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בתום חילופי אש: חוסל המחבל שביצע את הפיגוע בצומת אריאל

לראשונה מאז הוכרזה השותפות עם לפיד, מפלגתו של בני גנץ מידרדרת 
אל מתחת לקו ה-30 מנדטים • מנגד הליכוד מתחזק ומוביל את גוש הימין 

ליתרון משמעותי מול גוש השמאל-מרכז. נתניהו אף מוביל בשאלת ההתאמה 
לראשות הממשלה בפער גדול מול גנץ

לקוראינו היקרים: דרמה בפרשת הצוללות: 
בימי הפורים - ימים 

חמישי ושישי 
לא יופץ העיתון

הגליון הבא יופיע אי"ה 
ביום א' י"ז אדר

פורים שמח

עד המדינה בתיק 3000 הגיע ללהב 433 וביקש לשנות את הגרסה שמסר בחקירת 
הפרשה. הוא נחקר באזהרה ואמר לחוקרים: "לא העברתי כספי שוחד, זה היה הכול שכר 

יעוץ". בתום החקירה נעצר, אולם כעבור זמן חש ברע ופונה לבית החולים אסף הרופא

לנגוע בשולי הפרוכת, לאחוז בשוליה 
להרימה, להסיטה לעיני קהל ועדה. להציץ 
מתחת למעטה אדרת הפלאים של הרה"ק 

מלעלוב ברנוביץ זי"ע מארחות חייו, מאוויו 
עלי אדמות, נתיבותיו בקודש -  ניקח לעבוד 

את ד' אלוקינו.

שארית יעקב:

ליברמן מודאג: "הקואליציה העתידית תהיה הכי 
חרדית בתולדות ישראל"

המגמה ממשיכה: כחול לבן צונחת לשפל חדש. גוש הימין לשיא חדש

גנור חזר בו מעדותו, נעצר 
ופונה לביה"ח

ישראל וארה"ב השלימו 
בהצלחה סדרת ניסויי 

יירוט של מערכת 
"שרביט הקסמים"

ליומא דהילולא, שיבסר באדר ב'

עמו„ים: 6, 8, 16
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

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

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

על פי דין תורה ועל פי החוק הבינלאומי, אין להעתיק, 
להעביר, לאכסן במאגרי מידע (פיזיים או דיגיטליים) ולא 
בשום אמצעי אחר | אין לעשות שימוש בתוכן הכתבות, 
אסור   | העיתון  של  הגרפיים  בעיצובים  או  בתמונות, 
המעוניין  רווח,  או  מסחר  למטרות  העיתון  את  להעביר 

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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תחזית להיום:

שערים יציגים

 ע„ מעונן בעננו היום: מעונן חל˜י
יוסיפו   הטמפרטורו רב.  ב‚ובה 
 עומהר‚יל לעונה. מ בוהו‚ להיו
 ערו פוניוˆ בו רוחוהˆהריים ינ
 חל˜י מעונן  הלילה:  החוף.  ל‡ורך 
ובפלה  החוף  במיור  מעונן,  ע„ 
 ר‡ו  וה‚בלו נמוכה   עננו ˆפויה 

ע˜ב ‡„ כב„/ערפל

לה  מחר: מעונן חל˜י ,חול ירי„ה̃ 
.בטמפרטורו

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.6060
4.7868 
4.0927
2.5593

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„

הפעילו הח‡י ל 
‡ר„ו‡ן

שנערכה  עיתונאים  עם  בשיחה 

נתניהו  הממשלה  ראש  אמר  לאחרונה 

ישראל  בין  היחסים  מצב  כי  בהומור, 

לטורקיה הפך לטוב יותר מבעבר. 

אותי  מכנה  היה  ארדואן  פעם  "אם 

היטלר כל יומיים, כיום הוא עושה את 

זה רק אחת לשבועיים", אמר נתניהו. 

לטורקיה,  ישראל  בין  המצב  אולם 

הקרובות  מידידותיה  אחת  שהייתה 

שנים  לפני  במרחב  ישראל  של  ביותר 

לא מעטות, כלל אינו מעלה חיוך. 

משותפים  צבאיים  ממפגשים 

הצבאות,  שתי  של  קבועים  ואימונים 

למדינה  ארדואן  שתחת  טורקיה  הפכה 

בי־ משתמשת  שכעת  במיוחד,  עוינת 

כולות הישראליות שנמצאות ברשותה, 

במיוחד  מתקדמים  מל"טים  וכוללות 

בין  הזוהר  בתקופת  לטורקיה  שנמכרו 

מטוסים  באמצעותם  ובונה  המדינות, 

נל־ היא  עמה  מתוצרתה  מאויישים  לא 

בכור־  - הישראליים  באינטרסים  חמת 

דים שבסוריה.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

כל הפוט י„ – נונים לו  
שההארה  האריז"ל,  בכתבי  מובא 

אינה  בפורים  שנה  בכל  שיש  הגדולה 

בכל השנה וגם לא בשבתות ובחגים.

בכל  ונעשים  נזכרים  האלו  הימים 

עת  מתעוררת  ואז  מחדש,  ושנה  שנה 

רצון גדולה עד מאוד, וכפי שנאמר במ־

דרש: "בן קיש" – הקיש על שערי רח־

מים ונפתחו לו. בכל שנה ושנה נפתחים 

יכול  אחד  כל  הרחמים,  שערי  מחדש 

לבוא לפני המלך ולבקש על נפשו, ועל 

לו  נותנים  יד  הפושט  כל  כי  נאמר,  כך 

את שאלתו ואת בקשתו.

יעזרנו ד' שנדע לנצל כראוי את ימי 

הפורים, ושנדע מה לבקש מאיתו יתב־

רך, שיהיו משאלות לבנו לטובה.

בברכת פורים שמח!

// בתום חילופי אש: חוסל המחבל „בר המערכ
שביצע את הפיגוע בצומת אריאל

לאחר סריקות נרחבות, מעצרים ופעילות שוטפת לאורך הימים האחרונים, חוסל 
הלילה המחבל עמר אמין אבו לילא, בן 19, מהכפר זאויה, שביצע את הפיגוע 
באזור אריאל בו נהרגו סמ"ר גל קיידאן מבאר שבע והרב אחיעד אטינגר מעלי

מ‡: יוני טיין     
המצוד  לפרסום:  הותר 
אחר המחבל שביצע את הפיגוע 
בצומת אריאל ובצומת גיתי הס־
הכללי  הביטחון  שירות   - תיים 
הימ"מ  לוחמי  את  הלילה  הוביל 
לו־ היחידה   - הגבול  משמר  של 
חמה בטרור של משטרת ישראל 
למקום מחבואו של המחבל עמר 
אבו לילא שנהרג הערב בחילופי 

אש.
נה־ בו  הקשה  הפיגוע  מאז 
רגו סמ"ר גיא קיידאן והרב אחי־
הימ"מ,  לוחמי  פעלו  אטינגר  עד 
בהכוונת  ומג"ב  צה"ל  כוחות 
לאיתור  הכללי  הביטחון  שירות 

המחבל.
הס־ בו  המבנה  כיתור  בזמן 
המפגע  פתח  עבוין,  בכפר  תתר 
ונהרג  הימ"מ  כוח  לעבר  באש 
נפג־ אין  האש.   חילופי  במהלך 

עים לכוחות. 
שב״כ  של  הערב  הפעילות 
היא  וצה"ל  ישראל  משטרת   ,
ומב־ מודיעיני  מאמץ  של  שיאו 

הפיגוע,  לאחר  מיד  שהחל  צעי 
מודי־ יכולות  הופעלו  במהלכו 
וטכנולוגיות  מבצעיות  עיניות, 
של  לאיתורו  הביאו  אשר  שונות 
המפגע הערב במבנה בו הסתתר 

בכפר עבוין.
הרב  של  אלמנתו  תמר, 
מסרה  הי"ד,  אטינגר  אחיעד 
בתום חיסול המחבל עומאר אבו 
לילה בכפר עבוין: "מודים לצה"ל 
המ־ חיסול  על  הבטחון  וכוחות 
מממשלת  מצפים  הארור.  חבל 
הטרור  למיגור  להילחם  ישראל 

ולגרש את משפחתו".
מסרה  יהודית  עוצמה 

"אנו  המחבל:  לחיסול  בתגובה 
המחבל  של  חיסולו  על  מברכים 
אחיעד  הרב  את  שרצח  הנתעב 
קיידאן  גל  סמ"ר  ואת  אטינגר 
הי"ד, אך יחד עם זאת שוב היינו 
כוחות  של  ידיהם  לכבילת  עדים 
בכח  צורך  כל  היה  לא  הבטחון: 
אל  ממושך  ירי  שינהל  מיוחד 
שמיקום  וברגע  המחבל,  מול 
צריכה  לכוחות  נודע  המחבל 
טיל  לירי  הוראה  להינתן  הייתה 
לחיסול  לדאוג  ובכך  הבית,  על 
את  לסכן  מבלי  בוודאות  המחבל 

הכוחות".

https://shaharit.com/
mailto:office@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%94.jpg
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הפקת לקחים בעקבות הפיגוע:

 שופרו חלק מעמדות הלוחמים בזירות הפיגועים
 חלק מעמדות השמירה הוגבהו על מנת להקטין אפשרות לתקיפה מטווח קצר 

מ‡: מ. יו„
בצה"ל  לקחים  מהפקת  כחלק 
לאחר הפיגוע בשומרון, שופרו שלשום 
חלק מעמדות הלוחמים בגזרת איו"ש, 
בהן גם עמדות שסמוכות לזירות בכי־
כר אריאל ובצומת גיתי אבישר. אמנם 

בע־ אך  מחדש,  מוגנו  העמדות  כל  לא 
קבות הפיגוע ולנוכח חשש של מערכת 
הוחלט  בגזרה,  מהתחממות  הביטחון 
ולבצע  הקיימות  העמדות  את  לבחון 
בהן שינויים שיבטיחו הגנה טובה יותר 

על הלוחמים.

הש־ בעמדות  מהשינויים  כחלק 
הולכי  גובה  מעל  חלקן  הוגבהו  מירה, 
הלוחמים  בין  להפריד  המטרה:  הרגל. 
לצעוד  שעלול  פוטנציאלי  מחבל  לבין 
עמדות  קצר.  מטווח  ולתקוף  לידם 
כאמור  עברו  ואחרות  הוזזו,  נוספות 

שיפור מיגון.
בגבעת  הירי  פיגוע  לאחר  גם 
אסף שארע בתחילת החורף ובו נרצחו 
לה־ הביטחון  במערכת  הוחלט  שניים, 
המו־ המיגון  אמצעי  פריסת  את  גדיל 
הוצבו  נוספות  בטונדות  בשטח.  צבים 

בכבישי  האוטובוס  מתחנות  בחלק 
יהודה ושומרון הבין-עירוניים, וכוחות 
בכבישים  נוכחות  יותר  הפגינו  צה"ל 
ובצמתים, בעיקר באזור רמאללה. בסך 
מבטון  מיגון  פרטי  כ-120  הוצבו  הכל 

בכ-20 מוקדים ביהודה ושומרון.

אש־ שאירעה  נוספת  בתקרית 
ניסה  בחברון,  המכפלה  במערת  תקד 
מת־ חיילים.  לדרוס  פלסטיני  מחבל 
בטונדות  הצבת  כי  עלה  האירוע  חקיר 
בעמדה מנעה, ככל הנראה, פגיעה פי־

זית בכוח והצילה את חייו.

בעקבות ההצתה בכלא רמון:

 מנהיגי 
החמאס 

הועברו לכלא 
אחר 

אסירי ארגון הטרור הציתו תאים 
בכלא רימון, במחאה על הצבת 

מכשירי שיבוש לטלפונים סלולריים 
◆ מאה אסירים נוספים פוזרו בין 
אגפי הכלא ובבתי סוהר אחרים

מ‡: מ. יו„ 
הצתת  בעקבות 
שני  ביום  התאים 
רמון  בכלא  האחרון 
חמאס,  אסירי  ידי  על 
הועברו  מנהיגיהם 
אחרים,  כלא  לבתי 
ואסירים נוספים פוזרו 

בין אגפי הכלא.
בתי  שירות 
את  העביר  הסוהר 
החמאס,  אסירי  מנהיג 
ואת  ערמאן,  מוחמד 
מעאד'  ההנהגה,  חבר 
רמון  מכלא  בלאל, 
בבתי  הפרדה  לאגפי 
בנוסף,  אחרים.  כלא 
אסירים  למאה  מעל 
לארגון  המשתייכים 
החמאס פוזרו באגפים 
ובבתי  בכלא  אחרים 

סוהר אחרים.
אסירי  כאמור, 
חמאס הציתו ביום שני 
תאים  ב-14  מזרונים 
באגף שבו הם כלואים. 

על  כובתה  השריפה 
ועל  הכלא  סגל  ידי 
ידי צוותי הכיבוי שהיו 
נפג־ היו  ולא  בכוננות, 

עים באירוע.
השריפה  אחרי 
לביטחון  השר  כתב 
ארדן:  גלעד  פנים 
היום הופעלו גם בבית 
חס־ "רמון"  הסוהר 

מה  סלולריים,  מים 
חן  מוצא  לא  שכנראה 
בעיניי מחבלי החמאס 
מז־ בו  שהציתו  בכלא 

רונים.
הוסיף,  השר 
נירתע  לא  "אנחנו 
והפעילות נגד הברחת 
ונגד  ניידים  טלפונים 
המח־ של  סדר  הפרות 
תי־ הכלא  בבתי  בלים 
לפעול  חייבים  משך! 
למני־ העוצמה  במלוא 

עת הכוונת טרור מתוך 
בתי הכלא שלנו".
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ארה"ב ואוקראינה לקראת 
עסקה למכירת מערכות נ"מ 

אמריקניות לאוקראינה
בימים אלו מציינים חמש שנים להשתלטות הרוסית על חצי האי קרים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ואוקראינה  ארה"ב 
האחרונה  בתקופה  מקיימות 
אפשרית  עסקה  לקראת  מגעים 
נ"מ  מערכות  מכירת  שתכלול 
האוקראינים.  לידי  אמריקניות 
המ־ מחלקת  של  המיוחד  הנציג 

לאוקראינה  האמריקנית  דינה 
הממשל  כי  הודיע  ווקר,  קורט 
העניין  את  שוקל  האמריקני 
האמורה  העסקה  וכי  בחיוב, 
מערכות  אספקת  לכלול  עשויה 
אחרות  ומערכות  אווירית  הגנה 
הצבא  לידי  חופים  על  להגנה 

האוקראיני.
המהלך האמריקני המתוכנן 
וסיפוק  ברוסיה,  רב  זעם  מעורר 
כעת  שמציינת  באוקראינה,  רב 
הרוסית  להשתלטות  שנים  חמש 

על חצי האי קרים. 

משרד העבודה: "נסגור אתרי 
בנייה מסוכנים בחריש ללא 

הגבלת זמן"
 בעקבות מותו של פועל בניין שלישי מתחילת השבוע בתאונת עבודה, שלח 
משרד העבודה תגבורת של מפקחי בטיחות למועצת חריש ◆ שר העבודה 

והרווחה: "ההאשמה הבלעדית היא של הקבלנים"

מ‡: מ. יו„ 
פועל  של  מותו  בעקבות 
השבוע  מתחילת  שלישי  בניין 
שלח  עבודה,  בתאונת  בחריש 
תג־ והרווחה  העבודה  משרד 
שי־ בטיחות  מפקחי  של  בורת 
במועצה.  הבנייה  באתרי  סיירו 
המפקחים יוכלו לסגור כל אתר 
בטיחותיים  ליקויים  עם  מסוכן 

ללא הגבלת זמן.
והרווחה  העבודה  שר 
הב־ "ההאשמה  אמר:  כץ  חיים 
באת־ הקטל  להמשך  לעדית 
הקבלנים.  של  היא  הבנייה  רי 
שהשק־ המאמצים  כל  לאחר 
החסרה  ההרתעה  ליצירת  ענו 
צי־ הבנייה,  בענף  שנים  במשך 
פיתי ששנת 2019 תראה שינוי 
ונחריף  נמשיך  מובהק.  מגמה 
כואב  שהכי  איפה  צעדינו  את 
שהם  עד  בכיס,   - לקבלנים 

ההקפדה  חשיבות  את  יפנימו 
ויקבלו  הבטיחות  תקנות  על 
אני  העובדים.  לשלום  אחריות 
למשפחות  תנחומים  שולח 

ההרוגים".
למתם  נפלו  ראשון  ביום 
הש־ מהקומה  בניין  פועלי  שני 

בחריש.  אחר  באתר  ביעית 
בזי־ נקבע  מהם  אחד  של  מותו 
נקבע  שעות  כמה  ולאחר  רה, 
מותו של העובד השני. המשט־
המק־ נסיבות  בודקת  עדיין  רה 
רה. שני ההרוגים הם אמין בסול 

ודאמן טאטור מהכפר ריינה.

נהג נתפס עם דלת פתוחה בזמן 
שהוביל ספסל ברכבו

נהג נתפס על ידי המשטרה מוביל ספסל בכביש 4, כאשר הספסל בולט מחוץ 
לרכב ודלת הרכב האחורית פתוחה לרווחה ◆ קיבל דו"ח והמשיך בנסיעתו 

בצורה תקינה 

מ‡: מ. יו„ 
הרכוב  התנועה  אגף  שוטר 
יומיים  לפני  הבחין  אופנוע  על 
כביש  על  אכיפה  פעילות  בעת 
ברכב  ברק,  בני  למחלף  סמוך   4
כשהדלת  הכביש  על  הנע  פרטי 
ומתוך  לרווחה  פתוחה  האחורית 

הרכב בולט חפץ גדול.
הסיכון  את  שזיהה  השוטר 
שנעו  האופנועים  ורוכבי  לנהגים 
מיד  לנהג  סימן  לרכב,  במקביל 

לעצור בצד הדרך.
הנהג,  כי  נמצא  בבירור 
תושב תל אביב העושה את דרכו 
ארוך  ספסל  הוביל  ברק,  לבני 
שהונח על המושב האחורי וחלקו 
בולט מן הרכב ולכן לא ניתן לס־
גור את הדלת. הנהג טען כי פחד 
לשים את הספסל על הגג, והשו־
העבירה  מהות  את  לו  הסביר  טר 

בהובלת  הכרוכה  הסכנה  ואת 
מטען באופן הזה.

בגין  דו"ח  נרשם  הנהג  נגד 
המ־ והוא  זהירות,  בחוסר  נהיגה 

שיך לדרכו לאחר שהשוטר ווידא 
שהמטען יובל באופן חוקי.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

ינון בן י‡יר, מנחם מנ„ל בן „ינה, ‡לכס 
בן ‚לינה, חוה מלכה ב נחמה ברכה

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

http://bit.ly/2TejoJj-lainyan
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ראש ממשלת בריטניה לא 
תוכל להעלות להצבעה נוספת 

את חוק ה'ברקזיט'
מיי תכננה להעלות את ההצעה בפעם השלישית ◆ המחוקקים הביעו התנגדות 

בפעמיים הקודמות לתוכניתה של מיי לפרישה בריטית מהאיחוד האירופי

מ‡ ‡ברהם ויסמן 
מה־ כישלונות  שני  אחרי 
ממשלת  ראש  במיוחד,  דהדים 
לש־ תיאלץ  מיי  תרזה  בריטניה 
נות את החוק להיפרדות בריטית 
שהיא  כדי  האירופי  מהאיחוד 
נוספת,  להצבעה  להעלותו  תוכל 
מדווחים  כך  במספר.  שלישית 

כלי תקשורת בבריטניה. 
ברי־ ממשלת  ראש  כזכור, 

להעלות  פעמיים  ניסתה  טניה 
בריטית  להיפרדות  תכניתה  את 
לז־ בתקווה  האירופי,  מהאיחוד 
הבריטי,  הפרלמנט  לתמיכת  כות 
סוף  סוף  לסלול  עשוי  שהיה  מה 
החוצה  בריטניה  של  דרכה  את 
תכ־ אולם  האירופי.  מהאיחוד 
מתוך  הן  למתנגדים  זכתה  ניתה 
האופוזי־ ממפלגת  והן  מפלגתה 
בע־ קורבין.  ג'רמי  בראשות  ציה 

קבות כך תכננה מיי להעלות את 
החוק להצבעה נוספת בתקווה כי 
תמיכ־ את  יקבל  הוא  הזו  בפעם 
אולם  הבית.  חברי  רוב  של  תם 
הפרלמנט  יו"ר  ששיגר  בהודעה 
הבריטי הוא הבהיר למיי וצוותה, 
כי אותו החוק אינו יכול להעלות 
בפע־ שנדחה  לאחר  נוספת  פעם 

מיים הראשונות.

דיווח: צומצמו סמכויותיו של 
יורש העצר הסעודי 

יורש העצר הסעודי נמצא כעת תחת פיקוח של אחד מיועציו הקרובים של 
המלך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לאחר  ספורים  חודשים 
העי־ פרשיית  של  התפוצצותה 
את  שהסעירה  חאשוקג'י,  תונאי 
הש־ צמרת  את  וחשפה  העולם 
בינלאומי  ללחץ  הסעודי  לטון 
הב־ הגרדיאן  עיתון  מדווח  כבד, 

ריטי על מתחים בצמרת השלטון 
של  במעמדו  פגיעה  ועל  הסעודי 
סלמאן.  בן  מוחמד  העצר  יורש 
של  להירצחו  כאחראי  מוגדר  זה 
בקו־ שנרצח  הסעודי,  העיתונאי 
באיסטנבול  הסעודית  נסוליה 

שבטורקיה.

הב־ בעיתון  הדיווח  לפי 
ליורש  המלך  בין  היחסים  ריטי, 
מאז  התדרדרו  הסעודי  העצר 
שכעת  עד-כדי-כך  האירוע, 
תחת  לעמוד  נאלץ  העצר  יורש 
של  הקרוב  יועצו  של  פיקוחו 

המלך, מוסעד אל-אייבאן.

בית המשפט העליון בספרד 
יבדוק את חוקיות חרם על 

מוצרים ישראליים
ראשי העיירה הצטרפו לתנועת החרם נגד ישראל והחרימו מוצרים המיוצרים 

בישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שבספרד  חיחון  העיירה 
חודשים  מספר  לפני  הצטרפה 
ישראל,  נגד  החרם  לתנועת 
החר־ על  והודיעה  בי-די-אס, 
על  וכן  ישראליים,  מוצרים  מת 

וחברות  אישים  של  החרמתם 
בישראל.  ופועלות  המסייעות 
תביעה  הוגשה  כך,  בעקבות 
לבית המשפט העליון של ספרד 
שנלחם  אקו"ם  ארגון  ידי  על 
וישראליים  יהודים  באפליית 

לפסול  תקווה  מתוך  בספרד, 
מעיירות  ולמנוע  ההחלטה  את 
ספרד  ברחבי  נוספות  מקומיות 
של  בעקבותיה  ללכת  והעולם 

חיחון. 

קהילת יהודי פיטסבורג תרמה כספים 
לקהילה המוסלמית בניו זילנד 

קודם לכן תרמו ארגונים מוסלמים למשפחות הרוגי הטבח בפיטסבורג

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בפיטס־ היהודית  הקהילה 
בורג, שרק לאחרונה ספגה אירוע 
טרור רצחני בבית כנסת בו נרצ־
בימים  התגייסה  יהודים,   11 חו 
ראשי  לידי  והעבירה  האחרונים 

זילנד  בניו  המוסלמית  הקהילה 
במטרה   200,000$ בסך  תרומה 
לאחר  הקהילה  בשיקום  לסייע 
חייהם  את  שגבה  הקטלני  הטבח 

של 50 בני אדם. 
התרומה של אנשי הקהילה 
לצעד  בתגובה  ,נעשית  היהודית 

המוס־ הקהילה  שביצעה  דומה 
הטבח  לאחר  האמריקנית  למית 
אז  בפיטסבורג.  הכנסת  בבית 
סכו־ מוסלמים  ארגונים  העבירו 
מי כסף גדולים למשפחות הרוגי 

הטבח.

 מלכו פורים? מ˜הל

יבה עם ר' מון ניימן 

לו 'לחיים'! הלהיט 

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/03%20%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.mp3
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=414A78443549372B374672464B3342347436653838673D3D
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ישראל וארה"ב השלימו בהצלחה סדרת ניסויי יירוט של מערכת "שרביט הקסמים"
 משרד הביטחון השלים את סדרת הניסויים בגרסה המתקדמת של המערכת, בשיתוף פעולה עם הסוכנות האמריקנית להגנה מפני טילים ◆ נתניהו: "ישראל 

ממשיכה להיות פורצת דרך עולמית בפיתוח מערכות יירוט"

מ‡: מ. יו„
מנהלת "חומה" במפא"ת (המנהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית 
להגנה  האמריקנית  הסוכנות  עם  יחד  הביטחון,  משרד  של  טכנולוגית) 
מפני טילים (MDA), השלימו אתמול בהצלחה סדרת ניסויי יירוט של 

מערכת הנשק "שרביט קסמים" ("קלע דוד").
בדרום  ניסויים  בשדה  רפאל  חברת  בהובלת  שבוצעו  בניסויים, 
בגרסת  קסמים",  "שרביט  מערכת  של  מתקדמות  יכולות  נבחנו  הארץ, 

איומים  מדמים  אשר  תרחישים,  במספר  נבחנו  בתהליך  חדשה.  פיתוח 
עתידיים, שעימם עשויה המערכת להתמודד בזמן עימות.

