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תחזית להיום:

שערים יציגים

 חול עלייה ניכר .היום: נ‡ה ב„"כ
 ר‚ילו יהיו  והן   בטמפרטורו
ינבו  הˆהריים   עומ לעונה. 
רוחו ˆפוניו ערו ל‡ורך החוף.

 נוספ מחר: נ‡ה עם עלייה ניכר
חם  ייעה   .הטמפרטורו ל 
הבו˜ר   עוב לעונה.  מהר‚יל 
בהרי   ערו  מזרחיו  רוחו ינבו 

הˆפון.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה
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4.6914 
4.0414
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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„

 בינל‡ומיו ברכו
אלו  לשניים.  אתמול  נחלק  העולם 

וצלצ־ נתניהו  של  בניצחונו  ששמחו 

וראש  טראמפ  הנשיא  כמו  לברכו,  לו 

לעומת  מודי,  נרנדרה  ההודי  הממשלה 

בקול  הדהדה  הרועמת  ששתיקתם  אלו 

ממקרון  אירופה.  מנהיגי   - גדול  רעש 

קיבל  כאשר  ולפיד  לגנץ  לסייע  שניסה 

ומר־ מיי  ועד  בארמונו,  לפיד  יאיר  את 

קל - יריבה וותיקה של ראש הממשלה 

נתניהו.

אירופה  מנהיגי  של  הישנה  לשנאה 

בשנים  נוספה  נתניהו  הממשלה  לראש 

לנשיא  קרבתו  נוספת:  סיבה  האחרונות 

טראמפ והעובדה שהשניים מובילים קו 

בינלאומי אחר, שונה מאוד מזו שאירופה 

מעוניינת לראות.

משתנה.  המצב  באירופה  גם  אבל 

היה זה המנהיג הצ'כי מילוש זמאן שבי־

רך את נתניהו במילים חמות. לצדו הגי־

וממנהיגה  אוסטריה  מקנצלר  ברכות  עו 

האמיתי של איטליה - שר הפנים מתאו 

סלביני.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

   "ה‚„ול וה˜„ו בה"
הנקראת  השבת  בערב  אנו  עומדים 

"שבת הגדול".

 טעמים רבים נאמרו בשמה של שבת 

זו. הידוע והמפורסם שבהם הוא המובא 

שלפני  "שבת  ת"ל:  בסי'  ובשו"ע  בטור 

פסח קורין אותו שבת הגדול, מפני הנס 

שנעשה בו. ביום זה לקחו בני ישראל כל 

אחד שה לפסחו, והיו שיניהם של המצ־

אלוהיהם,  את  ששוחטים  על  קהות  רים 

ולא אמרו דבר ולא עשו כלום לבני יש־

ראל". 

שבת  בכל  כי  מובא  הקד'  בספרים 

הק־ כבר מאירים הימים הבאים בשבוע 

רוב, וכבר משבת זו מתחיל להאיר אורו 

והיא  ובא,  הקרב  הפסח  חג  של  הגדול 

ראוי  שיהיה  בכדי  היהודי  את  מכשירה 

לאור הפסח, האמונה והגאולה.

בברכת שבת שלום

// בר המערכ„
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מבצע 'כל דכפין' תשע"ט יוצא לדרך:

'מטבח הפסח' של בית התבשיל נערך 
להכנת אלפי סעודות ליל הסדר וחג הפסח 
גדולי ישראל שליט"א: "בית התבשיל – ה'קמחא דפסחא' המושלמת והמהודרת בפסח וקיום 'כל דכפין' 

בהידור רב"

מ‡: מ. מון
'כל דכפין ייתי וייכול – כל 
הקריאה  ויאכל",  יבוא  שרעב  מי 
'בית  כתלי  בין  שמהדהדת  הזו 
כולה,  השנה  ימות  כל  התבשיל' 
ביממה,  שעות  וארבע  עשרים 
חג  בפרוס  שבעתיים  מתגברת 
נצטווינו  במיוחד  בו  החג  הפסח, 
שגם  ולנזקקים,  לעניים  לדאוג 
הם יוכלו להסב בליל הסדר כבני 

חורין. 
ההיערכות לקראת פרויקט 
של  המתבקש  שמו   - דכפין'  'כל 
התבשיל,  בבית  הפסח  חג  מבצע 
בתים  לאלפי  יישלחו  במסגרתו 
סעו־ הארץ,  ברחבי  ומשפחות 
מושקעות  מבושלות,  חג  דות 
ובשיא  גבוהה  ברמה  וטעימות, 
ההידור, יוצאת לדרך כבר בימים 

אלו.
הראשי  במטבח  בעוד 
הארוחות  את  לבשל  ממשיכים 
הנ־ לאלפי  שיחולקו  הקבועות 

כלו־ האחרון,  הרגע  עד  זקקים 
ועד  חמץ,  בדיקת  ליל  עד  מר 
הפסח'  שב'מטבח  הרי  בכלל, 
בהש־ במיוחד  ומוכשר  שנשכר 
במטבח  דולרים  אלפי  של  קעה 
כבר  ברק,  בבני  הישיבות  אחת 
במלוא  ולהכין  לבשל  מתחילים 
החג  סעודות  תפריט  את  המרץ 
בקפידה  שייארזו  המהודרות, 
ביותר  המכובדת  בצורה  ויגיעו 

בערב החג.
כותבים  הדין"  "מעיקר 
בקריאת  שליט"א  ישראל  גדולי 
דכפין',  'כל  מגבית  למען  קודשם 
לארח  ואחד  אחד  כל  על  "מוטל 
הפסח  סדר  בליל  שלחנו  על 
אר־ כאשר  והנה  עירו.  מאביוני 
מא־ התבשיל'  'בית  החסד  גון 
הפסח  חג  ובכל  הסדר  בליל  כיל 
שולח  ובנוסף  רעבים,  נפשות 
וחמות  מבושלות  חג  סעודות 
בדרך  רעבים  אלפי  של  לביתם 
עיר  כל  תושבי  על  מוטל  כבוד, 

מפעל  להחזיק  גמור  חיוב  ועיר 
קדוש כזה, ואשר על כן פועל בית 
ובשליחות  בשליחותנו  התבשיל 

הציבור כולו".
למה  אולי  בניגוד  אגב, 
המ־ רוב  רבים,  בעיני  שמצטייר 
הם  התבשיל  בבית  סתייעים 
לחלוטין,  נורמטיביות  משפחות 
לת־ שנקלעו  השורה  מן  יהודים 
יכול  "זה  בחייהם.  חירום  קופת 
לצדך  היושב  השכן  האח,  היות 
לעבודה  והעמית  הכנסת  בבית 
מתמו־ שהם  להאמין  שקשה 
מבחוץ  כלשהו.  קושי  עם  דדים 
אבל  ובסדר,  יפה  נראה  הכול 
מצוקה  חווים  הם  פנימה  בבית 
הנפש,  או  הגוף  חולי  רקע  על 
שאמנם לא ניכר כלל, אבל עלול 
לקריסה  ולהביאם  אותם  למוטט 
בית  מנהלי  מספרים  מוחלטת" 

התבשיל.
בימים אלו, ערב חג הפסח, 
במגבית  התבשיל'  'בית  יוצא 

המשך  את  לאפשר  כדי  מיוחדת 
זו  בתקופה  שמגיעה  הפעילות 
עוד  כאשר  לשיאה,  השנה  של 
לקבלת  מתחננות  בקשות  ועוד 
מש־ את  מציפות  חמות  ארוחות 
רדי בית התבשיל, והעלויות מא־
מירות בהתאם ומטפסות לסכומי 
עתק, כשסך ההוצאות השנתי של 
בית התבשיל עומד על קרוב לע־

שרים מיליון ש"ח. 
אתם  תרומתכם  באמצעות 
הת־ 'בית  שליחי  את  אפוא  ממנים 
שלכם  נאמנים  כשליחים  בשיל' 
להרנין לב אלמנות ויתומים, וזוכים 
בתכלית  דפסחא'  'קמחא  להעניק 
שנפסק  כפי  והשלימות,  ההידור 
להלכה, וכלשונו הנוקבת של רבינו 
פסח  (הלכות  ברורה  ה'משנה  בעל 
סימן תכ"ט, ס"ק ו') "ואלה המשת־
מטים עצמם מליתן קמח עניים, יש 
עוון בידם, והנה ידוע שעיני העניים 
בדו־ יישארו  וכשהם  לזה,  נשואות 
חק וברעבון והוא יעלים עין בזה...".

אכזבה בישראל: החללית בראשית הגיעה לירח אך התרסקה לפני הנחיתה
בתום טיסה של חודשיים החללית "בראשית" של SpaceIL והתעשייה האווירית לא הצליחה לנחות על הירח בגלל כשל טכני

מ‡: יר‡ל לבי‡
שהחללית  לאחר  נעצבו  בישראל 
הישראלית הראשונה 'בראשית' לא צלחה 
שא־ אך  הלילה,  הירח  על  הנחיתה  את 
שעשתה  לאחר  זאת  אליו,  הגיעו  ריותיה 
ולאחר  קילומטרים  מליון  של 6.5  מסלול 

8 שנים של ציפייה.
כאשר 'בראשית' החלה לאבד גובה, 
בחדר הבקרה של חברת SpaceIL והת־
עשייה האווירית הוכרז כי ייתכן ויש בעיה 
טוב",  לא  נראה  המצב  הראשי,  במנוע 
איבדה  החללית  הבעיה,  שתוקנה  למרות 
עליו  נחתה  לא  החללית  ובסוף,  רב  גובה 

ברכות כפי הצפוי.
ב-22  מפלורידה  שוגרה  החללית, 
פרי  והיא  מאוישת  הייתה  ולא  בפברואר, 

יוזמתם של שלושה צעירים ישראלים.
כי  מכן  לאחר  אמר  המדינה  נשיא 
הנפלאים  לאנשים  הערכה  מלאי  "אנחנו 
כמו  לא  נכון,   – לירח  חללית  שהביאו 
שקיווינו, אבל עוד נצליח. זה הישג גדול 

מאוד שפשוט עוד לא השלמנו".
לנו  "הייתה  אמר  הממשלה  ראש 

בני־ ענקית  וטרגדיה  ענקית  גאווה 
שמחה  לנו  יש  עכשיו  הראשון.  סיון 
למדינת  ענק  צעד  זהו  גבולות,  ללא 
שוקל  הוא  כי  והכריז  אמר  ישראל", 
לה  שיש  חלל  בתוכנית  להשקיע 

"השלכות אדירות למדינת ישראל ולאנו־
שות".

מוריס  ההתנדבותי,  הפרויקט  יוזם 
והת־ החום  את  מרגיש  "אני  אמר.  קהאן 
מיכה של כולם, בארץ ובכל העולם, כשה־

שזה  חלמנו  לא  הזה  הפרויקט  את  תחלנו 
הזה  הפרויקט  יגיע.  שזה  למימדים  יגיע 
יעשה את שלו, זה ידחוף את הנוער, את 

התעשייה האווירית לחלל".
במ־ החללית  נעה  הנחיתה,  טרם 

של  במהירות  הירח  סביב  אליפטי  סלול 
הק־ לפני  יחסית  לשנייה  מטר  כ-1,700 
 800 במרחק  החלה  עצמה  הנחיתה  רקע. 

ק"מ מהאתר ובגובה של 25 ק"מ.

להורדה לחץ כאן
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מבצע 'כל דכפין' תשע"ט יוצא לדרך:

'מטבח הפסח' של בית התבשיל נערך 
להכנת אלפי סעודות ליל הסדר וחג הפסח 
גדולי ישראל שליט"א: "בית התבשיל – ה'קמחא דפסחא' המושלמת והמהודרת בפסח וקיום 'כל דכפין' 

בהידור רב"

מ‡: מ. מון
'כל דכפין ייתי וייכול – כל 
הקריאה  ויאכל",  יבוא  שרעב  מי 
'בית  כתלי  בין  שמהדהדת  הזו 
כולה,  השנה  ימות  כל  התבשיל' 
ביממה,  שעות  וארבע  עשרים 
חג  בפרוס  שבעתיים  מתגברת 
נצטווינו  במיוחד  בו  החג  הפסח, 
שגם  ולנזקקים,  לעניים  לדאוג 
הם יוכלו להסב בליל הסדר כבני 

חורין. 
ההיערכות לקראת פרויקט 
של  המתבקש  שמו   - דכפין'  'כל 
התבשיל,  בבית  הפסח  חג  מבצע 
בתים  לאלפי  יישלחו  במסגרתו 
סעו־ הארץ,  ברחבי  ומשפחות 
מושקעות  מבושלות,  חג  דות 
ובשיא  גבוהה  ברמה  וטעימות, 
ההידור, יוצאת לדרך כבר בימים 

אלו.
הראשי  במטבח  בעוד 
הארוחות  את  לבשל  ממשיכים 
הנ־ לאלפי  שיחולקו  הקבועות 

כלו־ האחרון,  הרגע  עד  זקקים 
ועד  חמץ,  בדיקת  ליל  עד  מר 
הפסח'  שב'מטבח  הרי  בכלל, 
בהש־ במיוחד  ומוכשר  שנשכר 
במטבח  דולרים  אלפי  של  קעה 
כבר  ברק,  בבני  הישיבות  אחת 
במלוא  ולהכין  לבשל  מתחילים 
החג  סעודות  תפריט  את  המרץ 
בקפידה  שייארזו  המהודרות, 
ביותר  המכובדת  בצורה  ויגיעו 

בערב החג.
כותבים  הדין"  "מעיקר 
בקריאת  שליט"א  ישראל  גדולי 
דכפין',  'כל  מגבית  למען  קודשם 
לארח  ואחד  אחד  כל  על  "מוטל 
הפסח  סדר  בליל  שלחנו  על 
אר־ כאשר  והנה  עירו.  מאביוני 
מא־ התבשיל'  'בית  החסד  גון 
הפסח  חג  ובכל  הסדר  בליל  כיל 
שולח  ובנוסף  רעבים,  נפשות 
וחמות  מבושלות  חג  סעודות 
בדרך  רעבים  אלפי  של  לביתם 
עיר  כל  תושבי  על  מוטל  כבוד, 

מפעל  להחזיק  גמור  חיוב  ועיר 
קדוש כזה, ואשר על כן פועל בית 
ובשליחות  בשליחותנו  התבשיל 

הציבור כולו".
למה  אולי  בניגוד  אגב, 
המ־ רוב  רבים,  בעיני  שמצטייר 
הם  התבשיל  בבית  סתייעים 
לחלוטין,  נורמטיביות  משפחות 
לת־ שנקלעו  השורה  מן  יהודים 
יכול  "זה  בחייהם.  חירום  קופת 
לצדך  היושב  השכן  האח,  היות 
לעבודה  והעמית  הכנסת  בבית 
מתמו־ שהם  להאמין  שקשה 
מבחוץ  כלשהו.  קושי  עם  דדים 
אבל  ובסדר,  יפה  נראה  הכול 
מצוקה  חווים  הם  פנימה  בבית 
הנפש,  או  הגוף  חולי  רקע  על 
שאמנם לא ניכר כלל, אבל עלול 
לקריסה  ולהביאם  אותם  למוטט 
בית  מנהלי  מספרים  מוחלטת" 

התבשיל.
בימים אלו, ערב חג הפסח, 
במגבית  התבשיל'  'בית  יוצא 

המשך  את  לאפשר  כדי  מיוחדת 
זו  בתקופה  שמגיעה  הפעילות 
עוד  כאשר  לשיאה,  השנה  של 
לקבלת  מתחננות  בקשות  ועוד 
מש־ את  מציפות  חמות  ארוחות 
רדי בית התבשיל, והעלויות מא־
מירות בהתאם ומטפסות לסכומי 
עתק, כשסך ההוצאות השנתי של 
בית התבשיל עומד על קרוב לע־

שרים מיליון ש"ח. 
אתם  תרומתכם  באמצעות 
הת־ 'בית  שליחי  את  אפוא  ממנים 
שלכם  נאמנים  כשליחים  בשיל' 
להרנין לב אלמנות ויתומים, וזוכים 
בתכלית  דפסחא'  'קמחא  להעניק 
שנפסק  כפי  והשלימות,  ההידור 
להלכה, וכלשונו הנוקבת של רבינו 
פסח  (הלכות  ברורה  ה'משנה  בעל 
סימן תכ"ט, ס"ק ו') "ואלה המשת־
מטים עצמם מליתן קמח עניים, יש 
עוון בידם, והנה ידוע שעיני העניים 
בדו־ יישארו  וכשהם  לזה,  נשואות 
חק וברעבון והוא יעלים עין בזה...".

אכזבה בישראל: החללית בראשית הגיעה לירח אך התרסקה לפני הנחיתה
בתום טיסה של חודשיים החללית "בראשית" של SpaceIL והתעשייה האווירית לא הצליחה לנחות על הירח בגלל כשל טכני

מ‡: יר‡ל לבי‡
שהחללית  לאחר  נעצבו  בישראל 
הישראלית הראשונה 'בראשית' לא צלחה 
שא־ אך  הלילה,  הירח  על  הנחיתה  את 
שעשתה  לאחר  זאת  אליו,  הגיעו  ריותיה 
ולאחר  קילומטרים  מליון  של 6.5  מסלול 

8 שנים של ציפייה.
כאשר 'בראשית' החלה לאבד גובה, 
בחדר הבקרה של חברת SpaceIL והת־
עשייה האווירית הוכרז כי ייתכן ויש בעיה 
טוב",  לא  נראה  המצב  הראשי,  במנוע 
איבדה  החללית  הבעיה,  שתוקנה  למרות 
עליו  נחתה  לא  החללית  ובסוף,  רב  גובה 

ברכות כפי הצפוי.
ב-22  מפלורידה  שוגרה  החללית, 
פרי  והיא  מאוישת  הייתה  ולא  בפברואר, 

יוזמתם של שלושה צעירים ישראלים.
כי  מכן  לאחר  אמר  המדינה  נשיא 
הנפלאים  לאנשים  הערכה  מלאי  "אנחנו 
כמו  לא  נכון,   – לירח  חללית  שהביאו 
שקיווינו, אבל עוד נצליח. זה הישג גדול 

מאוד שפשוט עוד לא השלמנו".
לנו  "הייתה  אמר  הממשלה  ראש 

בני־ ענקית  וטרגדיה  ענקית  גאווה 
שמחה  לנו  יש  עכשיו  הראשון.  סיון 
למדינת  ענק  צעד  זהו  גבולות,  ללא 
שוקל  הוא  כי  והכריז  אמר  ישראל", 
לה  שיש  חלל  בתוכנית  להשקיע 

"השלכות אדירות למדינת ישראל ולאנו־
שות".

מוריס  ההתנדבותי,  הפרויקט  יוזם 
והת־ החום  את  מרגיש  "אני  אמר.  קהאן 
מיכה של כולם, בארץ ובכל העולם, כשה־

שזה  חלמנו  לא  הזה  הפרויקט  את  תחלנו 
הזה  הפרויקט  יגיע.  שזה  למימדים  יגיע 
יעשה את שלו, זה ידחוף את הנוער, את 

התעשייה האווירית לחלל".
במ־ החללית  נעה  הנחיתה,  טרם 

של  במהירות  הירח  סביב  אליפטי  סלול 
הק־ לפני  יחסית  לשנייה  מטר  כ-1,700 
 800 במרחק  החלה  עצמה  הנחיתה  רקע. 

ק"מ מהאתר ובגובה של 25 ק"מ.

להורדה לחץ כאן

http://bit.ly/2UXUSxE
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
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%91%D7%90%D7%A8%20%D7%91%D7%A9%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A2.pdf
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ח"כ סמוטריץ' בעימות חריף עם רפי פרץ: גוש ימין גדול עם הימין החדש - חשוב יותר מנקמה
קרב יריות בנגמ"ש של הציונות הדתית: יו"ר האיחוד הלאומי תקף את הרב פרץ: "עושה פוליטיקה קטנה"

מ‡: יוני טיין
בימין החדש טענו כי "מנסים לגנוב 
את קולות הימין, נדרוש ספירה חוזרת של 
כל הקלפיות, יש כאן בעיה רצינית שצריך 

לבדוק ולחקור".

שהיו  טוענים  במפלגה  בכירים 
הקשורות  החלטות  לשנות  רבים  נסיונות 
הקולות  את  לבדוק  ידרשו  ולכן  אליהם 
מחדש, בציפייה לעבור את אחוז החסימה.

בצלאל  ח"כ  הלאומי  האיחוד  יו"ר 
לדרישת  מצטרף  הוא  כי  אמר  סמוטריץ' 

קולות  של  מחודשת  לספירה  ובנט  שקד 
החיילים. "יש פה ריח רע מאוד של ניסיון 
ואסור  הימין  של  מנדטים  להעלים  מכוון 

בשום אופן לתת לזה לקרות."
יו״ר הבית היהודי תא״ל (במיל) הרב 
רפי פרץ חלק עליו וכתב: בשעות האחרו־

נות אנחנו ניזונים משמועות אין סוף בעניין 
מלא  אמון  לי  יש  החיילים.  קולות  ספירת 
באחריות  נמתין  ואנחנו  מלצר  חנן  בשופט 
ובשיקול דעת להודעה רשמית מטעם ווע־

דת הבחירות.
יו"ר האיחוד הלאומי סמוטריץ תקף 

שלו:  בחשבון  פרץ  רפי  הרב  את  בתגובה 
כשת־ נתניהו  על  שישמור  גדול  ימין  "גוש 
גיע תכנית טראמפ, חשוב פי אלף מנקמה 
אני  שלנו.  מנדט  מעוד  ואפילו  מטומטמת, 
מדי־ אבל  עשו,  ושקד  שבנט  מה  על  כועס 
נת ישראל יותר חשובה! מי שאומר אחרת 

פוליטיקאי קטן ואגואיסט"
אם בנט ושקד היו עוברים את אחוז 
מפלגות  לאיחוד  חוברים  היו  הם  החסימה 
הקואליציוני,  ומתן  המשא  לצורך  הימין 

ולהוות יחד קבוצה של 8 ח"כים.

נשיאי צ'כיה 
והונדורס 

ברכו את ראש 
הממשלה 
נתניהו על 

ניצחונו 
בבחירות

זמאן תומך בהעברת השגרירות 
הצ'כית לירושלים # הונדורס 

נחשבת לבעלת ברית אמיתית של 
מדינת ישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הצ'כי  הנשיא 
הנח־ זמאן,  מילוש 
של  קרוב  לידיד  שב 
בנימין  הממשלה  ראש 
אתמול  בירך  נתניהו 
הממשלה  ראש  את 
בבחירות.  ניצחונו  על 
לנת־ ששיגר  באיגרת 
לי  "הרשה  כתב:  ניהו 
לברך אותך בחום בשם 
על  ובשמי  הצ'כי  העם 
אני  בבחירות.  ניצחונך 
ביש־ שהעם  שמח 
הסכמתו  את  נתן  ראל 
הפוליטית  לאג'נדה 
שלך, חידש את המנדט 
הזדמנות  לך  ונתן  שלך 
רק  לא  לעצב  להמשיך 
בי־ הפוליטיקה  את 
לנהל  גם  אלא  שראל, 
בינלאומיים  נושאים 
שב־ מקווה  ואזוריים. 
הזדמ־ לנו  תהיה  עתיד 
נות להגשים את חלומי 
שגרירות  את  ולהעביר 

צ'כיה לירושלים".

נשיא  כזכור, 
בהעברת  תומך  צ'כיה 
לי־ הצ'כית  השגרירות 
רושלים, אך אינו עושה 
זאת עדיין בשל חילוקי 

דעות מבית.
הונדורס  נשיא 
חואן אורלנדו ארננדס, 
מדינת  של  גדול  ידיד 
אתמול  בירך  ישראל, 
ניצחונו  על  נתניהו  את 
מברך  "אני  בבחירות. 
ממשלת  ראש  את 
ניצחונו  על  ישראל 
חוגגים  אנו  בבחירות. 
חוז־ ואנו  ניצחונו  את 
להמ־ רצוננו  על  רים 
קשרי  את  ולחזק  שיך 
ישראל",  עם  האחווה 

אמר ארננדס. 
נחשבת  הונדורס 
קרובה  ברית  לבעלת 
ישראל,  מדינת  של 
ונחשבת לגוש המצביע 
לטובת  קבוע  באופן 

מדינת ישראל.

