפית מסביב 
לשעון - המשלוח האיכותי יצא לדרך

הצצה מרתקת למערך המעקב וביקורת האיכות של המותג המוביל להלבשה חסידית

חרי בכ :‡מ

בע־ או  חליפה  את  מודדים  "כשאנחנו 
קיטשע איכותי של ברודווי, ונהנים מהנוחות 
מושג  של  שמץ  לנו  אין  המוקפד,  ומהגימור 
איזה תהליך מפרך ומתיש עבר על החליפה, 
או יותר נכון על צוות הבקרה והאיכות שליוו 
את החליפה, לכל אורך המסלול..." אומר ר' 

אריה מנהל הסניף הראשי בירושלים.
כעת כאשר מומחי ההלבשה החסידית 
בשלום  נחתו  "ברודווי"  המוביל  המותג  של 
במהל־ בחו"ל,  ומתיש  ארוך  מסע  לאחר 
הייצור  תהליך  אחר  עיניים  בשבע  עקבו  כו 
לק־ של  המרהיבה  הקולקציה  של  והגימור 
לה־ מתפנים  הם  הקרבה.  החגים  עונת  ראת 
עניק לנו הצצה קטנה ומרתקת למסע הארוך 

של צוות בקרת האיכות של ברודווי.
ומורכבת"  קשה  במשימה  "מדובר 
אומר ראש צוות הבקרה. "כמותג ששם את 
איכות המוצרים בראש סדר העדיפויות, אנ־
חנו חייבים לבצע מעקב רצוף ועקבי על כל 
והגי־ הייצור  שלבי  כל  לאורך  ופריט,  פריט 
מור, אנחנו לא לוקחים שום סיכונים, ציבור 
הלקוחות שלנו סומך עלינו בעיניים עצומות, 
הסחורה  את  לו  מספקים  שאנחנו  ובטוח 

האיכותית והעדכנית ביותר"
"רוב חברות הייצור שמייצרות בחו"ל 
מד־ איכות"  בדיקת  משלחות  מוציאות  אינן 
גיש ר' אריה. "הן סומכות על חברות בחו"ל 
אולם  איכות.  בדיקת  שירותי  שנותנות 
את  לעצמה  להרשות  יכולה  אינה  ברודווי 
של  הידועה  האיכות  שכן,  הזו.  הפריווילגיה 
קטנים  פרטים  על  בהקפדה  הינה  ברודווי 
והן  מקצועית,  בלתי  לעין  מורגשים  ובלתי 

אלו שעושות את ההבדל הגדול. אלו פרטים 
בני־ המצוידים  ברודווי  של  המומחים  שרק 
סיון של מעל 60 שנות ייצור חליפות, יודעים 

לזהות". 
וניטור  המעקב  עבודת  את  שהופך  מה 
האדירות  הכמויות  הוא  למורכבת,  האיכות 
וגובר  ההולך  הביקוש  מייצרת.  שברודווי 
ברודווי,  של  האיכותיים  ההלבשה  למוצרי 
כמות  את  עונה  מידי  להכפיל  אותם  מחייב 
האדיר,  הביקוש  את  לספק  ובכדי  הייצור,  
נאלצים המפעלים בחו"ל לעבוד כמעט מס־
ביב לשעון, ובהתאם לכך, גם צוות הבדיקה 
חייב לעבוד במשמרות יום ולילה במשך חו־

דשים ארוכים.
הענקיים,  הייצור  היקפי  למרות  "אך 
אנחנו לא מתפשרים בשום אופן על כך שכל 
המחמירים  איכות  בדיקת  יעברו  המוצרים 

ביותר על כל פרט ופרט לאורך הליין", אומר 
והביקורת  המעקב  שמשימת  "כך  אריה  ר' 
אך  מאוד  וממושכת  מורכבת  להיות  הופכת 