ראש הממשלה ושר הביטחון, בנימין נתניהו אמר: "אני מברך על 
שמתווספת  קסמים",  "שרביט  מערכת  של  המוצלחת  הניסויים  סדרת 
לניסוי המוצלח שהשלמנו לאחרונה במערכת "חץ 3". ישראל ממשיכה 
אני  טילים.  מפני  הגנה  מערכות  בפיתוח  עולמית  דרך  פורצת  להיות 
מבקש להביע הערכה מיוחדת לבת בריתנו ושותפתנו ארה"ב, בקידום 

פרויקט ביטחוני חשוב זה".
בחודש יולי האחרון נעשה שימוש מבצעי ראשון ולא מוצלח במ־
שני  ישראל  לעבר  ששוגרו  אחרי  הופעלה  המערכת  דוד".  ערכת "קלע 

טילים מסוריה מסוג SS-21, אך היירוט לא צלח. 
האמריקני   MDA-ה נציגי  כאמור,  השתתפו,  הניסויים  בסדרת 
לפיתוח  הראשי  הקבלן  הנשק:  מערכת  בפיתוח  המעורבות  והתעשיות 
מערכת "שרביט קסמים" הינה חברת רפאל אשר פועלת בשיתוף חברת  

שיפור ניכר במצב החייל שנפצע בפיגוע 
בצומת אריאל

 החייל מאושפז עדיין ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים, אך נמצא בהכרה מלאה ונושם בכוחות עצמו ◆ מצבו 
מוגדר בינוני-קשה ללא סכנת חיים

מ‡: מ. יו„ 
בית חולים בילינסון דיווח אמש על שיפור 
ניכר במצבו של החייל אלכס דובורסקי, שנפצע 

ביום ראשון בפיגוע הירי בסמוך לאריאל.
לטיפול  ביחידה  עדיין  מאושפז  החייל 
מלאה,  בהכרה  נמצא  אך  החולים,  בבית  נמרץ 
מצבו  הצוות.  עם  ומדבר  עצמו  בכוחות  נושם 
עדיין מוגדר כבינוני-קשה, אולם הוא יצא מס־

כנת חיים מיידית. דובורסקי, בן 19, תושב נצרת 
עילית עלה לפני שש שנים עם אמו לישראל.

בפיגוע המשולב בשומרון רץ המחבל עו־
מאר אבו ליילא לכיוון טרמפיאדה אותה אבטח 
כוח תותחנים, ודקר את סמ"ר גל קיידאן הי"ד. 

לאחר מכן חטף לו את הנשק וירה בו.
הסמו־ הכיכר  לעבר  בריצה  פתח  המחבל 
מפקד  בו  ירה  הכביש  של  השני  כשמצידו  כה, 

הוא  ההערכות  פי  ועל  במקום,  שנמצא  הכוח 
פצע אותו בכתף. בכיכר המחבל ירה בדבורסקי 
ובאזרח שנהג ברכבו, הרב אחיעד אטינגר הי"ד, 
אטינגר  עלי.  מהיישוב  ילדים  ל-12  ואב   47 בן 
שפצע קשה ומת לאחר יום מפצעיו בבית החו־
לים. אתמול הוא הובא למנוחות בפתח תקווה.

 

לקראת פורים: סגר כללי 
על אזור יהודה ושומרון

 החל מהיום הוטל סגר כללי על אזור יהודה ושומרון 
וייסגרו המעברים ברצועת עזה ◆ הסגר יימשך עד 

למוצ"ש בחצות הלילה

מ‡: מ. יו„
חג  לקראת 
סגר  הוטל  הפורים, 
יהודה  אזור  על  כללי 
וייסגרו  ושומרון 
ברצועת  המעברים 
להער־ בהתאם  עזה. 
הביטחו־ המצב  כת 
הדרג  ולאישור  נית 
החל  הסגר  המדיני, 
שבין  הלילה  בחצות 

שלישי לרביעי.
המעב־ פתיחת 
לשעות  בהתאם  רים 
בשגרה  הפתיחה 
עתי־ הסגר  והסרת 
דות להתבצע בחצות 

שבת  שבין  הלילה 
בהתאם  לראשון, 

להערכת המצב.
הסגר  במהלך 
במ־ רק  מעבר  יותר 
הומניטריים,  קרים 

רפואיים וחריגים, כל 
לאישור  בכפוף  זאת 
פעולות  מתאם 
בשטחים,  הממשלה 
רו־ אבו  כמיל  אלוף 

קון.

סקר בארה"ב: 

הדמוקרטים 
מעונינים בביידן 
כמועמד המפלגה 

הדמוקרטית
המועמד השני ברשימה הוא ברני סנדרס ◆ 
לאחר מכן מגיע בטו אורורק שהתמודד על 

מקום בסנאט של טקסס

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ג'ו  לשעבר,  הנשיא  סגן 
ביידן, ששימש כסגנו של ברק 
פופול־ לדמות  והיה  אובמה 
מצביעי  בקרב  במיוחד  רית 
האמ־ הדמוקרטית  המפלגה 
הת־ לקראת  נערך  ריקנית, 
דונלד  מול  אפשרית  מודדות 
שייערכו  בבחירות  טראמפ 
התפ־ אתמול   .2020 בשנת 
את  שחושף  נרחב  סקר  רסם 
עמדתם של מצביעי המפלגה 
שלושת  לגבי  הדמוקרטית 

הבו־ הדמוקרטים  המועמדים 
כה  עד  שהכריזו  ביותר  לטים 
הסקר,  לפי  מועמדותם.  על 
בפער משמעותי  מוביל  ביידן 
המשמעו־ יריביו  שני  פני  על 
עולה  מהסקר  במרוץ.  תיים 
של  לתמיכתם  זוכה  ביידן  כי 
אחריו  מהדמוקרטים.   35%
 27% עם  סנדרס  ברני  מגיע 
המועמד  ניצב  מכן  ולאחר 
שהפסיד  אורורק  בטו  החדש 
לטד קרוז הרפובליקני במרוץ 
 8% עם  טקסס,  של  לסנאט 

תמיכה.

mailto:msh5380380@gmail.com
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ארה"ב: מדוע פקידי בנק 
הזמינו משטרה לזקן בן 92 ?

מדוע הזעיקו פקידי בנק בארה"ב את המשטרה בגלל זקן בן 92? סיפור נוגע 
ללב

מ‡: יר‡ל לבי‡
ג'וסט  רוברט  כשהשוטר 
אמריקה'  'בנק  של  לסניף  הוזעק 
עיניו  למראה  האמין  לא  הוא 
 - כבן 92  זקן  לעצור  כשהתבקש 
בתקיפה  האשימו  הבנק  שפקידי 

מילולית.
הזקן  כאשר  החל  הכל 
האומלל ביקש למשוך את קצבתו 
החודשית מחשבון הבנק שלו, אך 
להס־ נאות  לא  מהפקידים  איש 
זאת  לעשות  יוכל  לא  כי  לו  ביר 
עד אשר יחדש את תעודת הזהות 

שלו, שתוקפה פג.
מעמדה  הועבר  כשהזקן 

 - הסברים  לקבל  מבלי  לעמדה 
שהדבר  אלא  ובצדק.  כעס,  הוא 
המדורה,  אל  גחלים  הוסיף  רק 
הבנק  מנהל  החליט  שלבסוף  עד 
למקום.  השוטרים  את  להזעיק 
"אני לא מבין איך במדינה מתוק־
נת קורה דבר כזה", אמר השוטר 
באותו  לפעול  שהחליט   - הטוב 
רגע, ולקח את הזקן יד ביד למש־
רד הפנים האמריקני כדי להנפיק 

תעודת זהות חדשה.
לתעודת  זכה  שהזקן  לאחר 
אותו  הסיע  השוטר  חדשה,  זהות 
למ־ שיוכל  כדי  הבנק  אל  בחזרה 

שוך את קצבתו.
במעמד  שנכחו  אנשים 

את  לפרסם  החליטו  והתרגשו, 
הדבר עד שתמונת השוטר שאוחז 
בידו את הזקן ומלווה אותו לסי־
מקום  בכל  התפרסמה   - דוריו 

אפשרי.
סבא?  אין  מאיתנו  "למי 
שמ־ לראות  רוצה  הייתי  ככה 
אמרה  שלי",  לסבא  תייחסים 

תגובה אחת.
"מה שהסבא הזה רצה בסך 
העצמאות  על  לשמור  זה  הכל 
הטוב  לשוטר  הכבוד  כל  שלו. 
בצורה  שלו  בסידורים  לו  שעזר 
הכי מכובדת שיש", אמרה תגובה 

נוספת.

גרמניה: שישה שוטרים הושעו 
בשל האשמות באנטישמיות

הם הפיצו תכנים אנטישמיים בטלפונים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
הושעו  בבוואריה   – מינכן 
שישה שוטרים מהשירות, מכיוון 
שעל פי המשוער הם הפיצו תכ־
צ‘אט,  בקבוצת  אנטישמיים  נים 

באמצעות טלפון נייד.
במינכן  המדינה  פרקליטות 
תכ־ איזה  בוחנת  שהיא  הודיעה, 
נים הינם רלוונטיים מבחינת המ־

נגדם  להגיש  בכדי  הפלילי  שפט 
כתבי אישום ולהעמידם לדין.

נערכות  המשטרה,  פי  על 
נגד  חקירות  הפנימי  במישור  גם 
זאת,  פי  על  שלהם.  העובדים 
וידיאו,  סרטוני  בשני  מדובר 
שהינם  ייתכן  אשר  תכנים  בעלי 
על  הכיל  לכך,  פרט  אנטישמיים. 
של  הצילומים  ארכיון  הטענה  פי 

טלפון נייד אחד תמונה של מרי־
חת כתובות עם צלב קרס.

משטרת  של  ליבה  תשומת 
באמצעות  בזאת,  הוסבה  מינכן 
נוס־ עבירות  בעניין  חקירות 
בחילופי  שנעשו,  פליליות  פות 
אותם  בין  החשודים  הצ‘אטים 

השוטרים.

בכירה אמריקנית: "תכנית 
הטילים האיראנית פוגעת 

במזרח התיכון"
מ‡: מ. יו„ 

שתוכנית  טוענת  ארה"ב 
במ־ פוגעת  האיראנית  הטילים 
אמריקנית  בכירה  התיכון.  זרח 
שא־ האו"ם  מועצת  את  הזהירה 
רצות הברית תגיב בתקיפות לכל 
ניסיון חימוש בטילים בליסטיים.
אמ־ בכירה  פובלט,  ילם 

שתוכנית  אתמול  אמרה  ריקנית, 
את  מערערת  איראן  של  הטילים 
היציבות במזרח התיכון ומגבירה 
אזו־ חימוש  ל"מרוץ  הסיכון  את 

רי".
המ־ מזכיר  עוזרת  פובלט, 
למו־ אמרה  נשק,  לבקרת  דינה 
תגיב  ש"וושינגטון  האו"ם  עצת 

אזורית  להתפשטות  בתוקפנות 
והעברת  בליסטיים  טילים  של 

נשק בלתי חוקית".
המדינות  "בכל  דחקה  היא 
החלטות  את  לאכוף  האחראיות" 
מועצת הביטחון של האו"ם, המ־
העברת הטכנולוגיות  את  גבילות 

הקשורות לטילים איראניים.

יריד פורים בת"ת 'אור החינוך' 
תלמוד התורה 'אור החינוך' 
באלעד, קיים יריד פורים מושקע 
תלמידי  השתתפו  בו  וססגוני, 
אותם  'שטרות'  באמצעות  הת"ת 
'רכשו' במהלך חודש אדר, כאות 
ופרס על הצלחה באתגר לימודי, 
התנהגותית  התמודדות  על  או 
חודש  לאחר  בהצלחה.  שעברה 
ימים, בו עמל הצוות החינוכי על 
מתגמלות  וחינוך  לימוד  תכניות 
ב'שלל'  התלמידים  זכו  לילדים, 
המושקע  ביריד  פדו  אותו  רב, 

שהוקם בת"ת. 
קושטו  הלימוד  כיתות 
מהנים,  פעילויות  לחדרי  והפכו 

מתנפחים  ומתקנים  טרמפולינות 
עשי־ מזון  דוכני  בחצר,  הוצבו 
רים המתינו לילדים ושירי פורים 
התלמי־ להנאת  ברקע,  הופעלו 

דים, שלוו ע"י החונכות הקבועות 
שלהם.

משתייך  החינוך'  'אור  ת"ת 
הענפה  החינוך  מוסדות  לרשת 
ומ־ מקדם  והוא  חינוך',  'ארחות 
לימודית-חינוכית  מסגרת  עניק 
והכוונה  לסיוע  הזקוקים  לילדים 
לימוד  בשיטת  החומר,  בהבנת 

ייחודית ופרטנית.
החי־ 'אור  התורה  "תלמוד 
אותנו  להפתיע  מפסיק  לא  נוך' 

הרב  בסיפוק  אומר  כמייסדים" 
'ארחות  רשת  מנכ"ל  שטיין, 
השנה,  רק  נפתח  "הוא  חינוך', 
המשפחתית  לאווירה  והודות 
העיניים,  בגובה  החינוך  ולאיכות 
כבביתם  תלמידיו  בו  מרגישים 

השני".
החינוך'  'אור  מהנהלת 
תלמוד  הוא  החינוך  "אור  נמסר: 
הפ־ ללא  המתחדש  חדש  תורה 
אחר  העת  כל  תרים  אנו  סקה. 
על  ומגוונים,  יצירתיים  רעיונות 
טו־ ומידות  ערכים  להטמיע  מנת 
בות לתלמידנו ולהאיר את דרכם 

בשיטה חווייתית ומעשירה". 

˜ליפ ח„ ומרים לכבו„ 

פורים - "מחה מחה" „ו„י 

˜‡לי ו- מ˜הל נרננה

https://drive.google.com/file/d/10llzxVdh9DOTDt_DE2HuvzN6_6r9vqbM/view?usp=drivesdk
https://jumbomail.me/j/Cfe9RQ3XfEWLBdi
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לבנון: אדם נעצר בחשד לריגול 
לטובת ישראל

 התקשורת המקומית דיווחה כי האזרח גויס על ידי שירותי המודיעין של 
ישראל בשנים האחרונות ◆ עוד דווח כי ניסה לחדור למדורים רגישים במערך 

המודיעין של חיזבאללה

מ‡: מ. יו„
בלבנון  התקשורת  בכלי 
דווח אתמול כי מנגנוני הביטחון 
אזרח  לאחרונה  עצרו  המקומיים 
באזרחות  גם  המחזיק  לבנוני 
ידי  על  גויס  כי  בחשד  קנדית, 
ישראל  של  המודיעין  שירותי 
מודיעיניים,  יעדים  אחר  וריגל 

בין היתר של חיזבאללה בלבנון.
בתקשורת  דיווחים  לפי 

מידע  על  המתבססים  הלבנונית 
הביטחון  ממנגנוני  שנמסר  רשמי 
שנע־ החשוד  בלבנון,  והמודיעין 
כבר  גויס  כי  בחקירתו  הודה  צר 
לבנוני,  סוכן  ידי  על  בשנת 2013 
הישראלי  המודיעין  עבור  שפעל 
ובמשימות  בכירים  בתפקידים 
מה־ ונמלט  לבנון,  בתוך  רגישות 
מנגנוני  כי  שחשד  לאחר  מדינה 
עק־ על  עלו  הלבנונים  הביטחון 

בותיו.

עוד סיפר בחקירתו כי מפ־
הטילו  הישראלי  במודיעין  עיליו 
נו־ לבנונים  אזרחים  לגייס  עליו 
ספים, במטרה להקים רשת ריגול 
רגישים  למדורים  ולחדור  ענפה 
של  והביטחון  המודיעין  במערך 
הביטחון  ומנגנוני  חיזבאללה 
מידע  איסוף  לצורך  הלבנונים 
ביטחוני רגיש והעברתו לישראל.

 

ערבים תקפו רועה צאן יהודי 
בהר חברון

 עשרות ערבים תקפו רועה צאן יהודי בהר חברון, שדדו את עדרו והחלו 
להובילו לכפר הסמוך ◆ כוח צה''ל הוזעק למקום ומנע את הגניבה 

מ‡: מ. יו„ 
עשרות ערבים תקפו רועה 
צאן יהודי ליד הישוב מעלה חבר 
את  לשדוד  וניסו  חברון,  בהר 
הזעיק  הנער  רעה.  אותו  העדר 
ומטפל  סמוך  שמתגורר  תושב 
האיש  וכשהגיע  בעדר,  הוא  גם 
למקום תקפו הפורעים גם אותו, 

וניסו לחטוף ממנו את נשקו.
מארגון  בלייכר  חיים  עו"ד 
שלח  הבגיר  את  המייצג  חוננו 
יהודה  ולמח"ט  למשטרה  מכתב 
הפורעים.  את  לעצור  בבקשה 
בתיאור  בלייכר  פתח  מכתבו  את 
שישי  ביום  שהתקיים  האירוע 
האחרון: "בוצע במרשי לינץ' עד 
כדי סכנת חיים מידית". בהמשך 
יצא  הצהריים  בשעות  כי  תיאר 
כב־  130 שמנה  העדר,  עם  הנער 
שים, לואדי הסמוך ליישוב מעלה 
חבר. מדובר בשטח שהוקצה למ־

רעה על ידי המנהל האזרחי.
הצאן  את  שרעה  "בעת 
פורעים  עשרות  לפתע  הגיעו 
את  לתקוף  החלו  חלקם  ערבים. 
וחלקם  ואבנים,  במכות  הרועה 
להובילו  והחלו  העדר  את  שדדו 
הנער  נעים.  בני  הכפר  לכיוון 
מרשי  מרשי.  את  להזעיק  הצליח 
התקשר להזעיק את הצבא, והחל 
להתקדם לעבר העדר תוך קריאה 

לערבים לחדול ממעשיהם".
עוד תיאר בלייכר כי "או אז 

שמע את הערבים צועקים 'יוסף, 
יוסף', כאשר הם מתחילים להת־
גודד סביבו ובידיהם מוטות ברזל 
הבא  מכל  אותו  ומכים  ואבנים, 
ליד. מרשי קיבל מכה חזקה ממוט 
הממה  אשר  מכה  בעורפו,  ברזל 
התוקפים  לאחד  ואפשרה  אותו 
אותו  ולחנוק  מרשי  על  לקפוץ 

בצוואר".
הפורעים  ניסו  זה,  בשלב 
לחטוף את נשקו של הבגיר "כש־
מרשי מנסה להשתחרר מהחניקה 
ניסו שני תוקפים נוספים לשלוף 
הצ־ מרשי  האישי..  אקדחו  את 
עליו.  ולשכב  באקדח  לאחוז  ליח 
את  הכו  ערבים  עשרות  אז  או 
ובעיטות  אבנים  במקלות,  מרשי 
לחטוף  מנסים  שחלקם  כדי  תוך 
את האקדח של מרשי. לאורך כל 
ממשיך  הפורעים  אחד  התקיפה 
ומונע  בצווארו  מרשי  את  לחנוק 
מכ־ נגנב  כן,  כמו  לנשום".  ממנו 

שיר הטלפון הנייד של הבגיר.

"האירוע  כי  הוסיף  בלייכר 
שהגיעו  עד  ארוכות  דקות  נמשך 
לתוק־ שגרם  מה  הצבא,  כוחות 
לו  ואפשר  ממרשי  להרפות  פים 
שחנק  התוקף  מאחיזת  להיחלץ 
חברו  הצבא  שכוחות  בעת  אותו. 
כתוצאה  התמוטט  מרשי  אליהם, 
רפואי  לטיפול  ונזקק  מהתקיפה 
באירוע  מדובר  לבי"ח.  ופינוי 
ממש  של  רצח  ניסיון  עם  לינץ' 
וניסיון לשוד עדר הכבשים. חלק 
קודם  במצלמה..  תועד  מהאירוע 
לה־ הצליח  לבי"ח  פונה  שמרשי 
שני  על  הגזרה  מ"פ  בפני  צביע 

חשודים שהשתתפו בתקיפה".
בסוף המכתב ביקש בלייכר 
אבקש  האירוע  חומרת  "לאור 
משתתפי  של  מידי  מעצר  לבצע 
להקים  אבקש  כן,  כמו  הלינץ'. 
שי־ מנת  על  מיוחד  חקירה  צוות 
הפורעים  את  להעמיד  תאפשר 

כולם לדין".

גרמניה: ניאו נאצים 
חיללו אבני זכרון

כל הכתובות הוסרו מיד על ידי פעילי עמותה העוסקת במלחמה בניאו נאצים

מ‡: יר‡ל לבי‡
פעמים  לאחר  נוספת,  פעם 
בפנים  נגף  אבני  חּוללו  קודמות, 
העיר מאוורס, אשר מזכירות את 
קורבנות המשטר הנאצי. והיו גם 

ריסוס של כתובות אחרות.
על  ִעדכנו  ֵערניים  שכנים 

נמר־ שוב  שעבר,  שבשבוע  כך, 
אבני  שלוש  אותן  אל  כתובות  חו 
הרחובות  בפינת  ברובע  הנגף 

בלּומן ופילֶדר.
על פי הטענה, כל הכתובות 
הוסרו מייד על ידי פעילי העמו־
תה הדואגת למניעת מקרים מעין 

אלו.
בנוסף לכך, היו כתובות של 
ובחניון  מסוים  בבית  קרס  צלבי 
בלו־ הרחובות  של  במתחם  אחד 
מן וָגרֶטן, כמו גם ברחוב אּודינֶגר 
הגרמ־ שבעיירה  ָטיי  ָאבְּ וברחוב 

נית השלווה.
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נצחון נוסף לרה"מ:

בג"ץ קבע: ועדת ההיתרים 
תדון שוב במימון הוצאות 

נתניהו
שופטי העליון קיבלו את דרישת נתניהו לקיים דיון מחודש בוועדת ההיתרים 

בבקשתו לגייס תרומות בסך שני מיליון דולר מבן דודו ואיש עסקים ◆ במקביל, 
לאחר הפרסום על התפטרות היו"ר בשל "לחצים פוליטיים", הבהיר המבקר כי 

היא טרם התקבלה

מ‡: יוני טיין
בית המשפט העליון הורה 
לוועדת ההיתרים לדון פעם נו־
המשפטית  ההגנה  במימון  ספת 
של רה"מ נתניהו בתיקים המת־
התקבלה  ההחלטה  נגדו.  נהלים 
נת־ שהגיש  עתירה  בעקבות 
ניהו לבג"ץ בשבוע שעבר, זאת 
פעמיים  סירבה  שהועדה  לאחר 

לאפשר לו לקבל תרומות.
בפני  שעומד  נתניהו, 
הגשת כתב אישום בכפוף לשי־
מוע בשלושה תיקים בגין שוחד, 
ביקש  אמונים,  והפרת  מרמה 
מבן  דולר  מיליון  שני  עד  לקבל 

ומאיש  מיליקובסקי  נתן  דודו 
פרטרידג'.  ספנסר  העסקים 
להיתר  נדרש  הממשלה  ראש 
ועדת  כללי  פי  על  שכן  מיוחד, 
אשר למניעת ניגוד עניינים של 
חברי ממשלה, אסור לשר לקבל 
מלבד  הנאה  טובת  או  שכר  כל 

משכורתו מהמדינה.
האחרו־ הוועדה  בהחלטת 
חבריה  ציינו  שעבר  בחודש  נה 
לממשלה  המשפטי  "היועץ  כי 
הוועדה  אם  כי  דעתו  הביע 
מחדש  לדון  הבקשה  את  תדחה 
ייד־ הממשלה,  ראש  בפניית 
להשיב  הממשלה  ראש  רש 

הסכו־ את  מיליקובסקי  למר 
ראש  על  על-ידו.  ששולמו  מים 
את  אפוא  להשיב  הממשלה 
הסכומים האמורים תוך המצאת 
של  דעתם  להנחת  אסמכתאות, 
המש־ והיועץ  המדינה  מבקר 
זמנים  לוח  ולפי  לממשלה  פטי 

שייקבעו".
המדינה  מבקר   במקביל, 
חבש  השופט  עם  היום  ישוחח 
בנו־ הוועדה  חברי  שאר  ועם 
ויברר  אליהם  שיוחזר  לדיון  גע 
התפטרותו  על  עומד  הוא  האם 
כי  שטען  לאחר  השבוע  מסוף 

הוא נתון ללחצים פוליטיים.

הרב גפני: "לא נמליץ על בני 
גנץ לראשות הממשלה"

בפאנל בחירות מצהיר שוב ח"כ משה גפני בשעה האחרונה "לא נמליץ על בני 
גנץ לראשות הממשלה גם במחיר של ישיבה באופוזיציה". בין היתר תקף: 
"לפיד היה שר אוצר שלא הבין דבר בכלכלה הישראלית ולא השאיר שום 

חותם. רק פגע בחרדים"

מ‡: יוני טיין
עם  מפלגה  "אנחנו 
לפעמים  יושבים  ואנחנו  כבוד 
באופוזיציה ולא נרתעים מזה". 
הכספים  ועדת  יו"ר  אמר  כך 
התו־ מיהדות  גפני  משה  וח"כ 
רה בפאנל בחירות של הבורסה 

ליהלומים ברמת גן.
גפני  משה  הרב  ח"כ 
גנץ  בני  על  ימליץ  שלא  הצהיר 
במחיר  גם  הממשלה  לראשות 

של ישיבה באופוזיציה.
היה  "לפיד  גפני:  לדברי 
בכ־ דבר  הבין  שלא  אוצר  שר 
השאיר  ולא  הישראלית  לכלה 
שום חותם. לפיד מעבר לבעיות 
נוספות שהוא פגע בחברה הח־
רדית ובחינוך של הילדים שלנו 
יושב  שלפיד  מהרגע  יכול.  לא 
עם  יושבים  לא  אנחנו  גנץ  עם 

גנץ".

לא  אם  לשאלה  בתשובה 
החשש מכתב אישום  לו  יפריע 
"מפל־ גפני:  אמר  נתניהו  נגד 
ניסו  האחרים  וכל  השמאל  גות 
הכול  ועשו  נתניהו  את  להדיח 
ששר  חשש  יש  אם  זה.  לפי 
עשה מעשה לא ראוי הוא צריך 
ראש  אבל  מתפקידו,  לפרוש 
החלפת  זאת  כי  לא  ממשלה 

שלטון".