5 יום שישי ז' ניסן תשע"ט 12/04/2019

הרב מאיר פרוש לחסידי חב"ד: 
"אשריכם שקיימתם את הוראת 

הרבי"
סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש במסר לחב"ד ביום שאחרי הבחירות: מבקש 

להודות לכל אחד ואחת מכם על הירתמותכם והצבעתם, במאות ואלפים, 
לטובת יהדות התורה

מ‡: יוני טיין
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
ביום  לחב"ד  במסר  יצא  פרוש 
"מבקש  הבחירות:  שאחרי 
להודות לכל אחד ואחת מכם על 
במאות  והצבעתם,  הירתמותכם 
התו־ יהדות  לטובת  ואלפים, 
ג'  של  פתק  כל  ג'.  שסימנה  רה 
לתיבת  ומשם  למעטפה  שהוכנס 
הוא   – חב"ד  חסיד  בידי  הקלפי 
קיום של הוראת הרבי, עליה חזר 
הב־ ממערכות  אחת  בכל  ושנה 
לטובת  להצביע  בארה"ק,  חירות 
אש־ ביותר".  החרדית  "הרשימה 
ריכם שקיימתם את הוראת הרבי 

ללא כחל וללא שרק!".
השבועות  "במרוצת  פרוש: 
שקדמו ליום הבחירות, הייתה לי 
הזכות לפגוש ברבים מכם באופן 
ובחוגי  בפגישות  אמצעי,  בלתי 
שונים  במחוזות  שערכתי  בית 
של חסידות חב"ד הפזורים, ת"ל 
בכל  הארץ.  כל  פני  על  בלעה"ר, 
אחד מהמפגשים הללו קידמו את 
צעירים  נמרצים,  חסידים  פניי 
ואכפתיים  דעתנים  כמבוגרים, 
בציון  היושב  העם  של  לגורלו 
ההתפתחות  לעתודת  גם  כמו 
מוסדותיה  על  בארץ,  החב"דית 

הבסי־ צרכיה  וכל 
סיים".

הוסיף:  הח"כ 
מן  ומקדם,  "מאז 
הנחתי  שבו  היום 
על  רגלי  כף  את 
העסקנות  מפתן 
הציבורית ועד עצם 
דלתי  הזה,  היום 
פתו־ ותהיה  הייתה 
חסידי  כל  בפני  חה 
הם.  באשר  חב"ד 
להיות  שמח  אני 
לאוזן  לעזר,  לכם 
ולדאגה  קשבת 
דבר  בכל  מתמדת, 
לכם  יכול  שהנני 
מישורי  בכל  לעזר, 

הכלל והפרט.
ההצלחה  לאור  בבד,  "בד 
גוש  של  והמבורכת  המוכחת 
נוטלת  התורה  שיהדות  הימין, 
הנני  ומרכזי,  דומיננטי  חלק  בו 
מחדש  תקום  בע"ה  כי  משוכנע 
ממשלה של גוש הימין – החרדים, 
על  ומקרוב  אישית  נעמוד  שבה 
שלמות התורה, שלמות העם וש־
מתמדת  דאגה  תוך  הארץ,  למות 
לערבים  ויתור  שום  יהיה  שלא 

ולא תתרחש ח"ו שום נסיגה מאף 
שעל מארץ ישראל לגבולותיה.

היקרים,  חב"ד  "חסידי 
בחירתכם  על  ברכתי  את  קבלו 
המעניקה  והאחראית  הנבונה 
הכוחות  את  ולחבריי  אישית  לי 
כל  קיום  על  לעמוד  הדרושים 
הדברים אשר נגעו לרבי עד עצם 
הנפש ואשר עליהם התריע וזעק 
הש־ כל  עם  הטהור  לבבו  מנימי 
טורעם. ובשם ה' נעשה ונצליח".

איתמר בן גביר: "בטוח שסמוטריץ' 
לא יתקע לי סכין בגב"

בן גביר הוסיף: "הלקח מהבחירות האחרונות הוא שמי שלא אמין מאבד את 
אמון הציבור" # סמוטריץ: הוא יהיה בפנים

מ‡: יוני טיין
לט־ מגיב  גביר  בן  איתמר 
היהודי  בבית  הנשמעות  ענות 
את  מעדיף  סמוטריץ'  לפיהן 
את  למנוע  כדי  בנט  של  כניסתו 
עצמו,  גביר  בן  עו"ד  של  כניסתו 
שטובת  בטוח  "אני  כי:  ואומר 
עיניו  לנגד  עומדת  ישראל  ארץ 
בטוח  אני  ולכן  סמוטריץ',  של 

שלא יתקע לי סכין בגב.
החי־ ובזכות  ביחד,  הלכנו 
בור גם הרב רפי וגם בצלאל נמ־
שע־ החיבור  בכנסת.  היום  צאים 
ואת  ישראל  ארץ  את  הציל  שינו 
שמח  אני  היום  וגם  הימין,  מחנה 
לני־ שהבאנו  ויודע  החיבור  על 
צחון גדול של  הימין בבחירות".

"הלקח  הוסיף:  גביר  בן 
שמי  הוא  האחרונות  מהבחירות 
הצי־ אמון  את  מאבד  אמין  שלא 
רפי  ברב  פקפוק  כל  לי  בור, ואין 
ובבצלאל: שניהם אנשים אמינים 
שי־ בטוח  שאני  ואידיאליסטים, 

עמדו בכל התחייבות. אין לי ספק 
שבצלאל לא מעדיף שבנט ייכנס 
כדי למנוע ממני מלהיכנס לכנסת 
והאמירות נגד בצלאל הן הוצאת 

שם רע".
בצ־ הלאומי  האיחוד  יו"ר 
לפעילי  במסר  סמוטריץ',  לאל 

מתחייב  "אני  יהודית:  עוצמה 
לכ־ גביר  בן  איתמר  את  להכניס 
הנורווגי.  החוק  באמצעות  נסת 
איתמר  את  לראות  תזכו  אתם 
ביותר  הטובה  ההופעה  את  נותן 

בכנסת ישראל".

ואלו התוצאות לאחר קולות החיילים:

מפלגת הליכוד עולה בעוד 
מנדט ל-36 מנדטים, 

יהדות התורה יורדת ל-7, 
הימין החדש לא עבר

תוצאות האמת של בחירות 2019: על פי ספירה של רוב אחוז מהקולות, עולה 
כי מפלגות הליכוד וכחול לבן זכו ב-35 מנדטים כל אחת. בשלב הזה ללא קולות 

החיילים והכפולים, גוש הימין יציב עם 65 מנדטים.

מ‡: יוני טיין
לאחר שנספרו 30 קלפיות 
טכ־ בעיה  שהייתה  ה-36  מתוך 
לפי  למערכת,  הזנתם  עם  נית 
הימין  מפלגת  האמת  תוצאות 
אחוז  את  עוברת  לא  החדש 
יישא־ השרים  ושני  החסימה, 
יהדות  הבאה.  לכנסת  מחוץ  רו 
שבעה  וקיבלה  נחלשה  התורה 
גושי  במפת  שינוי  אין  מנדטים. 
הערב  עולה  כך  והשמאל.  הימין 
(חמישי) מפרסום תוצאות האמת 

של הבחירות לא הסופיות.
הת־ הליכוד  כי  עולה  עוד 
ח"כים  ותכניס 36  במנדט  חזקה 
של   35 לעומת  הבאה,  לכנסת 
חשבון  על  זאת,  לבן.  כחול 
בסופו  שקיבלה  התורה,  יהדות 
בשל  מנדטים.  שבעה  דבר  של 
הגו־ במפת  שינוי  נרשם  לא  כך, 

ב-65  מחזיק  הימין  וגוש  שים, 
גוש  של   55 לעומת  מנדטים, 
הצליחה  רע"ם-בל"ד  השמאל. 
לעבור את אחוז החסימה ונכנסה 
לכנסת, מרצ נשארה עם ארבעה 

מנדטים.
יו"ר  הבהיר  יותר,  מוקדם 
חנן  השופט  הבחירות,  ועדת 
שהתגלתה  תקלה  כי  מלצר, 
המעט־ ספירת  הזנת  במערכת 
לעיכוב  הביאה  הכפולות  פות 
הסופיות.  התוצאות  בפרסום 
להתערבות  חשד  שלל  מלצר 
של גורמים זרים ואמר: "במהלך 
רצוף  בקשר  עמדתי  כולו  היום 
שאישרו  הביטחון  גורמי  עם 
התקלה  את  הקושר  מידע  שאין 
הביטחון  גורמי  סייבר.  לאירועי 
באירוע  זרה  תקיפה  כל  זיהו  לא 

התקלה".

התק־ על  הסביר  מלצר 
הוועדה  במערכות  שאירעה  לה 
הבו־ זיהו  הבקרה  "צוותי  ואמר: 
קר תקלה טכנית שהסתבר שמ־
המעביר  הייצוא  בממשק  קורה 
הכפולות  המעטפות  נתוני  את 
הב־ ועדת  של  הליבה  ממערכת 
לה־ מבקש  אני  לאתר.  חירות 
תקלה  כל  התגלתה  כי לא  דגיש 
המבודדת  הליבה  במערכת 
קולות  בספירת  או  מהאינטרנט 
בח־ יופיעו  הנתונים  הבוחרים. 
שאותם  אלו  והם  באתרנו,  צות 
המדינה".רוב  נשיא  בפני  אציג 
והחרדים  הימין  מפלגות  ראשי 
הימין,  מפלגות  איחוד  כולנו,   -
הכ־ כבר   - התורה  ויהדות  ש"ס 
ריזו כי ימליצו להטיל על בנימין 
הממשלה  הרכבת  את  נתניהו 

הבאה.

http://bit.ly/2TY7Hvu-hmechira-lakeila
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%94%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A4%D7%A1%D7%97%20%D7%A2%D7%98%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf
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הרב מאיר פרוש לחסידי חב"ד: 
"אשריכם שקיימתם את הוראת 

הרבי"
סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש במסר לחב"ד ביום שאחרי הבחירות: מבקש 

להודות לכל אחד ואחת מכם על הירתמותכם והצבעתם, במאות ואלפים, 
לטובת יהדות התורה

מ‡: יוני טיין
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
ביום  לחב"ד  במסר  יצא  פרוש 
"מבקש  הבחירות:  שאחרי 
להודות לכל אחד ואחת מכם על 
במאות  והצבעתם,  הירתמותכם 
התו־ יהדות  לטובת  ואלפים, 
ג'  של  פתק  כל  ג'.  שסימנה  רה 
לתיבת  ומשם  למעטפה  שהוכנס 
הוא   – חב"ד  חסיד  בידי  הקלפי 
קיום של הוראת הרבי, עליה חזר 
הב־ ממערכות  אחת  בכל  ושנה 
לטובת  להצביע  בארה"ק,  חירות 
אש־ ביותר".  החרדית  "הרשימה 
ריכם שקיימתם את הוראת הרבי 

ללא כחל וללא שרק!".
השבועות  "במרוצת  פרוש: 
שקדמו ליום הבחירות, הייתה לי 
הזכות לפגוש ברבים מכם באופן 
ובחוגי  בפגישות  אמצעי,  בלתי 
שונים  במחוזות  שערכתי  בית 
של חסידות חב"ד הפזורים, ת"ל 
בכל  הארץ.  כל  פני  על  בלעה"ר, 
אחד מהמפגשים הללו קידמו את 
צעירים  נמרצים,  חסידים  פניי 
ואכפתיים  דעתנים  כמבוגרים, 
בציון  היושב  העם  של  לגורלו 
ההתפתחות  לעתודת  גם  כמו 
מוסדותיה  על  בארץ,  החב"דית 

הבסי־ צרכיה  וכל 
סיים".

הוסיף:  הח"כ 
מן  ומקדם,  "מאז 
הנחתי  שבו  היום 
על  רגלי  כף  את 
העסקנות  מפתן 
הציבורית ועד עצם 
דלתי  הזה,  היום 
פתו־ ותהיה  הייתה 
חסידי  כל  בפני  חה 
הם.  באשר  חב"ד 
להיות  שמח  אני 
לאוזן  לעזר,  לכם 
ולדאגה  קשבת 
דבר  בכל  מתמדת, 
לכם  יכול  שהנני 
מישורי  בכל  לעזר, 

הכלל והפרט.
ההצלחה  לאור  בבד,  "בד 
גוש  של  והמבורכת  המוכחת 
נוטלת  התורה  שיהדות  הימין, 
הנני  ומרכזי,  דומיננטי  חלק  בו 
מחדש  תקום  בע"ה  כי  משוכנע 
ממשלה של גוש הימין – החרדים, 
על  ומקרוב  אישית  נעמוד  שבה 
שלמות התורה, שלמות העם וש־
מתמדת  דאגה  תוך  הארץ,  למות 
לערבים  ויתור  שום  יהיה  שלא 

ולא תתרחש ח"ו שום נסיגה מאף 
שעל מארץ ישראל לגבולותיה.

היקרים,  חב"ד  "חסידי 
בחירתכם  על  ברכתי  את  קבלו 
המעניקה  והאחראית  הנבונה 
הכוחות  את  ולחבריי  אישית  לי 
כל  קיום  על  לעמוד  הדרושים 
הדברים אשר נגעו לרבי עד עצם 
הנפש ואשר עליהם התריע וזעק 
הש־ כל  עם  הטהור  לבבו  מנימי 
טורעם. ובשם ה' נעשה ונצליח".

איתמר בן גביר: "בטוח שסמוטריץ' 
לא יתקע לי סכין בגב"

בן גביר הוסיף: "הלקח מהבחירות האחרונות הוא שמי שלא אמין מאבד את 
אמון הציבור" # סמוטריץ: הוא יהיה בפנים

מ‡: יוני טיין
לט־ מגיב  גביר  בן  איתמר 
היהודי  בבית  הנשמעות  ענות 
את  מעדיף  סמוטריץ'  לפיהן 
את  למנוע  כדי  בנט  של  כניסתו 
עצמו,  גביר  בן  עו"ד  של  כניסתו 
שטובת  בטוח  "אני  כי:  ואומר 
עיניו  לנגד  עומדת  ישראל  ארץ 
בטוח  אני  ולכן  סמוטריץ',  של 

שלא יתקע לי סכין בגב.
החי־ ובזכות  ביחד,  הלכנו 
בור גם הרב רפי וגם בצלאל נמ־
שע־ החיבור  בכנסת.  היום  צאים 
ואת  ישראל  ארץ  את  הציל  שינו 
שמח  אני  היום  וגם  הימין,  מחנה 
לני־ שהבאנו  ויודע  החיבור  על 
צחון גדול של  הימין בבחירות".

"הלקח  הוסיף:  גביר  בן 
שמי  הוא  האחרונות  מהבחירות 
הצי־ אמון  את  מאבד  אמין  שלא 
רפי  ברב  פקפוק  כל  לי  בור, ואין 
ובבצלאל: שניהם אנשים אמינים 
שי־ בטוח  שאני  ואידיאליסטים, 

עמדו בכל התחייבות. אין לי ספק 
שבצלאל לא מעדיף שבנט ייכנס 
כדי למנוע ממני מלהיכנס לכנסת 
והאמירות נגד בצלאל הן הוצאת 

שם רע".
בצ־ הלאומי  האיחוד  יו"ר 
לפעילי  במסר  סמוטריץ',  לאל 

מתחייב  "אני  יהודית:  עוצמה 
לכ־ גביר  בן  איתמר  את  להכניס 
הנורווגי.  החוק  באמצעות  נסת 
איתמר  את  לראות  תזכו  אתם 
ביותר  הטובה  ההופעה  את  נותן 

בכנסת ישראל".

ואלו התוצאות לאחר קולות החיילים:

מפלגת הליכוד עולה בעוד 
מנדט ל-36 מנדטים, 

יהדות התורה יורדת ל-7, 
הימין החדש לא עבר

תוצאות האמת של בחירות 2019: על פי ספירה של רוב אחוז מהקולות, עולה 
כי מפלגות הליכוד וכחול לבן זכו ב-35 מנדטים כל אחת. בשלב הזה ללא קולות 

החיילים והכפולים, גוש הימין יציב עם 65 מנדטים.

מ‡: יוני טיין
לאחר שנספרו 30 קלפיות 
טכ־ בעיה  שהייתה  ה-36  מתוך 
לפי  למערכת,  הזנתם  עם  נית 
הימין  מפלגת  האמת  תוצאות 
אחוז  את  עוברת  לא  החדש 
יישא־ השרים  ושני  החסימה, 
יהדות  הבאה.  לכנסת  מחוץ  רו 
שבעה  וקיבלה  נחלשה  התורה 
גושי  במפת  שינוי  אין  מנדטים. 
הערב  עולה  כך  והשמאל.  הימין 
(חמישי) מפרסום תוצאות האמת 

של הבחירות לא הסופיות.
הת־ הליכוד  כי  עולה  עוד 
ח"כים  ותכניס 36  במנדט  חזקה 
של   35 לעומת  הבאה,  לכנסת 
חשבון  על  זאת,  לבן.  כחול 
בסופו  שקיבלה  התורה,  יהדות 
בשל  מנדטים.  שבעה  דבר  של 
הגו־ במפת  שינוי  נרשם  לא  כך, 

ב-65  מחזיק  הימין  וגוש  שים, 
גוש  של   55 לעומת  מנדטים, 
הצליחה  רע"ם-בל"ד  השמאל. 
לעבור את אחוז החסימה ונכנסה 
לכנסת, מרצ נשארה עם ארבעה 

מנדטים.
יו"ר  הבהיר  יותר,  מוקדם 
חנן  השופט  הבחירות,  ועדת 
שהתגלתה  תקלה  כי  מלצר, 
המעט־ ספירת  הזנת  במערכת 
לעיכוב  הביאה  הכפולות  פות 
הסופיות.  התוצאות  בפרסום 
להתערבות  חשד  שלל  מלצר 
של גורמים זרים ואמר: "במהלך 
רצוף  בקשר  עמדתי  כולו  היום 
שאישרו  הביטחון  גורמי  עם 
התקלה  את  הקושר  מידע  שאין 
הביטחון  גורמי  סייבר.  לאירועי 
באירוע  זרה  תקיפה  כל  זיהו  לא 

התקלה".

התק־ על  הסביר  מלצר 
הוועדה  במערכות  שאירעה  לה 
הבו־ זיהו  הבקרה  "צוותי  ואמר: 
קר תקלה טכנית שהסתבר שמ־
המעביר  הייצוא  בממשק  קורה 
הכפולות  המעטפות  נתוני  את 
הב־ ועדת  של  הליבה  ממערכת 
לה־ מבקש  אני  לאתר.  חירות 
תקלה  כל  התגלתה  לא  כי  דגיש 
המבודדת  הליבה  במערכת 
קולות  בספירת  או  מהאינטרנט 
בח־ יופיעו  הנתונים  הבוחרים. 
שאותם  אלו  והם  באתרנו,  צות 
המדינה".רוב  נשיא  בפני  אציג 
והחרדים  הימין  מפלגות  ראשי 
הימין,  מפלגות  איחוד  כולנו,   -
הכ־ כבר   - התורה  ויהדות  ש"ס 
ריזו כי ימליצו להטיל על בנימין 
הממשלה  הרכבת  את  נתניהו 

הבאה.
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דרמה בספירת הקולות בבחירות 
לכנסת: יהדות התורה והימין החדש 

דורשים לא לפרסם התוצאות
ועדת הבחירות פרסמה כי תקלה טכנית גורמת לעיכוב פרסום התוצאות הסופיות. 

אחרי קולות החיילים - בנט ושקד דורשים ספירה חוזרת

מ‡: יוני טיין
בוועדת  עברה  דרמטית  יממה 
התגלו  שם   - המרכזית  הבחירות 
בעקבות  הנתונים.  בהזנת  תקלות 
הבחירות  וועדת  יו"ר  מסר  זאת 
השופט מלצר כי התוצאות יתקבלו 

עד חצות הלילה.
החדש״  ״הימין  מפלגת  אולם 
הבחי־ ועדת  ליו״ר  בדרישה  פנתה 
מלצר,  חנן  השופט  המרכזית,  רות 
את  בחצות  הלילה  לפרסם  שלא 
החיילים  קולות  ספירת  תוצאות 

והמעטפות הכפולות. 
במטה  התקבלו  היום  לאורך 
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התוצאות  פרסום  את  לדחות  שה 
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לוועדת  שהוגשו  התלונות  לבירור 

הבחירות.

בחירות 2019: זה מה שקובע 
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את התפקיד להרכיב ממשלה. הנשיא יעשה זאת לאחר התייעצויות עם 

נציגי הסיעות

מ‡: יוני טיין       
הממשלה  יסוד  חוק 
הרכבת  הליך  את  קובע 
הממשלה החדשה, לפיו בתוך 
שבעה ימים מפרסום תוצאות 
נשיא  יטיל  לכנסת,  הבחירות 
הכ־ מחברי  אחד  על  המדינה 
נסת שהסכים לכך את תפקיד 
הנשיא  הממשלה.  הרכבת 
יעשה זאת לאחר התייעצויות 
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שע־ הכנסת  "חבר  ימים.   28

את  המדינה  נשיא  הטיל  ליו 
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קיימו בחירות חוזרות. 
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שפטל: ״תוצאות האמת – אחד 
הניצחונות הגדולים של נתניהו״

מ‡: יוני טיין
הת־ שפטל,  יורם  עו״ד 
שרון  של  הבוקר  לתוכנית  ראיין 
והתייחס  ישראל  גלי  ברדיו  גל 
הבחירות  של  האמת  לתוצאות 

לכנסת ה-21.
 – האלו  ״התוצאות  שפטל: 
אין  נתניהו.  של  הניצחונות  גדול 
למ־ התקרב  שאפילו  אחד  סקר 
הכניס  שנתניהו  המושבים  ספר 
שברח  אברמוביץ׳  איפה  לכנסת. 
אמש מהאולפן? איפה דרוקר?״.

של  המדגם  תוצאות  על 
לא  ״אני  שפטל:  אמר   ,2 ערוץ 
מאמין  עדיין  מישהו  איך  מבין 
למינה צמח שתמיד מפספסת?״.

בגלל המצלמות הנסתרות 
בקלפיות: תומא–סולימאן פנתה 

ליועמ"ש
בבקשה לפתוח בחקירה בהולה בדבר מעורבות מפלגת הליכוד ורה"מ בנימין 

נתניהו

מ‡: יוני טיין
תומא-סולי־ עאידה  ח"כ 
המש־ ליועץ  פנתה  (חד"ש)  מאן 
מנד־ אביחי  ד"ר  לממשלה,  פטי 
בחקירה  לפתוח  בבקשה  לבליט, 
מפלגת  מעורבות  בדבר  בהולה 
נתניהו  בנימין  ורה"מ  הליכוד 
מצלמות  והחדרת  מימון  במהלך 
ביישובים  בקלפיות  נסתרות 

הערבים.
"נעשה  כי  נכתב  בפנייה 
ההצ־ זכות  מימוש  לדיכוי  ניסיון 
בעה של האזרחים הערבים ושי־
הבחירות."  וטוהר  תהליך  בוש 
לי־ נועד  "המהלך  כי  נכתב  עוד 
פוטנציאל  עם  פרובקציות  צור 
דבר  וזועמות,  אלימות  לתגובות 
הז־ מימוש  על  והשפיע  שחיבל 

כות הדימוקרטית."
תומא-סולימאן הוסיפה כי 
המהלך בגיבוי ואישור רה"מ הכ־
חמי־ שמהווה  שלם  ציבור  תים 
כזייפנים  המדינה  מאזרחי  שית 
כשל־ דבר   - חוק  על  ועוברים 

נגד  ברורה  הסתה  מהווה  עצמו 
האזרחים הערבים.

מלצר אסר על בן גביר להיכנס 
למשכן הכנסת

השופט מלצר הורה שלא לאפשר לעו"ד איתמר בן גביר להיכנס למשכן הכנסת 
# בן גביר: זה מתחיל להישמע כמו רפובליקת בננות

מ‡ יוני טיין
באמצע הדרמה של ספירת 
הקולות בוועדת הבחירות המרכזית 
הבחי־ ועדת  ויו"ר  השופט  בכנסת 
לאפשר  שלא  הורה  מלצר  חנן  רות 
לעורך הדין איתמר בן גביר להיכנס 

לכנסת ולהשקיף על ההליך.
בתגובה:  אמר  גביר  בן  עו"ד 
לה־ ומתחיל  מאוד  רע  נשמע  "זה 

ראות כמו ריפובליקת בננות.  
כינוי  הוא  בננות  [רפובליקת 
משטר  המתאר  פוליטי  ומונח  גנאי 
בהיעדר  המאופיין  ומושחת  כושל 
הבדלי  יציבות,  חוסר  דמוקרטיה, 
שי־ שחיתות,  קיצוניים,  מעמדות 
מוש בצבא לדיכוי העם והתערבות] 
בתחילה פסלו את מיכאל, אחר כך 

אותי  לקדם  סירב  מלצר  השופט 
לעוצ־ ששמור  מיכאל  של  למקום 

גם עיכב  הוא  בהמשך  מה יהודית, 
נגד  עתירה  ודחה  שלנו  קמפיין 
פייסבוק שמצאה לנכון לסגור לי 
הבחי־ לפני  ימים  חמישה  הדף 
לי  מאפשר  לא  הוא  ועכשיו  רות 

להיכנס. תמוה".

למרות ההתרסקות: גבאי 
בינתיים לא פורש, רוסו שוקל 

לפרוש
למרות כל חיצי הביקורת שנשלחו אליו מחבריו כי הוא צריך לקחת אחריות 

ולהתפטר ממפלגת העבודה גבאי מסרב

מ‡: יוני טיין
הת־ אחרי  להדחה?  בדרך 
בוסה הגדולה בתולדות העבודה, 
טוענים גורמים במפלגה כי החל 
"הוא  היו"ר:  להחלפת  המרוץ 
לא יכול להישאר עוד יום אחד", 

אמר בכיר בעבודה.
העבודה  מפלגת  מזכ"ל 
ערן חרמוני, נפגש עם אבי גבאי 
ולהתפ־ אחריות  לקחת  לו  וקרא 
טר לאלתר מתפקיד יו"ר מפלגת 
העבודה, כפי שהיה עליו לעשות 

עוד בערב ההפסד.
חרמוני אמר שכמזכ"ל המ־
שה־ אחרים  על  וגם  עליו  פלגה, 
מפלגה הזו חשובה להם, מוטלת 
החובה להגיד את הדברים בצורה 
ברורה: כל יו"ר אחר שהיה מביא 

תוצאה מעין זו היה מתפטר.