התוצאה בהחלט מצדיקה את עצמה"
קשה  סיזיפית  עבודה  לאחר  ואכן, 
וממושכת, חזר סוף סוף הצוות מלא סיפוק 
בהצלחה  במשימה  לעמוד  הצלחנו  "ב"ה 
והמעקב.  הבדיקה  צוות  ראש  אומר  רבה" 
הקו־ את  מלראות  גדול  יותר  סיפוק  "אין 
אלפי  את  המאכלסים  הענקיים  נטיינרים 
הזו,  המרשימה  מהקולקציה  הפריטים 
של  לסניפים  בדרכן  האנייה  על  מועמסים 

ברודווי" 
בציפייה  להמתין  אלא  נותר  לא  כעת, 
ולתת  המרהיבה,  הקולקציה  להגעת  דרוכה 
לאלפי הלקוחות הממתינים בהתרגשות לה־
תחדש עם בגד איכותי ומכובד לכבוד החג. 
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הלילה בחצות המוקדים נסגרים
מוסדות צאנז מפתיעים השנה! גם משכורת מכובדת בכל חודש, גם רכב יוקרתי במתנה. והלילה בחצות 

יסגרו כל המוקדים ברחבי הארץ

חרי בכ :‡מ

בימים אלו עומדים אנו לקראת סיום 
הקמפיין הענק של 'הגרלת משכורת לשנה' 
השנים  שכמסורת  צאנז  מוסדות  לטובת 
והפ־ ייחודית,  בהגרלה  ארצי  למיזם  יצאו 
עם אף הגדילו לעשות, ולאור יוקר המחיה 
פלוס  ל'משכורת  הפרס  את  שידרגו  אף 
משכורת  גם  יקבל  המאושר  והזוכה  רכב'! 
חודשית על סך 8,500 ₪ בכל חודש! למשך 

במ־ יוקרתית  ברכב  יזכה  ואף  שלמה,  שנה 
תנה!.

בסי־ מציינים  המוסדות  בהנהלת 
וההתעניינות  ההיענות  את  רב  פוק 
ימים  לפני  שאך  ולמרות  הרחב,  בציבור 
ההגרלה,  בפרסום  לדרך  יצאו  ספורים 
ההג־ מוקד  דרך  המונים  כבר  מצטרפים 

רלה.
לה־ המעוניינים  על  להקל  בכדי 
פריסה  אפשרות  ניתנת  בהגרלה  שתתף 

המחיר  לכך  ובהתאם  תשלומים   12 של 
בלבד!  ש"ח   15 סך  הינה  בודד  לכרטיס 
ומ־ בודד,  כרטיס  רכישת  עבור  לחודש 
לחודש,   ₪  25 הינה  כרטיסים   3 חיר 
לחודש,   ₪  42 הינה  כרטיסים   6 מחיר 
לחו־  ₪  100 הינה  כרטיסים   18 ומחיר 

דש.
הוא  הנה  האחרון,  לרגע  חיכיתם  ואם 
במוקד  עכשיו  ממש  להצטרף  מהרו  הגיע! 

האשראי שמספרו 072-316-9000.

פרקטי ומקורי: 

משלוח מנות ממגוון 
כלי 'חד פעמית' 

לעריכת שולחן החג
לכם  מציעה  פעמית'  'חד 
למשלוחי  ומיוחד  מקורי  רעיון 
מגוון  את  במשלוח  שלבו  המנות: 
הכלים המעוצבים של 'חד פעמית' 
, כך תעניקו משלוח מעוצב ופרק־
טי כאחד, שניתן לערוך בעזרתו את 

שולחן החג באלגנטיות ובנוחות.
לה  שמה  פעמית'  'חד  רשת 
את  ללקוחותיה  להעניק  למטרה 
על  דגש  תוך  האירוח  פתרונות  כל 
מוצרים,  ושפע  אטרקטיבי  מחיר 
בה־ וסגנון.  תקציב  לכל  המתאים 
לקראת  הרשת  נערכה  לכך,  תאם 

וחג  בכלל,  החגים  תקופת 
מבחר  עם  בפרט,  פורים 
סטים  אביזרים,  של  עצום 
והסעדה,  הגשה  כלי  של 
מפיות  כוסות,  סכו"ם, 
שישלימו  ואקסססוריז 
את עריכת שולחן סעודת 
החג וירכיבו עיצוב מרהיב 

ויעיל.  