היועמ"ש:

דין העתירה בעניין השהיית 
מסירת תיקי רה"מ – להידחות
אחת הסיבות היא כי לא ניתן לשלול את טענת מר נתניהו כי מסירת עיקרי 

חומרי החקירה עלולה לגרום לפרסומם לציבור של חומרים אלה בעת הזו, עת 
בחירות

מ‡: יוני טיין
לממשלה,  המשפטי  היועץ 
ופרקליטות  המדינה  פרקליט 
וכלכלה)  (מיסוי  אביב  תל  מחוז 
הגיבו לעתירה הדורשת להשהות 
את מסירת ליבת חומרי החקירה 
לאחר  עד  הממשלה  ראש  בתיקי 
דינה  כי  וציינו  הבחירות  מועד 
להידחות על הסף, מאחר שאינה 
מגלה עילה להתערבותו של בית 
של  בהחלטתו  הנכבד  המשפט 

היועץ המשפטי לממשלה.
בקשת  כי  צוין  בעמדה 
נתניהו  בנימין  מר  של  בא-כוחו 
עיק־ של  מסירתם  את  להשהות 
רי חומרי החקירה נבחנה על ידי 
היועץ המשפטי לממשלה, שהח־
פר־ של  דעתו  על  גם  וזאת  ליט, 
להיעתר  ניתן  כי  המדינה,  קליט 
את  ולהשהות  האמורה,  לבקשה 
הח־ חומרי  עיקרי  של  מסירתם 
קירה למשך פרק זמן קצר ומוגבל 
הב־ לאחר  עד  ימים,  כחודש  של 
חירות, בד בבד עם קביעת המו־
עד לעריכת השימועים לא יאוחר 
משלושה חודשים ממועד מסירת 
עיקרי החומרים. בהחלטה זו לא 
להת־ עילה  המקים  פגם  כל  נפל 
ערבותו של בית משפט נכבד זה.

בכל  כי  צוין  אף  בעמדה 

בדבר  הנידונה,  להחלטה  הנוגע 
עיקרי  של  מסירתם  השהיית 
בחשבון  נלקחו  החקירה,  חומרי 

השיקולים הבאים:
תכלי־ כי  העובדה  ראשית, 
עיקרי  מסירת  של  הבלעדית  תה 
הח־ לבאי-כוח  החקירה  חומרי 
שודים היא לאפשר להם להיערך 
המידע  אין  וכי  השימוע  להליך 
לי־ מובא  להיות  מיועד  האמור 
לה־ (וזאת,  הרחב  הציבור  דיעת 
לשקול  ההחלטה  מעצם  בדיל 
בענייננו,  אישום  כתב  הגשת 
אשר משעה שהתקבלה – ולאחר 
שכאמור תוכנן לוח הזמנים בנוגע 
אליה מראש, ועוד לפני התפזרות 
שיש  עניין  בגדר  חוסה   – הכנסת 

למסור עליו הודעה לציבור).
ניתן  לא  כי  העובדה  שנית, 
כי  נתניהו  מר  טענת  את  לשלול 
החקירה  חומרי  עיקרי  מסירת 
לצי־ לפרסומם  לגרום  עלולה 
הזו,  בעת  אלה  חומרים  של  בור 
בהתאם   – המחייבת  בחירות,  עת 
המשפ־ היועץ  של  להנחייתו 
הדעת  את  "לתת   – לממשלה  טי 
פעולות  בנקיטת  בזהירות  לצורך 
חשש  לעורר  שעלולות  חריגות 

להשפעה פוליטית".
שלישית, העובדה כי הובא 

דבר  ובפירוט,  הציבור,  לידיעת 
המשפטי  היועץ  של  החלטתו 
בהם  החקירה  בתיקי  לממשלה 

נחקר ראש הממשלה כחשוד.
רביעית, העובדה כי מדובר 
אחד  כחודש  בת  קצרה,  בדחייה 
בלבד, כך שאין מדובר בהשפעה 
ההליך  התנהלות  על  משמעותית 

הפלילי.
באי-כוח  עמדות  חמישית, 
בפרשות  הנוספים  החשודים 
לעיל.  שפורטו  כפי  האמורות, 
לב  בשים  כי  יודגש,  זה  בהקשר 
לחשודים  שנקצב  הזמן  לפרק 
של  זמן  פרק   – השימוע  לעריכת 
קבלת  ממועד  חודשים  שלושה 
נמצא   – החקירה  חומרי  עיקרי 
כי לא נגרמה כל פגיעה של ממש 

לעניינם של חשודים אלה.
המשיבים  עמדת  כן,  כמו 
בע־ העותרת  טענות  דין  כי  היא 
הח־ של  הנטענת  פגיעתה  ניין 
לממשלה  המשפטי  היועץ  לטת 
החשודים  יתר  של  בזכויותיהם 
בפרשה להידחות על הסף גם מן 
העות־ מתעברת  שבכך  הטעם 
רת על ריב לא לה, שעה שישנם 
לע־ הנוגעים  אחרים  גורמים 
החשודים  (הם  ישיר  באופן  ניין 

עצמם).

הבת ספדה לאביה: "הצלת 
אנשים למרות שיכולת לברוח"
מאות הגיעו ללוות את הרב אחיעד אטינגר הי"ד שנרצחו בפיגוע הירי בצומת 

אריאל◆ על פי עדויות, הרב אטינגר הספיק לירות במחבל

מ‡: יר‡ל לבי‡
אפרת, בתו של הרב אחיעד 
שנ־ לאביה  ספדה  הי"ד,  אטינגר 
בשעה  המרצח  כדורי  מירי  רצח 
במקום  אחרים  על  להגן  שבא 
לך  שיש  לנו  "התברר  להימלט: 
עוד כמה תלמידים שקוראים לך 
לגדל  שתפסיק  מוכנים  ולא  אבא 
חשב  הזה  הארור  המחבל  אותם. 
שהוא מפסיק חיים, אבל הוא לא 
ידע כמה חיים השארת פה. כמה 

עוצמה לימדת אותנו".
בזמן  הספקת  כמה  "אבא, 
שהיית פה. כל הזמן היית בעבודה 
– בעבודה על עצמך ובהרבה עבו־
דה בשביל הזולת. נלחמת לעשות 
כל  בישיבה,  השקעת  כמה  טוב. 
הזמן היא הייתה בראש שלך. הכל 
להוסיף  בשביל  בשבילה,  עשית 
הוספת  על  דיברת  הזמן  כל  טוב. 
עוד ועוד פרויקטים שיוסיפו טוב 
עד  לישיבה.  מסביב  בשכונה  גם 
בתהליך  היית  האחרונה  השנייה 
עם עצמך. אתה לא יכול להפסיק 

מתאים  לא  פשוט  זה  באמצע, 
לך".

נס  על  העלה  אלישיב  הבן 
שהיווה  האישית  הדוגמה  את 
איתנו  דיברת  החיים  "כל  אביו: 
להס־ שיותר  כמה  הספקים,  על 

אישית.  דוגמה  לנו  והראית  פיק, 
כדי  אנשים  עשרה  כמו  עבדת 
חייך,  חלום  את  ולפתח  להקים 
להגדיל כמה שיותר תורה. אבא, 

לא סיימת, רק התחלת".
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עליה במספר העבירות 
האנטישמיות באחת ממדינות 

גרמניה
על-פי הנתונים, הופסקה החקירה הפלילית לאנטישמיות משום שלעתים 

קרובות לא ניתן היה לזהות עבריין

מ‡: יר‡ל לבי‡
האנטי־ העבירות  מספר 
נורדריין-וסטפאליה  ב-  שמיות 
ושם  לגדול.  ממשיך  שבגרמניה 
ככל הנראה מדווחות יותר העבי־

רות האנטישמיות.
המשטרה  שעברה,  בשנה 
אנטישמיות,  עבירות  רשמה 350 
גרמניה  של  הפנים  שר  אמר  כך 
פרלמנטרית  לבקשה  כשנשאל 
של מפלגת הירוקים בדיסלדורף.

השר אמר כי 16 מהעבירות 
עבירות  היו  הללו  האנטישמיות 
כן  שלפני  בשנים  כבר  אלימות. 
העבירות  במספר  עלייה  חלה 
עבי־  -296 מ  האנטי-יהודיות 
ב  עבירות  ל- 324  ב 2016-  רות 

.-2017
מקרים,  מתוך 350  ב 248- 

החקי־ הופסקה  הנתונים,  על-פי 
רה הפלילית לאנטישמיות משום 
היה  ניתן  לא  קרובות  שלעתים 
לזהות עבריין. רק ב- 72 מקרים 
הוגש כתב אישום וב- 48 מקרים 

היתה הרשעה.
מקורן  המשטרה,  פי  על 
היו  האנטישמיות  העבירות  של 
 (350 מתוך   311) המקרים  ברוב 
העבירות  רוב  הקיצוני.  הימין  מן 
בדורט־ בוצעו  האנטי-יהודיות 
דיסלדורף   ,(28) קלן   ,(34) מונד 

.(21)
היא  נורדריין-ֵוְסְטַפאליה 
המרכי־ המדינות  מ-16  אחת 
המדינה  זוהי  גרמניה.  את  בות 
בגרמניה,  ביותר  המאוכלסת 
בשנת  תושבים  מיליון  כ-18  עם 
שם  של  הרשמי  הקיצור   .2009
אותיות   ;NRW הוא  המדינה 
לעי־ המדינה  את  מייצגות  אלה 
מסמכים  גבי  על  קרובות  תים 

ושלטים.

אישום: ערביה הכלואה בנווה 
תרצה איימה לפגוע בסוהרים

האסירה נעצרה לחקירה בתחנת המשטרה ברמלה, ומעצרה הוארך מעת לעת 
בבימ"ש השלום בראשל"צ

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
הגישה  ישראל  משטרת 
בכלא  אסירה  נגד  אישום  כתב 
נווה תרצה, בת 25 משועפט, בגין 
איומים כלפי סוהרות ועובדי בית 

הכלא.
תחילתה של החקירה לפני 
במש־ תלונה  קבלת  עם  כשבוע, 
שהאסירה  כך  על  ישראל  טרת 
תפגע  כי  הכלא  סגל  על  מאיימת 
השמי־ ואף  משפחה  ובבני  בהם 

להרוג  רוצה  היא  כי  איומים  עה 
יהודים.

לחקירה  נעצרה  האסירה 
ומע־ ברמלה,  המשטרה  בתחנת 
בבימ"ש  לעת  מעת  הוארך  צרה 

השלום בראשל"צ.
על פי כתב האישום, איימה 
כי  בכלא  סוהרות  על  הנאשמת 
היא יודעת היכן הן גרות וכי היא 
תיקח את הילדים שלהן. במקרה 
כי  בכלא  סוהרת  על  איימה  אחר 

היא תרצח אותה.
האישום  מכתב  עולה  עוד 
האסירה  איימה  נוסף,  במקרה  כי 
על עובדת סוציאלית בכלא, בכך 
אזוקות  שהיו  ידיה  את  שהרימה 
וסימנה תנועה של דקירה והוסי־

פה כי היא רוצה להרוג יהודים.
החקירה,  סיום  עם  כאמור, 
המשטרתית  התביעה  הגישה 
כתב אישום ובקשה למעצרה עד 

לתום ההליכים בגין איומים.

נתניהו סייר בשילה עם מושל 
ארקנסו

ראש הממשלה סייר בשילה הקדומה, ''עדות לקשר שלנו עם ארץ ישראל 
ולפלא הגדול של תקומת ישראל"

מ‡: יר‡ל לבי‡
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
יחד  הקדומה,  בשילה  סייר  ניהו 
מייק  לשעבר  ארקנסו  מושל  עם 
האקבי וראש מועצת מטה בנימין 

ישראל גנץ.
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
להיות  מתרגש  מאוד  "אני  ניהו: 
אחרי  לראשונה  הנה  באתי  כאן. 
זוכר  אני  הימים.  ששת  מלחמת 

לתל-שילה  הלכתי  שבניווטים 
לראות את שילה הקדומה, בירת 

ישראל.
לתחייה.  קמה  היא  הנה, 
כאן  הקמנו  "מורשת"  בתוכנית 
מרכז מבקרים כדי שכל יהודי וכל 
תייר בישראל יוכל לבוא ולראות 
זה  שלנו.  הראשונה  הבירה  את 
עם  שלנו  לקשר  עדות  זו  מרגש. 
של  הגדול  ולפלא  ישראל  ארץ 

תקומת ישראל".
במו־ ביקר  נתניהו  רה"מ 
ממצאים  המציג  במקום  זיאון 
חרס  על  וחתם  המשכן  מתקופת 
"עם  בשילה  המשכן  מתקופת 

ישראל חי גם בשילה".
ארק־ מושל  נתניהו,  רה"מ 
וראש  האקבי  מייק  לשעבר  נסו 
גנץ  ישראל  בנימין  מטה  מועצת 

נטעו עץ במקום.
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עשרות תכניות לילדי ב"ב
תכנית "גן ספר" מיועדת לאלפים מילדי העיר ◆ עוסקת גם בבניית סיפור 

הפעלה חדש 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בני  העיר  מילדי  כ-8500 
ברק, גילאי 6-4, יטלו חלק בתכ־
נית "גן ספר", שאחת ממטרותיה 
באופן  הילדים  הפעלת  הינה 
ובכך  הסיפור,  כדי  תוך  חוויתי, 
הדמיון  עולם  אצלם  מתפתח 
יותר-כך  חזקה  הבנה  ומושגת 
כ-100  בן  מקצועי,  בדו"ח  נמסר 
לילדים  תכניות   33 על  עמודים, 
המופעלות ע"י התכנית הלאומית 
שבהנהלת  ולנוער,  לילדים   360
הרב שמעון קשש, סגן מנהל אגף 
החינוך של העירייה ובשיתוף עם 
הב־ הרווחה,  החינוך,  משרדי 
וביטחון  העליה  קליטת  ריאות, 

הפנים.
מזכיר  טננבוים,  אברהם 

הדו"ח  כי  מסר,  ודוברה  העירייה 
להפעלתן  שנים  במלאת 10  הוכן 
החינוכיות  התכניות  עשרות  של 
והצגת  העיר  ברחבי  היחודיות 
הרב  עם  עבודה  בפגישת  יעדיהן 

אברהם רובינשטיין, ראש העיר.
למתן  מיועדות  התכניות 
ולב־ ולנוער  לילדים  מענה 
פעילות  תוך  משפחותיהם,  ני 
חשיבה  פרי  שהינה  מערכתית, 
מקצועיים  צוותים  של  משותפת 
ואר־ מקצועית  עבודה  בתפיסת 
הרווחה  החינוך,  אגפי  של  גונית 
עם  בשיתוף  בעירייה,  והבריאות 
הנהלת תכנית 360 הארצית והמ־
מופעלת  לכך  כשבנוסף  חוזית, 
בקרה מתמדת באמצעות בדיקת 
והשפעתן  התכניות  של  תפוקתן 

והנערים  הילדים  על  החיובית 
פועל  בבד,  בד  בהן.  המשתתפים 
שמ־ ציבור",  "שיתוף  של  מיזם 
שותפות  להורים  לאפשר  טרתו 
למ־ הנוגעות  ההחלטות  בקבלת 
ילדיהם,  משתתפים  בהם  ענים 
מתוך גישה שההורים הינם בעלי 
חיונית,  מבט  ונקודת  חיוני  ידע 
הן  מסייעת  במיזם  והשתתפותם 
לפי־ והן  המענה  איכות  לשיפור 

תוח מענים מתאימים חדשים.
פרוייקט  של  התכניות   33
ונ־ מגוונות  ולנוער  לילדים   360
קשר  חיזוק  ובהן  ביותר,  רחבות 
 ,5-0 גילאי  לילדים  הורה-ילד, 
הפועל בתחנות לאם ולילד, והוא 
תזונה,  תחומי  לקידום  מיועד 

בריאות, שינה בטוחה ועוד.

פתיחת קברי קדושי ידוובנה: הוגשה 
קובלנה לרה"מ: "הפרה בוטה"

לאור הכוונה לפתוח את קברי קורבנות טבח ידוובנה ◆ העילה לפתיחת 
הקברים כדי להוכיח שאת הטבח ביהודים ביצעו הגרמנים ולא שכניהם

מ‡: יר‡ל לבי‡
התקשורת  כלי  אלו  בימים 
הממשלה  כי  מדווחים  בפולין 
האחים  קבר  את  לפתוח  שוקלת 
במ־ ידוובנה,  טבח  קורבנות  של 
טרה למצוא הוכחות לכך שהגר־
אחראים  היו  הפולנים  ולא  מנים 

לטבח.
תקשורת  לכלי  בראיון 
הממשלה  ראש  אמר  בפולין 
הנושא  כי  מורבייצקי  מטאוש 
הכ־ התובע  ידי  על  ונבחן  נשקל 
ללי, וכי הממשלה רואה חשיבות 
ההיסטורית  ש“האמת  בכך  רבה 

תצא לאור“.
מורבייצקי  דברי  בעקבות 
בתי  בהצלת  בכיר  עסקן  הגיש 
קובלנה  בולקה,  מאיר  עלמין 
לשר  למורבייצקי,  משפטית 
ובה  הכללי,  ולתובע  המשפטים 
הנעשה  הליך  כל  לעצור  דרישה 
קור־ של  האחים  קברי  לפתיחת 

בנות הטבח.

העו־ בולקה,  לדברי 
לדור  דור  עמותת  בראש  מד 
הפוע־  (J-nerations)
שרי־ לשימור  באירופה  לת 
הקברים  פתיחת  הקהילות,  די 
האמנה  של  בוטה  הפרה  מהווה 
פולין  שממשלת  האדם,  לזכויות 

חתומה עליה.
בקובלנה מצוין כי גם בעבר, 
כשהיו ניסיונות של פתיחת קברי 
ראש  ב־2001,  הטבח  קורבנות 
קצ‘ינסקי,  לך  לשעבר  הממשלה 
על  אסר  המשפטים,  שר  בהיותו 
ברג־ התחשבות  מתוך  זה  הליך 
עוד  ציין  בולקה  היהודים,  שות 
הינה  יהודים  קברי  פתיחת  כי 
היהודית,  להלכה  המנוגד  הליך 
כל  בין  מלאה  הסכמה  ישנה  וכי 
מעשה  כי  היהודית  הקשת  גווני 
זה מהווה חילול כבוד המת וביזוי 
פי  על  האסורים  היהודית,  הדת 

החוקה הפולנית.
ראש  נדרשים  בקובלנה 

ומשרד  הכללי  התובע  הממשלה, 
המשפטים בוורשה להשיב בתוך 
תהליך  החל  אם  ימים  שבעה 
מי  הקברים,  פתיחת  של  כלשהו 
מטעם  אלו  פעולות  על  הממונה 
מו־ נתן  אכן  האם  וכן  הממשלה, 
לפ־ לפעול  ההנחיה  את  רבייצקי 

תיחת הקברים.
הרעות  הרוחות  ”לצערי, 
פסקו“,  לא  יהודים  כנגד  בפולין 
למור־ ”הודעתי  בולקה.  אמר 
בייצקי כי לא נהסס לפעול בבתי 
מעשים  כנגד  הבינלאומיים  הדין 
וכי  המת  חילול  של  משפילים 
מזימה  לעצור  הכלים  ברשותנו 
את  למצוא  במקום  לצערי  זו. 
בוח־ ולהתפייס,  להשלים  הדרך 
שרק  בצעדים  פולין  ממשלת  רת 
יגבירו את האנטישמיות במדינה 
שב־ הנצים  בין  להסלמה  ויגרמו 

שתי המדינות“.

במטרה לפתור את המשבר 
במעבר הגבול

נציגים אוקראינים נועדו עם שגריר ישראל נציגי משרד הפנים האוקראיני 
נועדו עם שגריר ישראל בקייב במטרה לפתור את משבר מעבר הגבול בין 
המדינות ◆ בהודעה לאזרחי אוקראינה נכתב: "משרד הפנים פועל לפתרון 

בעיית חציית גבולות של אזרחי מדינת ישראל ואזרחנו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
שירות  מטעם  נציגים 
נועדו  האוקראיני,  הפנים  משרד 
עם שגריר ישראל בקייב במטרה 
הגבול  מעבר  משבר  את  לפתור 
שיצאה  בהודעה  המדינות.  בין 
האוקראיני  הפנים  משרד  מטעם 
פועל  הפנים  "משרד  כי  נאמר 
לפתרון בעיית חציית גבולות של 

אזרחי מדינת ישראל ואזרחינו".
אוק־ של  הפנים  שר  סגנית 
קובלצ'וק  טטיאנה  השרה  ראינה 
ישראל  שגריר  עם  בקייב  נועדה 
באוקראינה, יואל ליאון, בפגישה 
מסורבי  של  העמוק  במשבר  דנו 
המגורשים  לאוקראינה  הכניסה 
אמרה  קובלצ'וק  לישראל.  חזרה 
הוויזות  ביטול  "הסכם  כי  בדיון: 
חשוב  בסיס  מהווה  המדינות  בין 
יש־ בין  ההומניטריים  ביחסים 
ראל ואוקראינה, ונועדו להקל על 
אס־ ברמה  אישית  בין  תקשורת 
שיתוף  לביסוס  שתביא  טרטגית, 
בתחומים  מדינות  בין  הפעולה 

רבים".
כי:  ואמרה  הדגישה  השרה 

היא  הצדדים  שני  של  "המשימה 
למזער את כמות מסורבי הכניסה 
יש־ ושל  אוקראינה  אזרחי  של 
ראל, נציגי הרשויות בנמל התעו־
פה בן גוריון אינם סובלניים כלפי 
אזרחי אוקראינה, שיטות המאבק 
חו־ בלתי  בתעסוקה  ישראל  של 
המב־ אוקראינה  אזרחי  של  קית 
לתו־ הובילה  לא  בישראל,  קרים 
להרבה  שגרם  מה  הרצויה.  צאה 
אוקראינים  חוק  שומרי  אזרחים 
לישראל  כניסה  סירוב  לקבל 
בלתי  כ"מהגרים  מראש  והוגדרו 

חוקיים פוטנציאליים".
קובלצ'וק:  טטיאנה  לדברי 
המקובלות  הגישות  מן  "אחת 
הבלתי  ההגירה  בעיית  לפתרון 
חוקית של אזרחי אוקראינה המ־
שי־ לפתח  היא  לישראל,  גיעים 
שנ־ להסכם  בכפוף  פעולה  תוף 

עובדים  העסקת  על  בעבר,  חתם 
בשוק  הבנייה  בענף  אוקראיניים 
העבודה בישראל, ולהרחיב אותה 
העבודה  בשוק  תחומים  לשאר 
רב  ביקוש  יש  שבו  הישראלי, 

לעובדים זרים.

כי:  הוסיפה  קובלצ'וק 
בשי־ לפעול  מוכנה  "אוקראינה 
ישראל,  עם  בתיאום  פעולה  תוף 
אז־ את  ולעצור  לחשוף  במטרה 
בלתי  השוהים  אוקראינה  רחי 

חוקיים בישראל".
ליאון  יואל  ישראל  שגריר 
יש־ "ממשלת  בתגובה:  אמר 
על  ולהגן  להמשיך  נחושה  ראל 
בלתי  מהגרים  מפני  גבולותינו 
לעתים  כי  עוד,  וציין  חוקיים". 
הגבול  שומרי  מאוד  קרובות 
החלטה  מקבלים  באוקראינה 
להיכנס  ישראל  לאזרחי  לסרב 
מו־ שאינם  מסיבות  לאוקראינה 
צדקות ומקרי סירוב הכניסה בין 

המדינות אינם דומים.
לפעול  הבטיח  השגריר 
לפתרונות  שיביא  הישראלי  בצד 
מקובלים וקבועים לתיקון המצב 
רשמי  הזמנה  מכתב  והעביר 
מטעם שר הפנים של ישראל הרב 
את  להזמין  המבקש  דרעי,  אריה 
לבקר  האוקראיני  השר  עמיתו 
את  להמשיך  בכדי  בירושלים, 

הדיאלוג והדיונים בנושא.

סוף להקפאה באריאל: 

תחילת עבודות מחיר למשתכן 
באריאל

היחידות יבנו בשכונת 'אריאל דרום' ויעניקו ל-770 משפחות את הזכות 
לרכישת דירה במחיר שפוי והוגן ◆ הבניה באריאל היא המשך ישיר להמשך 

בניית קרוב לאלפיים יחידות דיור בפרוייקט ביהודה ושומרון

מ‡: יר‡ל לבי‡
הטראגי  לאירוע  בצמוד 
אחיעד  הרב  נרצחו  בו  אתמול 
קיידאן  גל  וסמ"ר  הי"ד  אטינגר 
באזור  משולב  בפיגוע  הי"ד, 
יחלו  אריאל,  ובצומת  השומרון 

בפיתוח שכונה חדשה בעיר.
יחי־  840 מונה  השכונה 
יהיו  מהן  שמתוכן 770  דיור  דות 
אותו  למשתכן"  "מחיר  בפרויקט 
משה  כולנו,  ויור  האוצר  שר  יזם 

כחלון.
"מחיר  פרוייקט  כזכור, 

שמטרתו  פרוייקט  הינו  למשתכן 
היא להעניק למשפחות הצעירות 
במחיר  דירה  לרכישת  אפשרות 
הולם. עד היום נבנו אלפי יחידות 
והד־ מהצפון  הארץ,  חלקי  בכל 
רום, במרכז, בירושלים, בשומרון 

ובבנימין.
בעיר  הפרויקט  כאמור, 
כשנתיים  לפני  אושר  אריאל 

וכעת יעלו טרקטורים לשטח.
כ60  נבנים  אלו  בימים 
בפרוייקט  דיור  יחידות  אלף 
כאלפיים  מתוכם  למשתכן  מחיר 

ביהודה ושומרון.
כולנו,  ויו״ר  האוצר  שר 
הצעירים  ״לזוגות  כחלון:  משה 
לקנות  מגיע  ובשומרון  באריאל 
לכל  כמו  בדיוק  הוגן  במחיר  בית 
זוג צעיר במדינת ישראל. הבנייה 
הצ־ הזוגות  את  תחזק  באריאל 
ביהודה  ההתיישבות  ואת  עירים 
לבנות  נמשיך  כולה.  ושומרון 
באל־ אדומים,  במעלה  באריאל, 
פי מנשה ובכל מקום ברחבי ארץ 
את  יעצור  לא  מחבל  אף  ישראל. 