של  ההתפטרות  לדבריו: 
מלה־ רחוקה  כשלעצמה  גבאי 
ביא את הישועה, אך בלעדיה לא 
השיקום  במלאכת  להתחיל  נוכל 
סזיפית  להיות  שצפויה  והבניה, 

וארוכת טווח.
תפקיד  העבודה  למפלגת 
הישראלית  בדמוקרטיה  חשוב 
סדר  עם  אלטרנטיבה  ובגיבוש 
וסוציאל־ ציוני  שמאל  של  יום 

דמוקרטי."
יו"ר העבודה אבי גבאי אמר 
מהו  ויודע  מכיר  אני  בתגובה: 
שמו־ והאחריות  המשקל  כובד 
ראש  יושב  של  כתפיו  על  נחים 
לפעול  אמשיך  העבודה.  מפלגת 
והציבור  העבודה  תנועת  למען 
בישראל וב- 30/4 אשבע אמונים 
כחבר בכנסת ישראל ואשרת את 

הציבור מהאופוזיציה.

אקיים  הקרובים  בימים 
התייעצויות עם חברי הכנסת של 
הקדמת  לגבי  העבודה  מפלגת 
יו"ר  לתפקיד  הפריימריז  מועד 
נו־ ואפשרויות  העבודה  מפלגת 

ספות שעומדות על הפרק.
מוקדם יותר דווח כי מספר 
האלוף  העבודה,  ברשימת   2
לפרוש  שוקל  רוסו  טל  (במיל.) 
מהכנסת עוד בטרם החל בה את 
כהונתו. רוסו – שכיהן בעבר כמ־
פקד פיקוד הדרום, מפקד מפק־
מבצעים  אגף  וראש  העומק  דת 
כחודש  לפני  הצטרף   – במטכ"ל 
ושוריין  העבודה  למפלגת  וחצי 
פרי־  .2 ה-  במקום  גבאי  ידי  על 
תצא  אכן  אם   – רוסו  של  שתו 
לפועל – תכניס לכנסת את מירב 
הכנסות  בשתי  שכיהנה  מיכאלי, 

האחרונות.

https://bit.ly/2Ux0kup
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לעוצ־ ששמור  מיכאל  של  למקום 

גם עיכב  הוא  בהמשך  מה יהודית, 
נגד  עתירה  ודחה  שלנו  קמפיין 
פייסבוק שמצאה לנכון לסגור לי 
הבחי־ לפני  ימים  חמישה  הדף 
לי  מאפשר  לא  הוא  ועכשיו  רות 

להיכנס. תמוה".

למרות ההתרסקות: גבאי 
בינתיים לא פורש, רוסו שוקל 

לפרוש
למרות כל חיצי הביקורת שנשלחו אליו מחבריו כי הוא צריך לקחת אחריות 

ולהתפטר ממפלגת העבודה גבאי מסרב

מ‡: יוני טיין
הת־ אחרי  להדחה?  בדרך 
בוסה הגדולה בתולדות העבודה, 
טוענים גורמים במפלגה כי החל 
"הוא  היו"ר:  להחלפת  המרוץ 
לא יכול להישאר עוד יום אחד", 

אמר בכיר בעבודה.
העבודה  מפלגת  מזכ"ל 
ערן חרמוני, נפגש עם אבי גבאי 
ולהתפ־ אחריות  לקחת  לו  וקרא 
טר לאלתר מתפקיד יו"ר מפלגת 
העבודה, כפי שהיה עליו לעשות 

עוד בערב ההפסד.
חרמוני אמר שכמזכ"ל המ־
שה־ אחרים  על  וגם  עליו  פלגה, 
מפלגה הזו חשובה להם, מוטלת 
החובה להגיד את הדברים בצורה 
ברורה: כל יו"ר אחר שהיה מביא 

תוצאה מעין זו היה מתפטר.

של  ההתפטרות  לדבריו: 
מלה־ רחוקה  כשלעצמה  גבאי 
ביא את הישועה, אך בלעדיה לא 
השיקום  במלאכת  להתחיל  נוכל 
סזיפית  להיות  שצפויה  והבניה, 

וארוכת טווח.
תפקיד  העבודה  למפלגת 
הישראלית  בדמוקרטיה  חשוב 
סדר  עם  אלטרנטיבה  ובגיבוש 
וסוציאל־ ציוני  שמאל  של  יום 

דמוקרטי."
יו"ר העבודה אבי גבאי אמר 
מהו  ויודע  מכיר  אני  בתגובה: 
שמו־ והאחריות  המשקל  כובד 
ראש  יושב  של  כתפיו  על  נחים 
לפעול  אמשיך  העבודה.  מפלגת 
והציבור  העבודה  תנועת  למען 
בישראל וב- 30/4 אשבע אמונים 
כחבר בכנסת ישראל ואשרת את 

הציבור מהאופוזיציה.

אקיים  הקרובים  בימים 
התייעצויות עם חברי הכנסת של 
הקדמת  לגבי  העבודה  מפלגת 
יו"ר  לתפקיד  הפריימריז  מועד 
נו־ ואפשרויות  העבודה  מפלגת 

ספות שעומדות על הפרק.
מוקדם יותר דווח כי מספר 
האלוף  העבודה,  ברשימת   2
לפרוש  שוקל  רוסו  טל  (במיל.) 
מהכנסת עוד בטרם החל בה את 
כהונתו. רוסו – שכיהן בעבר כמ־
פקד פיקוד הדרום, מפקד מפק־
מבצעים  אגף  וראש  העומק  דת 
כחודש  לפני  הצטרף   – במטכ"ל 
ושוריין  העבודה  למפלגת  וחצי 
פרי־  .2 ה-  במקום  גבאי  ידי  על 
תצא  אכן  אם   – רוסו  של  שתו 
לפועל – תכניס לכנסת את מירב 
הכנסות  בשתי  שכיהנה  מיכאלי, 

האחרונות.



יום שישי ז' ניסן תשע"ט 812/04/2019

מזכ"ל חיזבאללה: "נמנענו 
מלהתערב בבחירות בישראל"

לדבריו, ארגונו עומד בפני אתגרים לא פשוטים כתוצאה מהקשר הקרוב בין 
נתניהו לטראמפ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מזכ"ל חיזבאללה התייחס 
ראש  של  הסוחף  לניצחונו 
בבחירות  נתניהו  הממשלה 
היה  יכול  רצה  לו  כי  והתברבר 
בישראל.  בבחירות  להתערב 
יכולנו   - מעוניינים  היינו  "אם 
ביש־ הבחירות  על  להשפיע 
בנאום  נסראללה  אמר  ראל", 
לתומכיו.  ששודר  מוקלט 
התע־ שלא  הסיבה  לדבריו, 
כי  היא  בישראל  בבחירות  רב 
"תוצאות הבחירות בישראל לא 

מעניינות אותנו". 
השיעי  הארגון  מנהיג 

עומד  ארגונו  כי  ואמר  הוסיף 
פשוטים  לא  אתגרים  בפני 

בין  הקרוב  הקשר  שבבסיסם 
נתניהו לטראמפ. 

הנשיא טראמפ וסגנו ברכו את 
ראש הממשלה נתניהו בעקבות 

ניצחונו בבחירות
ראש הממשלה הודה לסגן הנשיא האמריקני על התייצבותו לצד מדינת ישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
התקשרו  פנס,  מייק  וסגנו,  מפ, 
ראש  את  לברך  בנפרד,  אתמול, 
הממשלה נתניהו בעקבות ניצחו־
הממשלה.  לראשות  בבחירות  נו 
לראש  אמר  טראמפ  הנשיא 
הממשלה כי הוא מברכו על ניצ־
חון שהתרחש לאחר מאבק קשה 
אמר  האמריקני  הנשיא  במיוחד. 
עוד, כי העם האמריקני כולו מא־

חורי נתניהו ועם ישראל.
אף  שוחח  פנס  הנשיא  סגן 
הוא  כי  ואמר  נתניהו  עם  הוא 

מעריך את מנהיגותו ואת עשייתו 
טרא־ הנשיא  עם  המשותפת 
בין  האיתנה  הברית  לקידום  מפ 

ארה"ב לישראל.
נתניהו  הממשלה  ראש 
ועל  הברכות  על  לפנס  הודה 
למדינת  השנים  רבת  ידידותו 

ישראל. 
דונלד  ארה"ב,  נשיא 
הבחירות  על  התבטא  טראמפ, 
היה  מדובר  כי  ואמר  בישראל 
וקשה,  סוערת  בחירות  במערכת 
ואני  ניצח,  ביבי  החבר  "אבל 

האמריקני  הנשיא  אותו".  מברך 
של  השלום  ליוזמת  גם  התייחס 
ממשלו ואמר כי "אומרים שקשה 
להשיג שלום במזרח התיכון, אבל 
אנחנו נצליח להביא תוכנית שת־

סיים את הסכסוך".
טרא־ כתב  נוספת  בהודעה 
מפ, כי העם האמריקני כולו עומד 
נתניהו  הממשלה  ראש  מאחורי 
ראה  כי  ציין,  עוד  ישראל.  ועם 
בח־ "טראמפ"  הסמל  עם  דגלים 

גיגות הניצחון של נתניהו. 

ממשל טראמפ ימתין עם פרסום 
"עסקת המאה" עד לאחר הרכבת 

הקואליציה בישראל
כך אמר חתנו של הנשיא ג'רארד קושנר # דברים ברוח דומה נשמעו מג'ייסון 

גרינבלט, המשמש כשליח המיוחד למזרח התיכון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא  של  היהודי  חתנו 
ג'רארד  טראמפ,  דונלד  ארה"ב 
ארה"ב  כי  אתמול  אמר  קושנר, 
תמתין עם פרסומה של "תוכנית 

האמריקני,  הנשיא  של  המאה" 
הפולי־ ההתפתחויות  בשל  זאת 
טיות בישראל. לדבריו, "הממשל 
רק  השלום  תוכנית  את  יציג 
בנימין  הממשלה  שראש  לאחר 

נתניהו יקים ממשלה". 
דברים ברוח דומה אמר גם 
ג'ייסון גרינבלט, המשמש כשליח 
האמריקני  הממשל  של  המיוחד 

למזרח התיכון. 

בריטניה: מייסד ויקיליקס 
נעצר לאחר שאקווודור ביטלה 

את חסינותו
בתקופה האחרונה הסתכסך אסאנג' עם גורמים בשגרירות אקוודור בה שהה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מייסד  בבריטניה:  דרמה 
נעצר  אסאנג',  ג'וליאן  ויקיליקס, 
אתמול בלונדון, לאחר שממשלת 
לרשויות  אפשרה  אקוודור 
הדי־ לנציגות  להיכנס  בבריטניה 
ולעצור  אקוודור,  של  פלומטית 

את האיש המבוקש בארה"ב בגין 
הדלפת מסמכים מסווגים. 

 7 לאחר  התבצע  המעצר 
בשג־ אסאנג'  שהה  בהם  שנים 
רירות באקוודור, שם זכה להגנה 
הס־ האחרונה  בתקופה  מדינית. 
תכסך אסאנג' עם השוהים בשג־
רירות אשר האשימוהו פעם אחר 

פעם בהתנהגות בלתי הולמת.
הסתיימה  כאמור,  אתמול, 
הסאגה והוא נעצר על ידי המש־
טרה בבריטניה. הוא צפוי להיות 
צפוי  הוא  שם  לארה"ב,  מוסגר 
שדינם  אישומים  בפני  לעמוד 

עלול להיות מוות. 

9 יום שישי ז' ניסן תשע"ט 12/04/2019

03-3062002
יש מישהו בביתר שמחכה לתרומה שלך... אם אין קמחא אין פסחא! 

כבר דפסחא׳  ׳קמחא  מחלקת  שלום  חסדי  אגודת 
בשנה   רק  עילית.  ביתר  לתושבי  ברציפות  שנה   23
את  לעבור  בעיר  משפחות  לכ-1000  עזרנו  האחרונה 
הפסח בכבוד. בזכותך נמשיך לתמוך במשפחות האלה. 

לחץ כאןלהשתתפות בהגרלה

חייגו עכשיו והכנסו להגרלה על שוברי קניה: 
פרס ראשון: 10,000 ₪ פרס שני: 5,000 ₪

פרס שלישי: 1000 ₪ (2 זוכים) פרס רביעי: 500 ₪ (5 זוכים) 
 לתורמים x 12 ₪ 10 חודשים 



9 יום שישי ז' ניסן תשע"ט 12/04/2019

03-3062002
יש מישהו בביתר שמחכה לתרומה שלך... אם אין קמחא אין פסחא! 

כבר דפסחא׳  ׳קמחא  מחלקת  שלום  חסדי  אגודת 
בשנה   רק  עילית.  ביתר  לתושבי  ברציפות  שנה   23
את  לעבור  בעיר  משפחות  לכ-1000  עזרנו  האחרונה 
הפסח בכבוד. בזכותך נמשיך לתמוך במשפחות האלה. 

לחץ כאןלהשתתפות בהגרלה

חייגו עכשיו והכנסו להגרלה על שוברי קניה: 
פרס ראשון: 10,000 ₪ פרס שני: 5,000 ₪

פרס שלישי: 1000 ₪ (2 זוכים) פרס רביעי: 500 ₪ (5 זוכים) 
 לתורמים x 12 ₪ 10 חודשים 

http://bit.ly/2OvBypg-chasdei-shalom


יום שישי ז' ניסן תשע"ט 1012/04/2019

חמאס מאשר: "פנינו למצרים שיסייעו לסיים את שביתת הרעב של האסירים"
סאלח אל-עארורי אישר כי קיימים מאמצים לפתרון במשבר # לדבריו, זו הפעם הראשונה שהם פנו לגורם המתווך הנושא זה 

מ‡: מ. יו„
אל- סאלח  חמאס,  בכיר 
בחשיבותו  שני  הנחשב  עארורי 
שארגו־ אתמול  אישר  בארגון, 
בשיחות  שעוסק  למתווך  פנה  נו 
שיסייע  כדי  ישראל,  עם  ההסדרה 
הרעב  שביתת  של  לסיומה  להביא 
בכאן  שפורסם  כפי  האסירים,  של 
בפעם  מדובר  לדבריו,  חדשות. 
הראשונה שהם פונים לתיווך מסוג 

זה בנושא.

גם  התייחס  אל-עארורי 
ישראל  עם  הרגיעה  למאמצי 
שלום  הסכם  אינה  שהיא  והסביר 
אלא  ישראל,  עם  אש  הפסקת  או 
המחיה  זכויות  "לקיחת  בבחינת 
באמצעות  הפלסטיני  העם  של 
כוחה ונשקה של ההתנגדות". הוא 
הדגיש כי סוגיית האסירים עומדת 
בשיחות  העדיפויות  סדר  בראש 
הביטחונית  המשלחת  עם  שלהם 

המצרית.

בכיר חמאס, מחמוד א-זהאר 
יש־ בין  להבנות  הוא  גם  התייחס 
לא  "חמאס  כי  ואמר  לעזה  ראל 
חדשה".  ממשלה  להרכבת  ימתין 
האסי־ של  הרעב  שביתת  בנושא 
לא  "חמאס  כי  א-זהאר  אמר  רים 
פלסטי־ אף  של  זכות  על  יוותר 
יתן  ולא  בישראל  הכלא  בבתי  ני 
שישארו שם לנצח. הניסיון מלמד 
חי־ בעסקת  ישתחררו  שהאסירים 
א-זהאר  זאת  עם  שבויים".  לופי 

הוסיף כי לדרישותיהם של האסי־
רים אין קשר להסכמים אחרים.

פורסם  השבוע  יותר  מוקדם 
כי המודיעין המצרי החל להתערב 
בניסיון להביא לסיומה של שביתת 
האסירים. לפי הפרסום, הוא עומד 
בקשר עם הדרג הביטחוני והמדיני 
בישראל בעקבות הפיצוץ בשיחות 
שי־ להנהלת  האסירים  הנהגת  בין 

רות בתי הסוהר.
כישלון  רקע  על  השבוע, 

את  למנוע  שנועד  ומתן  המשא 
בבתי  האסירים  של  הרעב  שביתת 
מסרו  פלסטיניים  גורמים  הכלא, 
אסי־ כ-150  כי  חדשות  לכאן 
במקביל,  רעב.  לשבות  החלו  רים 
הסיבות  על  אור  שפכו  הגורמים 
וטענו  המגעים,  לפיצוץ  שהובילו 
הייתה  הצדדים  בין  שהמחלוקת 
עוד  ההסכמות  של  ביישום  נעוצה 

לפני הבחירות בישראל.
לפי אותם גורמים, האסירים 

הבינו שישראל לא מתכוונת לבצע 
שכבר  העקרוניות  ההסכמות  את 
הושגו, ובראשן הסרת המיסוך על 
הבחירות.  לפני  עוד  הטלפונים, 
הכלא  בתי  שבהנהלת  לאחר  זאת, 
הסבירו שעליהם לחזור ולהתייעץ 
הס־ "היו  המדיני.  הדרג  עם  קודם 
כמות עקרוניות, גם על טלפון צי־
בורי בתמורה למסירת פלאפונים", 
"המחלוקת  הגורמים.  הסבירו 

הייתה בנוגע למתי כל זה יקרה".

חשוד נעצר בגניבת אלפי 
שקלים מקשישים

החשוד, תושב מזרח ירושלים, נהג לעמוד מאחורי קשישים בכספומט ו"לעזור" 
להם למשוך כסף # אז משך לעצמו 1,000 שקל בכל פעם # הכסף שנגנב הוחזר

מ‡: מ. יו„
בתחילת  עצרה  המשטרה 
השבוע אדם החשוד שעקץ אלפי 
שה־ החשוד  מקשישים.  שקלים 
להם  לעזור  המנסה  לאדם  תחזה 
ניצול  ותוך  בכספומט,  להשתמש 
שקלים  אלפי  משך  תמימותם, 

מחשבונם ונעלם עם הכסף.
לקור־ לארוב  נהג  החשוד 
למכשי־ סמוך  הקשישים  בנותיו 
מאחוריהם  נעמד  הכספומט,  רי 
בתור וכאשר הם ניסו למשוך כסף 
מתחיל,  היה  הוא  מהכספומט, 
לפי החשד, לעזור להם במלאכת 
השטרות  וקבלת  הכסף  הוצאת 
מן המכשיר. תוך שהוא מנצל את 
של  סכום  מקיש  היה  תמימותם, 

אלף שקל - וגונב אותו.
הצליחו  החקירה,  במהלך 
הח־ אחר  להתחקות  החוקרים 
שוד ולחשוף את זהותו - תושב 
ה-30  בשנות  ירושלים  מזרח 
הוא  השבוע  ובתחילת   - לחייו 
הצלי־ החוקרים  ונעצר.  נחקר 
שנגנבו,  הכספים  את  לאתר  חו 
להם  והשיבו  בקורבנות  פגשו 

את כספם.
כנגד החשוד ניתנה הצהרת 
תובע על ידי יחידת התביעות של 
השלום  משפט  ובית  המשטרה, 
האריך את מעצרו עד מחר לצורך 

הגשת כתב אישום.
במשטרה ציינו: "אנו עדים 
חסרי  עוקץ  לתרגילי  לצערנו 

רגש כלפי האוכלוסייה הקשישה, 
בדר־ העבריינים  פונים  אליהם 
את  לגנוב  ומצליחים  שונות  כים 
נוס־ שפעם  שמחים  אנו  כספם. 
שפגע  חשוד  לעצור  הצלחנו  פת 
השלישי,  הגיל  בני  של  ברכושם 
למ־ המשמש  הכסף  את  ולהשיב 

חייתם".

פ"ת: בעל מפעל נחשד בגניבת 
אלפי טונות סוכר

במהלך ביקורת במחסני החירום לשעת מלחמה, התגלו חוסרים בשווי מיליוני 
שקלים # בעל המפעל הודה בחקירתו: "נקלעתי לקשיים כלכליים"

מ‡: מ. יו„
סוכר  לאריזת  מפעל  בעל 
אתמול  נעצר  תקווה  בפתח 
שנוהלה  סמויה  חקירה  בתום 
האר־ היחידה  חוקרי  ידי  על 
כלכלית  בפשיעה  למאבק  צית 
במשטרת   433 בלהב  (יאל"כ) 
 4,500 לגניבת  בחשד  ישראל, 
בכ-9  הנאמד  בשווי  סוכר  טון 

מיליון שקלים. 
הת־ האחרונים  בחודשים 
סמויה  חקירה  ביאל"כ  נהלה 
אלפי  לגניבת  חשד  שעניינה 
מפעל  ממחסני  סוכר  של  טונות 
תקווה  בפתח  ושיווק  אריזה 
למ־ חירום  כמחסן  שימש  אשר 
המדינה  שפרסמה  במכרז  דינה. 
סוכר  טון   5,000 של  לאחסנה 
מל־ בעת  לשימוש  המיועדים 
בפתח תקווה  חברה  זכתה  חמה 

קיבלה  הסחורה  אחסנת  שכנגד 
שק־ מיליון  ב-11  הנאמד  סכום 

לים מקופת המדינה.
הייתה  ההסכם,  פי  על 
החברה אמורה לחדש את מלאי 
וזאת  עת  בכל  במחסנים  הסוכר 
תכולה  במחסנים  לשמר  כדי 
תקופה  בכל  פג.  טרם  שתוקפה 
למכור  המפעל  בעל  רשאי  היה 
ידו  על  שאוחסנה  הסחורה  את 
לאחסן  ולדאוג  החופשי,  בשוק 
כמשק  כנגדה,  חדשה  סחורה 

לשעת חירום (מל"ח).
בעקבות ביקורת שנערכה 
החברה,  של  החירום  במחסני 
במקום  נמצאה  שלא  ולאחר 
שיל־ שהמדינה  הסוכר  כמות 
לגנבת  החשד  עלה  בגינה,  מה 
ידי  על  סוכר  של  טונות  אלפי 
כאמור,  המפעל.  בתוך  גורמים 
כי  החשד  עלה  החקירה  במהלך 

מעורבים  ושישה  המפעל  בכל 
להיעלמות  קשורים  היו  נוספים 
החי־ מחסני  ולהותרת  הסחורה 
הסוכר  ללא  המדינה  של  רום 
העובדה  חרף  וזאת  הנדרש 
הסוכר  כנגד  שילמה  שהמדינה 
מיליון  כ-11  של  סכום  הגנוב, 

שקלים.
המ־ בעל  טען  בחקירתו, 
המ־ עם  להסכמו  שבכפוף  פעל 
את  להחליף  התכוון  הוא  דינה 
במחסנים  שהיה  הסוכר  מלאי 
שמכר  ולאחר  חדשה,  בסחורה 
את הסוכר למשווקים חיצוניים, 
 4,500 יצאו  שבו  יום  באותו 
היו  החירום,  ממחסני  סוכר  טון 
אמורים להיכנס 4,500 טון סוכר 
הסתבכות  לדבריו,  חדשים. 
שה־ לכך  הובילה  שלו  כלכלית 
מלאי  את  לו  הקצו  לא  ספקים 

הסחורה הנדרש.

מזכיר צבאי חדש לנשיא המדינה
אלוף-משנה עלא אבו רוקן ימונה למזכיר הצבאי לנשיא המדינה # בעקבות כך 

יועלה לדרגת תת-אלוף

מ‡: מ. יו„
אלוף-משנה עלא אבו רוקן 
לנשיא  הצבאי  למזכיר  ימונה 
תת- לדרגת  ויועלה  המדינה 
המדינה  נשיא  החליט  כך  אלוף, 
ראש  עם  בתיאום  ריבלין,  ראובן 
בנימין  הביטחון  ושר  הממשלה 
רב- הכללי,  המטה  וראש  נתניהו 

אלוף אביב כוכבי.
אלוף-משנה עלא אבו רוקן 
תת-אלוף  את  בתפקידו  יחליף 
בת־ מכהן  אשר  הרשקוביץ  בועז 
השנים  שלוש  במהלך  זה  פקיד 

האחרונות.
כיום  המשמש  רוקון  אבו 
תושב   47 בן  בסין,  צבאי  כנספח 
עוספיא, משרת בצה״ל 25 שנים. 
ומפקד  כלוחם  החל  שירותו  את 
של  בשורה  והמשיך  בצנחנים 
המודיעין  באגף  פיקוד  תפקידי 

פיקד  בנוסף,  רבות.  שנים  במשך 
אבו רוקון על בסיס חוות השומר.
נשיא המדינה ברך את עלא 
"מהווה  הוא  כי  ואמר  המינוי  על 
לצ־ ומקצועית  מרשימה  תוספת 

וות היועצים של בית הנשיא ואני 
וכישוריו  ניסיונו  כי  ובטוח  סמוך 
עם  האיתן  הקשר  את  יעמיקו 

צה״ל וזרועות הביטחון כולן".
 