השפע  כל  את  תמצאו  איפה 
בחנויות  וכן  הרשת,  בסניפי  הזה? 

'עולם האירוח'.
סניפי 'חד פעמית' בירושלים: 
רחוב גבעת שאול 23, גבעת שאול. 
צומת   ,97 הנביא  שמואל  רחוב 

סנהדריה.
האירוח':רח'  'עולם  חניות 
שמואל.  גבעת   ,29 נתניהו  יוני 
תקווה.  פתח   ,65 העצמאות  רחוב 
להתק־ מוזמנים  אתם  שאלה  לכל 

שר:1599-561-777.

̃י ה„רכה פר
מוהר"ר  ונשגב  צדיק  גאון  האי  של  הרביעי  דהילולא  יומא  לרגל 
לוי הכהן רבינוביץ זצוקללה"ה וזיע"א בעל "מעדני השלחן" הופיע 
הקובץ הנכבד "פרקי הדרכה" ללימוד התורה וקיום מצוותיה עפ"י 

הדרכותיו והוראותיו של האי צדיק וקדוש.
וגאוני  מצדיקי  כאחד  בחייו  נודע  זה  ויקירא  רבא  גברא  האי  הן 
שיחרו  ורבים  לו,  יאמר  קדוש  אשר  הגדולה  כנסת  ומשיירי  הדור 
ירושלים  שבתוככי  נייטין"  "בתי  שבשכונת  הצנוע  במעונו  לפתחו 
פטיר־ ולאחר  ה',  בעבודת  והדרכותיו  מעצותיו  ונהנו  ת"ו  עיה"ק 
הדרכותיו  את  אחת  לאכסניה  ויקבצו  טוב  יראנו  מי  אמרו  רבים  תו 
והנהגותיו, וכעת התעוררו מיו"ח הרה"ג המופלגים שיחי' והדפיסו 

חוברת בשם "פרקי הדרכה" תכונה וכשמה כן היא.
חוברת נכבדה זו רבת האיכות מכילה אוצר בלום של פרקי הדרכה 
בעבודת ה' וכל הקורא בהם משתוקק ומתלהב ללימוד התורה וקיום 

מצוותיה בשמחה ובהתלהבות והתעוררות הלב.
צדיק  אותו  של  לדורות  מצואתו  קטעים  הובאו  הקובץ  בסוף  כן 

ממה שציוה לבניו אחריו ושאר המסתופפים בצילו.
בנו  ע"י  וי"ל  נערך  יחזה  ש-די  מחזה  אשר  הזה  הנכבד  החיבור 

הגאון  המובהק  ותלמידו 
דירוש־ משפירי  המופלג 
דוד  יעקב  אלחנן  רבי  לים 
שליט"א  רבינוביץ  הכהן 
אביו  את  לשמש  זכה  אשר 
וללמוד  חייו  בימי  הגדול 
עמו יחד ולסייע לו בעריכת 
ברכותינו  הגדולים.  ספריו 
שימשיך  שליט"א  להגאון 
חיבורים  בעוד  להנאותינו 
ומלאה  ומועילים,  טובים 
הארץ דעה את ה' כמים לים 

מכסים אכי"ר. 
מעדני  במכון  להשיג 
השלחן טל: 050-4129226 

לפרסום חינם במדור אוצר הספרים 
adratkodesh@gmail.com

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן
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רבנן ראשי הישיבות שליט"א הכריזו:

"העם היהודי אומר 'כן' לישיבת אורייתא!"
במעמד נדיר מסוגו התקבצו גדולי ראשי הישיבות שליט"א בארץ הקודש למען הצלת ישיבת 

אורייתא * ראשי הישיבות שליט"א המכירים מקרוב את החיוניות של 'אורייתא' לעולם 
היהודי נרתמו בהכרזת קודש * לקראת ההתרמה הגדולה של 'אורייתא' היום (שלישי) ומחר 