תנופת הבניה שלנו".
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לפני 23 שנה

י"ג באדר תשנ"ו -  13 הרוגים 
בפיגוע התאבדות בתל אביב

יום לפני כן נרצחו 19 אנשים בפיגוע השני בקו 18 בירושלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הפיגועים באוטובוסים בקו 
פיגועי  שני  היו  בירושלים   18
ארגון  בידי  שבוצעו  התאבדות 
בר־ נוסעים  באוטובוסי  החמאס 
בה־ ירושלים  שבמרכז  יפו  חוב 
בחודש  מזה,  זה  שבוע  של  פרש 
נר־ אלו  בפיגועים  תשנ"ו.  אדר 
עשרות  ונפצעו  אדם  בני  צחו 45 

רבות.
גל פיגועים זה נערך לאחר 
"המהנ־ של  בחייו  ההתנקשות 

תשנ"ו,  בחורף  עיאש  יחיא  דס" 
כאחד  אליו  התייחס  וחמאס 
בעק־ שבאו  הנקמה"  מ"פיגועי 
הפיגוע  ביניהם  ההתנקשות,  בות 
בי"ג  שבוצע  סנטר,  בדיזנגוף 
שהופעל  הלחץ  בעקבות  אדר. 
הפל־ והרשות  ערפאת  יאסר  על 
נגד  קשים  צעדים  ננקטו  סטינית 
תשתית החמאס בחודשים לאחר 

מכן.
התחולל  הראשון  הפיגוע 
בקו  אדר,  ה'  ראשון,  יום  בבוקר 
18 של אגד שהיה בדרכו מצומת 
המר־ התחנה  אל  בירושלים  פת 
החמאס  מן  מתאבד  מחבל  כזית. 

את  הפעיל  האוטובוס  על  שעלה 
מטען הנפץ שנשא בשעה 06:45, 
לצומת  הגיע  האוטובוס  כאשר 
ליד  ישראל,  ושרי  יפו  הרחובות 
ההתפו־ עקב  העיר.  שערי  בניין 
לחלוטין  האוטובוס  נהרס  צצות 
מכוניות  אורח,  עוברי  ונפגעו 
בסמוך  שנמצאו  נוסף  ואוטובוס 
בני   24 נרצחו.  אנשים   26 אליו. 
הפ־ מן  ושניים  מיד,  נהרגו  אדם 
צועים נפטרו בימים שלאחר מכן. 
חיילי  תשעה  היו  ההרוגים  בין 
עשרות  נפצעו  כן  כמו  צה"ל. 

בפיגוע.
התחולל  השני  הפיגוע 
שבוע בדיוק לאחר הפיגוע הרא־
שון, בבוקר יום ראשון, י"ב אדר, 
קו אוטובוס. מחבל מתא־ באותו 
בד שעלה עליו הפעיל את מטענו 
שהאוטובוס  בעת   ,06:20 בשעה 
חלף ליד בניין ג'נרלי ברחוב יפו. 
בפיגוע נרצחו 19 בני אדם (מהם 
ימים)  מספר  לאחר  שנפטר  אחד 
ונפצעו שמונה. שישה מההרוגים 

היו עובדים זרים מרומניה.

מתנדבי זק"א חוזרים לישראל בידיים ריקות:

"נהפוך עולמות להביא את 
גופות הישראלים הנספים 

לקבר ישראל"
אחרי שמונה ימי פעילות חוזרים היום לארץ חברי המשלחת של זק"א לאסון 

התרסקות המטוס ◆ גופות הנספים עדיין באתיופיה

מ‡: יר‡ל לבי‡
זק"א  מתנדבים  משלחת 
בכדי  ימים  שמונה  במשך  פעלו 
וזיהוי  לאיתור  הכל  לעשות 
שני  של  ישראל  לקבר  והבאתם 
אבי  באסון  שנספו  הישראלים 

מצליח ושמעון ראם ז"ל.
בימים בהם הורשו מתנדבי 
הצליחו  הם  בזירה,  לפעול  זק"א 
ממצאים  מאות  ולאסוף  לאתר 
לזיהוי  להביא  שיוכלו  חשובים 

הנספים.

כי  בכאב  אומרים  בזק"א 
הבי־ מול  והפעילות  ההתנהלות 
לא  היא  האתיופית  רוקרטיה 
בגלל  אם  מובנת.  ולא  פשוטה 
בניהול  ונסיון  יכולת  להם  שאין 
אסון מסדר גודל כזה, ואם בגלל 
מדינת  של  טבעית  בירוקרטיה 

עולם שלישית.
"בזירת  זהב:  משי  יהודה 
האירוע יש עדיין אלפי ממצאים 
בהערכת  הנספים.  של  וחלקים 
מצב עם השגריר והקונסול היש־
שאין  הוחלט  באתיופיה,  ראליים 

טעם להמשיך ולהחזיק את צוות 
מאישור  בכוננות  זק"א  מתנדבי 
והמל"ל  החוץ  משרד  לאישור. 
הדי־ במאמץ  ימשיכו  בישראל 
אחרים,  פעולה  ודרכי  פלומטי 
ומסודר  קבוע  אישור  להשגת 
להמשך העבודה בזירה. כדי שמ־
ולסיים  לחזור  יוכלו  זק"א  תנדבי 
את עבודת הקודש בצורה יסודית 
בכדי  עולמות  נהפוך  ומקצועית. 
להביא את גופות הישראלים הנ־

ספים לקבר ישראל".

הגרמ"ה הירש בשיחת חיזוק 
באלעד

חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א בשיחה לרגל 
ערב פורים בישיבה של הגרב"מ אטינגר באלעד

מ‡: יר‡ל לבי‡
לקראת פורים זכו בני ישי־
בת כנסת יחזקאל בראשות הגאון 
רבי ברוך מרדכי אטינגר לביקור 
של  אלעד  בעיר  בישיבה  מיוחד 
הגאון  התורה  גדולי  מועצת  חבר 
הירש  הלל  משה  רבי  הגדול 

שליט"א.
בדבריו אמר הגרמ"ה הירש 

כי עיקר כוחו של עמלק הן בימי 
גזירת  בימי  והן  ע"ה  רבינו  משה 
בעמל  הרפיון  מכוח  נבע  המן, 
היה  לכך  התיקון  כן  ועל  התורה, 
וקיבלו  שבו  ישראל  שבני  בזה 
בימי  מאהבה  התורה  את  עליהם 

מרדכי
הישיבה  ראש  עבר  כאן 
הקדושה,  הישיבה  בני  את  לחזק 

ידי  על  שבאה  היחודית  ביוזמה 
להקדיש  זו,  בשנה  הישיבה  בני 
פורים  מליל  וחשוב  ניכר  חלק 
לי־ סדר  ולקבוע  התורה,  לעמל 
רצופות,  שעות  כמה  של  מוד 
היוזמה,  בשבח  הפליג  בדבריו 
והוסיף כי יזכו בני הישיבה להיות 
סמל וחיקוי בזה לישיבות נוספות 

שיבואו בעקבותיהן.

mailto:5806777@gmail.com
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אגודת ישראל: כנס ענק עם 
כל האדמו"רים שבוע לפני 

הבחירות
באגודת ישראל שולפים את "נשק יום הדין" ומכריזים על כנס ענק בראשות כל 

האדמו"רים, שיתקיים שבוע לפני הבחירות

מ‡: יר‡ל לבי‡
כשבוע ויומיים לפני הבחי־
רות – צפוי להתקיים מעמד לכל 
באגו"י  הקהילות  ונציגי  ראשי 
האדמו"רים,  כל  בהשתתפות 
המעמד  הארץ.  במרכז  באולם 
ל-65  חי  בשידור  לעבור  צפוי 

מוקדי שידור בארץ ובעולם.
הכו־ תחת  יתקיים  המעמד 
כ“ד  א‘  ביום  ְך",  ַעמֵּ "ְבַעד  תרת 
אדר ב', ובאגו"י אומרים כי מדו־
לפני  רגע  הדין"  יום  ב"נשק  בר 

הבחירות.
בי־ שעלה  המקורי  התכנון 
של  התורה  גדולי  מועצת  שיבת 
אגודת ישראל, היה לקיים מעמד 
אך  חסידים,  רבבות  עם  ענק 
המ־ את  לקיים  רצו  ולא  מאחר 
ולא  עיר,  של  ברחובה  הזה  עמד 
קהל  את  שיאכלס  מקום  מצאו 
החסי־ כל  של  העצום  הרבבות 
דים מרחבי הארץ, הוחלט לבסוף 
אנשי  עבור  המעמד  את  לקיים 

חדש  גוף  הקהילות",  "מועצת 
ובו  לאחרונה,  שהוקם  אגו"י  של 
ישתתפו מאות פעילים בראשות 

כשהמטרה  השונים,  האדמו"רים 
היא להביא לשם גם חצרות קט־

נות ובינוניות.

בחורי צאנז ישלמו בדפי גמרא 
על כתיבת ס"ת

סדרת מעמדים ייחלו בכתיבת ס"ת ◆ בחורי הישיבה שביקשו ליטול חלק 
במצוות כתיבת הס"ת יכלו לעשות זאת תמורת דפי גמרא שלומדים במיוחד 

ובין הסדרים, לטובת השתתפות בס"ת

מ‡: יר‡ל לבי‡
חסידי  בקרב  רבה  תכונה 
המ־ לקראת  ובעולם  בארץ  צאנז 
עמדים הגדולים שיתקיימו שבוע 
ב'  אדר  כ"א  ליל  רביעי  יום  הבא 
בקרית צאנז בנתניה בהשתתפות 

אלפי חסידי צאנז.
בכ־ ייחל  המעמדים  סדרת 
ראשון  ביום  שייחלו  ס"ת  תיבת 
בתמיכה  שהשתתפו  אלו  לכל 

במוסדות יזכו לכתוב אות.
הצה־ בשעות  רביעי  ביום 
המעמד  ייחל  המוקדמות  רים 
שאותו  ס"ת  הכנסת  של  המרכזי 

נדבו עדת החסידים.
שביק־ הישיבה  בחורי 
כתיבת  במצוות  חלק  ליטול  שו 

תמורת  זאת  לעשות  יכלו  הס"ת 
במיוחד  שלומדים  גמרא  דפי 
השתתפות  לטובת  הסדרים.  ובין 

בס"ת.
בסיום כתיבת האותיות ע"י 
מסע  ייצא  שליט"א  מצאנז  הרבי 
קרית  ברחובות  גדול  תהלוכה 
שנים   65 ימלאו  זה  שביום  צאנז 
מצאנז  האדמו"ר  ע"י  להיווסדה 

בעל השפע חיים זי"ע.
לבית  יוכנס  התורה  ספר 
הקודש  ארון  הרבי.  של  מדרשו 
המיתולוגי בבית האדמו"ר יוחלף 
ספר  יוכנס  ולשם  האירוע  לרגל 

התורה.
השפע  הרבי  שהנהיג  כפי 
בצאנז  נהוג  זי"ע,  מצאנז  חיים 

כשמכניסים ספר תורה, מכניסים 
הגדילו  הנוכחי  במעמד  ש"ס,  גם 
חדשות.  יוזמות   2 עם  החסידים 
קוויטל  לרבי  מגיש  חסיד  כל  א. 
ע"ע  שקיבל  טובה  קבלה  עם 
הכוללים  אברכי  ב.  הרבי.  לזכות 
לסיום  מתארגנים  בתים  והבעלי 

הש"ס שייערך במעמד.
החגי־ האירועים  לקראת 
הסביבה  כל  את  משפצים  גיים 
הגדול היכל  להיכל  הכניסות  של 
הקודש  לארון  בנוסף  רוזנברג 
בימים  שמוקם  ומפואר  חדש 
אלו בהיכל הגדול ובבית המדרש 
ישכון  שם  האדמו"ר  של  הפרטי 

הס"ת החדש.

טראמפ מאשים את גוגל בעזרה לסין
 יו"ר המטות המשולבים: גוגל פועלת נגד ארה"ב בנסיון להגדיל את עסקיה

מ‡ פ. יוחנן
ענקית  כי  אמר  טראמפ 
לצבא  עוזרת  גוגל  הטכנולוגיה 
ולצבא  לסין  עוזרת  "גוגל  סין. 
שלהם, אך לא לארה"ב. החדשות 
להילרי  עזרו  שהם  הן  הטובות 
כתב  טראמפ",  ולא  קלינטון, 

טראמפ.
האמירה  את  כתב  טראמפ 
ג'ו  שלו בעקבות דבריו של גנרל 
המשול־ המטות  יו"ר  דונפורד, 
בים שאמר בשבוע שעבר לועדת 
השירותים המזויינים של הסנאט 
כי גוגל, בניסיון להגדיל את עס־
עקיף  באופן  פועלת  בסין,  קיה 
"העבודה  ארה"ב.  נגד  אפילו  או 
בעקיפין  היא  בסין  גוגל  שעושה 
גנרל  אמר  הסיני",  הצבא  לטובת 

דנפורד לוועדה. 

גוגל אמרה בהצהרה שהיא 
לא עובדת עם הצבא הסיני. "אנ־
חנו עובדים עם ממשלת ארה"ב, 

בתחומים  ההגנה,  משרד  כולל 
גיוס  סייבר,  אבטחה  כולל  רבים, 

ובריאות"

בנק הפועלים מסכם את 2018 
עם רווח נקי של 2.6 מיליארד 

שקל
בנטרול הפרשות בגין החקירה האמריקאית עמד הרווח על 3.6 מיליארד שקל, 
לעומת 3.3 מיליארד ב-2017 ◆ הכנסות מריבית הגיעו ל-8.9 מיליארד שקל, 

לעומת 8.4 מיליארד ב-2017

מ‡ פ. יוחנן
את  מסכם  הפועלים  בנק 
שנת 2018 עם רווח נקי של 2.59 
מיליארד שקל, בהשוואה ל-2.66 
הת־ מיליארד שקל בשנת 2017. 
 ,7.06% על  עמדה  להון  שואה 

בהשוואה ל-7.5% ב-2017.
עמדו  נטו  הריבית  הכנסות 
בה־ שקל,  מיליארד   8.90 על 
שקל  מיליארד  ל-8.42  שוואה 
מרי־ שאינן  ההכנסות  ב-2017. 
מיליארד   4.86 על  עמדו  בית 
שקל, בהשוואה ל-4.15 מיליארד 

שקל ב-2017.

 982 בדוחות  הפריש  הבנק 
פרשת  חקירת  בשל  שקל  מיליון 
הברית  בארצות  המס  העלמות 
מי־  2 של  נוספת  הפרשה  וביצע 
ליון שקל בשל הפסקת הפעילות 
המשפטיות  ההוצאות  בשוויץ. 
החקירה,  על  הפועלים  בנק  של 
ללקוחותיו  סייע  שהבנק  בחשד 
האמרי־ מהרשויות  מס  להעלים 
 ,FIFA קאיות, והחקירה בנושא
של  הרביעי  ברבעון  הסתכמו 
2018 ב-194 מיליון שקל. בשנת 
המשפטיות  ההוצאות   2018
הסת־ החקירות  שתי  עם  בקשר 

כמו ב-526 מיליון שקל.
בהכנסות  לזינוק  היתר,  בין 
ממימוש  רווחים  תרמו  המימון 
מי־  400 של  בהיקף  ערך  ניירות 
מיליון  כ-180  לעומת  שקל  ליון 
בזכות  בעיקר  ב-2017,  שקל 
שתרם  ביטוח  כלל  מניות  מימוש 
100 מיליון שקל לפני מס לרווח 

ו-89 מיליון שקל אחרי מס.
המנכ"ל  של  שכרו  עלות 
על  ב-2018  עמדה  פינטו  אריק 
 1.96 מתוכם  שקל,  מיליון   2.53
אלף  ו-505  כשכר  שקל  מיליון 

שקל תשלום מבוסס מניות.
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הרצליה: תקודם תכנית למגדלי מגורים בעיר
1650 יח"ד בקרית שחקים יוקמו במגדלים של עד 60 קומות ◆ תכלול 330 דירות קטנות

מ‡ פ. יוחנן
לקידום  (הוועדה  הותמ"ל 
החליטה  לדיור)  מועדפים  מתחמים 
על הפקדה של תכנית קרית שחקים 

בהרצליה 
תכנית קרית שחקים בהרצליה 
משו־ על  דונם   180 על  משתרעת 

שבעת  למחלף  מצפון  שתחום  לש 
פנימי  כביש  ובין  לאיילון,  הכוכבים, 
המחבר את תחנת הרכבת אל העיר. 
של  הרכבת  לתחנת  סמוכה  הקרקע 
 - עירוניים  פארקים  ולשני  הרצליה 

פארק גליל ים ופארק הרצליה.

התוכנית כוללת 1,650 יחידות 
בני  מגדלים  בשבעה  שייבנו  דיור 
יחידות   330 מתוכן,  קומות.   22-60
ונ־ קטנות,  דירות  עבור  יוקצו  דיור 
כללת אפשרות להקמת 500 יחידות 
התכנית  כוללת  בנוסף,  מיוחד.  דיור 
מ"ר עבור שטחי תעסוקה  200 אלף 
ציבורי  שטח  עבור  דונם  ומסחר, 12 
פתוח, שישה דונם עבור הקמת בתי 
ספר יסודיים לצורכי השכונה, ושטח 
יום  מעונות  להקמת  מ"ר  של 6,600 

וגני ילדים.
המקום נמצא בסמיכות למוק־

די תחבורה חשובים - נתיבי איילון, 
'מהיר  קווי  הקיימת,  הרכבת  תחנת 
מציעה  היא  מיקומה,  בשל  לעיר'. 
מטרופוליני  תחבורה  מרכז  הקמת 
המשלב בין כל סוגי התחבורה הצי־
כבדה,  רכבת   -  1 בטרמינל  בורית 
'מהיר  מערך  קרקעי,  תת  המטרו  קו 
עירוניים  אוטובוסים  מסוף  לעיר', 
ובין עירוניים, ומערך חנייה ציבורית 
תת קרקעית. בשל מערך זה, הוטמע 
בתכנית צמצום תקן החניה הפרטית, 
זאת במסגרת עידוד הפחתת התלות 

ברכב הפרטי.

מפקד חדש לנאט"ו: גנרל טוד וולטרס
וולטרס הוא כיום מפקד כוחות האוויר של ארה"ב באירופה ובאפריקה 

מ‡ פ. יוחנן
האמ־ האוויר  חיל  גנרל 
המפקד  הוא  וולטרס  טוד  ריקני 
וולטרס,  גנרל  נאט"ו.  של  החדש 
כו־ מפקד  כיום  הוא  קרב,  טייס 
באירופה  ארה"ב  של  האוויר  חות 
ואפריקה. לפי המסורת, הוא יהיה 
ובמקביל  נאט"ו  כוחות  מפקד 
צבא  של  אירופה  פיקוד  מפקד 

ארה"ב.
טייס  הוא  וולטרס  גנרל 
  F-15, F-22 מטוסי  שהטיס  קרב 

תפקידים  מילא  הוא   .A-10-ו
ובמ־ בפנטגון  בוושינגטון,  בכירים 
פקדת הכוחות המזוינים, המטכ"ל 
ובאפג־ בעיראק  לחם  האמריקני. 

ניסטן כטייס קרב ומפקד.
והמדינות  נאט"ו  ארגון 
של  ללחצים  נתונים  בו  החברות 
קונגרס,  וחברי  טראמפ  הנשיא 
הלוחצים על מדינות אירופה להג־
דיל את תרומותיהן לארגון נאט"ו. 
טראמפ אף איים לעזוב את הארגון 
לבדה  לשאת  תיאלץ  ארה"ב  אם 
המדינות  ראשי  עלויותיו.  בכל 

להיפגש  עומדים  בנאט"ו  החברות 
לדון  כדי  דצמבר  בחודש  בלונדון 

בשאלות אלו ואחרות.

בית המשפט קיבל את בקשת 
המדינה להחרמת אוניית משט 

לעזה
"הנסיון להפר את הסגר הימי כאמצעי לביטוי מחאה מנוגד למשפט 

הבינלאומי", קבע בית המשפט

מ‡ פ. יוחנן
עצרו   2016 באוקטובר 
הספינה  את  הים  חיל  ספינות 
בד־ כשהיתה  אולייב"  "זייתונא 
 13 היו  הספינה  על  לעזה.  רכה 
זכויות  בארגוני  פעילות  נשים, 
לעורר  היתה  שמטרתן  אדם 
מחאה נגד הסגר הימי סביב רצו־
עת עזה. לוחמי חיל הים עלו על 
הספינה והובילו אותה לנמל אש־
תו־ נעצרו,  הספינה  נוסעות  דוד. 
חקרו ושוחררו אך הספינה נותרה 

מוחזקת על ידי חיל הים.
הגישה  ישראל  מדינת 
בקשה למתן צו המאשר את הח־
רמתה של הספינה. בינואר האח־
לימאות  המשפט  בית  קיבל  רון 
להחרמת  המדינה  בקשת  את 

האוניה.
דיפנס",  "יזראל  פי  על 
חו־ לשאלת  נדרש  המשפט  בית 
התנאים  את  פירט  הסגר,  קיות 
כי  וקבע  לחוקיותו  הנדרשים 
המסקנה  מתחייבת  "מהאמור 
ברצו־ ההומניטארי  המצב  כי 
הימי  הסגר  של  תוצאה  אינו  עה 

ביהמ"ש  לכך,  בהמשך  דווקא". 
האוניה  באי-כח  טענת  את  דחה 
נזק  של  כללית  בראיה  די  לפיה, 
הגורמים  אחד  הוא  הימי  שהסגר 
לו, על מנת לקבוע את אי חוקיות 
כי  צוין  הדין  בפסק  הימי.  הסגר 
והמ־ הספינה  שבעלת  חולק  אין 
הסגר  על  ידעו  במסע  שתתפות 
מדי־ התנגדות  על  וגבולותיו, 
ולכך  הסגר  להפרת  ישראל  נת 
עלו־ הספינה  הסגר,  יופר  שאם 
כוונה  ישנה  כי  ואף  להיתפס  לה 

לבקש את החרמתה. 

בין  התבסס  המשפט  בית 
היתר על כך שהמדינה מאפשרת 
כניסת סחורות וציוד הומניטארי 
לרצועת עזה דרך המעברים היב־
שתיים. עוד קבע בית המשפט כי 
הימי  הסגר  את  להפר  "הנסיון 
מנוגד  מחאה  לביטוי  כאמצעי 
המנהגי,  הבינלאומי  למשפט 
ופוגע  הציבורי  באינטרס  פוגע 
ובמיוחד  הסגר  הטלת  בתכליות 
עמי־ כוח  החלשת  של  בתכלית 
ברצועת  החמאס  ארגון  של  דתו 

עזה".

בפורים הזה אתם מוקפין באפשרויות
עם מגוון מוצרי סטארקיסט בכשרות 

תוכ־ החרדית   העדה  בד"צ 
מנות  משלוח  אחד  לכל  להתאים  לו 

ייחודי ומושלם
לסטא־ שנה,  כבכל  השנה,  גם 
רקיסט יש פתרון נהדר וקל במיוחד, 
מוצרי  עם  המנות  משלוח  לשדרוג 
הטונה המגוונים, המושלמים ליצירת 
ייחודיים  כריכים  עשירים,  סלטים 
על  המבוססים  טעימים  ותבשילים 

טונה. 
רעיון  מחפשים  אתם  אם  בין 
ומהודר  מעוצב  מנות  למשלוח 

פרקטי  משלוח  לשוויגער,  במיוחד 
לשכנים ממול, משלוח רשמי ומכבד 
ומו־ מושקע  תבשיל  או  לדודים, 
אצל  החג  לסעודת  אהבה  בהמון  כן 
משלוח  שכל  ספק  אין   – ההורים 
מנות, יקבל שדרוג משמעותי בצירוף 

סטארקיסט למשלוח. 
גרוס  ליפשיץ  עינת  לדברי 
סטארקי־ של  השיווק  מנהלת   -
בסיס  היא  סטארקיסט  "טונה  סט: 
או  ומהירה  קלה  מזינה,  ארוחה  לכל 
סטאר־ טונה  ומכובדת.  מושקעת 

הותי־ המובילה,  הטונה  היא  קיסט 
כשטעמה  בישראל,  והאהובה  קה 
הייחודי והעשיר הוא מצרך פופולרי 
סטארקיסט  טונה  ישראלי.  בית  בכל 
מכילה יותר מ- 20 גרם חלבון, מאוד 
מצוין  מקור  ומהווה  ולעיכול  קלה 
סטאר־ טונה  ומינרלים.  לוויטמינם 
קיסט איננה מכילה חומרים משמרים 
ומציעה מגוון מוצרים רחב  בכשרות 

בד"ץ העדה החרדית!"
בית  לכל  מאחלת  סטארקיסט 

ישראל פורים שמח!