בשב"ס מעריכים: האסירים 
אוכלים בסתר

מחאת הענק שתכננו האסירים הביטחוניים טרם יצאה לפועל # בינתיים 
מתקיימת במתכונת מצומצמת בלבד

מ‡: מ. יו„
הביטחו־ האסירים  מחאת 
מצו־ במתכונת  אך  נמשכת  ניים 
דווח   12 בחדשות  בלבד.  מצמת 
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תהיות לגבי אמינותה של שביתת 

הרעב.
בשב"ס  כי  נאמר  בדיווח 
האסי־ מרבית  כי  מעריכים 
בסתר  אוכלים  השובתים  רים 

שני  על  דווח  זאת,  עם  בתאיהם. 
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הרפואי  למרכז  שהועברו  רמון 
לאחר  איילון,  בכלא  שב"ס  של 
לש־ מפסיקים  הם  כי  שהודיעו 

תות מים.
מחב־  50 כי  נאמר  עוד 
רמון  בכלא  הכלואים  חמאס  לי 
את  ימים  שלושה  כבר  מחזירים 
על  אך  מקבלים,  שהם  הארוחות 

פי כל האינדיקציות, רובם ככולם 
הנראה,  ככל  בסתר.  אוכלים  אכן 
אוח־ אלה  אסירים  של  בתאיהם 
אגרו  שהם  מזון  מוצרי  מגוון  סנו 
מאפשרים  ואלה  מועד,  מבעוד 

להם להתקיים.
האסירים  למחאת  הסיבה 
חסמים  התקנת  על  זעמם  היא 
תחומי  בתוך  ניידים  לטלפונים 

בתי הסוהר.
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יחידה 
להפעלת 

סוכנים קיבלה 
צל"ש על 
פעולותיה

יחידה 504 קיבלה ציון לשבח מראש 
אגף המודיעין על פעולותיה בזירה 

הצפונית 

מ‡: מ. יו„
המו־ אגף  ראש 
אלוף  בצה"ל,  דיעין 
העניק  היימן,  תמיר 
לשבח  ציון  השבוע 
ליחידה 504 על הקמה 
וביסוס יכולת מבצעית 
הצפו־ בזירה  ייחודית 
עד   2013 בשנים  נית 
השנים  בחמש    .2018
לי־ הוענקו  האחרונות 
חידה ארבעה צל"שים. 
שניים מתוכם - מטעם 
הוענקו   - אמ"ן  ראש 

בשנה האחרונה.
המדוב־ בשנים 
היחידה  הופקדה  רות 
הט־ סיכול  משימת  על 
רור ושיבוש התבססות 
גורמי טרור בזירה הצ־
דובר  בהודעת  פונית. 
כי  צוין  בנושא  צה"ל 
זיהוי  תוך  "בנחישות, 
ההזדמנות המודיעינית 
באמצעות  והמבצעית, 
מש־ בעל  מידע  איסוף 
ואסטר־ טקטית  מעות 
היחידה  ביססה  טגית, 
משמעותית  יכולת 
והביאה  ודומיננטית, 
דופן  יוצאי  להישגים 

בזירת הפעולה".
כי  נמסר  עוד 
הפגינה  זו  "בעשייה 
חדש־ יוזמה,  היחידה 

לניצחון  וחתירה  נות, 
שיתו־ תוך  ולמגע 
גופים  עם  פעולה  פי 
ומחוצה  בצה"ל  רבים 
לע־ תרמו  אשר  לו 
וביטחון  הצבא  ליונות 
זו  עשייה  על  המדינה. 
 504 ליחידה  מוענקת 
אגף  ראש  לשבח  ציון 

המודיעין".
אמ"ן,  ראש 
אמר:  היימן,  אלוף 
של  הפעילות  "את 
בימי  עוד  הכרתי   504
והיום  אוגדה  כמפקד 
לה  להוקיר  זוכה  אני 

מעגל  ולסגור  כגמולה 
המודיעין.  אגף  כראש 
השחקנים  השתנות 
באשר  הוודאות  ואי 
חייבו  המרחב  לעתיד 
ההפ־ בתפישת  שינוי 
דר־ המודיעינית.  עלה 
ונדרשתם  בשטח,  שנו 
מקורות  לפתח  באמ"ן, 
שיוכלו לשפוך אור על 
המצב שהתהווה באזור 
המציאות  את  ולתאר 

המורכבת.
־ ג ר א ת ה ה "

דיווחים  סיפקה  נות 
בי־ ולימים  מהימנים 
מבצעית  יכולת  ססה 
שהצליחה  מרשימה 
ולנטרל  פיגועים  לסכל 
את  המסכנים  איומים 
מדינת ישראל. הישגיה 
והמב־ המודיעיניים 
מב־  504 של  צעיים 
למעשה,  הלכה  טאים, 
שהתחולל  השינוי  את 
תקופה  באותה  באמ"ן 
בימים  מתחולל  ועודנו 
ניצול   - תכליתו  אלה. 
מתוך  ההזדמנויות 
במ־ ושינוי  האתגרים 
שימה - מעבר מתיאור 
להשפעה  המציאות 
בהתאם  המציאות  על 
העדיפויות  לסדר 
מדינת  של  הביטחוני 

ישראל.
דבר  לא  "זהו 
מובן מאליו שקשר מו־
חשאי  דיעיני-יומינטי 
מבצ־ לפעולה  יהפוך 
המשו־ מוצלחת  עית 
השוטף.  בביטחון  לבת 
חשי־ נדרשת  כך  לשם 
והשקעה  יצירתית,  בה 
- בתכנון ובביצוע. אני 
שתמ־ ובטוח  סמוך 
אל  גם  להצליח  שיכו 
שאיתם  האתגרים  מול 
בי־ מתמודדים  אתם 

מים אלה".

י-ם: מלון חדש יקום בשכונת טלביה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אישרה הקמת בית מלון 'משכנות התיאטרון' בשכונת טלביה # מלונות נוספים נמצאים בשלבי אישור ובניה

מ‡ פ.  יוחנן
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
בית  הקמת  אישרה  ירושלים  בעיריית 
התיאטרון"  "משכנות  בשם  חדש  מלון 
מול  טלביה,  שבשכונת  שופן  ברחוב 

תיאטרון ירושלים. האזור מיועד למגורים 
ותיירות ולצידו מתוכננת חניה. 

הכו־ מלון  להקים  התירה  הוועדה 
לל כ-76 חדרים ו-42 יחידות דיור עבור 
מגורים בשילוב שטחי מסחר ולשטח צי־

בורי פתוח. 

שני  לאחרונה  נפתחו  בירושלים 
ובר־ יהודה  בן  ברחוב  חדשים  מלון  בתי 

חוב יפו, עם 104 ו-194 חדרים. מעיריית 
ירושלים נמסר כי העירייה ממשיכה במ־
גמת פיתוח ענף התיירות בעיר במסגרתה 
במו־ "רכבת  מלון  להיתר  בקשה  תוגש 

הנציב.  ארמון  ברכס  חדרים)   180) שבה" 
מלון  בבניה  נמצאים  אלו  בימים  בנוסף, 
חד־  46) בראון  מלון  חדרים),  נצבא (325 
רים), בית ההגמון (50 חדרים) ועוד. בתוך 
היתר  לפני  תכנון  בהליכי  נמצאים  כך, 

בנייה של כ-2,000 חדרי מלון. 



11 יום שישי ז' ניסן תשע"ט 12/04/2019

יחידה 
להפעלת 

סוכנים קיבלה 
צל"ש על 
פעולותיה

יחידה 504 קיבלה ציון לשבח מראש 
אגף המודיעין על פעולותיה בזירה 

הצפונית 

מ‡: מ. יו„
המו־ אגף  ראש 
אלוף  בצה"ל,  דיעין 
העניק  היימן,  תמיר 
לשבח  ציון  השבוע 
ליחידה 504 על הקמה 
וביסוס יכולת מבצעית 
הצפו־ בזירה  ייחודית 
עד   2013 בשנים  נית 
השנים  בחמש    .2018
לי־ הוענקו  האחרונות 
חידה ארבעה צל"שים. 
שניים מתוכם - מטעם 
הוענקו   - אמ"ן  ראש 

בשנה האחרונה.
המדוב־ בשנים 
היחידה  הופקדה  רות 
הט־ סיכול  משימת  על 
רור ושיבוש התבססות 
גורמי טרור בזירה הצ־
דובר  בהודעת  פונית. 
כי  צוין  בנושא  צה"ל 
זיהוי  תוך  "בנחישות, 
ההזדמנות המודיעינית 
באמצעות  והמבצעית, 
מש־ בעל  מידע  איסוף 
ואסטר־ טקטית  מעות 
היחידה  ביססה  טגית, 
משמעותית  יכולת 
והביאה  ודומיננטית, 
דופן  יוצאי  להישגים 

בזירת הפעולה".
כי  נמסר  עוד 
הפגינה  זו  "בעשייה 
חדש־ יוזמה,  היחידה 

לניצחון  וחתירה  נות, 
שיתו־ תוך  ולמגע 
גופים  עם  פעולה  פי 
ומחוצה  בצה"ל  רבים 
לע־ תרמו  אשר  לו 
וביטחון  הצבא  ליונות 
זו  עשייה  על  המדינה. 
 504 ליחידה  מוענקת 
אגף  ראש  לשבח  ציון 

המודיעין".
אמ"ן,  ראש 
אמר:  היימן,  אלוף 
של  הפעילות  "את 
בימי  עוד  הכרתי   504
והיום  אוגדה  כמפקד 
לה  להוקיר  זוכה  אני 

מעגל  ולסגור  כגמולה 
המודיעין.  אגף  כראש 
השחקנים  השתנות 
באשר  הוודאות  ואי 
חייבו  המרחב  לעתיד 
ההפ־ בתפישת  שינוי 
דר־ המודיעינית.  עלה 
ונדרשתם  בשטח,  שנו 
מקורות  לפתח  באמ"ן, 
שיוכלו לשפוך אור על 
המצב שהתהווה באזור 
המציאות  את  ולתאר 

המורכבת.
־ ג ר א ת ה ה "
דיווחים  סיפקה  נות 
בי־ ולימים  מהימנים 
מבצעית  יכולת  ססה 
שהצליחה  מרשימה 
ולנטרל  פיגועים  לסכל 
את  המסכנים  איומים 
מדינת ישראל. הישגיה 
והמב־ המודיעיניים 
מב־  504 של  צעיים 
למעשה,  הלכה  טאים, 
שהתחולל  השינוי  את 
תקופה  באותה  באמ"ן 
בימים  מתחולל  ועודנו 
ניצול   - תכליתו  אלה. 
מתוך  ההזדמנויות 
במ־ ושינוי  האתגרים 
שימה - מעבר מתיאור 
להשפעה  המציאות 
בהתאם  המציאות  על 
העדיפויות  לסדר 
מדינת  של  הביטחוני 

ישראל.
דבר  לא  "זהו 
מובן מאליו שקשר מו־
חשאי  דיעיני-יומינטי 
מבצ־ לפעולה  יהפוך 
המשו־ מוצלחת  עית 
השוטף.  בביטחון  לבת 
חשי־ נדרשת  כך  לשם 
והשקעה  יצירתית,  בה 
- בתכנון ובביצוע. אני 
שתמ־ ובטוח  סמוך 
אל  גם  להצליח  שיכו 
שאיתם  האתגרים  מול 
בי־ מתמודדים  אתם 

מים אלה".

י-ם: מלון חדש יקום בשכונת טלביה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אישרה הקמת בית מלון 'משכנות התיאטרון' בשכונת טלביה # מלונות נוספים נמצאים בשלבי אישור ובניה

מ‡ פ.  יוחנן
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
בית  הקמת  אישרה  ירושלים  בעיריית 
התיאטרון"  "משכנות  בשם  חדש  מלון 
מול  טלביה,  שבשכונת  שופן  ברחוב 

תיאטרון ירושלים. האזור מיועד למגורים 
ותיירות ולצידו מתוכננת חניה. 

הכו־ מלון  להקים  התירה  הוועדה 
לל כ-76 חדרים ו-42 יחידות דיור עבור 
מגורים בשילוב שטחי מסחר ולשטח צי־

בורי פתוח. 

שני  לאחרונה  נפתחו  בירושלים 
ובר־ יהודה  בן  ברחוב  חדשים  מלון  בתי 
חוב יפו, עם 104 ו-194 חדרים. מעיריית 
ירושלים נמסר כי העירייה ממשיכה במ־
גמת פיתוח ענף התיירות בעיר במסגרתה 
במו־ "רכבת  מלון  להיתר  בקשה  תוגש 

הנציב.  ארמון  ברכס  חדרים)   180) שבה" 
מלון  בבניה  נמצאים  אלו  בימים  בנוסף, 
חד־  46) בראון  מלון  חדרים),  נצבא (325 
רים), בית ההגמון (50 חדרים) ועוד. בתוך 
היתר  לפני  תכנון  בהליכי  נמצאים  כך, 

בנייה של כ-2,000 חדרי מלון. 
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ל‡ לפסוח על היל„ים 
פסח בפתח, הכל לחוצים ונרגשים – הניקיונות האינסופיים, הקרצופים בכל פינה 

וניחוחות האקונומיקה והכביסה, עוד קניות של אוכל ובגדים, עוד תכניות ומטלות, בי־

שולים, לחץ ושמחה, וכל הבלגן שמטרתו להוביל אל המועד המיוחל – ערב החג הקרב 

בצעדי ענק.

עליה  נרשמת  שנה  מידי   – הזו  ההערכות  בזמן  שנזכור  שכדאי  אחד  נתון  יש  אבל 

פעוטות  שבהם  רבים  מקרים  מדווחים  שנה  בכל  זה!  במועד  דווקא  ילדים  בהיפגעות 

בלעו חומרים מסוכנים כגון מסיר שומנים וחומרי ניקוי רעילים שגורמים לכוויות, ול־

רוב זה קורה דווקא בבית. המקום המוכר הופך בתקופה זו להיות מקום מסוכן במיוחד 

לפעוטות סקרנים. רהיט שמונח שלא במקומו וניתן לטפס וליפול ממנו, דלי מים ללא 

השגחה שעלול להיות מלכודת לפעוט זוחל, כלי צביעה או עבודה, ספריי אקונומיקה 

או מסיר שומנים, מגהץ וקומקום חשמלי על השיש, מדורות ביעור החמץ ודודי המים 

הרותחים של הגעלת הכלים – כל אלו הם בבחינת סכנה עבור ילדינו.

ולפעמים זה קורה ממש בטעות. כמו המקרה הבא –

"כשהקטנה שלי היתה בת שנה וחודשיים השארתי אותה בבית עם אחותי ששמרה 

עליה בזמן שאני בעבודה. אחותי היקרה רצתה לשמח אותי ולעזור לי עם הכביסה. היא 

קטנה  קופסא  נפלה  משים,  מבלי  בעקבותיה.  זוחלת  כשהקטנה  השירות  לחדר  ניגשה 

של סודה קאוסטיק שהיתה מונחת מעל מייבש הכביסה והקטנה החליטה לטעום את 

ה"מציאה" שנקרתה לדרכה. תוך שניות הפה שלה התנפח והלשון החלה להיאכל מה־

חומר. אחותי לא ממש הבינה ממה נעקצה ומה ארע לה אך הביאה אותה לטיפול רפואי. 

בבית  דחוף  לניתוח  הובהלה  היא  הנורא  לבכי  המקור  את  כשמצאנו  יותר  מאוחר  רק 

הרפואה. רופאים הוזנקו להגיע לטפל בה בשעות הלילה אך לשמחתנו הסתבר שהיא 

לא בלעה את החומר וקנה הנשימה ניצל מפגיעה משמעותית שהיה מאלץ אותה להיות 

מחוברת לחמצן כל חייה. אחרי שבוע של אשפוז היא הצליחה לאכול דרך הפה ואנו 

כשאני  היום  עד  בוכה  אני  אבל  בקרוב  בת 11  בתי  כיום  הגדול.  הנס  על  תודה  אסירי 

נזכרת ביום ההוא."

לרוב, בגלל הלחץ והיסח הדעת שלנו המבוגרים והצורך האמיתי להספיק לנקות 

כראוי בזמן שהילדים לא מפריעים, נוצר מצב של ילדים לא מושגחים –

חברות מספרות שבערב פסח בגינה הציבורית ישנם פעוטות שמבלים שעות ארו־

כות, לפעמים עד שעות מאוחרות ללא השגחה ראויה – בני שש שמשגיחים על אחיהם 

בני שלוש ושנתיים, בני 8 עם תינוקות, ועוד.

אז למה בעצם לא להשאיר ילדה אחראית בת 9 לשמור על אח קטן בגינה? כשהכל 

טוב לכאורה אין בעיה, אבל אם משהו כן קורה, אפילו נפילה שדורשת טיפול ומענה 

מיידי, אותו ילדה בת 9 לא תמיד יכולה לספק, המחיר יכול להיות גבוה. בין אם זו צלקת 

שנשארת למזכרת לא נעימה בגלל העיכוב בטיפול, או חלילה אף תוצאה חמורה מכך, 

עד כדי סכנת חיים . שיקול דעת נכון ויכולת לקרוא לעזרה לא תמיד מצויים בילדים 

צעירים. השגחה ראויה עבור פעוט היא מבוגר או אח או אחות מגיל 12 ומעלה

מלבד זאת, גם ילדים בני 8 המשוטטים לבדם ברחובות, בגינות שעות על גבי שעות 

כי אמא מנקה בבית - חשופים לסכנות.

מתרוצצים  כשהם  קניות  לעשות  קשה  איתנו,  הקטנים  כאשר  לנקות  קשה  נכון, 

ושולפים חפצים מהמדפים, אבל החיים שלהם הם הדבר הכי חשוב ויש להשתדל למ־

צוא פתרון. רעיון אפשרי הוא לצאת לקניות עם האחים בני ה-8-9  ולהשאיר את הפ־

עוטות עם האחים הבוגרים בבית.

לעשות את ההשתדלות המקסימלית להבטיח את בטיחותם של הילדים.

בתפילה לפסח כשר ושמח ובעיקר שכולם סביב בריאים ושלמים

בטיחו יל„ים // ב‡חריו כולנו  

כיˆ„ להעביר ‡ ˜ופ "בין הזמנים" לל‡ מח 
  ?ו‡כזבו

בין הזמנים מתקרב, וכולי מתוח...

 הבכור חוזר הביתה ולי זיכרונות לא נעימים מבין הזמנים הקודם. האכזבה שהייתה 

לי מהזמן שחזר הביתה הייתה נוראית. התאכזבתי מכל התנהגותו, חשבתי שהוא בחור 

עם עקרונות, בחור רציני, נוכחתי לראות איך הכול מתמוטט מול עיני. הוא העביר ימים 

ולילות בבטלה ללא שום תוכן.

הוא כנראה שכח מה זה בית הוא מרגיש כאילו והא בישיבה, הולך מתי שבא לו, 

אוכל מתי שבא לו, הוא אינו מציע עזרה כאילו  ויש איזשהו סודני או פיליפיני שיבוא 

לעזור במקומו....

ניסיתי להעיר אבל התגובה הייתה כאילו ואני בא לחנוק אותו. 

אני לא מוכן לחוות שוב את החוויה הזאת. 

הכי מתסכל הוא שבמשך השנה אני שומע עליו דרישות שלום מצוינות ...אז מה 

קרה כאן?!....

מה קורה כאן?!
הנושא חשוב והוא נוגע כמעט לכל הורה , מזווית כזו או אחרת. ננסה קודם להגדיר 

מה קורה בבין הזמנים אצל הבחור, ומנגד אצלנו כהורים, נתמקד בשורש עד לפתרון 

בע"ה.

בבין הזמנים אנו עדים לקונפליקט עצום, בבית אחד שוכנים בכפיפה אחת אנשים 

עם רצונות שונים ואפילו מנוגדים !   יש את הבחור המשווע למנוחה וחופש, הוא רוצה 

לקום ללא לחץ, ללכת לישון בעת שירצה, הוא רוצה ללמוד ולהתפלל היכן שנוח לו, 

בקיצור: הוא רוצה שחרור  ההיפוך ממה שהמסגרת דורשת ממנו בימים כתיקונם.

בי־ למעט  ארוכה,  תקופה  יקירם  בנם  את  ראו  שלא  המסורים  ההורים  יש  מנגד, 

מידע  מפירורי  רק  זה  שלהם  התכשיט  על  שמעו  או  שידעו  מה  וכל  קצרצרים,  קורים 

ואינפורמציה שלקטו מכאן ומשם. הם רוצים כעת לראות את הנחת בצורה מוחשית. 

הם רוצים לראות את הת"ח שלהם רץ מוקדם לתפלה, ומשם ללימוד עם חברותא, הם 

מצפים לראות התנהגות של בחור מתבגר, עם עול על הכתפיים, דבר המתבקש בגילו.

וכך נוצר סיר לחץ, כששני מגנטים קוטביים, מושכים כל אחד לכיוון הפוך, כשנהיה 

מודעים לכך נדע איך להתמודד עמה בהצלחה.

ההבנה והתכנון ח"א

חייבים לדעת לשלב בין השנים. מצד אחד להבין שהילד נמצא כעת בימי בין הז־

מנים ולתת לו להשתחרר ומצד שני הבית נשאר בית עם סדרים וגבולות ! כשהדברים 

ברורים לנו על מה אנו מוותרים ועל מה לא..

בהיותו  עוד  מהבן  נבקש  אם  תחילה.  במחשבה  מעשה  סוף   ! בתכנון  טמון  הסוד 

בישיבה או לכל הפחות בהגיעו הביתה לתכנן את סדר היום שלו כשהוא זה הקובע את 

סדר היום כמו זמני קימה [אין צורך לקום בנץ, אבל יש לזכור שזמן ק"ש ותפלה נוהג 

בבין הזמנים כבתוך הזמן], זמני שכיבה [אין שום ענין להפוך יום ללילה ולילה ליום, ועל 

הבחור לזכור שלבית יש כללים משלו, וזה שהוא נמצא בימי בין הזמנים לא אומר שכל 

הבית עובד עכשיו במשמרת לילה, יש את האחים והאחיות שצריכים לישון בזמן, יש 

את השעה בו מתחילים בעבודת הפסח ואין הצדקה להשבית הכל בגלל שהבחורצ'יק 

עוד לא מתכונן לקום].

הזמנים  בין  באמצע  מתחיל  כשבחור   ,! מראש  התכנון  זה  שהעיקר  לזכור  חשוב 

לחפש חברותות, ומקומות לימוד אחרי כמה ימים של מריבות וחיכוכים הוא יעשה זאת 

בצורה מרירה וכעוסה וחבל!..., 

מ‡ירים // הרב פנחס ברייער   

לתגובות:
Do4safekids@gmail.com
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נאט"ו מתרגלת התקפת סייבר להתערבות 
בבחירות באירופה

התרגיל ידמה התקפת סייבר גדולה בבחירות כלליות של מדינות # אסטוניה ממלאת תפקיד מרכזי 

מ‡ פ. יוחנן
ארגון  של  הסייבר  חטיבת 
רחב  סייבר  בתרגיל  פתחה  נאט"ו 
לתקיפת  מענה  שידמה  ממדים 
התוק־ האקרים  של  גדולה  סייבר 
בה  נערכות  שבו  ביום  מדינה  פים 

בחירות כלליות.
שבה  מדינה  מדמה  התרגיל 
אנשים  בעוד  מידרדר  "הביטחון 
שחקנים  לבחור.  לקלפיות  הולכים 
סייבר  מתקפות  יוזמים  עויינים 
התקשורת  תשתיות  נגד  מתואמות 
של המדינה ויוצרים הפסקת טיהור 
החשמל  ברשתות  פגיעה  מים, 
והכוח, ברשתות הפיקוד והשליטה 
ובשירותים  הציבורי  הביטחון  של 
לפי  התושבים,  נוספים".  חיוניים 
בהפר־ מתמקדים  המעשה,  סיפור 
עות הקשות לשגרת חייהם במקום 

להתרכז בבחירות ובתוצאותיהן.
יותר מ 1,000- מומחי סייבר 

אסטו־ מטאלין,  המתואם  בתרגיל  משתתפים 
ניה, על ידי מרכז ההגנה הקיברנטי של נאט"ו. 
הארגון ממוקם בבירה האסטונית. הוא יכלול 
אירופה  פיקוד  ופינלנד,  אסטוניה  צבאות  את 
קוריאה  של  ביטחון  לענייני  המחקר  ומכון 

הדרומית. 
אסטוניה ממלאת תפקיד מרכזי  בתרגיל 
הגנה  בתחום  ועולמי  אירופי  מוביל  בהיותה 
מתק־ נרשמו   2007 בשנת  מסייבר.  וביטחון 

פות סייבר קשות נגד מרכזי תקשורת וכספים 
זו  מוסקבה,  את  האשימה  טאלין  באסטוניה. 
הכחישה, אך באסטוניה למדו והפיקו קלחים 

ורכשו מיומנות גבוהה בתחומי הסייבר.