(רביעי) * דתפתח ליבאי לאורייתא

מ‡ י˜וי‡ל יהו„ה ‚נזל

ישיבת 'אורייתא' הפכה מזמן לשם 
דבר בעולם הישיבות, היא מהווה בעצם 
בפז  המסולאים  לבחורים  המשך  ישיבת 
שסיימו את שלוש שנות הלימוד בהיכלי 
הישיבות הגדולות ברחבי ארה"ק וחלק 
כבר  הלימודים  לספסל  מחבריהם  גדול 
הב־ ב'אורייתא'  בישראל.  בתים  הקימו 
חורים מתחילים מחדש את חיי הישיבה, 
מקצועות  בלימוד  ואף  מלאים  בסדרים 
קודש כשהישיבה מהווה חממה רוחנית 
כלולו־ יום  עד  עבורם  ומשמרת  שמורה 

תיהם.
עול  משרב  האחרונים,  בחודשים 
ומ־ ראשי  כתפי  על  המשתרג  החובות 
לצאת  ההחלטה  נפלה  הישיבה,  נהלי 
ידידי  בוגרי,  יפנו  בה  ענק,  בהתרמת 
ותלמידי הישיבה, אל ידידיהם ומכריהם 
מכל רחבי העולם היהודי ויתרימו אותם 
קיומה  להמשך  קודש  שכולה  בתרומה 
של הישיבה. לקראת ההתרמה השגיבה 
נערך במוצאי מנוחה כינוס חירום ברא־
שות רבנן ראשי הישיבות שליט"א שק־
להגיד  היהודי  לעם  אחד  פה  כולם  ראו 

כן לאורייתא!
השמות):  סדר  (לפי  נכחו  במעמד 
ראש  שליט"א  אלתר  שאול  רבי  הגאון 
ישיבת שפת אמת; הגאון רבי משה בר־

סלונים;  ישיבת  ראש  שליט"א  זובסקי 
שליט"א  דירנפלד  אברהם  רבי  הגאון 
אהרן-בעלזא;  ברכת  ישיבת  ראש 
הגאון רבי יוסף הירשלר שליט"א ראש 
ישיבת נזר התלמוד; הגאון רבי מיכאל 
באבוב;  ישיבת  ראש  שליט"א  הלר 
ראש  שליט"א  ווייס  אשר  רבי  הגאון 
רבי  הגאון  תורה;  דרכי  וגאב"ד  ישיבת 
חוג  ישיבת  ראש  שליט"א  ווייס  לייב 
חת"ס; הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א 
אהרן  רבי  הגאון  זוועהיל;  ישיבת  ראש 
מודז'יץ;  ישיבת  ראש  שליט"א  טאוב 
שליט"א  לנציצקי  משה  רבי  הגאון 
רבי  הגאון  אלכסנדר;  ישיבת  ראש 
ישיבת  ראש  שליט"א  מאירזון  יחזקאל 
שערי תורה; הגאון רבי נפתלי נוסבוים 
הגאון  משה;  חיי  ישיבת  ראש  שליט"א 
ראש  שליט"א  מייזליש  צבי  חיים  רבי 
ישיבת סאטמר; הגאון רבי שמואל בני־
מין סופר שליט"א ראש ישיבת ערלוי; 
הגאון רבי ישעיה שלום קאהן שליט"א 
רבי  הגאון  תורה;  אהבת  ישיבת  ראש 
ישיבת  ראש  שליט"א  רבינוביץ  צבי 
רובינפלד  לייבוש  רבי  הגאון  באיאן; 
שליט"א ראש ישיבת ראחמסטריווקא; 
שניאורסון  משה  יוסף  רבי  הגאון 
הגאון  טשעבין.  ישיבת  ראש  שליט"א 
שליט"א  אהרונסון  יהודה  ישראל  רבי 
רבי  הגאון  נחום;  חזון  ישיבת  מראשי 
ישראל וינברג שליט"א מראשי ישיבת 
עמלה של תורה; הגאון רבי דוד סירוטה 
אליהו;  כנסת  ישיבת  מראשי  שליט"א 
הגאון רבי משה פרידמן שליט"א מרא־
רבי  הגאון  נכח  כן  טשכנוב.  ישיבת  שי 

יעקב מאיר שטרן שליט"א.
כאשר  ההיכל  את  מילא  רב  קהל 
מלי־ פרצה  התורה  ושירת  הושלך  הס 

ראשי  של  ההוד  למראה  הנאספים  בות 
התורה  עולם  עמודי  שליט"א,  הישיבות 
שולחן  במעלה  יחדיו  העולים  החסידי, 
התא־ שליט"א  הישיבות  ראשי  הכבוד. 