˜ליפ ח„ ומרים לכבו„ 

פורים - "מחה מחה" „ו„י 

˜‡לי ו- מ˜הל נרננה

https://drive.google.com/file/d/10llzxVdh9DOTDt_DE2HuvzN6_6r9vqbM/view?usp=drivesdk
https://jumbomail.me/j/Cfe9RQ3XfEWLBdi
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בכ' ימים לחודש שבט שנת תש"ה נולד רביה"ק זי"ע 
זצ"ל,  קאפף  עוזר  שמואל  רבי  הרה"צ  לאביו  יחיד  כבן 
ממעתיקי השמועה של רבוה"ק מלעלוב נבג"מ, ולאמו הר־
זי"ע  מרדכי  משה  רבי  רביה"ק  של  הבכירה  בתו  ע"ה  בנית 

מלעלוב.
במחיצת גדולים צדיקים גדל, ומעיקרו נטוע כל כולו 
בהיכל שטוף אור החתום בחותמו של משה רעיא מהימנא. 
וירא אותו כי טוב, נטלו זקה"ק מלעלוב תחת חסותו, פרש 
במעגלי  ולחנכו  מישרים  להדריכו  עינו  וישם  עליו  כנפיו 
צדק. על ברכיו גדל ויבוננהו מפרי תבונתו, מחכמת תורתו 
האציל עליו וכאישון עינו נצרוהו, פקח עין בוחנת על נתי־
בותיו ללמדו חובתו בעולמו, למען דעת כי ד' הוא אלוקים, 

ולפניו נעבוד ביראה ופחד.
ימי  כל  ד'  בבית  לשבת  נפשו  אוותה  דרכו  מתחילת 
חייו, אשר אליו ית"ש יערוג ויכסוף כל היום. ביגיעת עבו־
דה התמיד באיתנותו להעמיד מוסדי תבל – ג' עמודי עולם, 
הדעת,  מימי  אל  ובא  היה  עולה  משם  וגמ"ח.  עבודה  תורה 
יורד וטובל בפלגי מימיו של זקה"ק, פוסע פנימה בחמישים 
שערי בינה אשר פתח לו הס"ק בקדשו, להאיר לו את אור 
הרוה  אלה  ממעינות  החיצונית.  ההויה  במעבה  הפנימיות 
צמאונו וגמע מים חיים, ושב להתאבנט סחור סחור בחבלי 

תורה ומצוות.
העבודה  במשעול  רבנו  את  לנשא  שקד  אשר  הס"ק 
בחשפו בפניו צפונות תעלומה, גילה לו אהבת איתן  והע־
ריצו עד למאוד, ומפ"ק נשמעו ביטויים מפעימים ונדירים 
פעם  ששהה  בעת  רבנו.  וקדושת   צדקת  ערכו  רום  אודות 
אביו חדב"נ במעון הקודש בת"א, החוה אדמו"ר והפנה את 
שנת  הישן  שעשועיו  נכד  היניק,  בנו  עבר  אל  לבו  תשומת 
ישרים, ונם אחריו בלהט: "אשרי יולדתו". ושוב פעם היה 
מעשה שאדמו"ר הסתגר בחדרו הק' וציווה לבל יכנס איש 
אל הקודש ואפי' מבני ביתו הקרובים, חוץ באם יבוא נכדו 
כי  בכבודו  להזהר  צריכים  יען  ומיד,  תיכף  יכניסוהו  רבינו 
לומד הוא תורה לשמה. ואף בערוב ימיו, נר א' טרם יכבה 
גילה חביבותו והערצתו אל נכדו בבת עינו,  באמרו: "סאי'ז 

א זכיה פאר מיר צו האבן אזא אייניק'ל א בן עליה". . .
רבינו אשר חכמה בינה דעה והשכל מילאוהו מזן אל זן 
משחר ימי עלומים, ידע היטב לנצל את הבית הגדול והמ־
ובת־ העליונה.  ההשגחה  ורצון  בחפץ  נקלע  אליו  הק'  עון 
בונתו הרבה הקפיד רבנו שלא לחסר מללקוט אל תוכו אף 

פקוחות  בעיניים  הוא  מתבונן  הס"ק,  מפי  שיצא  קל  הגה 
שעושה.  ותנועה  הנהגה  מכל  ולומד  הנערץ,  הסב  עבר  אל 
ונחרתו הדברים על לוח לבו כבציפורן שמיר כל ימי חייו, 
ואף בשנות ראינו אור כשהחל להפיץ מעיינותיו בקרב קהל 
חסידים, חרוטים היו בו ימי קדם ובכל עת מצוא ביטא את 
המיית הגעגועים לימים מבורכים אלו, ונתכסו עיניו בדוק 
של ערגה מדי דברו אודות ימים עברו, - מרכז בעלי מלאכה, 
- מוהליבער, - נחלת בנימין, וכדו', בהזכרו בתקופת הזוהר 
תלמידי  כבימי  וטהרה,  קדושה  שכולו  עולם  הק',  במחיצת 

אור שבעת הימים מרן הבעש"ט הק' נבג"מ.

תורתו מגן לנו

מתוך עמלות ויגיעה בתוה"ק הטה רבינו שכמו לסבול 
בר־ ויהי למס עובד. מיום עמדו על דעתו התמיד והעמיק 
כישת מ"ח קניינים שהתורה נקנית בהם, קנין שסופו הוכיח 

על תחילתו מה רב היתה ההשקעה. תוקף כח החשבון, רוחב 
המחשבה,  ריכוז  עומק  אל  יחדיו  חברו  תבונתו,  ואור  ליבו 
בשקידה וביגיעה לא חסך עמל מנפשו, הוויות דאביי ורבא 
נתאגדו בו בקשר בל יינתק, ולהבנת דברי קדשם של רבו־
תינו הראשונים הטריד מוחו בכל כוחו. הוא היה אומר, כי 
כאשר ישנם שני פירושים שונים בדברי הראשונים, לא די 
להתעמק  חובה  אלא  היטב,  הדק  הק'  דבריהם  להבין  בכך 
בשמע־ חד  ליה  ניחא  לא  טעם  מה  ולהשכיל  להבין  לדעת 

תתא דחבריה.
כח עיונו והתרכזותו היתה לשם דבר. פעמים תכופות 
מצאוהו צועד ופוסע שוב ושוב, משוטט אנה ואנה הלוך וח־
משולהב  ביה,  מרתחא  קא  ואורייתא  מסביבתו  מנותק  זור, 
הוא ברעיונותיו הזכים, צולל למעמקי עיונו מבלי לחוש לנ־
עשה סביבותיו. עוד בימי בחרותו בלמדו בישיבת בית אב־
רהם, השתאה ראש הישיבה דאז - אדמו"ר הנתיבות שלום 
מי־ להתפעם  חדל  ולא  השכליים,  כוחותיו  נוכח  מסלונים, 
כולתו הנדירה של רבינו בריכוז והתעמקות נדירה, לא פעם 
ולהיכנס,  לצאת  ובאים,  שבים  והבחורים  הסדר  נגמר  עת 
כלל  מרגיש  ואינו  התלמוד,  בים  שטים  עדיין  מוחו  שרעפי 
ולנתקו  להעירו  צריך  היה  שלפעמים  עד  ובצאתם,  בבואם 

ממחשבותיו המעמיקות כי הגיע זמן ק"ש של ערבית.
להסתיר  רבינו  שניסה  כמה  כל  תרונה -  בחוץ  חכמות 
מב־ עליו  הכריזה  תורתו  רואים,  מעין  ובקיאותו  גאונותו 
לבטא  הקולמוס  ועני  העט  דלה  בעולם.  טבעו  והודיע  חוץ 
עצמ־ העצומים,  והקיפה  התורנית  מגדלותו  במקצת  ולו 
דינים  כמה  אורה  בקרן  להעמיד  לו  עמדה  אף  התורנית  תו 
וסוגיות עמומות שגדולי עולם בשעתו התחבטו בהם. אירע 
פעם שדודו - גיס חותנו - הגר"ח ברים זצ"ל, נתקשה בד־
ברי רש"י במס' שבת, והרצה קושיתו בפני הגר"נ פרצוביץ 
מרובה,  זמן  משך  קשות  עמלו  יחד  ושניהם  מיר,  ר"י  זצ"ל 
מאטרס־ ר"י  זצ"ל  טויסיג  הגרמ"ש  רבינו  חותן  העלה  אזי 
זי"ע,  רבינו  לחתנו  ושיגרו  הכתב  ע"ג  המו"מ  כל  את  דארף 
בהגיע המכתב לרבינו הרהר קלות, והעלה בדיו מה שעלתה 
במצודתו, ואף ציין מראי מקומות בראיות חותכות לסוגיא 
גדלותו  מהיקף  נדהמו  אלו  עולם  גדולי  בה.  וטרו  ששקלו 

העצומה בחריפות ובקיאות גם יחד.     
תורה -  של  באהלה  ימיו  כל  להסתגר  שביקש  למרות 
אשר  זצ"ל,  הגדול  חותנו  להפצרת  נענה  לא  אף  זאת  וגלל 
חפץ להעמידו בראשות כולל אברכים - חזקה עליו הוראת 

יראנו יראת הרוממות וחרדנו חרדת הקודש מגשת אל הקודש פנימה, לנגוע 
בשולי הפרוכת, לאחוז בשוליה להרימה, להסיטה לעיני קהל ועדה. כי גם 
אם קולמוס יש בידינו, דיו בו, ומגילת ספר חלקה, אך מחמת קוצר המשיג 
שחק,  אלי  ולהעפיל  להתרומם  ובינה  חכמה  רוח  בנו  אין  המושג,  ועומק 
גבוה מעל גבוה, להציץ מתחת למעטה אדרת הפלאים שהרה"ק מלעלוב 
ברנוביץ זי"ע התעטף בהם, מבלי תת לאיש עלי אדמות לגלות את אשר 
נגנז תחתיהם. אולם אמרנו כי למען ידע צדיק מה פעל נלכה נא ונלקטה 
בקצה  ניגע  רק  אם  אפי'  ולו  מידותיו,  בתנובת  מה  אפס  נא  נציץ  אמרים, 
קצהו של אותו לפיד אש דיינו, כי ממנו - מארחות חייו, מאוויו עלי אדמות, 

נתיבותיו בקודש -  ניקח לעבוד את ד' אלוקינו.

כ''ק אדמו''ר מלעלוב בראנוביץ זי''ע בדבקות

כ''ק אדמו''ר מלעלוב בראנוביץ זי''ע בדיון הלכתי עם כ''ק אדמו''ר הנחל יצחק מזוטשקא זי''ע



19 יום רביעי י"ג אד"ב תשע"ט 20/03/2019

זקה"ק להרביץ תורה לעדרים בישיבת לעלוב. כוחות עצו־
מים השקיע רבינו בימי חרפו להרבות פלפולי תורה בקרב 
תלמידיו, להחדיר בהם תמיד לתקוע יתד בידיעת האמת גם 
בפרטי פרטים, ולהתוות להם דרכי גישה למבואות התורה, 
לדעת האיך ומתי להשתמש בחלקי הסותר והבונה. תורתו 
ויראתו נחרטה בלב התלמידים ושמו נישא בפיהם לתהילה 

כל הימים.
אכן, עיקר השפעתו לדורות נבחנת וודאי בתורתו שב־
ובהירותו  עמקותו  יבואו.  לימים  ברכה  השאיר  אותה  כתב, 
כש־ דרבי,  אשכבתיה  אחר  שאת  ביתר  נתגלתה  התורנית, 
הכוללים  בכת"י,  שרשמם  חדו"ת  אלפי  גנזיו  בין  נתגלה 
המפכים  הש"ס,  סוגיות  ברוב  ופלפולים  עמוקים  שיעורים 
מים חיים מתוך עומק הסוגיות לבארם היטב על כל שיטות 
הראשונים שבהם, גליא לדרעיא ונפל נהורא. כן נמצא בין 
בתרי כתביו, עלים מחיבור מקיף בשם דעת כהן ותכלת זהב, 
בחריפות  פלפל  בהם  חו"מ,  שו"ע  על  לדפוס  לסדר  שהחל 

ובקיאות בדברי הש"ך והט"ז לאסוקי שמעתתא 

אליבא דהלכתא.

ומאז ששקעה חמה שלא בעונתה כשנח נפשיה דרבי, 
גנו־ חמדה  לחשוף  יעקב"  "שארית  מכון  חברי  שוקדים 
בהם  להנות  הדפוס  מכבש  ע"ג  תורתו  דברי  ולהעלות  זה, 
עד  חכמה.  מקור  נובע  מעיין  צוף  מנופת  לטעום  אדם,  בני 
קונטרסים  לפעם  מפעם  הדפיסו  כולה  המלאכה  שיושלם 
משולחן  ופירורין  אורה  רסיסי  הש"ס,  סוגיות  על  חידו"ת 

גבוה, פירות מפוזרין וטיפה מים החכמה.

ארי במסתרים

בחגוי הסלע וסתר המדרגה חצב את קינו, ומשחר ימי 
עלומים שתל את גנו גן נעול מעין חתום. בנתיבים נעלמים 
צעד ובשבילי מסתורין פסע, ומקום גבוה ונישא ביצר לעצ־
מו בדי עמל, מקום אשר הכין לד', ומשכנות אשר כונן לא־
ביר יעקב. רוב ימיו ושנותיו סגור ומסוגר היה בחדרו הק', 

הקדיש  מעלה.  של  בקדושה  ונתקדש  חותם,  בתוך  חותם 
היחיד  רשות  רשותו  קבע  ישראל,  אלוקי  לד'  קודש  עצמו 
ליחידו של עולם, כל ישותו והוויתו עלי אדמות לעשות נחת 

רוח ליוצרו. 
במסתרים פרק רבינו מעליו את כבלי עולם הגשם, וב־
חדרי חדרים זיכך וליטש את נשמתו. בתוך תוכו לבו נשבר 
ונכמר, וגוחן באהבה רבה ואהבת עולם לפני אביו שבשמים, 
שמר על כל חושיו, ומעולם לא הביט חוץ לד' אמותיו, ומ־
שבר התכונות והטבעים לתקן עולם במלכות ש-ד-י. בסבי־
בתו הפנימית, עולמו האישי - דבוק בתוה"ק ובנותנה ית"ש, 
אחוז בארחות מוסר וחסידות ואינו מסיח דעת מן הנקודה 
השי"ת.  כרצון  זה,  הסתר  עולם  ומהווה  המחיה  הפנימית 
ידועים,  בלתי  למחוזות  נסק  ה'  בעבודת  והשגות  בהפלגה 
מעל־ מוחלטת  בפרישות  קונו  את  עבד  ונעלמים,  טמירים 
מא דשיקרא, עבודת עבודה, עבודה שבלב, עבודה שבמוח, 

עבודה בכל רמ"ח ושס"ה, עבודה שהיא לפני ולפנים.
כמעט ולא הוציא מחביונו אלי חוץ כי אם ניצוצי אור 
בודדים, אי פה אי שם התנוצצו כמה הבזקי אור מבעד לא־
דרת הפלאים שכיסה בעד קרני השמש המבהיקים. רעמים 
שבסתר לבו בכחה לעקור הרים, הגה קל מפיו מרכך סלעים, 
גניחה חרישית הנובעת מתוך תוכו קדחה חור בפלדה, 

אלו היו לשד עצמות מהם נזונים רעבים וצמאים לדבר ד'.
משפט  בעלי  פתגם  או  אמירה  מפ"ק  נשמעה  פעמים 
קצרי מילים, אולם משמעות ורב עוצמה טמון בהם. מטבע 
של שני צדדים - פנימיותם עמקות חודרת עד השיתין, חי־
סלע  יפוצץ  כפטיש  מסגרת.  מכל  חורגת  פשטות  צוניותם 
למטרה,  קולעת  אחת  וכל  מהם  נפוצים  רבים  רסיסים  הם, 
בפינה  מאירה  אחת  שכל  מהם  יוצאים  ספור  לאין  גיצים 
אחרת. בני בינה מעמיקים בהם מחטטים וחושפים את אורם 
הבהיר, משמש להם כאלומת אור לפלס דרכים בעבודת ה', 
ואילו ההמונים נהנים מברקי האש ומאירים את דרכם בכך. 
אלו ואלו רודים מגוית הארי החי ומרווים צמאונם וכמיהת 

בשרם לקל חי.
עבדו את ד' בשמחה וגילו ברעדה, אהבה עילאה, יראה 
ופחד, שמחה תמידית ורוממות דקדושה, שמשו בערבוביא 
רוממות-שמימית  יראת  מאוד,  נסערה  סביביו  במחיצתו, 
רחמים  מלא  כזקן  מפתנו,  סף  על  שדרך  מי  כל  את  אפפה 
היה, אך בה בעת "גברא דמסתפינא מיניה". לא כל העיתים 
אינסופית  ושמחה  אהבה  לפרקים  לזה,  זה  הושוו  והזמנים 
שורה במחיצתו, הסוחפת כל הבאים עמה במגע. ולפעמים 
לא נעלמה מסביבותיו אף היראה עילאה, וחתת אלוקים נו־

פלת על הניצבים על ידו.
ויש, במקום גילה שם תהא רעדה, עידן דחדוותא מו־
בצלו,  החוסים  לכל  עילאית  חוויה  הרגשת  וכובשת,  שכת 
אש  לפידי  לשני  נהפכות  כבדולח  הזכות  עיניו  רגע,  ובין 
שניים  או  מילה  נזרק  מפיו  הנפש,  למסכי  מבעד  חודרות 
לחפוש חדרי בטן, ורק מתי מעט ידעו ויבינו אל מה ירמזון 
צורה  ופושט  כבתחילה,  חוזר  ומיד  ותיכף  נתכוונו,  מי  ואל 
בהעלות על פניו הבעת גיל וחדוה, - - זר לא יבין את זאת.

חסד ואמת 

לשונו הזהב נקיה היתה ומנופה בי"ג נפות, הן בדיבור 
פיו והן בכתיבת קולמוסו. רבינו ייחס חשיבות עליונה לערך 
הוא  שבנתיים,  לשתיקה  יותר  עליונה  וחשיבות  מילה,  של 
לאדם  שניתן  ביותר  והיעיל  הנבון  הכלי  את  בשתיקה  מצא 
תחת השמש, כל דיבור שלו היתה בעצם חריגה מהמסגרת 

- שבירת השתיקה.
סטיה  ממנו  להשמע  העלול  דבר  מכל  מאוד  התחלחל 
קלה מן האמת, אם זה בדיבור, מחשבה או במעשה, מידת 
האמת היוותה יסוד מוצק ועיקרי בכל תהלוכותיו בקודש, 
אמת צרופה שעברה כחוט השני בכל הליכות מלכי בקודש, 
פיו וליבו שוים, הדיבור והמעשה אחידים, - - "חותמו אמת 

ומלבשתו ענוה".

נשגבה מבינת אנשי מדע, כיצד יתכן אשר אדם קרןץ 
להת־ ביכולתו  טבעיים,  בכוחות  ומוגבל  ודל  חלש  מחומר, 
ואיש  כגיבור  אדירים  בכוחות  ד'  לעבודת  וליש  כארי  נשא 

מלחמה עטור כלי קרב.
מי אנו מיעוטי דעת, להשכיל ולהציץ בתנובת מידותיו 
של רבינו, מידות שנתעטף בהם משחר ינקותו ולא הניחם 
ההסתר  מחסומי  את  שפרצה  מידה  יש  אבל  שקיעתו,  עד 
ישראל",  "אהבת   - לחבירו"  אדם  "בין  והוא:  והמסתור, 
יען כי מידה זו אי אפשר להעלים, כי אין היא תלויה באדם 

עצמו אלא רק בסביבותיו.
רבינו אשר מודד ושוקל בישוב הדעת ובשום שכל כל 
פירור מאכל שנותן לגופו, עמל הוא בעבודת הק' ככהן העו־
מההיתר  ונרתע  לו  במותר  עצמו  מקדש  קרבנותיו,  על  מד 
הצטר־ לדעת  זולתו  לנפש  ירד  האיש,  זה  מהאיסור,  כמו 
כויותיו הגשמיות והרוחניות שוה בשוה, ירד לפרטי פרטים 
כדי  ובכל  ממיאוס,  הקאה  לידי  בא  עצמו  שלגבי  בדברים 
ראשית  מדרשו,  בית  את  כשכונן  לימים,  לזולתו.  להיטיב 
לכל ציווה לייסד בית התבשיל, בהפטירו: היכלי תורה ות־
פילה ישנם לרוב, אך מקום אשר יראים ושלמים רעבים גם 
צמאים יסעדון בו לברך, אין בנמצא, ותמיד אמרת צדיקים 

שגורה על פיו "יענעמ'ס גשמיות איז מיין רוחניות".
סיפר א' המקורבים, שפעם כשנכנס אל הקו"פ, ביקש 
מאתו רבינו סכום מסוים בהלוואה לצרכי הבית, עודם מד־
ברים, נכנס הלך אחד ודמעתו על לחיו שכלתה פרוטה מה־
לרגע  היסס  לא  רבינו  ביתו,  הוצאות  לכלכל  בידו  ואין  כיס 
ותיכף ומיד נתן לו את מלוא הסכום שלווה זה עתה, בראות 
את  הלוואתי  הלא  וטען  סבלנותו,  פקעה  מעשהו  את  הלה 
צדקה,  לנתינת  ולא  האישיים  צרכיו  עבור  לרבינו  הסכום 
השיבו רבינו במתק לשונו בזה"ל: אין טוהן א גמילות חסד 
פאר א אידן איז נישט פאר מיר? וואס א חילוק צרכי הגוף 

צו צרכי הנשמה . . .
לסבול  היה  ביכולתו  הרוח,  ואציל  הנפש  עדין  רבינו 
אף מגושמי חומר וצורה, כאלו שאין הבריות סובלתם, לא 
ומק־ מאזין  רוחם,  את  לעודד  בפה  בכוחו  מאמץ  כל  חסך 
רווחה  שזהרת  עד  יגונם  משא  פורק  ומעודד,  מייעץ  שיב, 
נראתה  כפשוטה  ישראל  אהבת  רק  לא  בפניהם.  מבצבצת 
בה־ ישראל  במדוי  לעסוק  ומשתלשל  יורד  בהיותו  אצלו, 
תנמכות של ממש - אלא אף באהבת ישראל, ללמד תועים 
בינה, אהבת יוצרם וצורם ית"ש - ומה אם נדחו וכוערו עד 
כדי כך, "שחורה אני ונאוה" וחתומים הם בחותם יוצרם ית'.

כ''ק אדמו''ר מלעלוב בראנוביץ זי''ע בבית מדרשו עם כ''ק אדמו''ר מלעלוב זי''ע

כ''ק אדמו''ר מלעלוב בראנוביץ זי''ע בדבקות בשולחן פורים

כ''ק אדמו''ר מלעלוב בראנוביץ זי''ע במנהג כפרות
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אור חדש על ציון תאיר

פניו,  מעל  המסוה  במקצת  רבינו  הסיר  ימיו  בערוב 
ולדרים  לארץ  להאיר  אש  אבוקת  של  צר  חרך  לנו  ופתח 
האפי־ חשכת  להאיר  אורה  קרני  שלח  הדעה  אביר  עליה. 
בראנוביץ  בקהילת  העוממות.  בגחלים  להבה  ולהפיח  לה, 
על  עלו  מעיינותיו  וסכרי  עדתו,  להנהיג  החל  שבירושלים 
גדותיהם וקלחו לכל דורש ומבקש, אור חדש החל להתנוצץ 

במקדש מלך עיר מלוכה - ירושלים עיה"ק.
מדרשו,  בית  אל  נמשכו  מעשה  ואנשי  חסידים 
למ־ והשכילו  העמיקו  בקודש  ובהליכותיו  נעו  באורחותיו 
צוא בהם ארחות חיים ודרכי יושר, לעלות ולהתעלות בדר־
כי העבודה. ואף הוא לעומתם, הרעיף והשפיע עליהם טללי 
בשולי  שנתלו  אלו  את  עמו  והעלה  הכביר,  מרוחו  תחיה 
אמת  בנתיבי  ישרים,  במסילת  לעילא  והדריך  כיוון  אדרתו 
ותח־ הנפש  נבכי  לרפאות  חכמה  נתיבות  האיר  ואמונה, 

לואיה, והיה הוא להם למשיב נפש ומורה נבוכים.
הימים  שחולפים  ככל  ונעשים,  נזכרים  האלה  והימים 
בנחלת  להסתפח  זכינו  עת  והדר  הוד  ימי  מאותם  והולכים 
יעקב, להתבשם מהודו והדר זיוו, כן תוקפים אותנו כיסופי 
רצון  עיתות  עילאיים,  זמנים  קדם  לירחי  ויותר  יותר  נפש 
נפשו־ ולעורר  להרוות  תחי  טללי  אוצרות  עלינו  שהשפיע 
שכם  ית"ש  ולעבדו  וחוצבם,  צורם  למקור  להתדבק  תינו 
אחד בשמחה ובטוב לבב. הרפתקאות וטרדות הזמן שעברו 
אף הם לא יחצוצו, אין בכוחם להשקיט ולהשכיח געגועים 

לימים עברו.   
גיסא  מחד  מעשיך.  תחילת  היום  זה   - האיתנים  ירח 
וחדוה  עוז  גיסא  ומאידך  הדין,  מאימת  יאחזון  ורעדה  חיל 
במקומו, שמחה עילאית על המלכת אחד יחיד ומיוחד בעו־
למו, ובתווך עבודת עבודה להשריש בלב כי יבין כל יצור כי 
אתה יצרתו. דמותו הק' מיתמרת ועולה, ברה כחמה עטויה 
בגדי לבן, מתחטאת ומתחננת לבוראה בסתר ובגלוי -"קולי 
שמעת אל תעלם אזנך לרווחתי לשוועתי". . . לערבב השטן 

שלא ישטין.
מי יתנני עבר ונעופה אל מחוזות העבר, בעיצומו של 
כעס  לשכך  באימה  הקודש  ארון  מול  גש  עת  מכפר,  יום 
המתפלש  קולו  וקונו,  צורו  מלכו  פני  ומחלה  מחנן  וחימה, 
בתחינה עולה רווי תחנונים, רווי בקשה, אנא השם תאמר: 

סלחתי כדבריך.
שוב הלב ממריץ פעימותיו אל זמן שמחתינו, בו ישמח 
צדיק בד'. יושב ומיסב במחיצת חסידים בשוה"ט, מתיקות 
ישותו,  מכל  פורצת  אלוקית  וחדוה  ממנו  שופעת  עילאית 

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה, 
כל תיבה שנהגתה מפ"ק אפופה טללי טוהר ועונג, כל אמרה 

חדורת תשוקה וחמדה, תוכו רצוף אהבה.
תורה,  של  לכבודה  ומפזז  מכרכר   – ליבו  שמחת  יום 
חובק בזרועותיו ס"ת זעיר, חבוקה ודבוקה בו, מדלג במרו־
צה ובכל עוז מפתח ביהמ"ד לפאתו שוב ושוב, פניו בוערות 
כלפידים וגופו מתנשא אל על לשחקים ולשמי ערבות, ואז 
וזמרה  בשירה  בקודש  הנאדר  קולו  נשמע  להבות  כדי  תוך 
ובשברון  בגיל  הבחירה,  בית  את  לנו  לבנות  התורה  לנותן 
מתוך כיסופין וערגה - - יבא אדיר במהרה - - יבא אליהו 

לבשרנו - - יבא משיח צדקנו. 
כל חג וזכרונותיו הוא, אם זה חנוכה על שלל אורותיו, 
אינן  היוקדות  עיניו  עת  הנרות,  מול  אל  קדשו  במעון  שם 
משות מן הלהבות המרצדות, וקולו משתפך בנעימה בזמי־
רות שירות ותשבחות, ניגוני שבת, חודש, ומילה, כי הן הן ג' 
הדברים שרצו היוונים לעקור מן העולם, וב"ה נצח ישראל 

לא ישקר.
מדלגים אנו אל חיקו הצוהל של משתה היין. כשהמלך 
ההסתרה,  חומות  נפרצו  עת  באותה  ידע,  דלא  עד  במסיבו 
ישראל  לגאולת  נפשו  תאוות  רבה,  תהום  מעיינות  ונבקעו 
וישועתתן אופפתו כליל, קול עז מפלח את ליבו הזך - קלי 
קלי למה עזבתני. . . מעיינות אזי יזובון, ומי ישע ישאבון, 
של  מלכו  המלך,  לפני  ותדבר  יתברכון.  כולם  פיו  ומברכות 

עולם, ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם. 
מיתרי  מזדעזעים   - פסח"  נשאת  מועדות  כל  "בראש 
הלב בגעגועים דומעים בהגלות לנו אהבת איתן בלילה כיום 
יאיר. "והגדת לבנך" כפשוטו, מסביר ומאריך כמלמד דרדקי 
לפני צאן קדשים. מזרז את הסובבים אל תחמיצו הזדמנות 
פז: וכאן הבן שואל - בנים אתם לד' אלוקיכם . . . מתחנן 
כלפי שמיא: ושאינו יודע לשאול - את פתח לו. . . ונודה לך 
על גאולתינו ועל פדות נפשינו. בבקעך ים סוף עמך ראו - 
ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי - דיבר 
בקדשו רבינו הטיש נעילת החג - כהיום הזה יש בנו יתרון 

מעולי מצרים, הם ראו אנו מאמינים . . . 
אנן בחביבותא תליא, אשר בחר בנו מכל העמים. נרהיב 
ד'  קול  השוצף,  הסמבטיון  נהר  אל  להכנס  עוז  בנפשותינו 
בהדר - מתנשא קולו, קול ד' חוצב להבות אש, מנסר וחותך 
בבשר החי של ההסתר הנורא, עמו מסביבים אותו כחומה, 
וסערת נפשו אינה עומדת בו, שואג כליש פצוע - "מנן ומאן 
 -  -  - אלה  כל  חסרנו  ומעת   .  . ברויתא".  שפירא  רחימך 

אשרי עין ראתה אלה, הלא למשמע אוזן דאבה נפשינו. . . 