ארמקו הסעודית - 
החברה הגדולה בעולם
דיילי טלגרף מצא שמדובר בחברה הרווחית ביותר 
בעולם שגם עשויה להיות בעלת שווי השוק הגבוה 

ביותר 

מ‡ פ. יוחנן
הנפט  חברת 
היא  ארמקו  הסעודית 
החברה הגדולה ביותר 
התש־ על-פי  בעולם, 
בשבוע  שפרסמה  קיף 
אג"ח  להנפקת  שעבר 
לפחות  של  בשווי 
דולר;  מיליארד   10
השבוע  הביקושים 
ל-30  הגיעו  להנפקה 
דיילי  דולר.  מיליארד 
למעמ־ צלל  טלגרף 
ומביא  התשקיף  קי 
כה  שעד  הנתונים  את 
כל,  מעין  נסתרים  היו 
ארמ־ של  בהיותה 
ממשלת  בבעלות  קו 

סעודיה. 
היא  ארמקו 
הרווחית  החברה 
בשנה  בעולם.  ביותר 
הרוויחה  היא  שעברה 
דולר,  מיליארד   111
אק־ מחברת  כפליים 
שהיא  סון-מוביל 
הגדו־ הנפט  חברת 
אלו  מבין  ביותר  לה 
בבורסות,  הנסחרות 
גוגל  מאשר  ויותר 

עתודות  יחדיו.  ואפל 
הן  החברה  של  הנפט 
הגדולות ביותר שבידי 
והע־ כלשהי  חברה 
בעולם  בגודלן  שירית 
מהן  והרווחים  כולו, 
על  לעלות  צפויים 
המצרפיים  רווחיהן 
אקסון-מוביל,  של 
דאץ'  רויאל  שברון, 
ובריטיש  טוטאל  של, 

פטרוליום.
אינה  ארמקו 
בהיותה  מסתפקת 
הגדולה  הנפט  חברת 
ובכוונ־ בעולם,  ביותר 

לשווקים  להיכנס  תה 
במהירות  הצומחים 
פטרוכימיקלים   –
החברה  כך  לשם  וגז. 

ממניות  חלק  רכשה 
הפטרוכימיק־ חברת 
סאביק  הסעודית  לים 
מיליארד   70 תמורת 
בא־ השאר  בין  דולר, 
מה־ ההכנסות  מצעות 
ההנ־ האג"ח.  נפקת 
כאיתות  נתפסת  פקה 
שמטרתה  לכך  ברור 
של ארמקו היא להיות 
בת־ עולמית  מובילה 
 – כולו  האנרגיה  חום 
שיווק,  זיקוק,  הפקה, 
פטרוכימיקלים  סחר, 
וגז. היא עשויה להיות 
הגדולה ביותר בתחום 
כבר ב-2030 – אבל זה 
ענק  השקעות  יצריך 
מיזוגים  מאוד  והרבה 

ורכישות. 

עלייה בתחלואה 
בפרקינסון, 

במיוחד במדינות 
המתועשות

לקראת יום הפרקינסון שיצוין מחרתיים 
מתפרסמים נתונים מדאיגים: מספר החולים 
בעולם הוכפל בין 1990 ל־2015 ועולה על 6.2 

מיליון. בישראל כ־30 אלף לוקים במחלה

הפרקינסון,  יום  לרגל 
השבוע,  העולם  ברחבי  שמצוין 
מתפרסמים נתונים מדאיגים על 
התחלואה,  בהיקף  עלייה  מגמת 
המתועשות.  במדינות  במיוחד 
מספר  עדכניים,  נתונים  לפי 
החולים הוכפל בין השנים 1990 
מ־6.2  ביותר  ומסתכם  ל־2015 
היא  התחזית  ועד,  זאת  מיליון. 
מי־ ל־10  יישק  החולים  שמספר 
מיליון  ל־12  ויגיע  ב־2030  ליון 

עד שנת 2040. 
לרוב  מופיעה  המחלה   
בעשור השישי לחיים, בשכיחות 
של כאחוז עד שניים באוכלוסייה 
כאשר  בעולם,   65 מעל  שגילה 
הם  מהמטופלים  כ־5%־10% 

בישראל   .(50 (מתחת  צעירים 
פר־ חולי  אלף  כ־30  היום  חיים 
של  המשוער  ומספרם  קינסון, 
מבין  בכ־3,000.  נאמד  הצעירים 
ההפרעות הנוירולוגיות, שמהוות 
למוגבלויות,  העיקרי  הגורם  את 
בעלת  היא  הפרקינסון  מחלת 
ביותר  הגבוהים  הזינוק  אחוזי 

בקרב האוכלוסייה הכללית.
 מדובר במחלה נוירולוגית 
עדיין,  מרפא  חשוכת  כרונית 
בת־ הדרגתית  לפגיעה  שגורמת 
נועות הגוף ונובעת מאובדן תאי 
לייצור  האחראים  במוח,  עצב 
להע־ המשמש  (כימיקל  דופמין 
התאים  בין  עצביים  מסרים  ברת 

במוח ומהמוח לשרירים). 

לראשונה: אין צורך להתקשר כדי לברר על כשרות התרופות לפסח

ביוזמת מכבי שירותי בריאות: בדיקת 
כשרות התרופות לפסח במערכות 
"קהילות" הממוקמות בביהכנ"ס 

שיתוף פעולה מבורך בין מכבי שירותי בריאות למערכת "קהילות": באמצעות לחיצה על המסך והקשת 
שם התרופה ניתן לבדוק את כשרותה לפסח # ר' משה שלזינגר, מנהל השיווק למגזר החרדי במכבי 

שירותי בריאות: "מכבי היא הקופה הראשונה שנוקטת במהלך חדשני זה, כחלק מחשיבה ארוכת טווח 
וכחלק ממדיניות הקופה להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו לטובת מבוטחי מכבי"

וייחודית  חדשנית  יוזמה 
החל  בריאות:  שירותי  מכבי  של 
כש־ את  לבדוק  ניתן  מהשנה, 
מאלף  בלמעלה  התרופות  רות 
בר־ מדרשות  ובתי  כנסת  בתי 
מערכת  באמצעות  הארץ  חבי 

"קהילות".
לה־ מכבי  של  החזון  מתוך 
הרחב,  לציבור  המידע  את  נגיש 
שמחול־ התרופות  חוברת  מלבד 
קת בכל שנה, לקראת חג הפסח, 
שי־ על  השנה  הוחלט  לראשונה 
מערכת  עם  ייחודי  פעולה  תוף 
מערכות  המחזיקה  "קהילות", 
בתי  מאלף  בלמעלה  ממוחשבות 
ברחבי  מדרשות  ובתי  כנסת 

הארץ.
יהיה  ניתן  הפסח  לקראת 
בי־ וחדשני:  נוסף  שירות  לקבל 
לפסח,  התרופות  כשרות  רור 
באמצעות הקשה על המסך והק־
לדת שם התרופה, כאשר המידע 
בכל  המתפללים  לכל  נגיש  יהיה 
בית כנסת בו מותקנת עמדה של 

מערכת "קהילות".

שמע־ הוא  הגדול  היתרון 
בחוברות  לדפדף  צורך  אין  תה 
הטלפוני  למוקד  להתקשר  או 
רוש־ מעתה,  בתור.  ולהמתין 
במער־ התרופה  שם  את  מים 
מערכת  של  הממוחשבת  כת 
תוכלו  שניות  ובתוך  "קהילות" 
אתם  אותה  התרופה  אם  לדעת 

צורכים כשרה לשימוש בפסח.
שירותי  מכבי  בהנהלת 
מהלך  "זהו  מציינים:  בריאות 
נעשה  שטרם  וחדשני  ראשוני 
כמותו בעולם הרפואה, זהו נדבך 
שירותי  שמכבי  בשירות  נוסף 
ול־ למבוטחיה  מעניקה  בריאות 
מעשה לכלל הציבור. מכבי מש־
הטכנו־ בהתפתחות  רבות  קיעה 
לוגית ובמכשור המתקדם ביותר. 
גם בהבאת בשורה זו, מכבי מש־
המו־ הטכנולוגים  בכלים  תמשת 
מכבי  חברי  הכנסת.  בבתי  בילים 
בידיים  נמצאים  שהם  יודעים 
נעשות  נתון  רגע  ובכל  טובות 
את  להעמיק  שמטרתן  פעולות 
בפ־ הן  הרבדים,  בכל  השירות 

רפואיים,  מרכזים  תיחת 
הר־ שירותי  בהרחבת  הן 
הפעילות,  ושעות  פואה 
השירותים  בהנגשת  הן 
הרפואיים בתוך הקהילה, 
המי־ בהנגשת  כעת,  וגם 
בית  בכל  אדם  לכל  דע 
להש־ האפשרות  כנסת. 
רק  לא  היא  במידע  תמש 
אדם  וכל  מכבי  למבוטחי 
כש־ את  לברר  המבקש 
או  כזו  תרופה  של  רותה 
זאת  לעשות  יוכל  אחרת, 
בנקל באמצעות המערכת 
מערכת  של  הממוחשבת 

"קהילות".
מנהל  שלזינגר,  משה  ר' 
במכבי  החרדי  למגזר  השיווק 
שירותי בריאות: "החזון של מכבי 
ולספק  הקופה  למבוטחי  להגיע 
להם את השירות המיטבי, מוכיח 
את עצמו פעם נוספת. מכבי היא 
הקופה הראשונה שנוקטת במה־
מחשיבה  כחלק  זה,  חדשני  לך 
ממדיניות  וכחלק  טווח  ארוכת 

הכלים  בכל  להשתמש  הקופה 
מבו־ לטובת  לרשותנו  העומדים 
טחי מכבי. התגובות הראשוניות 
שכן  וחיוביות,  נלהבות  למהלך 
עוד לפני שפרסמנו את השירות 
קיב־ כבר  הרחב,  לציבור  החדש 
את  שגילו  מאנשים  תגובות  לנו 
הממוחשבת  במערכת  השירות 

בבתי הכנסת".

mailto:m035787890@gmail.com
mailto:Do4safekids@gmail.com
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נאט"ו מתרגלת התקפת סייבר להתערבות 
בבחירות באירופה

התרגיל ידמה התקפת סייבר גדולה בבחירות כלליות של מדינות # אסטוניה ממלאת תפקיד מרכזי 

מ‡ פ. יוחנן
ארגון  של  הסייבר  חטיבת 
רחב  סייבר  בתרגיל  פתחה  נאט"ו 
לתקיפת  מענה  שידמה  ממדים 
התוק־ האקרים  של  גדולה  סייבר 
בה  נערכות  שבו  ביום  מדינה  פים 

בחירות כלליות.
שבה  מדינה  מדמה  התרגיל 
אנשים  בעוד  מידרדר  "הביטחון 
שחקנים  לבחור.  לקלפיות  הולכים 
סייבר  מתקפות  יוזמים  עויינים 
התקשורת  תשתיות  נגד  מתואמות 
של המדינה ויוצרים הפסקת טיהור 
החשמל  ברשתות  פגיעה  מים, 
והכוח, ברשתות הפיקוד והשליטה 
ובשירותים  הציבורי  הביטחון  של 
לפי  התושבים,  נוספים".  חיוניים 
בהפר־ מתמקדים  המעשה,  סיפור 
עות הקשות לשגרת חייהם במקום 

להתרכז בבחירות ובתוצאותיהן.
יותר מ 1,000- מומחי סייבר 

אסטו־ מטאלין,  המתואם  בתרגיל  משתתפים 
ניה, על ידי מרכז ההגנה הקיברנטי של נאט"ו. 
הארגון ממוקם בבירה האסטונית. הוא יכלול 
אירופה  פיקוד  ופינלנד,  אסטוניה  צבאות  את 
קוריאה  של  ביטחון  לענייני  המחקר  ומכון 

הדרומית. 
אסטוניה ממלאת תפקיד מרכזי  בתרגיל 
הגנה  בתחום  ועולמי  אירופי  מוביל  בהיותה 
מתק־ נרשמו   2007 בשנת  מסייבר.  וביטחון 

פות סייבר קשות נגד מרכזי תקשורת וכספים 
זו  מוסקבה,  את  האשימה  טאלין  באסטוניה. 
הכחישה, אך באסטוניה למדו והפיקו קלחים 

ורכשו מיומנות גבוהה בתחומי הסייבר.

ארמקו הסעודית - 
החברה הגדולה בעולם
דיילי טלגרף מצא שמדובר בחברה הרווחית ביותר 
בעולם שגם עשויה להיות בעלת שווי השוק הגבוה 

ביותר 

מ‡ פ. יוחנן
הנפט  חברת 
היא  ארמקו  הסעודית 
החברה הגדולה ביותר 
התש־ על-פי  בעולם, 
בשבוע  שפרסמה  קיף 
אג"ח  להנפקת  שעבר 
לפחות  של  בשווי 
דולר;  מיליארד   10
השבוע  הביקושים 
ל-30  הגיעו  להנפקה 
דיילי  דולר.  מיליארד 
למעמ־ צלל  טלגרף 
ומביא  התשקיף  קי 
כה  שעד  הנתונים  את 
כל,  מעין  נסתרים  היו 
ארמ־ של  בהיותה 
ממשלת  בבעלות  קו 

סעודיה. 
היא  ארמקו 
הרווחית  החברה 
בשנה  בעולם.  ביותר 
הרוויחה  היא  שעברה 
דולר,  מיליארד   111
אק־ מחברת  כפליים 
שהיא  סון-מוביל 
הגדו־ הנפט  חברת 
אלו  מבין  ביותר  לה 
בבורסות,  הנסחרות 
גוגל  מאשר  ויותר 

עתודות  יחדיו.  ואפל 
הן  החברה  של  הנפט 
הגדולות ביותר שבידי 
והע־ כלשהי  חברה 
בעולם  בגודלן  שירית 
מהן  והרווחים  כולו, 
על  לעלות  צפויים 
המצרפיים  רווחיהן 
אקסון-מוביל,  של 
דאץ'  רויאל  שברון, 
ובריטיש  טוטאל  של, 

פטרוליום.
אינה  ארמקו 
בהיותה  מסתפקת 
הגדולה  הנפט  חברת 
ובכוונ־ בעולם,  ביותר 

לשווקים  להיכנס  תה 
במהירות  הצומחים 
פטרוכימיקלים   –
החברה  כך  לשם  וגז. 

ממניות  חלק  רכשה 
הפטרוכימיק־ חברת 
סאביק  הסעודית  לים 
מיליארד   70 תמורת 
בא־ השאר  בין  דולר, 
מה־ ההכנסות  מצעות 
ההנ־ האג"ח.  נפקת 
כאיתות  נתפסת  פקה 
שמטרתה  לכך  ברור 
של ארמקו היא להיות 
בת־ עולמית  מובילה 
 – כולו  האנרגיה  חום 
שיווק,  זיקוק,  הפקה, 
פטרוכימיקלים  סחר, 
וגז. היא עשויה להיות 
הגדולה ביותר בתחום 
כבר ב-2030 – אבל זה 
ענק  השקעות  יצריך 
מיזוגים  מאוד  והרבה 

ורכישות. 

עלייה בתחלואה 
בפרקינסון, 

במיוחד במדינות 
המתועשות

לקראת יום הפרקינסון שיצוין מחרתיים 
מתפרסמים נתונים מדאיגים: מספר החולים 
בעולם הוכפל בין 1990 ל־2015 ועולה על 6.2 

מיליון. בישראל כ־30 אלף לוקים במחלה

הפרקינסון,  יום  לרגל 
השבוע,  העולם  ברחבי  שמצוין 
מתפרסמים נתונים מדאיגים על 
התחלואה,  בהיקף  עלייה  מגמת 
המתועשות.  במדינות  במיוחד 
מספר  עדכניים,  נתונים  לפי 
החולים הוכפל בין השנים 1990 
מ־6.2  ביותר  ומסתכם  ל־2015 
היא  התחזית  ועד,  זאת  מיליון. 
מי־ ל־10  יישק  החולים  שמספר 
מיליון  ל־12  ויגיע  ב־2030  ליון 

עד שנת 2040. 
לרוב  מופיעה  המחלה   
בעשור השישי לחיים, בשכיחות 
של כאחוז עד שניים באוכלוסייה 
כאשר  בעולם,   65 מעל  שגילה 
הם  מהמטופלים  כ־5%־10% 

בישראל   .(50 (מתחת  צעירים 
פר־ חולי  אלף  כ־30  היום  חיים 
של  המשוער  ומספרם  קינסון, 
מבין  בכ־3,000.  נאמד  הצעירים 
ההפרעות הנוירולוגיות, שמהוות 
למוגבלויות,  העיקרי  הגורם  את 
בעלת  היא  הפרקינסון  מחלת 
ביותר  הגבוהים  הזינוק  אחוזי 

בקרב האוכלוסייה הכללית.
 מדובר במחלה נוירולוגית 
עדיין,  מרפא  חשוכת  כרונית 
בת־ הדרגתית  לפגיעה  שגורמת 
נועות הגוף ונובעת מאובדן תאי 
לייצור  האחראים  במוח,  עצב 
להע־ המשמש  (כימיקל  דופמין 
התאים  בין  עצביים  מסרים  ברת 

במוח ומהמוח לשרירים). 

לראשונה: אין צורך להתקשר כדי לברר על כשרות התרופות לפסח

ביוזמת מכבי שירותי בריאות: בדיקת 
כשרות התרופות לפסח במערכות 
"קהילות" הממוקמות בביהכנ"ס 

שיתוף פעולה מבורך בין מכבי שירותי בריאות למערכת "קהילות": באמצעות לחיצה על המסך והקשת 
שם התרופה ניתן לבדוק את כשרותה לפסח # ר' משה שלזינגר, מנהל השיווק למגזר החרדי במכבי 

שירותי בריאות: "מכבי היא הקופה הראשונה שנוקטת במהלך חדשני זה, כחלק מחשיבה ארוכת טווח 
וכחלק ממדיניות הקופה להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו לטובת מבוטחי מכבי"

וייחודית  חדשנית  יוזמה 
החל  בריאות:  שירותי  מכבי  של 
כש־ את  לבדוק  ניתן  מהשנה, 
מאלף  בלמעלה  התרופות  רות 
בר־ מדרשות  ובתי  כנסת  בתי 
מערכת  באמצעות  הארץ  חבי 

"קהילות".
לה־ מכבי  של  החזון  מתוך 
הרחב,  לציבור  המידע  את  נגיש 
שמחול־ התרופות  חוברת  מלבד 
קת בכל שנה, לקראת חג הפסח, 
שי־ על  השנה  הוחלט  לראשונה 
מערכת  עם  ייחודי  פעולה  תוף 
מערכות  המחזיקה  "קהילות", 
בתי  מאלף  בלמעלה  ממוחשבות 
ברחבי  מדרשות  ובתי  כנסת 

הארץ.
יהיה  ניתן  הפסח  לקראת 
בי־ וחדשני:  נוסף  שירות  לקבל 
לפסח,  התרופות  כשרות  רור 
באמצעות הקשה על המסך והק־
לדת שם התרופה, כאשר המידע 
בכל  המתפללים  לכל  נגיש  יהיה 
בית כנסת בו מותקנת עמדה של 

מערכת "קהילות".

שמע־ הוא  הגדול  היתרון 
בחוברות  לדפדף  צורך  אין  תה 
הטלפוני  למוקד  להתקשר  או 
רוש־ מעתה,  בתור.  ולהמתין 
במער־ התרופה  שם  את  מים 

מערכת  של  הממוחשבת  כת 
תוכלו  שניות  ובתוך  "קהילות" 
אתם  אותה  התרופה  אם  לדעת 

צורכים כשרה לשימוש בפסח.
שירותי  מכבי  בהנהלת 
מהלך  "זהו  מציינים:  בריאות 
נעשה  שטרם  וחדשני  ראשוני 
כמותו בעולם הרפואה, זהו נדבך 
שירותי  שמכבי  בשירות  נוסף 
ול־ למבוטחיה  מעניקה  בריאות 
מעשה לכלל הציבור. מכבי מש־
הטכנו־ בהתפתחות  רבות  קיעה 
לוגית ובמכשור המתקדם ביותר. 
גם בהבאת בשורה זו, מכבי מש־
המו־ הטכנולוגים  בכלים  תמשת 
מכבי  חברי  הכנסת.  בבתי  בילים 
בידיים  נמצאים  שהם  יודעים 
נעשות  נתון  רגע  ובכל  טובות 
את  להעמיק  שמטרתן  פעולות 
בפ־ הן  הרבדים,  בכל  השירות 

רפואיים,  מרכזים  תיחת 
הר־ שירותי  בהרחבת  הן 
הפעילות,  ושעות  פואה 
השירותים  בהנגשת  הן 
הרפואיים בתוך הקהילה, 
המי־ בהנגשת  כעת,  וגם 
בית  בכל  אדם  לכל  דע 
להש־ האפשרות  כנסת. 
רק  לא  היא  במידע  תמש 
אדם  וכל  מכבי  למבוטחי 
כש־ את  לברר  המבקש 
או  כזו  תרופה  של  רותה 
זאת  לעשות  יוכל  אחרת, 
בנקל באמצעות המערכת 
מערכת  של  הממוחשבת 

"קהילות".
מנהל  שלזינגר,  משה  ר' 
במכבי  החרדי  למגזר  השיווק 
שירותי בריאות: "החזון של מכבי 
ולספק  הקופה  למבוטחי  להגיע 
להם את השירות המיטבי, מוכיח 
את עצמו פעם נוספת. מכבי היא 
הקופה הראשונה שנוקטת במה־
מחשיבה  כחלק  זה,  חדשני  לך 
ממדיניות  וכחלק  טווח  ארוכת 

הכלים  בכל  להשתמש  הקופה 
מבו־ לטובת  לרשותנו  העומדים 
טחי מכבי. התגובות הראשוניות 
שכן  וחיוביות,  נלהבות  למהלך 
עוד לפני שפרסמנו את השירות 
קיב־ כבר  הרחב,  לציבור  החדש 
את  שגילו  מאנשים  תגובות  לנו 
הממוחשבת  במערכת  השירות 

בבתי הכנסת".
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גם חברה עם פחות מ-10 
עובדים תיהנה מהטבות מס

ההחלטה באה אחרי שנים בהן רשות המיסים לא אישרה את ההטבות לחברות 
קטנות והיא תשפיע על עשרות חברות בשנה שישלמו מס חברות של 16% 

במקום 23%. 

מ‡ פ. יוחנן
פרסמה  המסים  רשות 
ראשונה  מקדמת  מיסוי  החלטת 
עו־ מ-10  פחות  עם  חברה  לפיה 
מס  מהטבות  ליהנות  תוכל  בדים 
במסגרת החוק לעידוד השקעות 
של  חברות  מס  שתשלם  (כך  הון 
12% במקום 23%). כך דווח בכ־

לכליסט.
המ־ ברשות  לאחרונה  עד 
העובדים  למספר  התייחסו  סים 

הטבות  כי  וקבעו  נוקשה  בצורה 
המס יינתנו רק לחברות עם מעל 
בכל  הבסיסי  התנאי  עובדים.   10
הוא  המס  הטבות  לקבלת  מקרה 
החברה  ממחזור  לפחות 25%  כי 

יהיה מייצוא.
שנים  אחרי  באה  ההחלטה 
להע־ שלא  הקפידה  הרשות  בהן 
ניק את ההטבות לחברות קטנות 
עשרות  על  תשפיע  והיא  "מדי" 
חברות בשנה, זאת על רקע ההכ־

חברות  אותן  של  בחשיבות  רה 
קטנות והסטארט-אפים לצמיחה 
חוק עידוד השקעות  המשק.  של 
טכנולוגיות  חברות  כי  קובע  הון 
ישל־ החוק  למסגרת  הנכנסות 
במרכז   12% של  חברות  מס  מו 
היוש־ בחברה  ומדובר  ובמידה 
להנות  תוכל  היא  בפריפריה  בת 
משיעור מס של 7.5% בפריפריה 

במקום מס של 23%.