בהכרתם  זה,  נדיר  בצעד  יחדיו  ספו 
תלמי־ באשר  'אורייתא',  את  האישית 
הלימודים  שנות  את  הממשיכים  דיהם 
ב'אורייתא' וחשו חובה ליטול חלק בכי־
נוס זה, כינוס הקורא את קריאת ההצלה 
נפשות,  שמצילה  הישיבה  הישיבה,  של 

יוצרת חיים.
הישיבות  ראשי  רבנן  דבר  את 
אלתר  שאול  רבי  הגאון  מסר  שליט"א 
אשר  אמת  שפת  ישיבת  ראש  שליט"א 
ותל־ הישיבה  על  שבח  בדברי  האריך 
לא  "ב'אורייתא'  ציין:  היתר  בין  מידיה, 
לומדים תורה כקרדום לחפור בה, בחור 
לומד  הוא  ב'אורייתא'  ולומד  היושב 

תורה לשמה! תורה בטהרתה!"
אף הגאון רבי אשר ווייס שליט"א 
הכ־ תורה  דרכי  ישיבת  וראש  גאב"ד 
אורייתא  ישיבת  חיוניות  על  מילים  ביר 
והחוב הקדוש לעמוד לימינה ולסומכה: 
ות־ הישיבה  של  גדלותה  עצם  "מלבד 
זכו  מהם  ששה  אשר  החשובים  למידיה 
שהיותה  הרי  כולו,  התלמוד  את  לסיים 
ומלו־ מאוחדים  התלמידים  בה  'חבורה' 
נפשות,  להצלת  קרש  מהווה  היא  כדים, 
על  ושומרת  ומאחדת  מלכדת  החבורה 

נפשות התלמידים".

'אורייתא'  של  הרוחני  מנהלה 
הרה"ג ר' דוד שפר שליט"א, קיבל ברוב 
כשהוא  הישיבות  ראשי  פני  את  רגש 
הנ־ הפעולות  על  מליבו  דברים  משיח 
הכ־ המצב  ועל  'אורייתא'  של  צורות 
כולו  היהודי  לעם  הזועק  הנוכחי  לכלי 
לפתוח  אלא  לאורייתא,  לא  להגיד  לא 
את חדרי הלב ולהיות שותפים נאמנים 
עם ישיבת אורייתא על שלל פעולותיה 

הברוכות.
הרה"ג  מסר  לב  מנהמת  דברים 
רבי דוד קאפ שליט"א מראשי הישיבה, 
שהישיבה  השנים  שמונה  את  שתיאר 
השמי־ על  למנצח  לתפארה,  מתנוססת 
מה  לתאר  אפשר  "אי  דבריו:  בין  נית. 
ובחור.  בחור  כל  עבור  עושה  'אורייתא' 
כמה כל אחד מאנשי צוות מוכן לעשות 
ולפעול, להפוך עולמות ממש, עבור כל 
ישיבת  והבוגרים.  מהתלמידים  אחד 
כל  'לא',  אומרת  לא  לעולם  אורייתא 
וגשמית  רוחנית  עזרה  הצריך  תלמיד 
יעשו בשבילו הכל! הכל! וכעת אורייתא 
שלא  כולה  היהודית  מהאומה  מבקשת 

תאמר לה לא!"
ההתרמה  נפתחת  (שלישי)  היום 
היום  מצהרי  החל  שתימשך  הגדולה 
(רביעי).  שלמחרת  הלילה  לחצות  ועד 
אין ספק שהעם היהודי יענה בקול גדול 
ויאמר: כן! לאורייתא, כן תרבה וכן תפ־

רוץ! 