יציאת צדיק עושה רושם

מרעיתו,  צאן  עדת  על  וחמלתו  טובו  שברוב  רביה"ק 
ביקש להטעימם אט אט את ההעדר האור הקרב ובא, הרבה 
לרמוז מידי פעם בפעם כי קרב עתו לשכב עם אבותיו ומ־

תקרב יום פקודתו.
הכנה  אותות  רבינו  על  ניכר  היה  האחרונה  בתקופה 
לטרק־ להכנס  בפרוזדור  עצמו  מתקן  רחיקא,  לאורחא 
ובפרט  עיניו  ריסי  מבין  דמעות  נושרות  לפעם  מפעם  לין, 
בביתו  שהתכנסו  בעת  ש"ק,  בליל  היין  על  שקידש  בשעה 
נאוה קודש היה מדבר דיבורים שהיו כחידה ולפלא בעיני 

השומעים.
שנת  בפרוס  תשרי  חודש  הוא  האיתנים  ירח  בימי 
ברורות,  רבינו  דיבר  מרעיתו  צאן  עם  יושבו  עת  תשס"ה, 
באמרו, שחישב ומצא שהשלים כבר ייעודו בזה העולם, אך 
בן  הוא  כי  יען  הוא,  והאחד  לסדר,  עוד  לו  יש  דברים  שני 
יחיד לאמו תבדלחט"א ואין מי שיאמר קדיש אחריה לאחר 
אריכות ימים. הדבר הפלאי ביותר שהכה רושם בראש כל 
ונבואה  כחזון  התורה  בהיכלי  היום  לשיחת  והפך  חוצות 
הסתלקותו  שלאחר  הוא  גליון,  עלי  והנציחו  מפיו  שנזרקה 
שליט"א  לבניו  כותב  ובה  פתקה  ידו  לכתבי  בינות  נמצאה 
ומשניות  קדיש  לומר  ביכולתכם  אם  "אבקשכם  בזה"ל: 
לאחר אריכות ימים במשך שנה ראשונה לאמי תליט"א שרה 
חנה בלימה בת ר' משה מרדכי". ובשנתו האחרונה אמר מדי 

פעם, שמתפלל הוא תפילה מיוחדת שתוכל אמו לעכל הב־
שורה המרה, יען כי הוא יפטר מן העולם לפניה, ויהי לפלא 

כי היה בריא אולם ולא סבל ממיחוש ודבר חולי.
מני אז והלאה הרבה לרמוז כי קצו מתקרב. בעידן רעוא 
דרעוין ש"ק פר' יתרו, היה שרוי בשמחה ובחדוה עילאית, 
השי־ הולדתו  יום  הוא  שבט  לכ'  אור  שבמוצש"ק  והזכיר 
שים, ואיתא בגמ' רב יוסף כי הוה בר שיתין שנין עבד להו 
יומא טבא לרבנן אמר נפקי לי מכרת. ואחר שתיית לחיים 
כנהוג נתלהבו פניו ואמר איתא באוה"ח הק' פר' משפטים 
על הפסוק שש שנים יעבוד וגו' שיש חשבון שיכלול כללות 
אחד, וכאן כולל העשירי, דהיינו כל שנה מכוון כנגד עשר 
שנים, וזהו אומרו שש שנים יעבוד פי' שישים שנה יעבוד 
ולפתע  קמעא  ונשתהה  דמו,  בתמצית  אלוקיו  את  האדם 
הפכו פניו להבים וסיים בקול גדול, ובשביעית יצא לחפשי 
גמר  חפשי...  ובמתים  אזי  השישים  משנת  כשיוצאים  חנם, 
ולא יסף עוד, ופחד גדול נפל על כל הנאספים שרעדו כעלה 

נידף לשמוע דבריו הק' יוצאים מפורשים מפ"ק.
של  מעבודתו  האחרונה  בתקופה  לדבר  מרבה  היה  גם 

כ''ק אדמו''ר מלעלוב בראנוביץ זי''ע בעת קריאת המגילה

כ''ק אדמו''ר מלעלוב בראנוביץ זי''ע בשולחן הטהור בבית מדרשו נראים גם האדמורי''ם לבית לעלוב
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הסתלקותו  קודם  ימים  ששנתיים  זצ"ל  זוננפלד  הגרי"ח 
מיעט באכילתו בכדי שתהא עבודתם של עושי הטהרה קלה, 
ואף רבינו החל לנהוג כן, אף שבלאו הכי לא פינק מעולם את 
גופו במעדני העולם, והיה מענה בצום נפשו בתעניות לאין 
ספור, ואפילו בשעה ששבר תעניתו במוצאי היום לא אכל כי 
אולם  הטהור.  גופו  את  להחזיק  כדי  לחץ,  ומים  צר  לחם  אם 
בחודשים האחרונים מיעט ביתר אכילתו, וכאשר נשאל ביום 
הפורים האחרון אם אכל דבר מה באותו היום, נענה שאכל ג' 

מציות במשך היום.
בחודשים האחרונים נענה מדי פעם בפעם כי הגם שלא 
רואה  הוא  עתה  אמנם  מסוימים,  ענינים  על  לעורר  דרכו  היה 
מד־ כמה  וגילה  יצוה",  אשר  "למען  כמ"ש  לעורר,  בזה  צורך 
רכי הנהגתו בימי חייו, והגדיל לעשות בר"ח אדר ב' ש"ק פר' 
כמה  להם  וגילה  כנ"ל  להם  ואמר  מבניו  כמה  שאסף  שקלים, 
אמר  הסתלקותו  קודם  קצר  זמן  ואף  חייו,  בימי  מתהלוכותיו 

למקורביו: רואני שלא אשהה עוד בעולם זמן רב.
כמה ימים קודם ימי הפורים פנה אחד לרבינו ושאל בע־
צתו הק' בענין מסוים, לפליאתו נענה רבינו ואמר "אני אינני 
 .  . הארץ".  עפר  ריח  את  כבר  מריח  הנני   - יותר  לייעץ  יכול 
ולאחד ממקורביו שהתחנן לרבינו לבל יאמר כן, נענה ואמר: 

"אני אומר זאת כי הנך צריך להתכונן לזאת". . .
אחד  מששאלוהו  ערש"ק,  המשולש  דפורים  א'  וביום 
מאנ"ש בענין נחוץ, סירב רבינו לענות, אף שדרכו היתה לע־
נות תמיד בבהירות ונחרצות, אך לתדהמתו נענה רבינו ואמר 
"מהיום תצטרך לחפש איש אחר ליישב לפניך ספיקותיך". . .
ביום תענית אסתר ביקש שיודיעו לכל יו"ח שיהיו נוכ־
חים אצלו ביום הפורים, ויהי לפלא כי מעודו לא ביקש כזאת.
בק־ אמר  דרעוין,  רעוא  בעידן  המשולש  פורים  בש"ק 
לשון  הוא  ותדב"ר  המלך,  לפני  ותדבר  אסתר  ותוסף  דשו, 
קשה, לפני המל"ך הוא מלכו של עולם ב"ה, ולכאורה יפלא 
האיך דיברה אסתר בלשון קשה כלפי מעלה. נשתהה קמעא 
מנה־ וזעק  אש  כלפיד  להבים  פניו  הפכו  ולפתע  רבינו 
ישראל  של  צערן  לענין  הדברים  מגיעין  שכאשר  ליבו,  מת 
רוצה  כביכול  הקב"ה  אף  הזה,  המר  הגלות  בתוך  ששרויים 
שנדבר אליו בלשון קשה, ואח"כ החל לשורר ותוסף אסתר 
בלהבת אש קודש, ובעת שזעק "קלי קלי למה עזבתני" היה 

ניכר לעין כל תבערת האש שבקרבו.
במוצאי ש"ק נענה לפתע לסובביו ואמר בחוזק: "בפו־
רים זה עומד אני לפעול דברים שלא פעלתי כמותם מעודי 

" - -
בצהרי יום הפורים ביקש שיביאו לפניו הקלטה מתפי־
לת חזרת הש"ץ של זקה"ק מלעלוב זי"ע, באמרו "מתגעגע 

אני לזקה"ק, ושם אזניו כאפרכסת לשמוע התפילה מתחי־
לת חזרת הש"ץ עד שהגיע לתיבות "ומקיים אמונתו לישיני 

עפר", ופסק בזה.
תמימות,  שעתיים  למשך  הק'  בחדרו  הסתגר  אח"כ 
במקוה  לטבול  ללכת  רצונו  את  הביע  מחדרו  בצאתו  ומיד 
מדרשו  לבית  נכנס  בסילודין,  עצמו  שקידש  לאחר  טהרה, 
ועמד להתפלל מנחה לפני התיבה, אחר התפילה ביקש לה־
כי  ואמר  נענה  דבריו  ובסיום  תחי'  הרבנית  אמו  אל  תקשר 

יותר לא יוכל לדבר עמה. . . ויהי לפלא.
קדושת  לרגל  השוה"ט  לעריכת  ניגש  ערב  צללי  משנטו 
היום, וכל הנאספים הוכו בתדהמה כי קרן עור פניו וזרח באור 
עילאי, אור שלא מעלמא הדין, והיה שרוי בשמחה עצומה שכ־
מעט ולא ראו אצלו מעולם, דמותו קרנה והאירה באור יקרות, 
הזקו־ את  בירך  פיו  ומברכות  ורחמים,  חסד  שפעו  ממעיינותיו 
קים לישועה, וכשמזגו לו כוס יין כדת היום ביקש שיעבירו זאת 
מלפניו, יען כי אינו רוצה לשתות אפי' טיפה אחת, כי רוצה הוא 
להיות בצלילות הדעת. . . אמנם כאשר הביע לפניו אחד מבניו 
את רצונו לשתות כדת היום בעת סעודת משתה היין, נענה לו - 
כשפניו מביעות חמלה ורחמים - ואמר, יכול הנך לשתות כאוות 
סתם   .  . מפיגו".  פחד  קשה  חז"ל "יין  אמרו  הרי  ממילא  נפשך, 

ולא פירש- - -
שוב  ונכנס  מה,  זמן  שם  ונשתהה  לחדרו  יצא  אח"כ 
לביהמ"ד ומיד פתח לדבר מענין האחדות, שכיצד יכולים בנ"י 
לחזק את עצמם בגלות ע"י האחדות, והביא מדברי זקה"ק ר' 
לעם" לדייק  תבן  לתת  עה"פ "לא תאסיפון  זי"ע  דוד מלעלוב 
למה נכתב לא תאסיפון באל"ף והול"ל לא תוסיפון, והשיב כי 
פרעה אמר שאינו חפץ שיתאספו בנ"י בש"ק וביומי דפגרא, כי 
זה מחזק את האחדות וזה מחזיק את כלל ישראל בכל המצבים, 
שלימה  ולגאולה  גלויים,  לחסדים  במהרה  שנזכה  סיים  ובזה 
ולבנין השלישי במהרה, והחל לשורר זאל שוין זיין די גאולה 

משיח זאל שוין קומען.
לאחד  וקרא  לחדרו  ונכנס  ממקומו  לפתע  התרומם  אח"כ 
מבניו שיחי' ומסר לו מפתחות חדרו הפנימי שלא מסרם מעולם 
לאיש, [לאחר הסתלקותו נמצא שם האוהח"ק מסומן בפר' הס־
תלקות נדב ואביהוא], עלה על ערש יצועו וביקש שיביאו לו כוס 
מים - ויאסוף יעקב רגליו אל המיטה מתח רגליו הק' ויישרן זו 
אצל זו.  להרף עין קצרצר פקח את עיניו והסתכל במבט חודר אל 
סביבותיו, עצם את עיניו הטהורות ואיתקטיר בחד קטירא לחי 
עלמין, יצאה נשמתו הטהורה במיתת נשיקה ללא כל יסורי גסי־

סה, ולא ניכר עליו שום השתנות, ואיננו כי לקח אותו אלוקים.
חסידיו  קהל  מסתופפים  לחדרו  הסמוך  מדרשו  בבית 
ששים ושמחים ורוקדים לכבוד היום בתוקף הסעודה, ועי־

ניהם נשואות אל עבר דלת חדרו שיפתח ויכנס רבינו זצ"ל 
להמשיך להשפיע שפע קודש, ואינם יודעים כלל מהמתחו־
לל עתה, שדודי ירד לגנו לרעות בגנים וללקוט שושנים. . .

מתפרץ  דהוא  ומאן  היכל,  דלתות  נפרצו  עת  באותה 
וקורא בקול נהי, אויה, שוד ושבר בגבולינו, חיש מהר מש־
תוקקים כולם כאחד, ומרוב תדהמה והלם לא יכלו לפצות 
ונש־ הדממה,  את  פולחות  נרגשות  קריאות  ולפתע  פיהם, 
שערי  על  להקיש  מנסים  חסידיו  מחרישות,  זעקות  מעות 
רחמים, אולי יחוס וירחם, אך כבר נגזרה גזירה, ותעל שו־
עתם כי נשבה ארון הקודש הוסרה העטרה ונח נפשי' דרבי, 
והרועה הגדול סליק לעילא, בעידנא דחדוותא מתוך שירה 
וזמרה ועלה לשוש ולשמוח עם אבוה"ק בגן עדן, כאופן הס־
אף  שנסתלק  זי"ע,  מענדל  אלעזר  רבי  זקה"ק  של  תלקותו 

הוא באמצע עריכת שוה"ט בפורים המשולש.
הדלתות נפתחו עתה משני העברים הכל נדחקים מכל 
מגופו  פרחה  כבר  הגדולה  שנשמתו  להאמין  מתקשים  צד, 
המזוכך, ומעתה לא תאיר עוד המנורה הטהורה אשר האירה 
הגדול  מרבם  הם  נפרדים  הזה,  המר  הגלות  ליל  בחשכת 
בבכיות הבוקעות מקירות ליבם השסוע, "רבינו הגדול, רו־

עינו הנאמן למה עזבתנו על מי נטשתנו".
אדם  של  פטירתו  אופן  אשר  ח"ן  ליודעי  ידוע  וכבר 
מוכיחה על עבודתו ויגיעתו במשך ימי חייו, - אכן יציאת 

צדיק מן המקום עושה רושם. זי"ע. 

עובדות והנהגות מחייו הק'

אדם קרוב אצל עצמו
א'  רב  ויפגשהו  עיר,  של  ברחובה  רבינו  הלך  פ"א 
שהלה  ומאחר  שנים.  הרבה  זה  לחו"ל  שהיגר  ממכריו, 
פניו  למראה  השתומם  רב,  זמן  הרבי  את  ראה  לא  כבר 
המלבינות מזקנה. והפטיר בצחות לשון כי משתאה הוא 
בלובן?  זקנו  את  הרבי  צבע  צבעי  איזה  אצל   - לדעת 
נענה לו הרבי לעומתו, "וכי מה שאלה היא זו, אצל אותו 
צבעי מומחה שהנך בעצמך צבעת את זקנך"... כי רצה 
לרמז בזאת, שהרב הלזה מרוב שהכיר וחי את עצמו כל 
השנים לא השכיל בדעתו להבין אכן, שגם הוא מזדקן 
ומלבין וגם אצלו הזמן חולף ועובר, ואינו רואה כי אם 

זולתו ולא את עצמו.

כ''ק אדמו''ר מלעלוב בראנוביץ זי''ע בחדוותא דפורים שעות ספורות טרם הסתלקותו

כ''ק אדמו''ר מלעלוב בראנוביץ זי''ע בעת קריאת המגילה בבית מדרשו
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הכנה לתפילה
מדר־ לבית  הזדמנתי  אחת  פעם  ב.  רי"י  הרה"ח  סיפר 
שו של רבינו כשעה קודם תפילת הבוקר שהייתה עם הנץ 
החמה ועמדתי נפעם ומשתומם אל המראה הגדול כשרבינו 
עומד ליד עמוד התפילה וגמרא פתוחה לפניו, וכבחור צעיר 
והולך  יתירה,  ובנעימה  גדול  בקול  ולומד  ומתנענע  עומד 
ומונה ומפרש את פירוש הגמ' משל חברותא הייתה יושבת 

לפניו. 
הגם  כי  ואמר,  ונענה  הספר  סגר  בי  שהבחין  מכיוון 
התפילה,  לפני  התורה  לימוד  בענין  כ"כ  הפליגו  שצדיקים 
אמנם לאחר הלימוד צריך האדם לעבוד על שברון לב קודם 
התפילה, וסיפר מזקינו רביה"ק הרדצ"ש זיע"א שפעם בימי 
הרחמים אמר לאחד מחסידיו שלמחרת יעבור לפני התיבה 
לאמירת סליחות, ועמד הלה והתכונן מתוך לימוד זוה"ק וג־
מרא, והנה טרם ניגש לפני התיבה, הורה לו לפתע הרדצ"ש 
זיע"א שלא יעבור לפני התיבה, ואיש אחר ייגש במקומו כי 
מי שהשביע נפשו בזוהר וגמרא אין לו לב נשבר דיו שיוכל 
לתפילה  ואמר:  רבינו  והפטיר  הסליחות,  לאמירת  לעבור 
צריכים שברון לב ולא לבוא בגבהות הלב און אן גיזעטיגט 
מיט גמרא. ומשו"כ צריכין אחר התורה לעבוד על שבירות 

הלב ע"י התבוננות בשפלות עצמו. 

תתן אמת ליעקב
פ"א אמרו לו לרבינו, שאלו הדברים אשר הגיד דברי 
תורה בעת עריכת השוה"ט, כבר מובא כן בקדמונים נבג"מ. 
יש  ד"ת  אומרים  "כאשר  ואמר  גדולה  שמחה  רבינו  שמח 
אך  תורה,  של  לאמיתה  הוא  המכוון  מן  אינו  שמא  לחשוש 
כאשר רואים שגדולים וצדיקים כבר קדמו אותי לומר כך, 
הרי משתמע מכך שאכן הנחני ד' בדרך האמת לחדש ד"ת 

כראוי, ותודות לד' ע"כ.

ימין מקרבת
סיפר הרה"ח ר' צ. ג. שכאשר למד בצעירותו בישיה"ק 
שהחום  אירע  פ"א  זיע"א.  האדמו"ר  כר"מ  אז  כיהן  לעלוב, 
היה  והוא  מנשוא.  נסבל  בלתי  היה  אשר  עד  במאוד  גבר 
בחור צעיר לימים, ביקש את נפשו לצאת מן הישיבה בעבור 
להחיות את נפשו הצמאה בקניית סודה קר. ניגש הוא אל 
הרבי, ונפשו בשאלתו שייתן לו הרשות לעזוב את הישיבה 
לזמן קצר. אולם הרבי הזהיר אותו במשנה תוקף לבל יהין 
מיואש  חזר  לו  בצר  מה.  ויהי  הישיבה,  סדרי  בשעת  לצאת 

ללימודו כמקודם.
כוס  לו  מגיש  ובידו  הרבי  הופיע  אחדות  דקות  כעבור 
את  ידע  לא  הנ"ל  ר"צ  רחמניות.  פנים  בהבעת  קר  סודה 
נשתנה  ומה  בחריפות,  קשות  איתו  דיבר  הרבי  הלא  נפשו 
עתה. הרבי שהרגיש במבוכתו, רכן אליו ואמר לו: הן זוהי 
כלל גדול שאין להפר אותה שאסור לו לבחור לשהות מחוץ 
המציק  חום  מחמת  ובכ"ז  אעשה  מה  אך  ביהמ"ד,  לכותלי 
הנך צמא, ושמא ייגרע עי"כ חוק לימודך. ע"כ אמרתי מצוה 
בו יותר מבשלוחו והטרחתי את עצמי לקנות לך סודה קר, 
שתוכל להרוות את נפשך העייפה ולהתחזק בהמשך הלימוד 
מבלי רפיון. גישה זו הותירה עליו רושם כביר, עד אשר הר־

גיש כי מאז נהפך והיה לאיש אחר.

כל רז לא אניס ליה
מעשה והגיע איזה גדול אל בית זקה"ק מלעלוב זי"ע, 
והתעוררה ביניהם שאלה על איזה מימרא בחז"ל היכן היא 
זקה"ק,  שאמר  עד  בכה,  אומר  וזה  בכה  אומר  זה  מופיעה, 
הביאו לפניי את נכדי חביבי זה הבחור השקדן הייגע בעמל 
התורה יום וליל והוא יוכיח לנו היכן הדברים כתובים, מיד 
נקרא רבינו אל המלכות ובבקיאותו הנפלאה אמר כמו מתוך 

הכתב הרי זה משנה מפורשת בעוקצין, ויהי לפלא.
ועובדא הוי כאשר בלי משים חשף את פנימיותו המו־
אותו  ושאל  דהוא  מאן  אליו  נכנס  אחת  פעם  כאשר  צנעת, 
אודות המנהג של ליל "ניטל", שישנם כאלו הנוהגים לילה 

א' וישנם כאלו הנוהגים ב' לילות. ענה לו רבינו בפשיטות 
לצ־ צריך  כי  הימים  מתשעת  יותר  חמור  ניטל  ליל  שאצלו 
מצם מחשבתו לבל ישוטטו רעיונותיו בפלפולא דאורייתא.

יאר פניו
מבית  לו  הייתה  ירושה  לב  לשבורי  הפנים  הארת 
אמרה  או  נוקב  במבט  לו  היה  ודי  לעלוב,  לבית  אבוה"ק 
קצרה לחזק לבבות נשברות. גם מרום מעלתו לא שת ליבו 
וירד אל העם לחזק עם שבשדות שבורי לב ועי"כ להעלותם 

ולהדריכם במסילה העולה בית א-ל.
מעשה בטכנאי מזגנים שהגיע לבית מדרשו וראה סגל 
והוא  תורה,  של  באוהלה  ומתענגים  היושבים  ת"ח  חבורת 
יצא  פרנסתו  דוחק  ומחמת  ישיבה  תלמיד  בעבר  שהיה 
קנאת  ליבו  ונתמלא  העבר  אל  התרפק  כטכנאי,  לעבודתו 
הבחין  כאשר  ובפרט  נגרע...  ולמה  איכה...  בזעקת  סופרים 
עד  הלימודים,  לספסל  מחבריו  כמה  החבורה  בתוך  וראה 
שנצבט ליבו מחולשה שלא היה מסוגל להמשיך בעבודתו. 
תוך כדי שיישב בפינה דחוקה ומתמרמר בליבו על מעמדו, 
הופיע רוח הקודש בביהמ"ד ולפתע נפתחה דלת חדרו של 
רבינו, ורבינו יוצא ברוב הדרתו, רבינו פונה ותר אנה ואנה 
כמי שמחפש מבוקשו ותיכף ניגש אליו כמי שרק אליו פניו 
מועדות, והחל לשוחח עמו ולרוממו בדיבורים כמה מסוגלת 
על  להגות  ביהמ"ד  לומדי  יזכו  בזכותו  ושאך  עבודתו  היא 
לימודם בשלוה, וכל זכות לימודם ייזקף אך לזכותו. הטכנאי 
שלא תכנן הפתעה כזו פרץ בבכי והחל שופך מר ליבו, רבינו 
קראו אליו ושוב עודדו והרעיף עליו דברי חיזוק כראוי לו 
עד שסידר לו קביעות עתים בסדר יומו, ומני אז הלך והת־
חזק ונהפך לאיש אחר. לימים סיפר טכנאי זה כי מחשבות 
ליבו,  מצפוני  את  והכו  רחם  ללא  אותו  רדפו  וזרות  רעות 
ולולא רבינו שצפה ברוח קדשו לחזקו בשעה גורלית זו מי 
בדברו  פניו  אור  קירון  כי  והדגיש  מתדרדר,  היה  לאן  יודע 

איתו נקבו חדרי השיתין וניסכו בו כוחות על טבעיים.   