מלחמת הסחר האמריקנית 
עוברת לאירופה

ממשל טראמפ מתכונן להטיל מכסים בשווי 11 מיליארד דולר על מוצרים 
מהאיחוד האירופי, בתגובה לסובסידיות המוענקות ליצרנית המטוסים איירבוס

מ‡ פ. יוחנן
ממשל טראמפ נערך להטיל 
דולר  מיליארד  בשווי 11  מכסים 
על מוצרים של האיחוד האירופי, 
זאת בתגובה לסובסידיות המוע־
נקות ליצרנית המטוסים איירבוס 
ומקנות לה יתרון על פני יריבתה 

האמריקאית בואינג.
האמריקאי  הממשל  נציג 
לענייני סחר רוברט לייטיזר הציג 
האיחוד  של  מוצרים  של  רשימה 
מי־  11.2 של  בשווי  האירופי 
מתעתדת  שארה"ב  דולר  ליארד 
להטיל עליהם מכסים, בהם פילה 
סלמון, גבינות, יין מרסלה, שעוני 
500־700  בנפח  אופנועים  קיר, 
סמ"ק, מסוקים ומכלי דלק עבור 

מיהרו  באיחוד  נוסעים.  מטוסי 
להבהיר כי יפעילו צעדים דומים 
נגד מוצרים אמריקאים אם יוטלו 
צעד  זהו  לייטיזר,  לפי  המכסים. 
סכסוך  במסגרת  ראשון  תגובה 
בין  מעשור  יותר  כבר  שנמשך 
האירופי  האיחוד  לבין  ארה"ב 
המוענקות  הסובסידיות  סביב 

לחברת איירבוס. 
כי  טוענים  האמריקאים 
מדינות האיחוד מעניקות הטבות 
האירו־ ליצרנית  חוקיות  בלתי 
פית, בעוד באיחוד הטיחו האש־
האמריקאי  בממשל  דומות  מות 
הסחר  ארגון  לבואינג.  המסייע 
לסובסידיות  כי  קבע  העולמי 
שלילית  השפעה  יש  האירופיות 
על ארה"ב והודיע בשנה שעברה 

כי יבחן את הבקשה האמריקאית 
להטיל סנקציות בשווי מיליארדי 

דולרים על מוצרים אירופיים.
 האיום הנוכחי מצטרף לצ־
ממשל  נקט  שכבר  נוספים  עדים 
כחלק  האיחוד  נגד  טראמפ 
ממלחמת הסחר העולמית שהוא 
בשנה  סין.  נגד  השאר  בין  מנהל, 
מי־ האמריקאים  הטילו  שעברה 
פלדה  מוצרי  של  יבוא  על  סוי 
האיחוד,  ממדינות  ואלומיניום 
האירופים  הטילו  ובתגובה 
יורו  מיליארד   2.8 של  מכסים 
ובהם  אמריקאים,  מוצרים  על 
תפוזים.  ומיץ  אופנועים  וויסקי, 
מכסים  להטיל  איים  אף  טראמפ 
על כלי רכב מתוצרת האיחוד אם 

לא יגובש הסכם סחר מקיף.

תחנת הכוח התרמו-סולרית 
באשלים מתחילה בהפעלה 

מסחרית
"נגב אנרגיה" תתחיל לספק חשמל נקי לרשת הארצית בכמות שתענה על 

צריכה של 70,000 משקי בית # עלות ההקמה: מיליארד דולר

מ‡ פ. יוחנן
המתחד־ האנרגיה  פרויקט 
שת הגדול ביותר בישראל ואחד 
בעולם,  והמורכבים  הגדולים 
השלים את שלב ההקמה ומתחיל 
מהשבוע  מסחרי.  באופן  לפעול 
התרמו-סו־ הכוח  תחנת  תספק 
באש־ אנרגיה"  "נגב  של  לרית 
החשמל  לרשת  נקי  חשמל  לים 
הארצית. התחנה מתחילה בשלב 
תחנת  של  המסחרית  ההפעלה 
ליישוב  בסמוך  הנמצאת  הכוח 

אשלים שבנגב.
מו־ אשר  אנרגיה"  "נגב   

ובינוי  "שיכון  על-ידי  חזקת 
התשתיות  קרן   ,(50%) אנרגיה" 
הספרדית  והחברה   (40%) "נוי" 
במכרז  זכתה   ,(TSK (10%""
בשנת  והתקשרה  החשכ"ל  של 
לתכנון,  זיכיון  בהסכם   2013
ואחזקה  הפעלה  הקמה,  מימון, 
תרמו-סולרית  כוח  תחנת  של 
למשך  מגוואט   110 של  בהספק 
חשמל  תספק  התחנה  שנה.   25
בכ־ הארצית  החשמל  לרשת  נקי 
של  צריכה  על  תענה  אשר  מות 

כ-70,000 משקי בית.
שטח  על  פרושה  התחנה   

בנויה  היא  דונמים.  כ-4,000  של 
קעורות,  מראות  מיליון  מכחצי 
הסו־ האנרגיה  את  ממירות  אשר 
לייצור  המשמש  לקיטור  לרית 
"נגב  של  הכוח  בתחנת  חשמל. 
ייחו־ מערכת  הותקנה  אנרגיה" 
תרמית  אנרגיה  לאגירת  דית 
על-בסיס מלח מותך, המאפשרת 
נו־ שעות  כ-4.5  לפעול  לתחנה 
החשיכה  בשעות  יום  מדי  ספות 
לרמות  להגיע  וכך  מלא  בהספק 
גבוהות  ונצילות  יעילות  של 
הת־ בהקמת  ההשקעה  במיוחד. 
חנה מוערכת בכמיליארד דולר. 

בנים ‡ם לה' 
נהגי מוניות הם עם מעניין.

ישנם כמה וכמה מליצות המטיבות להגדיר  נכונה את המיוחדות שיש בהם, בנהגי 

המוניות. הנה מספר פרטים שבלעדיהם נהג מונית אינו נהג מונית, ראשית עליו ממש 

לאהוב לפטפט.. שנית, עליו להרגיש גם בכל רמ"ח אבריו שרק  הוא באפשרותו להח־

ליף את ראה"מ... וכמובן חובה עליו להיות  צאצא כלשהו לאישיות רבנית... "אומרים 

שבכדי להעריך נכונה את מספר הרבנים שהיו במשך הדורות נצטרך קודם לדעת את 

מספר נהגי המוניות בעולם...

וכעת לנקודה. סיפור.

באותו יום, נהג המונית אליו נופפתי את ידיי בכל מרץ, התברר גם כדברן... אבל 

ביחו־ להתפאר  או  המדינה  את  לנהל  חיפש  לא  הוא  חבריו  משאר  בשונה  אחר.  מסוג 

סו... כמובן בכל זאת היה חייב לפלוט שאביו שימש כרב במועצה אזורית כלשהי בצ־

פון הארץ, אך לא לנושא זה חתר. "תקשיב, פנה אליי, אינך יודע מי אני. קבע בנימה 

גאוותנית סמויה.. אני, אני שרתתי כקצין בצבא.. "נו.. ו.. שאלתי כלא מבין, "חכה, היסה 

אותי. לאחר שנפצעתי פרשתי לפנסיה מוקדמת והוצאתי תואר ושניים בפסיכולוגיה.. 

והיו לי מטופלים רבים. אהה... יפה.. המהמתי, "אז מה אתה עו... כמעט ושאלתי שאלה 

מאוד צינית שרקדה על קצה לשוני... אך לא הספקתי כי הושתקתי שוב... "במשך הש־

הקל־ מאחרי  מקומית  בפולטיקה  חשוב  גורם  הייתי  וגם  בעסקים..  קצת  ערבבתי  נים 

עים... גם משרד חקירות פרטי ניהלתי בזכות נסיוני הצבאי..." נו אז עכשיו אתה מבין מי 

אני.. התנשף לאחר שסיים סוף סוף לטפוח על שכמו ללא הרף ובמונוטון בלתי מתפסק.

אותם  לכל  מתאים  נראה  אכן  אתה  השבתי,  אותי,  הרשמת  באמת   .. יפה  אה  או 

מקצועות שהזכרת. אבל ברשותך משהו ממש לא מסתדר לי... "בבקשה אחי, תשאל, 

תשאל אחי... האיץ בי.

כחכחתי בגרוני מהסס קצת , סיפרת שהיית קצין בצבא, מניתי באצבעותי, ופסי־

כולוג, ופוליטיקאי, ואיש עסקים, וחוקר פרטי. עבר מהמם ומרשים... אז מה ריבונו של 

עולם אתה עושה במונית?!...

את  להוכיח  מדחף  נובעים  עסקתי  בהם  מקצועות  אותם  כל  מבין,  לא  אתה  "איי, 

עצמי. להוכיח מה אני שווה, להיות מוערך. אבל זה רק עבודה זה לא מי שאני, מה שאני 

נהג  אני  נהנה...  אני  בחוויה...  אני  בעבודה...  לא  אני  במונית...  פה  אבל  לעשות  אוהב 

מונית בנשמה... אחי בנשמה...

•
ב'הגדה' ארבעה בנים.

ביניהם,  המפריד  התהומי  ההבדל  אף  על  לשאול.  יודע  שאינו  וזה  התם,  החכם, 

הנתון היחיד המאחד ביינהם זו העובדה ששלושתם מגלים עניין בכל המתרחש בליל 

הסדר. ולכל אחד לפי רמתו אנו נדרשים לענות לשאלותיו  וגם לזה שאינו יודע לשאול, 

לפחות לשתפו לפי רמת הבנתו. 

הרשע לעומתם. גם בפיו שאלה, אבל ההגדה מורה שלא לענות או להתיחס לשא־

לתו. כי הוא בשונה מן השאר ששאלו מתוך התענינות ומבקשים תשובה, אינו מחפש 

תשובות אלא הצדקה.  הוא אינו מרגיש מחובר ובכדי לחפות על מצפונו הוא מחפש 

להתכחש. הכל בזה הליל מצטייר בעיניו כמחניק ומכביד "העבודה הזאת"... הוא לא חש 

מחלק ה"לכם"  בגישה הנהנתנית שלו בחיים הוא לא קולט מה ההנאה בעריכת הסדר...  

 ומכיוון שאינו מחפש תשובות איננו צריכים לענות כי זה מיותר. הוא בשונה מה־

שאר צריך קודם 'הכלה'  'קרבה' התחברות, לחוש הנאה . וזה מה שנעשה נקהה לו את 

שיניו.. נשנה לו את אופן דיבוריו שע"י שנחברו אלינו כבר לא יצטרך לקנטר ולהתריס 

או להצדיק את מעשיו כי כבר יהיה חלק מאיתנו. מהלכם, כי הוא לא בשלב של 'להבין' 

הוא עדיין צריך קודם.. לטעום... 

ונכון.. זה לא מסתדר עם שאר הפירושים... ואלו היה שם לא היה נגאל... ברור.

אלו, אבל כעת שהוא פה בינינו, לא נציל אותו?!

אלו היה שם.. נכון לאז. - אבל כיום – 'לכם'. אוי כמה זה נכון להיום.

בנים אתם לה'...

ובנו מן הפרה // ‡הרן בˆל‡ל פינהסי˜   
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כתב אישום נגד המחבל שדקר 
סוהרים בכלא קציעות 

המחבל מחמאס שדקר שני סוהרים ופצע קשות אחד מהם נאשם בניסיון רצח 
ובעבירות הקשורות לטרור # 19 שנות המאסר שהוא מרצה כעת נגזרו עליו 

לאחר שהורשע בין היתר בהובלת מחבל מתאבד לחדרה

מ‡: מ. יו„ 
מחבל  נגד  אישום  כתב 
חמאס שדקר קציני שב"ס בכלא 
אלו־ אסלאם  המחבל  קציעות: 
שני  שעבר  בחודש  דקר  שאחיה 
סוהרים באמצעות סכינים שחתך 
נגדו  הוגש  אתמול  אוכל.  ממגשי 
ופ־ רצח  ניסיון  בגין  אישום  כתב 
ציעה בנסיבות מחמירות על רקע 

לאומני, ועבירות טרור נוספות.
העבי־ את  ביצע  "הנאשם 
רות ממניע דתי, מדיני, לאומני או 
פחד  לעורר  ובמטרה  אידאולוגי, 
באישום  נכתב  בציבור",  ובהלה 
דרום  מחוז  פרקליטות  שהגישה 
בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
החליט  כי "הוא  נכתב  עוד  שבע. 
להרוג קצין יהודי בשב"ס", כנק־
מה על מהלכיו של השר לביטחון 
פנים גלעד ארדן לשיבוש קליטת 
הטלפונים הניידים בכלא, ומשום 
בחי־ מרבים  שהסוהרים  שסבר 

פושים.
שקדמו  הפעולות  מתיאור 
הכין  הנאשם  כי  עולה  לתקיפה 
מבעוד מועד שני סכינים מפיסות 

מתכת שחתך ממגשי האוכל שב־
חדר האוכל בכלא. את הסכינים, 
שאורך הלהב שלהם הגיע ל-5.5 
מתחת  הסתיר  ס"מ,  ו-6.5  ס"מ 

למזרן מיטתו בתא.
ב-24  התרחשה  התקיפה 
הועברו  שהאסירים  בזמן  במרץ, 
לצו־ הערב  בשעות  לאגף  מאגף 
רך חיפוש. אז הוציא הנאשם את 
המעיל  מכיס  המאולתר  הסכין 
הקצין,  לעבר  הסתער  שלבש, 
קריאות  תוך  בצוואר  אותו  ודקר 
"אללה הוא אכבר" בכוונה לגרום 
למותו. הוא רצה לדקור את הק־
צין פעם נוספת, אולם קצין אחר 
שעמד בקרבת מקום הגיע לזירת 

המאבק, ונדקר בעצמו בכתף.
במ־ פונה  הראשון  הקצין 
כש־ סורוקה  החולים  לבית  סוק 
מצבו מוגדר בינוני עד קשה. בה־
משך התייצב מצבו. הקצין השני 

נפצע באורח קל.
לו  מייחס  האישום  כתב 
שהוא  רצח  ניסיון  של  עבירות 
בנסיבות  פציעה  טרור,  מעשה 
טרור,  מעשה  המהווה  מחמירות 
חוק  לפי  עבירה  לביצוע  הכנה 
חפץ  והחזקת  בטרור,  המאבק 
מעשה  המהווה  מסוכן  אסור 
טרור. כעת מבקשת הפרקליטות 
ההליכים  תום  עד  אותו  לעצור 

המשפטיים נגדו. 

אוקראינה: אריה תקף את 
מאמן הקרקס במהלך מופע

לאחר התקרית המפחידה, מאמן הקרקס, סיפר כי הוא קרא בכלל לאריה אחר 
כאשר השני החליט לפתע לתקוף אותו מהחזית

מ‡: יר‡ל לבי‡
קרקס  מופע  במהלך 
הפך  האריות  אחד  באוקראינה, 
לעצבני במיוחד ותקף את מאמנו 

מול הקהל מפוחד.
לאחר  מפחד  צרח  הקהל 
שראה כי האריה תקף את המאמן 
ונעץ את שיניו בזרועו, רגלו וגבו, 
על  להשתלט  שהצליח  לפני  זאת 

המצב ולהרחיק אותו ממנו.
ממנו  נסוג  שהאריה  לאחר 
אחורנית, הוא הישיר מבט למא־
עד  אך  נוספת  תקיפה  ותכנן  מן 
אל  מהזירה  ויצא  בו  חזר  מהרה 

הכלוב שלו.
המפחידה,  התקרית  לאחר 
בת־ סיפר  קוטא,  הקרקס,  מאמן 
קרא  הוא  כי  המקומית  קשורת 
השני  כאשר  אחר  לאריה  בכלל 
לתקוף  לפתע  החליט  מביניהם 

אותו מהחזית.
כל  כי  ואמר  הוסיף  הוא 
באותה  בזירה  היו  אשר  האריות 
הת־ סיום  עם  לכלובם  חזרו  עת, 
לחזור  להם  קרא  הוא  אך  קיפה 
למקום על מנת להרגיע את היל־
להם  ולגרום  בקהל  שישבו  דים 

להישאר ולצפות בהמשך המופע.
פצוע  היה  שקוטא  למרות 
התקיפה  לאחר  בדם  ומכוסה 
ביקש  בזירה,  נשאר  הוא  שחווה, 
את  והתחיל  להירגע  הקהל  מכל 

המופע מהתחלה.
יצי־ היו  לא  יהאריות 
הגיעו  כי  זאת  המופע,  בזמן  בים 
להופיע במקום חדש שלא הכירו 
לפני  אליו  להתרגל  הספיקו  ולא 
כתוצאה  עצמו.  המופע  תחילת 

וזה  לחוצים  הרגישו  הם  מכך, 
אחד  של  מצידו  למתקפה  הוביל 
כי  וסיפר  הוסיף  קוטא  מהם. 
האריות יכולים להיות במצב רוח 
מסוים בדיוק כמו אנשים, ולהיות 

מושפעים מכך במשך כל היום.
ההפכפ־ למרות  לדבריו, 
כות במצב רוח שלהם, הוא עדיין 
סומך עליהם יותר מאשר על בני 
היצו־ הם  אלה  בעיניו  שכן  אדם, 

רים המסוכנים ביותר.
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מינוי חדש לסמנכ"ל הכספים 
של רכבת ישראל

דירקטוריון רכבת ישראל אישר את מינויו של מוטי ווטרו לתפקיד סמנכ"ל 
הכספים, אשר יוביל את מערך הכספים והכלכלה של הרכבת בשנים הקרובות

מ‡: יר‡ל לבי‡
לרכבת  הצטרפותו  טרם 
כסמנכ"ל  ווטרו  שימש  ישראל, 
ולוגיסטי־ רכש  כספים,  כלכלה, 

שימש  כן  לפני  חיפה.  בנמל  קה 
כמנהל מחוז הצפון של קופת חו־
ווטרו  כיהן  בנוסף,  לאומית.  לים 
CPC בחברת  כספים  כסמנכ"ל 
העוסקת בדלק ואנרגיה, וכן בח־

ברת מספנות ישראל.
ווטרו נבחר לתפקיד בזכות 
ניסיונו הרב בחברות ממשלתיות, 
תפקידו  במסגרת  היתר  בין 
אתגריו  על  חיפה,  בנמל  האחרון 
הכספיים הדומים במובנים רבים 
הרכבת  של  הכלכליים  לאתגרים 
העבו־ יחסי  במסגרת  וכן  כיום, 
זאת  בו,  העובדים  וועדי  עם  דה 
על רקע יחסי העבודה המתוחים 
גילה  בראשות  העובדים  ועד  עם 

אדרעי.
בע־ רב  ניסיון  לווטרו 
ממשלה  משרדי  מול  אל  בודה 
על  בדגש  דומים,  וממשקים 
לו  יש  בנוסף,  האוצר.  משרד 

המ־ חברות  עם  בעבודה  ניסיון 
חויבות בדיווח בורסאי.

הכ־ מערך  את  יוביל  ווטרו 
ספים והכלכלה של רכבת ישראל 
והמאתגרות,  הקרובות  בשנים 
וצ־ החברה  הפסדי  רקע  על  זאת 
רכי ההתייעלות בה, וכן על רקע 
צמיחה חסרת תקדים בביקושים 
מחסור  אף  על  ברכבת,  לנסיעות 
ותשתית  קטרים  בקרונות,  חמור 

מסילה.
הקמ־ את  ילווה  ווטרו 

המסילה  חדשים:  קווים  של  תם 
הרביעית  המסילה  המזרחית, 
(רכבת   431 מסילת  באיילון, 
שורק), חיבור מסילת 531 (רכבת 
השרון) לקו החוף ות"א, ועוד. וכן 
האסטרט־ הפרויקטים  את  ילווה 
גיים של רכבת ישראל, ובראשם 
רשת  להסבת  החישמול,  פרויקט 
וכן  חשמלית,  להנעה  המסילות 
האיתות  מערכת  והטמעת  הקמה 
 ETCS LEVEL 2 החדשה 

המבוססת תדרי סלולאר.

 במלאות 47 שנים להסתלקותו: 

ביום ראשון יומא דהילולא 
של מרן אדמו"ר ה'אמרי חיים' 

מויז'ניץ זי"ע
מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א יערוך את השולחן לרגל יומא ההילולא

מ‡: יר‡ל לבי‡
המוני בית ישראל מכל שד־
רות הציבור החרדי, יעלו ממוצאי 
של  קדשו  לציון  בניסן,  ט'  שבת 
כ"ק מרן אדמו"ר בעל 'אמרי חיים' 
מויז'ניץ זצוק"ל, באהל בית ויז'ניץ 
זכ־ שבת'  'שומרי  שבבית-החיים 
 47 במלאות  בני-ברק,  מאיר  רון 

שנה להסתלקותו בשנת תשל"ב.

במוצאי שבת ליל ההילולא, 
יתקיימו בבתי המדרשות דחסידי 
ויזניץ בארץ וברחבי העולם סעו־
מסכתות  וסיומי  מלכה  מלוה  דות 
צא־ בהשתתפות  ההילולא,  לרגל 
צאי בעל ההילולא זי"ע, רבנים וז־
יעלו  אשר  החסידים,  וחשובי  קני 
מידות  טהורות,  ואמרות  עובדות 
שהשאיר  קדשו  ומשנת  והנהגות, 

מורשה לדורות.

אדמו"ר  מרן  יעלה  א'  ביום 
הק'.  לציון  שליט"א  מויזניץ 
אחה"צ לאחר תפילת מנחה יערוך 
השולחן  את  שליט"א  האדמו"ר 
אדמו"רים  בהשתתפות  הטהור 
חסי־ ואלפי  וראשי-עם,  רבנים 
יסיים  השולחן  במהלך  דים. 
אדמו"ר שליט"א את הש"ס אשר 
דחסידי  ש"ס'  'חבורת  ע"י  נלמד 

ויזניץ. 
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הגה"צ  של  התשיעי  היא"צ  יום  יחול  ניסן  בי"ב 
רבי ישראל אליהו וינטרויב זצוק"ל, שהיה עמוד האש 
ולק־ בצילו  לחסות  שזכו  לרבים  המחנה  לפני  ההולך 
ה'  בעבודת  דרך  אמת,  תורת  חופניים  מלוא  ממנו  בל 
כל  לעין  ניכר  היה  שמחד  עליה  לבן  אמיתית  ודוגמא 
שהוא שקוע בכל רגע ורגע בעולמות עליונים ומאידך 
הסובבים  אל   - העם  אל  ההר  מן  יורד  בבחינת  היה 
אותו, דואג ומשגיח עליהם הן ברוחניות והן בגשמיות 
שיוכלו גם הם כמוהו להגיע למדרגה של 'טעמו וראו 
מעלה  מעלה  ולהתעלות  הזה,  בעולם  כבר  ה''  טוב  כי 

במסירות נפש עילאית מתוך החומריות והטרדות.
ממקורביו  אחד  עם  שוחחנו  היא"צ  יום  לרגל 
ואספנו ממנו כפנינים אחד לאחד התבטאויות, אמרות, 
גודל  את  נאמנה  המשקפים  וסיפורים  מכתבים  קטעי 
מסירות נפשו לתורה ועבודה מעל לגדרים המקובלים 
מתוך  התעלות  לאותה  הגיע  כיצד  בבד  ובד  בימינו, 

ייסורי נפש וגוף וטרדות רבות.

כור מחצבתו
את מושגי מסירות הנפש למען תורה ויר"ש קבל 
רבינו הגרי"א זצ"ל בראש ובראשונה מהוריו. אביו – ר' 
התק־ בהם  בשנים  לאמריקה  הגיע  זיסקיד,  אלכסנדר 
שו שומרי שבת למצוא מקום פרנסה, וכך בכל שבוע 
השבת  ביום  עבודתו  למקום  מגיע  היה  כשלא  מחדש 
לחפש  מחדש  שבוע  בכל  ונאלץ  מתפטר  היה  קודש 
מקור פרנסה אחר. אמו של רבינו היתה מסתובבת בין 
מדב־ והיתה  בשבת  פתוחות  שהיו  היהודים  חנויות 

רת על לבם שיסגרו את בתי העסק ביום השבת, וגם 
קללות ואיומים  ע"י  אותה  להרחיק  מנסים  היו  כאשר 
לא היתה מפחדת אלא היתה עומדת על כבוד השבת 

בתקיפות.
באותן שנים היו אמו ואחותו עובדות ומסייעות 
במסירות אין קץ לכל ענייני הגשמיות בישיבת הגר"ח 
ברלין שהיתה בראשותו של רבו הגר"י הוטנר זצ"ל. הן 
בגדיהם  את  מכבסות  הבחורים,  בשביל  מבשלות  היו 
ומטות את שכמם לכל דבר שהיה בידו לסייע לבחורי 
בסולם  מעלה  מעלה  לעלות  תקופה  באותה  הישיבה 
התורה והיראה. באחת הפעמים התבטא הגר"י הוטנר 
על אמו של רבינו שחלק גדול יש לה בתורה שנלמדה 
באותו המקום בניו יורק, כמו כן היה נוהג בה כבוד וכל 
אימת שהיתה נכנסת לחדר בו היה יושב היה קם מלוא 
שטרח  שמה  הוטנר  הגר"י  פעם  התבטא  עוד  קומתו. 
ודאג במיוחד בשביל רבינו לגדלו בתורה ועבודה הוא 
למען  הרבות  פעולותיה  על  לאמו  הטוב  הכרת  מתוך 

הישיבה.

הצלחתו בנעוריו
מן הראוי להביא כאן ממה שכתב רבינו לבנו בע־
נין הצלחתו בנעוריו, דברים המביאים חיזוק לכל אחד 
באשר הוא, ומלמדים על הדרך בה התעלה רבינו למד־
רגות גבוהות עוד בימי נעוריו: "בליל ש"ק בדברנו יחד 
על אודות הצלחתי בנעורי אמרת 'מסתמא היה לאבא 
ראש טוב' ותלית הכל בזה. זאת אומרת דאחר לא יגיע 

להצלחה זו אם אין לו ראש כזה. 