לקראת פורים:

'יקבי כרמל' במהדורה 
חגיגית ומיוחדת  ל'תירוש 

כרמל' המקורי
לקראת תקופת החגים בכלל ופורים 
'תירוש  את  כרמל'  'יקבי  השיקו  בפרט, 
כרמל' הפופולרי במהדורה מיוחדת. כעת, 
'תירוש  הענבים  מיץ  את  לרכוש  תוכלו 
כרמל' בבקבוק נוח במיוחד של 187 מ"ל, 
אידיאלי למשלוחי מנות משמחים ומתו־

קים.
המופק  ענבים  מיץ  הוא  'תירוש' 
תסיסה,  תהליך  עוברים  שאינם  מענבים 
ועל כן לא נוצר בו אלכוהול כמו ביין. מיץ 
מ- 100%  מיוצר  והוא  מפוסטר,  הענבים 
תוס־ או  סוכר,  מים,  תוספת  ללא  ענבים 
פות צבע אחרות, הוא אף לא נעשה מרכז 
נוצר  כך  עצמו.  הטרי  מהפרי  אלא  פרי, 
במיוחד  האהוב  והמיוחד,  המתוק  טעמו 

על ילדים וקהל צעיר.
המשפחה  את  מלווה  כרמל  "יקבי 
החרדית מזה 136 שנה, מיום הקמת היקב 
אסא,  רן  אומר  רוטשילד",  הברון  ע"י 
"מתוך  כרמל',  'יקבי  של  השיווק  מנהל 
לצר־ עמוק  וחיבור  שנים,  רבת  היכרות 
כנים, פתחנו את עונת החגים עם השקת 
המבוקשים,  ליינות  החגיגית  המהדורה 
העונים על צרכי החג ומשדרגים את מש־
לוחי המנות. 'תירוש כרמל' הוא הראשון 
במהדורה המיוחדת לחגים, נמשיך ונעד־

כן על המהדורות הנוספות".
לרכוש  תוכלו  כרמל'  'תירוש  את 
והוא  החרדיות,  השיווק  רשתות  בכל 

בראשות  מהדרין  בד"צ  בכשרות  מתהדר 
הגר"א רובין שליט"א.

לראשונה בישראל:

 PRO מעדן שוקולד
מועשר בחלבון

בפיתוח  ממשיכה  שטראוס  מחלבת 
בחלבון,  המועשרים  המוצרים  קטגוריית 
ומשי־ שנה,  אחר  שנה  הצומחת  קטגוריה 
בישראל:  מסוגו  וראשון  ייחודי  מעדן  קה 
מעדן שוקולד PRO, מפנק (מכיל שוקו־

לד אמיתי) ומועשר בחלבון. 
עם  בשיתוף  פותח  הייחודי  המעדן 
שני ארד, התזונאית של מחלבת שטראוס, 
מכיל 10  והוא  הספורט  בתחום  המתמחה 
מ"ג   276 שומן,   2% לגביע,  חלבון  גרם 

למנה/גביע  קלוריות  ו-130  לגביע,  סידן 
בלבד.

המוצר החדש נולד בעקבות תוצאות 
מחקרים, בהם זיהתה 'שטראוס' כי צרכני 
המעדנים מקפידים על שגרת ספורט זהה 
ליתר האוכלוסייה, מה שהעלה צורך צרכ־
ני למעדן מאוזן ועשיר בחלבון, ההולם את 

שגרת חייהם. 
בראשות  למהדרין  בד"ץ  כשרות: 

הגר"א רובין שליט"א.



יום שלישי כ"ח אדר א' תשע"ט 2805/03/2019

hillel@lehmaaseh.com



29 יום שלישי כ"ח אדר א' תשע"ט 05/03/2019

רובח

זיעיטובמוןררבירוי
יוםומיטריכטר



יום שלישי כ"ח אדר א' תשע"ט 3005/03/2019

רובח

ריונויןפויזממורמוומסע
יוםוירר



31 יום שלישי כ"ח אדר א' תשע"ט 05/03/2019

רובח

מחניוינכמורמרעטניףסיעט



יום שלישי כ"ח אדר א' תשע"ט 3205/03/2019

רובח

1,800

ווייבוררןיבמווועב