כ''ק אדמו''ר מלעלוב בראנוביץ זי''ע בשולחן פורים

כ''ק אדמו''ר מלעלוב בראנוביץ זי''ע עומד מאחורי זקינו הרה''ק רמ''מ מלעלוב

כ''ק אדמו''ר מלעלוב בראנוביץ זי''ע עם אדמו''ר מויזניץ שליט''א

כ''ק אדמו''ר מלעלוב בראנוביץ זי''ע עם כ''ק אדמו''ר מבעלזא שליט''א
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ניצולי שואה למען קורבין: 
"הוא לא אנטישמי והוא מסייע ליהודים"

13 ניצולי שואה חתמו על מכתב תמיכה במנהיג מלפגת הלייבור בבריטניה, ג'רמי קורבין. המכתב פורסם ב'סאנדי טיימס' ועורר עניין רב בקהילה היהודית.

'חרי' בכ :‡מ
מנהיג  למען  שואה  ניצולי 
ה"סאנדי  בעיתון  ה'לייבור': 
ראשון  בימי  המופץ  טיימס", 
מכתב  השבוע  הופיע  בבריטניה, 
תריסר  חתומים  שעליה  תמיכה 
מצהירים  הם  בו  שואה,  ניצולי 
וראש  הלייבור  מפלגת  מנהיג  כי 

הבריטי,  בפרלמנט  האופוזיציה 
וכי  אנטישמי  אינו  קורבין,  ג'רמי 

הוא עומד לעזרת העם היהודי.
המכתב הופיע לאחר ההוד־
וזכויות  השוויון  ועדת  של  עה 
תחקור  היא  כי   (EHRC) האדם 
הלייבור  מפלגת  של  הגישה  את 

לאנטישמיות.

ניצולי  כותבים  במכתבם 
אנטיש־ קיימת  "אם  כי  השואה, 
מינימאלית  היא  במפלגה,  מיות 
ולא שכיחה יותר מאשר בכל מפ־
הם  כמו"כ  אחרת".  פוליטית  לגה 
קו־ המפלגה  למנהיג  כי  כותבים, 
ליהדות  סיוע  של  היסטוריה  רבין 
התערב  היתר  שבין  החרדית, 
ניתו־ דרשו  כשהרשויות  למענה 
בתי  בהצלת  סייע  וכן  מתים,  חי 
ואף  באירופה,  היהודיים  העלמין 
פעל בעבר להביא את יהודי תימן 

לבריטניה.
ני־ מציינים  המכתב  בסיום 
הנוכחי  האיום  כי  השואה,  צולי 
הציבור  חושש  ממנו  והאמיתי 
החרדי, היא גזירת החינוך המרח־
פת על היהדות החרדית בממלכה 
עומדים  שמאחוריה  המאוחדת, 
דתיים,  ואנטי  חילונים  ארגונים 
האוכלוסייה  את  מייצגים  שאינם 
אותה  טענה  בממלכה,  היהודית 
מחקר  באמצעות  מחזקים  הם 
בין  הקובע  לאחרונה  שהתפרסם 
בתי  מתלמידי  מרבית  כי  היתר 

הם  בבריטניה  היהודיים  הספר 
חרדים.

מי שעומד מאחורי המכתב, 
הוא העסקן הלונדוני הבכיר, הרב 
הצי־ את  המייצג  שטרן,  שרגא 
מנהיג  מול  המקומי  החרדי  בור 
הלוח־ ומראשי  קורבין,  ה'לייבור' 

מים נגד גזירת החינוך.
גורם בכיר בקהילת החרדית 
בלונדון מציין, כי "המכתב מעורר 
זאת  המקומי,  בציבור  רב  עניין 
עליה  חתום  שמי  העובדה  בשל 
את  שמפריכים  שואה,  ניצולי  הם 
הטענות כי קורבין וחברי מפלגתו 

אנטשמיים".
לי־ מתייחס  אף  גורם  אותו 
חסו של קורבין לישראל, וטוען כי 
"קורבין לוחם מובהק למען זכויות 
מתנגד  אינו  אך  הפלסטינים, 
ליהודים. להיפך, הוא עזר וממשיך 
והינו  וליהדות,  ליהודים  לעזור 

ידיד ותיק של הציבור החרדי".
החורף  בתחילת  כי  יצויין, 
הקהילות  מרבני  שלושים  פרסמו 
בקורבין,  תמיכה  מכתב  בלונדון 

הראשי  הרב  לדברי  בתגובה  זאת 
יהונתן  הרב  לשעבר  בריטניה  של 
מרכזי  לערוץ  שבראיון  סאקס, 
בממלכה גינה בחריפות את מפל־
גת הלייבור ומנהיגה, והזהיר שם, 
ישקלו  רבים  יהודים  בגללה  כי 

להגר לארץ אחרת.
אלו  על  לשמוע  "הזדעזענו 

שיהודי  בתקשורת,  שטוענים 
בריטניה כועסים על ג'רמי קורבין, 
מנהיגה הנכבד של סיעת הלייבור. 
לכן חשוב לנו להדגיש כי אין לנו 
אחראיות  לא  לאמירות  קשר  כל 
שנמנים  הרבנים  כתבו  אלו",  כגון 
בין היתר עם קהילות באבוב, בע־

לזא, ויז'ניץ וסאטמר.

קוידינוב: נפתחה המגבית לטובת ה'עזר נישואין'
ב'עזר נישואין' שע"י ישיבה גדולה קוידינוב נפתחה המגבית לקראת חג הפורים בבתי הרבנים גדולי התורה ◆ הרבנים קראו במכתביהם לתמוך בארגון ובירכו את 

התומכים • גלריה

 חרי בכ :‡מ
הפורים  חג  לקראת 
המגבית  נפתחה  ובא  הממשמש 
ד'ישיבה  נישואין'  ה'עזר  שע"י 

גדולה קוידינוב.
לפני  שהוקמה  הישיבה 
בנשיאותו  ועומדת  שנים  שלוש 
כ"ק  של  הרמה  הדרכתו  ותחת 
זוכה  ומאז  שליט"א  אדמו"ר  מרן 
ב"ה להשקות עשרות בחורי חמד 
השוקדים על התורה ועל העבודה 
בדרך חסידות, תחת ידם המומחה 
של הצוות הרוחני שליט"א, האר־
גון שהוקם לפני כשלוש שנים ע"י 
לה־ השנה  זכה  הישיבה  תלמידי 
ישראל  גדולי  של  בבתיהם  תקבל 
וחתמו  השנתית  למגבית  שתרמו 

על מכתבי המלצה.
חברי  התקבלו  בראשונה 
אדמו"ר  כ"ק  אצל  ההנהלה 
שליט"א בחביבות יתירה, אדמו"ר 
למען  פעלם  את  שיבח  שליט"א 
החתנים והוריהם והרים את תרו־
על  מרעיף  שהוא  כדי  תוך  מתו 

התומכים ברכות לרוב.
במ־ להתקבל  זכו  כמו"כ 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  עונו 
על  שהשיב  שליט"א  קנייבסקי 
העומדים  בנושאים  שאלותיהם 
שליט"א  מרן  הקופה,  בהנהלת 
ברכה  בברכת  התורמים  את  בירך 

והצלחה.
שליט"א  נוסבוים  הגר"נ 
ה'עזר  לטובת  המלצה  מכתב  כתב 
נישואין' שעליו הוסיף דברי ברכה 

כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט 
ווייס שליט"א.

נכנסו  אף  ההנהלה  חברי 
הגרש"א  הוראה  שערי  גאב"ד  אל 

במאור  שקיבלם  שליט"א  שטרן 
המלא־ עושי  ידי  את  פנים וחיזק 

ל'עזר  המלצתו  את  כתב  ואף  כה, 
נישואין'.

מראחמיס־ האדמו"ר  כ"ק 
תרומה  תרם  שליט"א  טריווקא 
הגונה ובירך את התורמים בשפע 

ברכות.

ה'עזר נישואין' קיבל אף את 
וואזנר  הגרי"ב  של  המלצותיהם 
שליט"א ר"י חכמי לובלין, הגה"צ 
הימ־ אבד"ק  שפירא  אהרן  רבי 

שליט"א,  כץ  פרדס  של  ורב  נא 
שליט"א.  מראזלא  האדמו"ר  כ"ק 
שיו"ח נמצאים בין תלמידי הישי־

בה.
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מפגש רבני קהילות ויז'ניץ אלעד עם מפקדי משטרת ראש העין ואלעד
בלשכת יו"ר אגודת ישראל ומנכ"ל מוסדות ויז'ניץ הרב חיים מאיר כץ

 'חרי' בכ :‡מ 
וכניסת  משמרות  חילופי  לרגל 
נערכה  באלעד,  לתפקידו  חדש  מפקד 
ויז'ניץ,  קהילות  רבני  של  מפגש  השבוע 
הציבור  ונציגי  החינוך  מוסדות  ראשי 
העין  ראש  משטרת  מפקד  עם  באלעד, 
מר אופיר בינדר והמפקד החדש באלעד 
מר אלי יעקב, וקצין החקירות מר אריאל 
יש־ "אגודת  יו"ר  ובלשכת  ביוזמת  כהן, 
ראל" ומנכ"ל מוסדות ויז'ניץ באלעד, הרב 

חיים מאיר כץ הי"ו. 
במפגש השתתפו: הרה"ג רבי מנחם 
"צמח  דקהל  רב  שליט"א,  פקשר  מנדל 
ויינב־ פייביל  שרגא  רבי  הרה"ג  צדיק", 
משה",  דקהל "ישועות  רב  שליט"א,  רגר 
הרה"ג רבי שלמה גרינברגר שליט"א, רב 
אליעזר  הרה"ג  שלום",   "אהבת  דקהל 
שלומוביץ שליט"א, ראש הישיבה גדולה 
שליט"א,  רוט  יצחק  הרב  חיים",  "תורת 
מנהל ת"ת "צמח צדיק", הרב חיים מאיר 
ומנכ"ל  ישראל"  "אגודת  יו"ר  הי"ו,  כץ 
הי"ו,  אשר  בערל  הרב  ויז'ניץ,  מוסדות 
הנה־ וחבר  ויז'ניץ  מוסדות  משרדי  מנהל 
לת העיר, הרב בנימין פרידמן הי"ו, מנהל 
בנות ויז'ניץ אלעד, הרב יהודה כהנא הי"ו, 
והרב  תורה  והתלמוד  הישיבה  אחראי 

לפניות  הלשכה  מזכיר  הי"ו,  דסקל  יואל 
ברכ־ ושלחו  נעדרו  במפגש  הציבור. 
ראש  שליט"א,  ברכר  ישראל  הרה"ג  תם: 
והרה"ג  צדיק"  "צמח  לצעירים  הישיבה 
דקהל  בית  רב  שליט"א,  כץ  יוסף  רבי 

"אמרי ברוך".
המשט־ למפקדי  הודה  כץ  הרב 
קשובה  אוזן  על  יעקב  ומר  בינדר  מר  רה 
מתוך הבנה והתחשבות עם כלל הקהילה 
עזר־ את  ושיבח  אלעד  בעיר  החרדית 
כי  ציין  כץ  הרב  והאדיבה.  התמידית  תם 
האוכלוסיה החרדית באלעד סבלה בעבר 
כאשר  הנוער  של  שליליות  מתופעות 
בהצקות  תושבים  נתקלו  תכופות  פעמים 
מצד נערים ברחובה של עיר וחשו בחוסר 
ביטחון בעיקר בלילי שבתות וחגים, ובע־
קבות דרישות תכופות שהגיעו אל נציגי 
הציבור במשך השנים פנה למשטרה וב"ה 
שנקטו בצעדים למיגור התופעה ולהביא 

את השקט המיוחל לרחובות העיר. 
הישיבה  וראשי  הקהילות  רבני 
הדו־ סוגיות  כמה  העלו  שליט"א  והת"ת 
בשכונות  המשטרה  מעורבות  את  רשות 
מורחב  דיון  התפתח  ובהם  בעיר  השונות 
הוא  בהם  הנקודות  את  מעלה  רב  כשכל 
והזכירו  מדרשו  בית  ממתפללי  התוודע 

הקהילות  רבני  של  בקשות  שכמה  לשבח 
בעבר  המשטרה  עם  במפגשים  שליט"א 
המשטרה  מצד  ראויה  להתייחסות  שזכו 
הע־ לחלק  המשטרה  תחנת  העלאת  כמו 
ליון של העיר, סגירת מתחם מרכז מסחרי 
ועוד  לסביבה  למטרד  שגרם  יצחק  נחלת 
וזאת אודות לשיתופי הפעולה של המש־

טרה עם הרבנים ונציגי הציבור.
מפקד משטרת ראש העין, מר אופיר 
המשטרה  של  הפעילות  את  סקר  בינדר, 
מעור־ ועל  תחומים  במגוון  אלעד  בעיר 
מפגעים  למניעת  יזומות  בפעולות  בתם 
המורכבים  באתגרים  ההתמודדות  לצד 
מאוד את  ובירך  ועיר  עיר  בכל  שיש  כפי 

להרב  והודה  הרבנים  עם  הפעולה  שיתוף 
כץ על היוזמה והקשר השוטף.

מר  החדש,  אלעד  משטרת  מפקד 
פעולותיו  על  הוא  גם  שיתף  יעקב,  אלי 
מסקנו־ ואת  באלעד  לתפקידו  נכנס  מאז 
וסיפר  פעילותם  להמשך  והמלצותיו  תיו 
כץ  מהרב  אליו  שהגיע  נושאים  כמה  על 
ומחבר הנהלת העיר הרב בערל אשר הי"ו 
בשבילו  שזה  המפגש  על  שמחתו  והביע 

מעין קבלת פנים מרגשת. 
חבר הנהלת העיר, הרב בערל אשר 
הי"ו, העלה את נושא השוטטות של נערי 
שוליים בלילי שבתות בכמה מוקדים בעיר 
השוטף  הקשר  של  החשיבות  את  והעלה 

שהוכיח  החינוך  ומוסדות  הקהילות  עם 
עצמו בתועלת הרבה לכלל תושבי העיר.  

מנדל  מנחם  הרה"ג  הקהילות  רבני 
פייביל  שרגא  והרה"ג  שליט"א  פקשר 
המש־ למפקדי  העניקו  שליט"א  ויינברגר 
הערכה  מזכרת  ובאלעד  העין  בראש  טרה 
ספר תהילים בכריכת עור בצירוף איחולי 

ברכה והצלחה לרגל כניסתם לתפקיד. 
בחיזוק  המשתתפים  דנו  בהמשך 
קהילות  לבין  התחנה  פיקוד  בין  הקשר 
לידי  יבוא  הדבר  ונציגיו.  החסידי  הציבור 
ביטוי בישיבות מן המניין לסקירת המצב 
ערוץ  בהקמת  וכן  ושוטף.  תמידי  באופן 
הידברות לקשר אישי וישיר בין הצדדים.

דו"ח הערים היקרות ביותר בעולם: תל אביב בעשירייה הראשונה 
פריז היא העיר היקרה ביותר בעולם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
סינגפור,  פריז,  הן  בעולם  היקרות  הערים 
הונג קונג וערים נוספות, כאשר לצדם ניצבת גם 
עיר ישראלית. לפי הנתונים, כפי שפורסמו באתר 
 Economist Intelligence Unit חברת  של 
העיר תל אביב שבישראל נמצאת במקום העשירי 

ברשימת הערים היקרות ביותר ברחבי העולם. 
יחד עם תל אביב חולקת את המקום העשירי 

ה עיר לוס אנג'לס שבארה"ב.
העולם,  מכל  ערים   133 כוללת  הרשימה 
שבצרפת  פריז  נמצאת  הראשון  במקום  כאשר 

המדורגת כעיר היקרה ביותר בעולם. 
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 ירידה של 7% במספר 
המשרות הפנויות

הירידה המשמעותית ביותר נרשמה בחודש פברואר, עם 98.3 
אלף משרות פנויות ◆ הירידה בביקוש משמשת לרוב כסימן 

לעלייה באבטלה בהמשך

מ‡ פ. יוחנן
הפ־ המשרות  מספר 
נויות ירד ב-7% בשלושת 
וב־ האחרונים  החודשים 
ב-1.6%  ירד  הוא  פברואר 
עולה  כך  ינואר.  לעומת 
המשרות  מספר  מפרסום 
המ־ הלשכה  של  הפנויות 

רכזית לסטטיסטיקה. 
בחודשים  אמור, 
פברואר  עד   2018 דצמבר 
המשרות  מספר  ירד   2019
בחישוב  ב-7%  הפנויות 
שלושת  לעומת  שנתי, 
ספטמבר-נו־ החודשים 
החישוב  משמעות  במבר. 
תימ־ שאם  היא  השנתי 
דומה,  בקצב  הירידה  שך 
הפ־ המשרות  מספר 

השנה  סוף  עד  יירד  נויות 
ירידה  לאחר  זאת  ב-7%. 
כ-1.9%  של  בהרבה  קלה 
ספ־ בחודשים  בממוצע 
לעומת  נובמבר  עד  טמבר 
שקדמו  החודשים  שלושה 
הפ־ המשרות  אחוז  להם. 
עמד  אלה  בחודשים  נויות 
לעומת  ירידה   - על 3.6% 
החוד־ בשלושת   3.67%

שים ספטמבר-נובמבר.
הגדולה  הירידה 
הממוצע  במספר  ביותר 
בדצ־ פנויות  משרות  של 
נוב־ לעומת  מבר-פברואר 
מבר 2018 עד ינואר 2019 
המבוקשות  המשרות  מבין 
במשלח  נרשמה  ביותר, 
של  ירידה   - פקידים  היד 

משרות   1,600 עם   ,12%
בשלושת  לחודש  בממוצע 

החודשים האחרונים.
היד  במשלח  גם 
טייחים,  סתתים,  רצפים, 
בת־ שלד  ועובדי  מסגרים 
ירידה  חלה  הבנייה  חום 
גדולה של 11%, עם 3,708 
לחו־ בממוצע  משרות 
החודשים  בשלושת  דש 
האחרונים. ירידה חלה גם 
הפנויות  המשרות  במספר 
מטבח  עובדי  היד  במשלח 
ובמש־ במוסדות  וניקיון 
 .9% של  ירידה   - בית  קי 
הפנויות  המשרות  במספר 
של  ירידה  נרשמה  לנהגים 

.4%

על רקע ההתרברבות שיביא 40 מנדטים:

גנץ מתחייב: לא אקים ממשלה עם 
הערבים ולא עם הקיצונים מימין

יו"ר מפלגת כחול לבן בני גנץ ערך ריאיון טלוויזיוני משולש בערוצי הטלוויזיה,  לתמר איש-
שלום במהדורה המרכזית בחדשות 13 הוא הגיב להקלטות שפורסמו אמש והבהיר שלא יישב 
עם נתניהו, גנץ התייחס גם לסערת הפלאפון ואירן והתחייב שלא ירכיב קואליציה עם אחמד 

טיבי ואיימן עודה

מ‡: יוני טיין
כוונתו  על  הודיע  מאז  לראשונה 
הממשלה  ראש  תפקיד  על  להתמודד 
בבחירות לכנסת ה-21, פורסמו שלושה 
הרמטכ"ל  שערך  טלוויזיוניים  ראיונות 
 12  ,11 הערוצים  עם  גנץ  בני  לשעבר 
גנץ  התייחס  הראיונות,  במהלך  ו-13. 
לכותרות  שעלתה  הצוללות  לפרשת 
הס־ לטלפון  הפריצה  לסוגיית  מחדש, 
הניצי  לקמפיין  איראן,  ע"י  שלו  לולרי 
הנוכחי,  הממשלה  ראש  נגדו  שמנהל 
נוס־ בוערות  ולסוגיות  נתניהו,  בנימין 
לפסול  גנץ  סירב  עמו,  בראיונות  פות. 
בני־ כי  הודיע  ושקד,  בנט  עם  שותפות 
גוד לפרסומים הוא לא יישב עם נתניהו 
בממשלה - ורמז שמי שפרץ לו לטלפון 

לא היו האיראנים.
שבסיטואציה  "אמרתי  אמר  גנץ 
נתניהו,  עם  לשבת  אוכל  לא  שנוצרה 
ובעי־ מאז  החמירה  רק  היא  בעיניי 
התקבלו  שבו  האופן   - מכך  וחשוב  קר 
צוללות,  לרכוש  אסטרטגיות  החלטות 
למ־ צוללות  להעביר  לגרמניה  לאפשר 
צרים, אלה תהליכים מאוד לא בריאים 

למדינת ישראל.
פשוט  הכי  באופן  "אז  נשאל  גנץ 
תשב או לא תשב בשום פנים ואופן עם 

נתניהו?".
"לא נשב עם נתניהו. הדבר היחי־
די שיכול לשנות את הסיטואציה שהוא 
לא  אני  לצערי  מהשימוע  אחרת  ייצא 

רואה את זה קורה".
מנד־  40 מביא  אותך  רואה  אתה 
טים? כרגע אתם רק נחלשים בסקרים. 
"40 מנדטים ואנחנו מחליפים את הש־
לטון, ואני יושב בראש הקבינט המדיני 
אשכנזי  גבי  יאיר,  בוגי,  לצידי  בטחוני. 

- ולא סמוטריץ' ומירי רגב".
יזמין  שלא  בריאיון  הצהיר  גנץ 
להתייעצויות  הערביות  המפלגות  את 
המנדט  את  יקבל  אם  הקואליציוניות, 
להקמת הממשלה: "אני לא מתכוון לק־
ראו לאף אחד שהוא נגד מדינת ישראל. 
צריך  שווים  אזרחים  הם  ישראל  ערביי 
שלהם,  התשתיות  את  שיפתחו  לדאוג 

המובילים  אחראי  אחרי  ללכת  ולא 
שלהם שפועלים נגד מדינת ישראל הם 
 - שלהם  האינטרסים  את  משרתים  לא 

ולכן הם לא רלוונטיים לעניין הזה"
בהתייחסו לפריצה לטלפון הנייד 
שלו, שבוצעה לפי מערכת הביטחון ע"י 
שהחומר  גנץ  הדגיש  איראניים  גורמים 
לכהן  ממנו  ימנע  לא  במכשיר  שהיה 
יפרוש  שלא  הכריז  הממשלה,  כראש 
נתניהו:  כלפי  מאשימה  אצבע  והפנה   –
השאלה  את  לשאול  לך  משאיר  "אני 
אני  לא  פתוחה,  אותה  אשאיר  ואני 
מוציא את הדברים האלה. אני קיבלתי 
דיווח על האיראנים אני חושב שיש עוד 

אנשים שמעורבים".
אבל הנה מה שאומר היריב שלך. 
לש־ מצליח  לא  הוא  "אם  אומר:  הוא 
ישמור  הוא  איך  שלו  הטלפון  על  מור 
על המדינה?" "אני אשמור על הטלפון 
אב־ ואני  המדינה  על  אשמור  אני  שלי, 
שנמצאים  מהאנשים  אחד  שאף  טיח 
אסטר־ יכולות  לקבל  זוכה  לא  סביבנו 
ישראל  למדינת  שלהן  שהסכנה  טגיות 
פי  גבוהה  שלה  האסטרטגי  ולחופש 
מיליון מדבר הכי חמור שלא קיים בתוך 

הפלאפון שלי".
מהליכוד נמסר בתגובה לראיונות 
של גנץ: "לצערנו, בני גנץ ותומכיו בת־
קשורת ממשיכים להפיץ עלילה שקרית 
הצו־ רכש  נתניהו.  הממשלה  ראש  נגד 
ללות נעשה למען ביטחון ישראל וראש 

הממשלה נתניהו לא הרוויח אפילו שקל  
אחד מרכש זה. כל הפעולות הקשורות 
כדין  דווחו  הממשלה  ראש  של  בעניינו 
אח־ כל  גם  וכך  המתאימות,  לרשויות 
נושא  לרבות  החומרים,  כל  זקותיו. 
היועץ  ע״י  נבדק  המצריות,  הצוללות 
המשפטי לממשלה שקבע שנתניהו אינו 

חשוד בדבר.
ביחס  גנץ  בני  של  "ההתנהגות 
לפרשיית הטלפון מעידה על חוסר שי־
קול דעת שלו, בדומה לתמיכתו בהסכם 
והשתתפותו  איראן  עם  הרע  הגרעין 
לה־ פלשתיני  ישראלי-  זיכרון  באירוע 
מחבלי   1000 שכללו  איתן״  ״צוק  רוגי 

חמאס.
"אדם שמדינת האויב מספר 1 של 
מידע  עליו  מחזיקה   - איראן   - ישראל 
שות־ בפני  לחשוף  מסרב  שהוא  רגיש 
פיו הפוליטיים ובפני אזרחי ישראל, לא 

יוכל לעמוד מול האיום איראני".
יו"ר סיעת ש"ס, ח"כ בן צור מגיב 
לפיד  גנץ  "ממשלת  הערב:  גנץ  לדברי 
אופ־ ולא  מבחינתנו  אופציה  לא  היא 
את  מגלה  הציבור  הזמן  עם  בכלל.  ציה 
מדו־ לבן,  כחול  של  האמתיות  הפנים 
חמור  ממחסור  הסובלת  במפלגה  בר 
באידאולוגיה וקובץ של הבטחות סרק, 
המבקשת לערער את הצביון היהודי של 
מדינת ישראל . לא יעזרו חנופות וקרי־

צות, נמליץ לנשיא רק על נתניהו".