הצלחתי  סיבת  זהו  לא  כי  האמת  לך  דע  "אבל 
דברים  לד'  לזכות  דמעות  הרבה  שפכתי  בנעורי  כלל. 
וד־ מצבים,  בכל  בתורה  התמדה  תשובה,  יר"ש,  שהם 

ביקות בה לשמה. ואחרי הרבה תחנונים נפתחו השמים 
ברוב רחמיו וחסדיו ית"ש ואראה מראות אלקים בלי־
מודי ועבודתי, וכאן היה כל סוד ההצלחה. הראש שלי 
כשמשמים  אבל  פחות,  קצת  ואולי  בינוני  היה  בנעורי 
פותחים המח והלב אז נפתחות השגות נעלות ועמוקות 
מאוד בכל התורה כולה. ואתה בני יקירי דע את אלקי 
אביך ועבדהו בלב שלם כי כל לבבות דורש ה' ואם תד־

רשנו ימצא לך לטוב לך בזה ובבא לעולם...'.
לה  דשמיא  הסייעתא  את  רבינו  תולה  היה  עוד 
זכה בעבודת קדשו בכך שהיה מסייע ולומד הרבה עם 
שהד־ ואף  בלימוד,  ומתקשים  חלשים  שהיו  בחורים 
עת נותנת שבעקבות כך היה גם לימודו העצמי ברמה 
שאינה לפי כשרונותיו, בכל זאת היה תולה את הצלח־
תו בלימוד ועבודת ה' בקידום אותם הבחורים. בשנים 
מאוחרות יותר, כשהיה ראש כולל, גם כן היה משקיע 
מחשבה רבה ולפעמים היה ניעור לילות שלמים ע"מ 
להכין תכנית לימודים שתוכל להתאים, לקדם ולרומם 
ובחוכמתו  בלימוד,  מתקשים  שהיו  האברכים  את  גם 

היה מגרה את עיונם ובכך מרומם את רוחם.
כשהדפיס רבינו את ספרו הראשון, בהיותו כבן 
כ"ד זכה להסכמתו הנלהבת של רבו הגר"י הוטנר שר־
בינו היה לתלמידו המובהק ועד סוף ימיו כשהיה אומר 
דבר בשם ה'ראש ישיבה' כוונתו היתה להגר"י הוטנר, 
וכה היו דבריו בהסכמתו לספר, מהם ניתן ללמוד גודל 

מסירותו ויגיעתו בתורה עוד משחר נעוריו: 
כי  רבים,  בת  בשער  להודיע  בבשורה  "פותחין 
מים  לדולה  הכרתיו  מאז  אשר  בלבלובו,  אילן  ראיתי 
ובמשך  ויראה.  תורה  של  הברכה  ממעיינות  עמוקים 
שבתו באוהלה של תורה בישיבת מיר הק' הבשילו ענ־
פיו פרי שביכרה, וביכורים טעונים קריאה, ונקרא שם 
הספר  גיליונות  הגיעו  וכאשר  שערים".  הספר "פתחי 
ונתבשמתי  הנה,  ואחת  הנה  אחת  בהם  ועיינתי  לידי, 
לה־ להמחבר  ליה  זכי  קא  משמיא  כי  ראיתי  מדבריו, 
תגדל לאילנא רברבא, וידיו רב לו לשאת ולתת במל־
וברכתי  המובהקים,  הלומדים  כאחד  תורה  של  חמתה 
וכאשר  יחד.  גם  הנהנין  וברכת  שהחיינו  ברכת  עליו 
נעניתי  הסכמה,  כתב  לו  לתת  בקשתו  את  לפני  הביע 
לו בכל לשון של חיבה, כי כל מן דין סמוכו לנא. והנני 
אב  כמדרשו,  אברך  לפניו  ולקרוא  בשמו  להכירו  בזה 
בחכמה ורך בשנים, הלא הוא חביבי ויקירי, קנקן חדש 
ולתפארת  לגאון  עדיו  סוע"ה,  ובקי,  חריף  ישן,  מלא 
רבה, שמו מפארים באוהלה של תורה, כבוד שמו הרב 

ר' אליהו ויינטרויב שליט"א. 
חידושי  לפרסם  ולאמצו  לחזקו  לו  נתונה  "וידי 
ושוחריה.  תודה  לומדי  בין  ולהפיצם  בדפוס  תורתו 
בית  ספסלי  בין  סופרים  קנאת  זה  ספר  יעורר  ובודאי 
חכמה.  שתרבה  סופרים  קנאת  על  וחזקה  המדרש, 
ואמנם כדאי הוא המחבר - אשר הודות לכישרונותיו 
העצומים ויגיעתו הרבה בתורה ויראתו הקודמת, עלה 
באבו  בעודנו  תורתו  חידושי  את  לדפוס  לסדר  בידו 
על  והאדרתה  התורה  הגדלת  של  הזכות  שתתגלגל   -
ידי ספרו. ואנו יושבים ומצפים לראות בעליות אליהו 
חכמים  ותלמידי  וביראה,  בחכמה  ובעבודה,  בתורה 
היותו  עד  עליהם,  מתווספת  דעתם  שמזקינים  זמן  כל 
וידידיו  אוהביו  ועיני  הזמן.  של  התורה  מגדולי  לאחד 

רואות ושמחות!'.
הגר"י הוטנר זצ"ל אף הביע את חיבתו הגדולה 
תשכ"ד  בשנת  אליו  ששלח  במכתב  לתלמידו-רבינו 
לאחר שכבר עלה לארה"ק, וכך כתב: 'כמוצא שלל רב 
שמחתי לקראת מכתבך, הנני מעיד עליך כי העסק שלך 
ב'נתיב החכמה' של המהר"ל, היה בדרגה של 'על מנת 
לעשות'. אכן, בעל מדרגה עתה ביקרת המדה. אילולא 

היית נכנס עכשיו לחדרי, הייתי קופץ מכסאי ורץ לק־
מלהרהר  לך  חלילה  חיבה.  של  ונישוק  בחיבוק  ראתך 
אפילו לרגע שכל הענין ההוא גרם לאיזה חולשה לי־
חסי אליך. אדרבה ואדרבה, הוספת אהבה על אהבתי 

במכתבך האחרון. למעלה מכל ספק אצלי - שלא יתכן 
שכל מאורע, לא יוליד בנפשך, תנועה של התרוממות, 
לקראת אופק גדלות חדש. יהא המקום בעזרך ותעל. 
רק אתמול לפנות ערב קבלתי מכתבך, ואהבה דוחקת 
את הבשר להזדרז בתשובתי. והנני מבקש ממך במפ־
גיע, כי תכף אחרי קבלת מכתב זה , תכתוב לי מכתב 

מפורט מכל אשר אתך'.

עלייתו לארה"ק
מקום  את  וקבע  לרבנית  נישא  תשי"ט  בשנת 
מגוריו בארה"ב, שם המשיך לשקוד על דלתי התורה 
התפרסם  קצרה  תקופה  בתוך  שאת,  ביתר  והעבודה 
הגרי"א זצ"ל כדמות מופתית של בן עליה היגע בתורה 
מתוך פרישות מוחלטת מכל הבלי העולם הזה ואין לו 

בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד.
את  לעזוב  החליט  נישואיו  מאז  כשנתיים  לאחר 
ארה"ב ולעלות לאר"י. במכתב שכתב באותה תקופה 
שהר־ עד  לארץ  עלה  שלא  כותב  הוא  ממכריו  לאחד 
לימים  בחו"ל.  לרגליו  מתחת  בוערת  שהקרקע  גיש 
הסביר שכוונתו היתה למצב החומריות באותם הימים 
להת־ הגדול  המפריע  את  רבינו  ראה  שבזה  בארה"ב, 
החומרי  המצב  את  והעדיף  ועבודה,  בתורה  פתחותו 
הדחוק של אר"י על פני המצב המרווח של חו"ל. במ־

כתב נוסף מאותה תקופה כותב רבינו על המצב הדחוק 
אך  במועט,  ההסתפקות  עם  ההתמודדות  ועל  בארץ 
בסיכום הדברים כותב שאכן באר"י המצב יותר רגוע 

ואין את החומריות של חו"ל וה' יעזור שכך ימשיך.
בישי־ שביקר  בעת  מכן,  לאחר  רבות  שנים  גם 
בת לייקווד באמריקה בשנת תשנ"ה, עדיין ראה לנכון 
זה, וכה היו  לדבר לפני הבחורים והאברכים על עניין 
דבר  'יש  ביקור:  באותו  שנשא  בשיחה  מדבריו  חלק 
בארה"ק  כ"כ  נמצא  שלא  הזו  במדינה  שמוצאים  אחד 
– אפשר שהדבר משומר שם יותר טוב. החיים בארה"ק 
הם  שם  החיים  וברוחניות,  בגשמיות  קשים  יותר  הם 
'בזי־ להיות  בזה  מעלה  גם  יש  אפך'.  'בזיעת  בבחינת 
עת אפך', כי אז מעריכים את הדברים יותר. דבר שבא 
בקלות הוא דבר זול, ומה שהוא זול לא ניתן להרגיש בו 
את הערך האמיתי של הדבר. שפע חיים וחומריות הם 
ברכה מצד אחד, אין צורך להיות כל כך טרוד בפרנסה 
כיון שיש שפע גדול, ולאידך גיסא יש בזה בחינת 'בק־
לות' – זה דבר אחר לגמרי. זה בא מהשפעת האווירה 
שבמדינה הזאת. הכל בא בקלות, ומה שהוא יותר קל 
הוא יותר טוב, יותר מסודר מהכל, ולמה צריכים לע־
שות הכל 'בזיעת אפך'?... 'צורבא מרבן' פירושו – שה־
תורה בוערת בקרבו, ושורפת כל הגשמיות אשר בתו־

כו... אבל רק תורה עם יגיעה, תורה של 'בזיעת אפך', 
יכולה להיות בוערת – בלי זה אינה בוערת...'.

קשריו עם גדולי הדור
לגדולי  ביותר  נקשר  בב"ב  להתגורר  בהגיעו 
הדור ובראשם למרנן הגאונים ה'סטייפלער' והגרא"מ 

שך זצוק"ל. ה'סטייפלער' התבטא עליו עוד בראשית 
מל"ו  ואחד  הדור  מגדולי  אחד  שהוא  עמו  ההיכרות 
רבינו  לכבוד  ונעמד  קם  היה  אף  הוא  שבדור,  צדיקים 
כשהיה נכנס לחדר בו היה יושב, ופעם הקפיד על כך 
שבביהכ"נ 'לדרמן' לא מכבדים את רבינו גם כן בעליות 

המכובדות לתורה. 
רבינו היה עולה לביתו של ה'סטייפלער' תמידין 
כסדרן לשטוח בפניו את שאלות בלימוד ובהלכה בנו־
שאים שונים ומגוונים, והעיד רבינו שבכל נושא שדבר 
עמו היה מתקבל הרושם שה'סטייפלער' זה עתה עסק 
כשה'סטייפלער'  שאלותיו.  היו  שעליה  סוגיא  באותה 
לא היה פנוי לענות על שאלותיו של רבינו, היה רבינו 
השולחן,  על  אותו  ומשאיר  פתק  על  על  אותם  כותב 
ולעת ערב היה מטריח ה'סטייפלער' את עצמו לעלות 
שם  נשאר  והיה  שאלותיו  על  לענות  רבינו  של  לביתו 
הסוגיות  של  בעומקם  עמו  ולתת  לשאת  ארוכה  שעה 
הנידונות. באופן קבוע היה שולח ה'סטייפלער' לרבינו 
ול־ תורה  אצלו  ללמוד  ה'  מבקשי  עליה  בני  אברכים 
להוצאת  סמוך  ה'.  בעבודת  ומוסר  הדרכה  ממנו  קבל 
ספרו 'נפש אליהו' העוסק בתורת הנסתר, נפלה דליקה 
בביתו, כששמע על כך הסטייפלער אמר שידוע שמי 
היא  והדליקה  עמו,  מדקדקין  יותר  בקבלה,  שעוסק 

הוכחה על אמיתות הקבלה שבספרו.
הצ־ תילה,  על  הדת  להעמדת  המערכות  באחת 
שותף  והיה  שך  הגרא"מ  מרן  של  לעמדתו  רבינו  טרף 
שלא  מעלי  דלא  אינשי  כמה  מעשי.  באופן  לדברים 
מצאה חן בעיניהם דעתו ועמדתו של רבינו באותו ני־
דון, שלחו לרבינו איומים שונים ע"מ להפחידו ולגרום 

לו לנטוש את המערכה. 
מקרו־ אחד  על  שבעה  רבינו  ישב  הזמן  באותו 
ביו וכשבא הרב שך לנחם שאל אותו רבינו האם עליו 
לפחד מאותם המהלכים עליו אימים. כשהשיב לו הרב 
שך כי אין לו לפחד מהם כלל ענה רבינו 'אם כן הורה 
הרב, אין בלבי יותר שום פחד'. כשיצא הרב שך מבי־
הוא  אליהו  ישראל  שר'  כך  על  התבטא  רבינו  של  תו 
בן עליה אמיתי ששולט בשכלו על רגשותיו, וממילא 
שום  בלבו  נותר  לא   – לפחד  לו  שאין  בשכל  כשמבין 
פחד. עוד שיבח הרב שך את רבינו על כך שאף שידיו 
הסדרים  את  מהפך  איננו  הוא  הנסתר,  בתורת  לו  רב 
הקבלה  לימוד  את  להעדיף  התורה  בעולם  המקובלים 
על פני לימוד הנגלה אלא שאצלו הדברים באים בצורה 
הנכונה והמשולבת במדות הנכונות. כמו כן היה קורא 
לרבינו רבות לביתו בכדי לברר אצלו דברים מוקשים 

בתורת הנסתר. 
ואף  ביותר  העריצו  זצ"ל  וואזנר  הגר"ש  מרן 
כאשר שהגיע לנחם בימי ה'שבעה' התבטא בכאב לב 
ואמר כי על רבינו ניתן להמליץ באמת וללא שום גוזמא 
שמעולם 'לא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה'.

המקובל  שאביו  סיפר  שליט"א  קלופט  הגר"ח 

ירא ושלם
נודע היה הגרי"א זצ"ל כל ימיו כאיש אמת מו־
בהק כאשר לא התחשב בשום דבר אחר מלבד דעת 

תורתינו הק'. 
סיפור נורא שמענו על מידת אמיתותו ובריח־
תו מחשש של 'נגיעות'. היה זה לפני כשלושים שנה 
כאשר הציעו לו לכהן כראש כולל אלכסנדר בב"ב, אך 
הוא התנה עם ההנהלה תנאי, שבחצי השנה הראשונה 
הוא יקבל מילגה רק כמו הסכום המדוייק שקיבל עד 
היום בלומדו בכולל חזו"א, בכדי שאם הוא לא יתעלה 
בלימודיו כראוי שיוכל לעזוב ולא יהא לו נגיעה של 
המשכורת המוגדלת של 'ראש כולל', וכל זה כשהיה 
דחוק  היה  פרנסתו  מצב  שכידוע  אברכותו  בשנות 

ביותר.
יראתו הטהורה היתה לשם דבר, לפני ג' שנים 

מזור  מצאו  לא  הרופאים  נחלה,  אלול  חודש  באמצע 
התבטא  מקרוב  שהכירו  הבית  מבני  אחד  לכאביו, 
הוא  בו  הנוראים  הימים  שיעברו  עד  להמתין  שעליו 
שרוי בחרדת הדין ואז יוטב לו מיסוריו, ואכן כחלוף 

הימים הנוראים הוטב לו מיסוריו.
פלדמן  הגר"א  בהספדו  סיפר  מופלא  סיפור 
מועצגה"ת  וחבר  בארה"ב  ישראל"  ר"י "נר  שליט"א 
ששת  במלחמת  זה  היה  רבינו,  עם  בחברותא  שלמד 
הימים כאשר הפחד היה גדול כי מי יודע מה יולד יום, 
וסיפר הרב פלדמן שליט"א שבא לרבינו בביתו וראהו 
לתמיהתו  ה'',  'קידוש  הל'  הרמב"ם  בלימוד  שקוע 
מדוע לומד עכשיו בהלכות אלו, ענה לו רבינו: היות 
ויכריחוהו  ערביים  יבואו  ואם  מלחמה,  על  ומדברים 
לעבור עבירות נגד התורה הרי שעליו לדעת מתי הוא 
מחוייב למסור נפשו להשי"ת.                                            
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הנודע הג"ר יואל קלופט זצ"ל בא פעם לביתו של רבי־
בע־ השולחן  כל  התמלא  כבר  דקות  מספר  ולאחר  נו, 
דאורייתא  בריתחא  שם  והתווכחו  קבלה,  ספרי  רימת 
וכאילו מתפלפלים בסוגיא קשה בש"ס, בצאתו מביתו 
מידי־ התפעלות  מלא  כולו  כי  קלופט  הגר"י  הפטיר 
להגדירו  ניתן  ובהחלט  שבתורה,  הנסתר  בחלק  עותיו 

כ'חד בדרא' בעומק הבנתו בעניינים נשגבים אלו.
תקופה  בחברותא  לומד  רבינו  היה  כמו"כ 
מסויימת עם הרה"ק ה'אמרי מנחם' מאלכסנדר זיע"א 
ה'אמרי  ממנו  ביקש  אף  הערצתו  לרוב  האר"י,  בכתבי 
מא־ האדמו"ר  כ"ק  בנו  עם  בחברותא  שילמד  מנחם' 
לפני  יחדיו  למדו  שם  חזו"א  בכולל  שליט"א  לכסנדר 
פטי־ על  בשבעה  לנחם  רבינו  כשבא  שנה.  כארבעים 
רת ה'אמרי מנחם', ביקשוהו בניו לספר להם דבר מה 
על אביהם, ורבינו כדרכו השיב להם בקצירת האומר 

'"בשמים יודעים הכל'.

פרישותו וענוותנותו
סי־ דבר.  לשם  היתה  בו  שבערה  האמת  מידת 
פורים אין ספור מסופרים על אמיתותו ללא פשרות. 
ועל  מאיש  כסף  לקחת  מוכן  היה  לא  רבינו  לדוגמא, 
אחת כמה וכמה ממי שאינו שומר תורה ומצוות, ואף 
כשהציעו לו סכומים יפים שהיו יכולים להביא לשיפור 
ניכר במצבו הכלכלי היה מסרב בטענה שיש לו מספיק 
להשת־ סירב  ספריו  הוצאת  לשם  ואף  שצריך,  למה 
כשהיו  ומצוות.  תורה  שומר  שאינו  מי  של  בממון  מש 
משאירים סכומי כסף על שולחנו לא היה נוגע בו עד 
אפשר  לפחות  אם  שואלת  הרבנית  היתה  שלבסוף 
להעביר את הכסף למאן דהוא ממכריהם שהיה נזקק 
לזה ורבינו היה מאשר לה להעביר את הכספים. כשהיו 
משוחחים סביבו על ענייני כספים היה מבקש שיפסי־

קו כי הדבר גורם לו לבחילה.
לעומת זאת, שונה היתה דרכו ביום הפורים שבו 
לאביונים,  מתנות  במצוות  כולו  כל  את  משקיע  היה 
רבינו היה לוקח עמו כסא וקופסא והיה מתיישב בקרן 
מת־ אוסף  היה  היום  כל  ולמשך  הראשיים  הרחובות 
נות לאביונים ומברך את הנותנים בברכות שלא חזרו 
ריקם. הנהגתו זו של רבינו היתה מבוססת על השקפתו 
כי ביום הפורים על האדם להידמות לשכינה, וברמב"ם 
כתב שמוטב לאדם להרבות במתנות אביונים וכו' שאין 
שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים 
דומה  האלו  האומללים  לב  שהמשמח  וגרים  ואלמנות 
לשכינה שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נד־

לו  לספר  השנה  ימות  בכל  אליו  ניגשים  כשהיו  כאים. 
מקיים  והקב"ה  גוזר  צדיק  בבחינת  ברכותיו  קיום  על 
– בענוותנותו היה מבטל את הדברים ולא תולה אותם 
היה  שאז  הפורים  ביום  נותן  שהיה  מברכותיו  חוץ  בו, 
מסכים שמכח הענין של הידמות לשכינה ביום הפורים 

היו יכולות ברכותיו להתקיים.
בתמימותו ובענוותנותו כשהיתה עולה על הפרק 
שלא  ממון  לה  דרוש  אך  ציבור  לצרכי  הנוגעת  הצעה 
עיר  של  לרחובה  לצאת  רבינו  מציע  היה  בנמצא,  היה 
כפי שהיה נוהג בפורים ולאסוף את הכספים הנדרשים 

לשם הענין המדובר.
רחובות,  ראב"ד  שליט"א  קוק  הגר"ש  סיפר 
עמו  שידבר  ממון  בעל  יהודי  רבינו  אל  הביא  שפעם 
השכנועים  במהלך  חשוב,  תורני  למוסד  תרומה  בדבר 
אמר  לו רבינו כי לודאי לא יפסיד מאומה מכספו בע־
בור נתינת הצדקה, אותו בעל ממון ביקש מרבינו שיב־
טיח לו זאת בתקיעת כף ורבינו נעתר לבקשתו. לאחר 
האומץ  לו  היה  איך  רבינו  את  קוק  הגר"ש  שאל  מכן 
'לא  רבינו  לו  ענה  הבטחה,  כזו  כף  בתקיעת  להבטיח 
היתה זו כף ידי אלא כף ידו של הרמב"ם שכתב שאין 
אדם נהיה עני מן הצדקה ולכן לא חששתי לתקוע כף 

על זאת'.
באחת מהשבתות ששהה אצל ביתו בקרית ספר, 
נצפה רבינו ע"י אחד האברכים כשהוא מסייע לידה בת 
אותו  הבניינים,  אחד  במדרגות  תינוק  עגלת  לשאת   4
לא  ולכן  נכדתו  היא  ילדה  אותה  כי  בטוח  היה  אברך 
עלה בליבו להציע לרבינו להחליף אותו בנשיאת הע־
גלה שהיתה בהחלט לא לפי כוחו, גילו וגדלותו. לאחר 
מעשה התברר כי הילדה לא היתה נכדתו, אלא שרבינו 
ראה ילדה קטנה המתקשה בנשיאת העגלה במדרגות 
וניגש ישירות לסייע בידה ללא שום מחשבה על כבו־

דו, גילו וכוחו.
בענווה  מפטיר  היה  ברכות  לקבל  אליו  כשבאו 
חיים  ר'  מתגורר  מעלי  בדירה  הרי  ממני?  תרצו  'מה 
(מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א) לכו אליו, את ברכתו 

אתם צריכים ולא את שלי'.

עמל תורה מתוך טרדות 
וייסורים

פרק מיוחד במסכת חייו המפוארים היא אהבת 
תורה ועמלה של תורה שהיתה חלק מנשמת חייו. ידוע 
כי בשנות צעירותו היה הוגה בלילות בתורה כשרגליו 
נתונה בתוך קערת מים קרים בכדי שלא יירדם לרוב 

עייפותו, וכפי שכתב בעצמו במכתב בערוב ימיו, שזכה 
לכל מה שזכה רק ע"י שיגע בתורה למעלה מכוחותיו, 
ואף תלה את חולשתו בזקנותו מחמת שהשקיע בצעי־
רותו יותר מכפי כוחותיו. בניו אף מעדים כי בתקופת 
צעירותו היה לומד כשבע עשרה שעות ביממה! הגר"מ 
לוריא שליט"א ראש כולל 'נחלת יעקב' סיפר, שלמד 
עם רבינו בכולל חזו"א לפני כארבעים שנה והיה צריך 
לעבור אז ניתוח, ולאחר שהבריא וחזר לכולל סח בפ־
ניו כי מאוד היה קשה לו באותה התקופה מחמת שהיה 

יכול ללמוד ביממה רק כארבע עשרה שעות בלבד!
גדול  כה  היה  כשדוחקו  מסוימת,  תקופה  למשך 
ולא היה לו לשלם למטפלת עבור ילדיו הקטנים בשעה 
לבית,  מחוץ  לעבודה  לפנה"צ  יוצאת  היתה  שהרבנית 
היה אחד מידידיו שהסכים לשמור על הילדים במשך 
היום בתנאי שהילדים ישנו לפנה"צ, רבינו היה נשאר 
על  שומר  כשהוא  בתלמודו  והוגה  הלילה  במשך  ער 
הילדים שהיו נשארים ערים עד לשעות הלילה הקט־
נות, וביום היה מגיע אותו ידיד לשמור עליהם, ורבינו 
היה הולך לכולל חזו"א כרגיל ומתעמק בלימודיו בה־

תמדה כאילו ישן כרגיל בלילה.