פורים שמח ומבדח עם 
אריזות שוש חדשות 

ומעוצבות
תו־ פורים,  לקראת 

את  בחנויות  למצוא  כלו 
האהוב  הבוטנים  חטיף 
פו־ חדש,  בעיצוב  באריזה 
לשחק  וגם  ומשמח,  רימי 
מסיכה.  כמו  האריזה  עם 
לקבל  ישמח  שלא  מי  אין 
חטיף  את  המנות  במשלוח 
כולם,  על  האהוב  "שוש" 

מבוגרים וילדים כאחד. 
בשנה שעברה הושק 
במתכון  "שוש"  חטיף 
עשיר  טעם  בעל  משופר, 
ובמר־ בוטנים  חמאת  של 
במ־ שדורג  בפה  נמס  קם 
והע־ בטעם  הראשון  קום 
דפה בקרב ילדים והורים.

אינו  אפוי,  החטיף 

משמ־ חומרים  מכיל 
בוויטמינים  מועשר  רים, 
ובברזל וללא צבעי מאכל. 

חטיפי שוש בכשרות 
בד"צ העדה החרדית.

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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ליברמן מודאג: "הקואליציה העתידית 
תהיה הכי חרדית בתולדות ישראל" 

ישראל ביתנו השיקה מיתוג חדש לקמפיין: "ליברמן. גם ימין, גם חילוני!" ◆ שר הבטחון 
לשעבר תקף את המפלגות החרדיות ואת איחוד מפלגות הימין: "כש-25 ח"כים מגוש הימין 

מאמינים במדינת הלכה - זה דבר קטלני לעתיד ישראל"

מ‡: יוני טיין
אביג־ ח"כ  ביתנו,  ישראל  יו"ר 
עיתונאים  מסיבת  קיים  ליברמן,  דור 
הרכב  מפני  הזהיר  בה  אביב,  בתל 

הקואליציה שמסתמן בכנסת הבאה.
המסתמנת  הימין  בקואליציית 
חרדים  כנסת  חברי  ל-25  קרוב  יהיו 
או חרד"לים שרוצה לקדם את הפיכת 
שצ־ משהו  זה  הלכה.  למדינת  ישראל 
ריך להדאיג מאוד את הציבור החילוני 
בנטל,  שנושא  ציבור  אותו  בישראל, 
מי־ ומשלם  ובמילואים  בצבא  משרת 

סים".
ביתנו  "ישראל  ליברמן,  לדברי 
שאינה  היחידה  הימין  מפלגת  נותרה 
והמפ־ הזו,  המדאיגה  מהתופעה  חלק 

לגה היחידה שיכולה להיאבק בכפייה 
על  נחתום  לא  אותה.  ולבלום  הדתית 
שנראה  לפני  קואליציוני  הסכם  שום 
שניכנס  לפני  החרדים.  עם  חתמו  מה 
נרצה לראות מה הובטח להם, גם בת־
חום החקיקה וגם בתחום התקציבים. 
כל שקל שהם יקבלו אנחנו נדרוש את 
המ־ המיעוט  בשביל  כסף  סכום  אותו 

קופח באמת בישראל".
עוזר  החרדים  שתקיפת  ליברמן 
המפ־ את  תקף  הרוסית  במפלגתו  לו 
בהן  החברים  כי  וטען  החרדיות  לגות 
זה  היה  ימין: "ליצמן  אנשי  באמת  לא 
שהוביל בזמנו את 'התרגיל המסריח', 
מצוין,  פרלמנטר  שהוא  למרות  גפני 
בדעותיו הוא קרוב לשלום עכשיו. בז־
הסכמי  בזמנו  אושרו  ש"ס  קולות  כות 

ברית  יש  החרדיות  למפלגות  אוסלו. 
הערביות.  המפלגות  עם  פרלמנטרית 
בוועדת  ראינו  האחרונים  בימים  רק 
החרדים  כיצד  המרכזית,  הבחירות 
בל"ד  פסילת  בעד  מלהצביע  נמנעו 

ועופר כסיף".
אמר  הימין  מפלגות  איחוד  על 
מפלגה  זו  כי  ביתנו  ישראל  יו"ר 
של  המרקם  בכל  שפוגעת  חרד"לית 
והחילונים.  החרדים  של  קיום  הדו 
מנ־  68 מהווים  הימין  וגוש  הממשלה 
חרדים  יהיו  מתוכם  כש-25  דטים 
וב־ השבות  חוק  בשינוי  שמאמינים 
למדינת  קטלני  דבר  זה  הלכה.  מדינת 
היהודית  לזהות  שלנו,  ולקשר  ישראל 

ולקהילה היהודית בארצות הברית".

 דרמה בפרשת הצוללות: 
גנור חזר בו מעדותו, 
נעצר ופונה לביה"ח

עד המדינה בתיק 3000 הגיע ללהב 433 וביקש לשנות את 
הגרסה שמסר בחקירת הפרשה. הוא נחקר באזהרה ואמר 

לחוקרים: "לא העברתי כספי שוחד, זה היה הכול שכר יעוץ". 
בתום החקירה נעצר, אולם כעבור זמן חש ברע ופונה לבית 

החולים אסף הרופא

 

מ‡: יוני טיין
בפ־ דרמטית  תפנית 
שתסייע  הצוללות  רשת 
עד  גנור,  מיקי  לרה"מ: 
שעל  ומי  בפרשה  המדינה 
והממצאים  ההודאות  סמך 
להעמיד  הוחלט  שמסר 
הח־ לדין,  שונים  בכירים 
מההודאות  בו  לחזור  ליט 

השונות שמסר.
הסכם  המשמעות: 
והמש־ יבוטל,  המדינה  עד 
החקירה  את  תתחיל  טרה 
ההתחלה  מנקודת  נגדו 
שימוש  לעשות  (אסור 
במסגרת  שהושג  במידע 
במהלך  מדינה  עד  הסכם 

תהליך רגיל. ב"ב).

לאחרונה  כי  יצוין 
בא־ הצהיר  שגנור  פורסם 
זני מקורביו: "לא שיחדתי 

איש".
הח־ חקירתו  בתום 
לעצור  המשטרה  ליטה 
אח־ דקות  וכעבור  אותו, 
החו־ לבית  פונה  הוא  דות 

לים לאחר שחש ברע.
המצויים  מקורות 
כי  אמרו  התיק  בפרטי 
גנור  מסר  עדותו  מלבד 
רבות  חיצוניות  ראיות 
אחד  תוכנה.  את  שאימתו 
אמר  אף  מקורות  מאותם 
"מפורטת  היתה  עדותו  כי 
וראיות  במסמכים  ומגובה 
וחרי־ דופן  יוצאת  בצורה 

שוב  מששינה  כעת  גה". 
את גרסתו, הדברים יעמדו 

לרעתו.
נמסר:  מהמשטרה 
 433 ללהב  הגיע  "היום 
המדינה  עד  גנור  מיקי 
לשנות  וביקש  בתיק 3000 
במהלך  שמסר  מהגרסה 
ברגעים  הפרשה.  חקירת 
באזהרה  נחקר  גנור  אלה 
למא־ הארצית  ביחידה 
הכלכלית  בפשיעה  בק 
הדברים  בעקבות  (יאל"כ). 
ישראל  משטרת  יחליטו 
לש־ המדינה  ופרקליטות 
לבטל  מקום  יש  האם  קול 
את הסכם עד המדינה שנ־

חתם עמו".

ח״כ ג׳מאל זחאלקה הגיש תלונה 
על הסתה לרצח נגד אורן חזן

ח״כ זחאלקה הגיש תלונה במשטרה נגד ח"כ אורן חזן באשמת הסתה לרצח, 
ותלונה נוספת לוועדת הבחירות המרכזית לפסול את תשדיר הבחירות של 

רשימתו של חזן, ״צומת״, בה נראה חזן יורה בזחאלקה והורג אותו.

מ‡ יוני טיין
הגישה  מרצ  מפלגת 
הבחירות  ועדת  ליו"ר  עתירה 
המרכזית בבקשה שיורה להסיר 
שפרסם  תעמולה  סרטון  את 
אורן  ח"כ  צומת,  מפלגת  יו"ר 
שבו  החברתיות  ברשתות  חזן, 

הוא יורה בזחאלקה כביכול.
זחאלקה  ח"כ  מטעם 
על  נוסף  חזן,  ״אורן  נמסר: 
מו־ מחריד,  באופן  גזען  היותו 
יכול  הוא  נמוך  כמה  שוב  כיח 
במעט  לזכות  מנת  על  לרדת 
קולות על חשבון שנאת ערבים. 
בחירות 2019  גם  הרב,  לצערנו 
של  אבסורדיות  ברמות  נגועות 
גזענות והסתה נגד הציבור הע־

רבי ונבחריו, והסרטון המחליא 
מני  אחת  דוגמה  רק  הוא  הזה 
רבות. אנו מגישים היום תלונה 
הבחירות  ולוועדת  למשטרה 
סוף  שאולי  בתקווה  המרכזית, 
האכי־ גורמי  לנכון  ימצאו  סוף 
הסתה  עם  הדין  את  למצות  פה 
לרצח  משמעית  וחד  ברורה 

איש ציבור״.
בפניה  יצא  אף  זחאלקה 
את  להוריד  דרש  בה  מקבילה, 
הגזעני,  התוכן  בשל  הסרטון 
בו.  המופיע  והמסית  האלים 
הוא אמר: "בסרט הווידיאו של 
חזן, הוא נראה מגלם את דמותו 
התואר  זהו  ואכן  המכוער,  של 
מדובר  לא  אך  לו.  המתאים 

לגיטימית  בחירות  בתעמולת 
באווירה  לרצח,  בקריאה  אלא 
ציבורית שקיים בה ליבוי יצרים 
נגד הציבור הערבי ונציגיו, וזה 

מסוכן ואפילו מסוכן מאד.
העתירה,  על  הגיב  חזן 
והמ־ הבכיינים  שכל  "בושה 
בסרטון  מתעסקים  צקצקים 
שטרוריסטים  בזמן  הומוריסטי 
יושבים לצדם באותה הכנסת". 
על  יתנצלו  שבמרצ  "במקום 
על כך שזנדברג ישבה עם רב-

ישיבה  מאזן,  אבו  המחבלים 
שאחריה נעשו מעשי טרור, הם 
המפלגה  'צומת'  את  תוקפים 
במ־ שנשארה  היחידה  הימנית 

דינת ישראל"
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"משנכנס אדר מרבין בשמחה". ובממתקים? 
ד"ר נתלי פרומקין, מנהלת מדעית בקולגייט

יל־ בקרב  יותר  מוכר  פורים  חג 
המנות  משלוחי  הממתקים,  כחג  דים 
הזדמנויות  ספור  אין  עימם  מביאים 
באופן  בדם  הסוכר  רמת  את  להגדיל 
וב־ מאוזנת  בלתי  תזונה  משמעותי. 
עלולה  בסוכרים  עשירה  תזונה  עיקר 

להביא עמה נזקים לשיניים.
חיידקים  סוכרים,  בנוכחות 
הפו־ חומצות  מייצרים  הפה  בחלל 
מהווים  סוכרים  בנוסף,  בשן,  געות 
על פני  דבק להצמדות חיידקים  מעין 
ושאריות  חיידקים  של  שילוב  השן. 
מזון נקרא פלאק או רובד דנטלי, וכל 
עוד תתקיים אספקת סוכרים תמשיך 
לפי־ תגרום  אשר  חומצה  להיווצר 
במילים  או  האמייל  השן,  רקמת  רוק 
מחלת  חור.  עששת-  מוקד  אחרות 
ביותר  שכיחה  מחלה  היא  העששת 
חולה  העולם  מאוכלוסיית  (מעל 90% 
ההתחל־ שבשלביה  למרות  וזאת  בה) 
תיים היא ניתנת למניעה. כיום ידוע כי 
מדובר במחלה מולטי - פקטוריאלית 
התלויה  גורמים),  מספר  (מערבת 
הרכב  השן,  חומר  (המאכסן):  באדם 
בחיידק:  וכו',  החיסון  מערכת  הרוק 
סוג החיידק ומיכולתו לגרום לעששת, 
בסביבה: סוכר ורמת ניקיון הפה ועוד. 
העששת  מחלת  את  לסווג  נהוג 
פני  על  מופיעה  היא  בו  המיקום  לפי 

השן:
טו־ בשיניים  חריצים-  עששת 
חנות מוקד עששת יתפתח בעיקר על 
יותר  מתקדם  ובשלב  השן  חריצי  פני 
נבחין במוקד עששתי על פני המשטח 
השן  עם  במגע  הבא  השן  (צד  הלעיסי 

ממול).
ביל־ חלקים-  משטחים  עששת 
מוגבר  סיכון  בעלת  ובאוכלוסייה  דים 
עשירה  תזונה  עקב  למשל  לעששת 

בע־ קרובות  לעיתים  נבחין  בסוכרים 
החלקים,  השן  משטחי  פני  על  ששת 
צדי השן הפונים ללחי או ללשון, בדרך 

כלל קרוב יותר לקו החניכיים. 
בילדים צעירים – עששת זו נק־
"עששת  או  הרך"  הגיל  "עששת  ראת 
נרד־ אשר  לילדים  ואופיינית  בקבוק" 
מים בעזרת בקבוק המכיל נוזל ממותק 

או תינוקות שנרדמים תוך כדי יניקה.
הסו־ בקרב  שורשים-  עששת 
השורש  נחשף  חניכיים  מנסיגת  בלים 
הקרוב  באזור  לעששת  הסיכון  ואז 
זה  עששת  סוג  עולה.  השן  לשורש 

אופייני בקרב אנשים מבוגרים.
אינטרפ־ השיניים-  בין  עששת 
רוקסימאלית- מוקד עששת המתפתח 
סמו־ שיניים  שתי  בין  המגע  בנקודת 
להגיע  קשה  שיחסית  אזור  זהו  כות, 
זו  עששת  השיניים,  ניקוי  בעת  אליו 
צילומי  ביצוע  ידי  על  לאבחון  ניתנת 
אפש־ בלתי  עד  שקשה  משום  רנטגן 
בעין  מזהים  (וכאשר  בעין  לזהותה  רי 

המצב כבר חמור).
מחלת  את  לסווג  נוספת  דרך 
העששת היא על פי קצב ההתקדמות:

עששת נעצרת – מתארת תהליך 
עדות  לראות  ניתן  ונעצר.  שהתחיל 
לעששת בצורת חומר שן כהה וקשה. 

אך היא אינה פעילה.
מתארת    - דוהרת  עששת 
זמנית  בו  מהר,  שמתקדמת  עששת 
בע־ לצפות  נהוג  משטחים.  במספר 

ששת דוהרת בעיקר בקרב ילדים.
עלייה ברמת החומציות מובילה 
פני  משטח  חיוניים  מינרלים  ליציאת 
נוצר  אשר  עד  השן  ולהיחלשות  השן 
דה-  נקרא   זה  תהליך  עששת.  מוקד 
מינרליזציה. כיום רופאי השיניים ואנ־
שי המקצוע ממליצים להשתדל ולרכז 

פעם  פני  על  הממתקים  צריכת  את 
צריכת  לפזר  מאשר  ביום  פעמיים  או 
ביום.  פעמים  מספר  פני  על  ממתקים 
סטפן  עקומת  על  נשענת  זו  המלצה 
תהליך  כי  שהראתה   ,1944 משנת 
בכמות  תלוי  אינו  מינרליזציה  הדה- 
צרי־ בתדירות  אלא  הנצרכת  הסוכר 
כת הסוכרים, כלומר במספר הפעמים 

שאנו צורכים סוכרים לאורך היום.

הגורמים  הוא  נוסף  מעניין  דבר 
מתרחש  בו  הזמן  פרק  על  המשפיעים 
שלנו  לגוף  מינרליזציה.  הדה-  תהליך 
אך  הרוק  והוא  טבעי  הגנה  מנגנון  יש 
לעשות  יכולים  שאנו  דברים  ישנם 
מינ־ הדה-  זמן  את  לצמצם  מנת  על 
לה־ מעוניינים  שלא  (בתנאי  רליזציה 
האפשר.  ככל  ממתקים)  לצרוך  פסיק 
הדרך היעילה ביותר הידועה המוכרת 
בפלואוריד.  שימוש  ידי  על  היא  כיום 
פלואוריד הינו חומר אשר מצוי במים 
ובאופן  קטנות  בכמויות  טבעי  באופן 
לפ־ השיניים,  במשחות  מלאכותי 

האמאייל  בחיזוק  תפקיד  לואוריד 
החומצה.  בפני  העמידות  ובהגברת 
את  לעכב  כמסוגל  הוכח  פלואוריד 
ישנה  כיום  מינרליזציה.  הדה-  תהליך 
במשחות  להשתמש  גורפת  המלצה 
בריכוזים  פלואוריד  המכילות  שיניים 

משתנים על פי גיל. 
ישנן כיום מספר רב של משחות 
וחשוב  פלואוריד  המכילות  שיניים 
ריכוז  מכילה  אשר  במשחה  לבחור 
למשל  כך  אופטימאלי.  פלואוריד 
ההנחיות כיום לגבי ילדים מעל גיל 6 
(ומבוגרים) היא לצרוך פלואוריד ברי־

.ppm 1000 כוז של מעל

המגמה ממשיכה: כחול לבן צונחת 
לשפל חדש. גוש הימין לשיא חדש
לראשונה מאז הוכרזה השותפות עם לפיד, מפלגתו של בני גנץ מידרדרת אל מתחת 

לקו ה-30 מנדטים ◆ מנגד הליכוד מתחזק ומוביל את גוש הימין ליתרון משמעותי מול 
גוש השמאל-מרכז. נתניהו אף מוביל בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה בפער גדול 

מול גנץ

מ‡: יוני טיין
ומכון   NEWS וואלה!  סקר 
מנחם  בראשות   Panel Politics
הקמת  מאז  לראשונה  כי  מגלה  לזר 
מתחת  יורדת  המפלגה  לבן,  כחול 
 29 ומקבלת  מנדטים  ה-30  לרף 
לעמדת  חוזרת  הליכוד  ואילו  בלבד, 
מנדטים.   32 עם  משמעותית  הובלה 
נתניהו נהנה גם מיתרון ברור ומשמ־
המר־ גוש  פני  על  הימין  לגוש  עותי 
בסקר  שזכה  שגנץ,  בעוד  כז-שמאל, 

איבד  מנדטים,  ב-36  זכה  הקודם 
שבעה תוך שבועיים.

ב'וואלה'  חדש  מנדטים  סקר 
מעלה כי: הליכוד מקבל 32 מנדטים, 
כחול לבן 29, חדש ותעל 9, העבודה 
 ,6 החדש  הימין   ,7 הימין  איחוד   ,8
בי־ ישראל  מרצ 5,  התורה 6,  יהדות 
גוש  זהות 4.  כולנו 4,  ש"ס 4,  תנו 5, 

ימין – 68, גוש מרכז שמאל – 52.
באמצעות  שנערך  מהסקר, 
משיבים   998 בקרב  אינטרנטי  פאנל 

המהווים מדגם מייצג של האוכלוסיה 
היהודית והערבית בישראל עם טעות 
הקמפיין  כי  עולה  של 3.4%,  דגימה 
מובילים  והליכוד  שנתניהו  התקיף 
בשא־ גם  אותותיו  את  נותן  גנץ  מול 
לת ההתאמה לראשות הממשלה, שם 
גדול  בפער   46% עם  מוביל  נתניהו 
 28% רק  שמקבל  גנץ  פני  על  מאוד 

תמיכה מול נתניהו בנושא הזה.

˜פה בלי סוכר 
שבוע שעבר הלכתי לאיבוד בבני ברק.

לא נעים להודות שזה קרה לי. בחיפושיי הממושכים אחר חניה, מצא־
תי לבסוף חניון חביב באחד הרחובות. על אף המחיר הגבוה לשעת חניה, 
שמחתי לחנות מעל האדמה ולצאת כבר מהרכב. שיננתי את כתובת החניון 
והשארתי את הפתקית ברכב. לאחר שסיימתי הסידורים שמתי פעמיי אל 
הרכב, אך להפתעתי לא הצלחתי לאתר את החניון. סיבוב ראשון ואופ־
טימי באזור עם שקיות של קניות, סיבוב שני בהססנות.. בסיבוב החמישי 
הבנתי שאני בבעיה. החניון פשוט נעלם. ואז, להשלמת התפאורה, החליט 
הטלפון להתרוקן סופית. ב-2 האחוזים הנותרים עדכנתי את בעלי שאין 

לדעת מתי אשוב..
אז מה עושים כשהולכים לאיבוד?

קונים קפה, שואלים את המוכר בעדינות אם הוא מכיר חניון צר מעל 
האדמה במחיר של 25 ₪ לשעה. "אין לי בכלל רכב", הוא עונה. ואני חוזרת 
למסע החיפושים אחר הסיטרואן האבודה שלי. אחרי 50 דקות כבר נדמה 
ולפנות  באזור,  קרובים  לי  אין  עושים?  מה  אביב.  לתל  שהגעתי  לי  היה 
למשטרה זה מביך מאוד.. אין ברירה, נקנה עוד כוס קפה. "כמה סוכר?", 
"לא משנה", אני עונה. "אז אני לא שם"! הוא מכריז "אל תשים, אבל אולי 
תוכל לומר אם אתה מכיר חניונים באיזור? אני לא מוצאת איפה החניתי 
את הרכב". "תשמעי זו בעיה, יש המון חניונים בבני ברק". נשמתי לרווחה  
עודני בגבולות בני ברק!!! ויצאתי מהחנות מצוידת בקפה ללא סוכר ובו־

רקס בשקית להמשך המסע.
עשיתי סיבוב נוסף, מיואשת, מותשת וחסרת אונים, ואז פתאום הוא 
התגלה! החניון ובו הסיטרואן שלי. כמה שמחתי לראותו, ואפילו לפדותו 

בכמה עשרות שקלים היה משמח.
מה  אונים,  חוסר  כזה  מרגישה  אני  אם  בליבי,  תהיתי  המסע  במהלך 

מרגיש ילד קטן שהולך לאיבוד.. 
באותו שבוע בשבת מצאה חברה ילד כבן שנתיים צועד לבד באחד 
הוציא  לא  המפוחד  הילד  אך  אותו  לדובב  ניסתה  העיר..היא  מרחובות 
מילה מפיו. היא לקחה אותו בזרועותיה וניסתה לאתר את הוריו ברחובות 
הסמוכים ללא הצלחה. לאחר כ-40 דקות של חיפושים חלפה על פניהם 
חבורת נערות, ואחת מהן זיהתה את הפעוט כאחיין שלה שהגיע עם מש־

פחתו להתארח בעיר בשבת.
שבת  ערב  עילית.  בביתר  הפעם  הסופרים,  באחד  קרה  דומה  סיפור 
הסופרמרקט  ליד  משוטט  שנתיים  בן  בפעוט  מבחין  אברך  כחודש  לפני 
לבדו. הוא אוסף אותו וכאן מתחיל מסע חיפושים ארוך. המשטרה נחלצה 
גם היא לנסות לאתר את המשפחה לבסוף ילד שזיהה את הפעוט מהמ־
המשפחה  בית  אל  האברך  אשת  כשהגיעה  המשפחה.  לאיתור  הוביל  עון 
הופתעה לגלות שהם כלל לא מחפשים אחריו, "לא איבדנו שום ילד!" הם 
ענו בתוקף. היא התעקשה לשוחח עם האם. "לא איבדנו", היא עונה, ואז 
לפתע היא פתאום נזעקת "שמוליק!?? איפה הוא?" שעתיים שהקטנצ'יק 

מחוץ לבית ואף אחד מבני הבית לא הבחין בחסרונו.
ערב פורים, תיכף פסח.. ימים של התרגשות ושמחה, אבל ברגע של 
חוסר תשומת לב דברים קורים, ולפעמים המחיר על כך גבוה. מקרים רבים 
של שכחת ילדים וחוסר השגחה ראויה קורים לצערנו מדי יום, ואינם מגי־
עים לידיעת הציבור. ילדים שנשכחים באוטובוס, ילדים קטנים שנשארים 
לבד בבית, נשארים בגינה או אחרי התפילה ליד בית הכנסת, יוצאים לבד 

מהת"ת או חומקים ממנו ללא אישור. ולעיתים זה נגמר באסון. 
ילדים ראויים להשגחה.  ערנות אמיתית ואכפתיות מצידנו המבוגרים 
יכולה להיות מצילת חיים. וגם אם לא קרה אסון, ללכת לאיבוד לא נעים 

בשום גיל.

בטיחו יל„ים // ב‡חריו כולנו

ליטל סי˜ור‡ל- יוˆר ופעילה למען בטיחו יל„ים
מעוניינים לה‚יב ‡ו לף בסיפור ˜ור בבטיחו יל„ים?

do4safekids@gmail.com מוזמנים
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יוםוירר



31 יום רביעי י"ג אד"ב תשע"ט 20/03/2019

מעמכנסספרורייבוורבירוים

רובח

כנוחפוריםבירוים

ברבבניפוריםחכנו
יוםוירר

יוםוירר



יום רביעי י"ג אד"ב תשע"ט 3220/03/2019

רובח

רמיביררזיניםירביוןנכיונימח



33 יום רביעי י"ג אד"ב תשע"ט 20/03/2019

יוםוירר
מעמכנסספרורייבוורבירוים

רובח

מחביזוועיעובירוים
וביברוךרבוםי



יום רביעי י"ג אד"ב תשע"ט 3420/03/2019

רובח

וביפיטסבוררובחמרכזיברכובעמח
יוםוירר



35 יום רביעי י"ג אד"ב תשע"ט 20/03/2019

יוםוירר
מעמכנסספרורייבוורבירוים

רובח

רמורמובפרסיםוחמעמ