'תאמין לי שגם לי יש 
ייסורים גדולים'

במכתב לאחד מתלמידיו כתב רבינו: 'תאמין לי 
דעה  לי  שחנן  ב"ה  אבל  גדולים,  ייסורים  יש  לי  שגם 
לו  נאמנותי  להראות  אדרבה  רק  מהם  להתפעל  שלא 

ית"ש על אף המכשולים הללו...'.
את ייסוריו היה מניח מאחורי גבו וכביכול היה 
מתנתק מהם בשעת לימודו, אך לא כך היה בצרתם של 
אחרים, אם היה אברך ניגש אליו בכולל לספר לו את 
צרתו היה פורץ בבכי למשמע הדברים והיה משתתף 
אמיתי בצערו, אף שעל ייסוריו שלו מעולם לא הוריד 

דמעה.
בשל  הרדמה  לעבור  נזקק  כשהיה  ימיו  בערוב 
הרופאים  רצו  לא  חולשתו  מחמת  אך  רפואי,  טיפול 
להרדימו, והתלבטו מה לעשות כדי שלא יכאב לו יותר 
בעיה  כל  לו  שאין  ואמר  לרופאים  רבינו  נענה  מידי, 
מכיון שיתרכז בסוגיא קשה שלמד באחרונה וכך יוכלו 
לבצע בו את הטיפול ללא שירגיש, ואכן כך היה שהת־
רכז כולו בסוגיא בשעת הטיפול מבלי שירגיש בטיפול 
שאינם  בהתפעלות  לבניו  אז  אמרו  הרופאים  הקשה, 

מבינים איך לא זעק מכאבים בשעת הטיפול.
שכל  ארוכה  תקופה  זוכרים  הם  כי  בניו,  סיפרו 
תרופות  לוקח  היה  בכולל  מלימודיו  חוזר  שהיה  פעם 
מהכולל  להחסיר  חשב  לא  פעם  ואף  כאביו,  להרגעת 
או ללכת לנוח מכאביו הרבים אלא מיד לאחר נטילת 

התרופה היה חוזר ללימודיו בהתמדה.
בכל  אצלו  ביטוי  לידי  באה  המופלאה  התמדתו 
המצבים בחייו, בשנות אברכותו כשאחד מבניו אושפז 
במצב קשה בבית הרפואה ואף שכב תקופה מסויימת 
ללא הכרה, היה רץ מרופא לרופא ובקושי הניח תנומה 
לעיניו, אך מיד שהיה חוזר לביתו היה מתיישב ללמוד 
שהיה  בשעות  מכך,  ויותר  אצלו,  כרגיל  הכל  כאילו 
את  מעלה  היה  החולים  בבית  בנו  לצד  להמתין  ניזקק 
שאלו  פעם  פנוי.  רגע  בכל  הכתב  על  תורתו  חידושי 
אחד מבניו, איך הוא מסוגל להתיישב ללמוד ואף לכ־
תוב חידושים בתקופה כה קשה, נענה רבינו לבנו ואמר 
לו, שאת החידושים הטובים ביותר הוא כותב בתקופה 
יש  הטרדות  מתוך  תורה  שכשלומדים  וכנראה  הזאת, 
"תורה  חז"ל  שאמרו  וכמו  מיוחדת  דשמיא  סייעתא 

שלמדתי באף היא שעמדה לי".

כיוצא בזה, סיפר אחד ממקורביו שבזמנים שהיה 
את  מכין  היה  הבית,  עבודות  את  לעשות  עליו  מוטל 
השיעורים שאותם היה אומר לפני האברכים תוך כדי 
שהוא מנקה ושוטף את הבית ולא היה הדבר מפריע לו 
אלא להיפך היה מתבטא שבעניינים המתחדשים מתוך 

טרדות יש סייעתא דשמיא מיוחדת.

בשנות זקנותו
בה  זקנותו  בשנות  גם  נמשכה  הנדירה  התמדתו 
בכל  הראיה,  עליו  היתה  וקשה  עיניו  מאור  כהה  ל"ע 
או  תורה,  שיעורי  של  הקלטות  שומע  היה  תמיד  זאת 
שהיה מהרהר כל העת בדברי תורה, כמו"כ גם באותה 
תקופה לא פסק ממסירת שיעוריו מתוך זכרונו לקבו־
צות של אברכים בני עליה שהיו מגיעים לביתו לקבל 

ממנו בעבודת ה'.
מעידים בני ביתו, כי כמעט מעולם לא שמעוהו 
חוליו  בתקופת  הנוראים,  יסוריו  על  גונח  או  מתלונן 
האחרון כשנפל ונשברה לו חוליה בגבו, הסתובב מלו־
ביתו  בני  משהבחינו  ורק  ארוכה,  תקופה  ביסוריו  פף 
כי הוא מתכווץ מייסורים גילו לתדהמתם שנשברה לו 
הרופאים  האמינו  לא  הרפואה  לבית  כשהגיע  חוליה, 

איך תפקד כרגיל בתקופה קשה זאת.
החברו־ עם  סדריו  על  ויתר  לא  חוליו  בתקופת 
תות הקבועות ומסירת שיעוריו במסירות נפש ממש, 
ניתוח  לעבור  בכדי  להתאשפז  צריך  שהיה  ביום  גם 
לא ויתר על שיעורו, והקדים במקצת את זמן השיעור 
שלא לבטלו. כמו כן אף בימים בהם סבל מאוד ולא היה 
היה  היום  במהלך  אם  ממיטתו,  לקום  אף  באפשרותו 
חש קצת יותר טוב והיה קם ממיטתו כבר היה מודיע 
לתלמידיו על קיום השיעורים כבכל יום למרות מצבו.

אחד  בו  הבחין  שעבר,  האחרון  הניתוח  לאחר 
מתלמידיו ששהה עמו שאינו נרדם בלילה למרות חו־
לשתו הנוראה, ולשאלתו על כך, ענה לו רבינו, שמכיון 
שאינו יכול להזיז את ידיו עקב הניתוח שעבר, מפחד 
הוא שבבוקר לא יוכל ליטול את ידיו כדבעי ולכך מת־

גבר שלא להירדם.
ייסו־ שסבל  בשעה  מנכדיו  אחד  אותו  כשביקר 
רים גדולים מחמת חליו, אמר לו רבינו 'הקב"ה רוצה 

לנקות אותי ע"י ייסורים לפני שאני עולה למעלה...'.
בצוואתו כתב: '...ענין ההספד שלא יאמרו שב־
הציבור  את  שמשנו  התעוררות...  דברי  אם  כי  חים 

בנאמנות מתוך ייסורים יותר משלושים שנה...'.
נגענו בקצה מטה הדבש, ועוד לא הגענו לכתוב 
סגולת  הנסתר,  בתורת  וזהירותו  גדלותו  על  בפירוט 
בהשי"ת,  העצום  בטחונו  למרחוק,  ראייתו  ברכותיו, 
הע־ ושקיעותו  לתלמידיו,  מסירותו  הנעלות,  מדותיו 

צומה בלימוד. ואי"ה עוד חזון  למועד.

בתורת הנסתר
 לצד גדלותו בתורה אף החל הגרי"א זצ"ל לע־
סוק בלימוד תורת הנסתר עד שהוכר כאחד מיחידי 
שיעו־ מוסר  זצ"להיה  הגרי"א  הנסתר,  בתורת  בדור 
רים שנים רבות רבים בתורת האר"י, הרמ"ק, הגר"א, 
נפש החיים, תניא, ספרי ר"צ מלובלין, ספרי אדמור"י 
היו  לשיעוריו  כאשר  ועוד,  אמת,  שפת  איז'ביצא, 
מגיעים גדולי תורה נודעים ומובהקים שהכירו בגד־
לותו ובאישיותו הגדולה, כדוגמת הגה"צ רבי שמשון 
המובהק  לתלמידו  עצמו  את  שהחשיב  זצ"ל  פינקוס 
בשנים  רבות  שכבר  לומר  בפומיה  מרגלא  היה  ואף 
שלא היה מקובל כה גדול כרבינו אשר הקיף את שי־
לעומק  לחדור  והצליח  הקבלה  בתורת  השונות  טות 

ההבנה בתורת הקבלה, וכן המקובל הגה"צ רבי סנדר 
היו  אשר  שליט"א  שפירא  משה  רבי  והגאון  ארלנגר 

מגיעים בתדירות לשתות מבאר תורתו.
דבר,  לשם  אצלו  היתה  המצוות  קיום  עבודת 
לפני כל מצוה כהדלקת נרות חנוכה, ליל הסדר וכו' 
היה  המצווה  קיום  טרם  קץ,  אין  הכנות  משקיע  היה 
שפ"א,  תניא,  כהאר"י,  בספה"ק  רבות  שעות  מעיין 
חסידות  ספרי  ועוד  משמואל,  שם  איז'ביצא,  ספרי 
המצווה  לקיום  ניגש  היה  אח"כ  ורק  רבים,  וקבלה 
כשפניו לוהטות להבים, בני המשפחה סיפרו כי בליל 
של  נהרות  היו  ההלל  לאמירת  מגיע  כשהיה  הסדר 
של  ושמחה  התרגשות  מרוב  ממנו  נשפכים  דמעות 

מצווה.
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הנודע הג"ר יואל קלופט זצ"ל בא פעם לביתו של רבי־
בע־ השולחן  כל  התמלא  כבר  דקות  מספר  ולאחר  נו, 
דאורייתא  בריתחא  שם  והתווכחו  קבלה,  ספרי  רימת 
וכאילו מתפלפלים בסוגיא קשה בש"ס, בצאתו מביתו 
מידי־ התפעלות  מלא  כולו  כי  קלופט  הגר"י  הפטיר 
להגדירו  ניתן  ובהחלט  שבתורה,  הנסתר  בחלק  עותיו 

כ'חד בדרא' בעומק הבנתו בעניינים נשגבים אלו.
תקופה  בחברותא  לומד  רבינו  היה  כמו"כ 
מסויימת עם הרה"ק ה'אמרי מנחם' מאלכסנדר זיע"א 
ה'אמרי  ממנו  ביקש  אף  הערצתו  לרוב  האר"י,  בכתבי 
מא־ האדמו"ר  כ"ק  בנו  עם  בחברותא  שילמד  מנחם' 
לפני  יחדיו  למדו  שם  חזו"א  בכולל  שליט"א  לכסנדר 
פטי־ על  בשבעה  לנחם  רבינו  כשבא  שנה.  כארבעים 
רת ה'אמרי מנחם', ביקשוהו בניו לספר להם דבר מה 
על אביהם, ורבינו כדרכו השיב להם בקצירת האומר 

'"בשמים יודעים הכל'.

פרישותו וענוותנותו
סי־ דבר.  לשם  היתה  בו  שבערה  האמת  מידת 
פורים אין ספור מסופרים על אמיתותו ללא פשרות. 
ועל  מאיש  כסף  לקחת  מוכן  היה  לא  רבינו  לדוגמא, 
אחת כמה וכמה ממי שאינו שומר תורה ומצוות, ואף 
כשהציעו לו סכומים יפים שהיו יכולים להביא לשיפור 
ניכר במצבו הכלכלי היה מסרב בטענה שיש לו מספיק 
להשת־ סירב  ספריו  הוצאת  לשם  ואף  שצריך,  למה 
כשהיו  ומצוות.  תורה  שומר  שאינו  מי  של  בממון  מש 
משאירים סכומי כסף על שולחנו לא היה נוגע בו עד 
אפשר  לפחות  אם  שואלת  הרבנית  היתה  שלבסוף 
להעביר את הכסף למאן דהוא ממכריהם שהיה נזקק 
לזה ורבינו היה מאשר לה להעביר את הכספים. כשהיו 
משוחחים סביבו על ענייני כספים היה מבקש שיפסי־

קו כי הדבר גורם לו לבחילה.
לעומת זאת, שונה היתה דרכו ביום הפורים שבו 
לאביונים,  מתנות  במצוות  כולו  כל  את  משקיע  היה 
רבינו היה לוקח עמו כסא וקופסא והיה מתיישב בקרן 
מת־ אוסף  היה  היום  כל  ולמשך  הראשיים  הרחובות 
נות לאביונים ומברך את הנותנים בברכות שלא חזרו 
ריקם. הנהגתו זו של רבינו היתה מבוססת על השקפתו 
כי ביום הפורים על האדם להידמות לשכינה, וברמב"ם 
כתב שמוטב לאדם להרבות במתנות אביונים וכו' שאין 
שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים 
דומה  האלו  האומללים  לב  שהמשמח  וגרים  ואלמנות 
לשכינה שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נד־

לו  לספר  השנה  ימות  בכל  אליו  ניגשים  כשהיו  כאים. 
מקיים  והקב"ה  גוזר  צדיק  בבחינת  ברכותיו  קיום  על 
– בענוותנותו היה מבטל את הדברים ולא תולה אותם 
היה  שאז  הפורים  ביום  נותן  שהיה  מברכותיו  חוץ  בו, 
מסכים שמכח הענין של הידמות לשכינה ביום הפורים 

היו יכולות ברכותיו להתקיים.
בתמימותו ובענוותנותו כשהיתה עולה על הפרק 
שלא  ממון  לה  דרוש  אך  ציבור  לצרכי  הנוגעת  הצעה 
עיר  של  לרחובה  לצאת  רבינו  מציע  היה  בנמצא,  היה 
כפי שהיה נוהג בפורים ולאסוף את הכספים הנדרשים 

לשם הענין המדובר.
רחובות,  ראב"ד  שליט"א  קוק  הגר"ש  סיפר 
עמו  שידבר  ממון  בעל  יהודי  רבינו  אל  הביא  שפעם 
השכנועים  במהלך  חשוב,  תורני  למוסד  תרומה  בדבר 
אמר  לו רבינו כי לודאי לא יפסיד מאומה מכספו בע־
בור נתינת הצדקה, אותו בעל ממון ביקש מרבינו שיב־
טיח לו זאת בתקיעת כף ורבינו נעתר לבקשתו. לאחר 
האומץ  לו  היה  איך  רבינו  את  קוק  הגר"ש  שאל  מכן 
'לא  רבינו  לו  ענה  הבטחה,  כזו  כף  בתקיעת  להבטיח 
היתה זו כף ידי אלא כף ידו של הרמב"ם שכתב שאין 
אדם נהיה עני מן הצדקה ולכן לא חששתי לתקוע כף 

על זאת'.
באחת מהשבתות ששהה אצל ביתו בקרית ספר, 
נצפה רבינו ע"י אחד האברכים כשהוא מסייע לידה בת 
אותו  הבניינים,  אחד  במדרגות  תינוק  עגלת  לשאת   4
לא  ולכן  נכדתו  היא  ילדה  אותה  כי  בטוח  היה  אברך 
עלה בליבו להציע לרבינו להחליף אותו בנשיאת הע־
גלה שהיתה בהחלט לא לפי כוחו, גילו וגדלותו. לאחר 
מעשה התברר כי הילדה לא היתה נכדתו, אלא שרבינו 
ראה ילדה קטנה המתקשה בנשיאת העגלה במדרגות 
וניגש ישירות לסייע בידה ללא שום מחשבה על כבו־

דו, גילו וכוחו.
בענווה  מפטיר  היה  ברכות  לקבל  אליו  כשבאו 
חיים  ר'  מתגורר  מעלי  בדירה  הרי  ממני?  תרצו  'מה 
(מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א) לכו אליו, את ברכתו 

אתם צריכים ולא את שלי'.

עמל תורה מתוך טרדות 
וייסורים

פרק מיוחד במסכת חייו המפוארים היא אהבת 
תורה ועמלה של תורה שהיתה חלק מנשמת חייו. ידוע 
כי בשנות צעירותו היה הוגה בלילות בתורה כשרגליו 
נתונה בתוך קערת מים קרים בכדי שלא יירדם לרוב 

עייפותו, וכפי שכתב בעצמו במכתב בערוב ימיו, שזכה 
לכל מה שזכה רק ע"י שיגע בתורה למעלה מכוחותיו, 
ואף תלה את חולשתו בזקנותו מחמת שהשקיע בצעי־
רותו יותר מכפי כוחותיו. בניו אף מעדים כי בתקופת 
צעירותו היה לומד כשבע עשרה שעות ביממה! הגר"מ 
לוריא שליט"א ראש כולל 'נחלת יעקב' סיפר, שלמד 
עם רבינו בכולל חזו"א לפני כארבעים שנה והיה צריך 
לעבור אז ניתוח, ולאחר שהבריא וחזר לכולל סח בפ־
ניו כי מאוד היה קשה לו באותה התקופה מחמת שהיה 

יכול ללמוד ביממה רק כארבע עשרה שעות בלבד!
גדול  כה  היה  כשדוחקו  מסוימת,  תקופה  למשך 
ולא היה לו לשלם למטפלת עבור ילדיו הקטנים בשעה 
לבית,  מחוץ  לעבודה  לפנה"צ  יוצאת  היתה  שהרבנית 
היה אחד מידידיו שהסכים לשמור על הילדים במשך 
היום בתנאי שהילדים ישנו לפנה"צ, רבינו היה נשאר 
על  שומר  כשהוא  בתלמודו  והוגה  הלילה  במשך  ער 
הילדים שהיו נשארים ערים עד לשעות הלילה הקט־
נות, וביום היה מגיע אותו ידיד לשמור עליהם, ורבינו 
היה הולך לכולל חזו"א כרגיל ומתעמק בלימודיו בה־

תמדה כאילו ישן כרגיל בלילה.

'תאמין לי שגם לי יש 
ייסורים גדולים'

במכתב לאחד מתלמידיו כתב רבינו: 'תאמין לי 
דעה  לי  שחנן  ב"ה  אבל  גדולים,  ייסורים  יש  לי  שגם 
לו  נאמנותי  להראות  אדרבה  רק  מהם  להתפעל  שלא 

ית"ש על אף המכשולים הללו...'.
את ייסוריו היה מניח מאחורי גבו וכביכול היה 
מתנתק מהם בשעת לימודו, אך לא כך היה בצרתם של 
אחרים, אם היה אברך ניגש אליו בכולל לספר לו את 
צרתו היה פורץ בבכי למשמע הדברים והיה משתתף 
אמיתי בצערו, אף שעל ייסוריו שלו מעולם לא הוריד 

דמעה.
בשל  הרדמה  לעבור  נזקק  כשהיה  ימיו  בערוב 
הרופאים  רצו  לא  חולשתו  מחמת  אך  רפואי,  טיפול 
להרדימו, והתלבטו מה לעשות כדי שלא יכאב לו יותר 
בעיה  כל  לו  שאין  ואמר  לרופאים  רבינו  נענה  מידי, 
מכיון שיתרכז בסוגיא קשה שלמד באחרונה וכך יוכלו 
לבצע בו את הטיפול ללא שירגיש, ואכן כך היה שהת־
רכז כולו בסוגיא בשעת הטיפול מבלי שירגיש בטיפול 
שאינם  בהתפעלות  לבניו  אז  אמרו  הרופאים  הקשה, 

מבינים איך לא זעק מכאבים בשעת הטיפול.
שכל  ארוכה  תקופה  זוכרים  הם  כי  בניו,  סיפרו 
תרופות  לוקח  היה  בכולל  מלימודיו  חוזר  שהיה  פעם 
מהכולל  להחסיר  חשב  לא  פעם  ואף  כאביו,  להרגעת 
או ללכת לנוח מכאביו הרבים אלא מיד לאחר נטילת 

התרופה היה חוזר ללימודיו בהתמדה.
בכל  אצלו  ביטוי  לידי  באה  המופלאה  התמדתו 
המצבים בחייו, בשנות אברכותו כשאחד מבניו אושפז 
במצב קשה בבית הרפואה ואף שכב תקופה מסויימת 
ללא הכרה, היה רץ מרופא לרופא ובקושי הניח תנומה 
לעיניו, אך מיד שהיה חוזר לביתו היה מתיישב ללמוד 
שהיה  בשעות  מכך,  ויותר  אצלו,  כרגיל  הכל  כאילו 
את  מעלה  היה  החולים  בבית  בנו  לצד  להמתין  ניזקק 
שאלו  פעם  פנוי.  רגע  בכל  הכתב  על  תורתו  חידושי 
אחד מבניו, איך הוא מסוגל להתיישב ללמוד ואף לכ־
תוב חידושים בתקופה כה קשה, נענה רבינו לבנו ואמר 
לו, שאת החידושים הטובים ביותר הוא כותב בתקופה 
יש  הטרדות  מתוך  תורה  שכשלומדים  וכנראה  הזאת, 
"תורה  חז"ל  שאמרו  וכמו  מיוחדת  דשמיא  סייעתא 

שלמדתי באף היא שעמדה לי".

כיוצא בזה, סיפר אחד ממקורביו שבזמנים שהיה 
את  מכין  היה  הבית,  עבודות  את  לעשות  עליו  מוטל 
השיעורים שאותם היה אומר לפני האברכים תוך כדי 
שהוא מנקה ושוטף את הבית ולא היה הדבר מפריע לו 
אלא להיפך היה מתבטא שבעניינים המתחדשים מתוך 

טרדות יש סייעתא דשמיא מיוחדת.

בשנות זקנותו
בה  זקנותו  בשנות  גם  נמשכה  הנדירה  התמדתו 
בכל  הראיה,  עליו  היתה  וקשה  עיניו  מאור  כהה  ל"ע 
או  תורה,  שיעורי  של  הקלטות  שומע  היה  תמיד  זאת 
שהיה מהרהר כל העת בדברי תורה, כמו"כ גם באותה 
תקופה לא פסק ממסירת שיעוריו מתוך זכרונו לקבו־
צות של אברכים בני עליה שהיו מגיעים לביתו לקבל 

ממנו בעבודת ה'.
מעידים בני ביתו, כי כמעט מעולם לא שמעוהו 
חוליו  בתקופת  הנוראים,  יסוריו  על  גונח  או  מתלונן 
האחרון כשנפל ונשברה לו חוליה בגבו, הסתובב מלו־
ביתו  בני  משהבחינו  ורק  ארוכה,  תקופה  ביסוריו  פף 
כי הוא מתכווץ מייסורים גילו לתדהמתם שנשברה לו 
הרופאים  האמינו  לא  הרפואה  לבית  כשהגיע  חוליה, 

איך תפקד כרגיל בתקופה קשה זאת.
החברו־ עם  סדריו  על  ויתר  לא  חוליו  בתקופת 
תות הקבועות ומסירת שיעוריו במסירות נפש ממש, 
ניתוח  לעבור  בכדי  להתאשפז  צריך  שהיה  ביום  גם 
לא ויתר על שיעורו, והקדים במקצת את זמן השיעור 
שלא לבטלו. כמו כן אף בימים בהם סבל מאוד ולא היה 
היה  במהלך היום  אם  ממיטתו,  לקום  אף  באפשרותו 
חש קצת יותר טוב והיה קם ממיטתו כבר היה מודיע 
לתלמידיו על קיום השיעורים כבכל יום למרות מצבו.

אחד  בו  הבחין  שעבר,  האחרון  הניתוח  לאחר 
מתלמידיו ששהה עמו שאינו נרדם בלילה למרות חו־
לשתו הנוראה, ולשאלתו על כך, ענה לו רבינו, שמכיון 
שאינו יכול להזיז את ידיו עקב הניתוח שעבר, מפחד 
הוא שבבוקר לא יוכל ליטול את ידיו כדבעי ולכך מת־

גבר שלא להירדם.
ייסו־ שסבל  בשעה  מנכדיו  אחד  אותו  כשביקר 
רים גדולים מחמת חליו, אמר לו רבינו 'הקב"ה רוצה 

לנקות אותי ע"י ייסורים לפני שאני עולה למעלה...'.
בצוואתו כתב: '...ענין ההספד שלא יאמרו שב־
הציבור  את  שמשנו  התעוררות...  דברי  אם  כי  חים 

בנאמנות מתוך ייסורים יותר משלושים שנה...'.
נגענו בקצה מטה הדבש, ועוד לא הגענו לכתוב 
סגולת  הנסתר,  בתורת  וזהירותו  גדלותו  על  בפירוט 
בהשי"ת,  העצום  בטחונו  למרחוק,  ראייתו  ברכותיו, 
הע־ ושקיעותו  לתלמידיו,  מסירותו  הנעלות,  מדותיו 

צומה בלימוד. ואי"ה עוד חזון  למועד.

בתורת הנסתר
 לצד גדלותו בתורה אף החל הגרי"א זצ"ל לע־
סוק בלימוד תורת הנסתר עד שהוכר כאחד מיחידי 
שיעו־ מוסר  זצ"להיה  הגרי"א  הנסתר,  בתורת  בדור 
רים שנים רבות רבים בתורת האר"י, הרמ"ק, הגר"א, 
נפש החיים, תניא, ספרי ר"צ מלובלין, ספרי אדמור"י 
היו  לשיעוריו  כאשר  ועוד,  אמת,  שפת  איז'ביצא, 
מגיעים גדולי תורה נודעים ומובהקים שהכירו בגד־
לותו ובאישיותו הגדולה, כדוגמת הגה"צ רבי שמשון 
המובהק  לתלמידו  עצמו  את  שהחשיב  זצ"ל  פינקוס 
בשנים  רבות  שכבר  לומר  בפומיה  מרגלא  היה  ואף 
שלא היה מקובל כה גדול כרבינו אשר הקיף את שי־
לעומק  לחדור  והצליח  הקבלה  בתורת  השונות  טות 

ההבנה בתורת הקבלה, וכן המקובל הגה"צ רבי סנדר 
היו  אשר  שליט"א  שפירא  משה  רבי  והגאון  ארלנגר 

מגיעים בתדירות לשתות מבאר תורתו.
דבר,  לשם  אצלו  היתה  המצוות  קיום  עבודת 
לפני כל מצוה כהדלקת נרות חנוכה, ליל הסדר וכו' 
היה  המצווה  קיום  טרם  קץ,  אין  הכנות  משקיע  היה 
שפ"א,  תניא,  כהאר"י,  בספה"ק  רבות  שעות  מעיין 
חסידות  ספרי  ועוד  משמואל,  שם  איז'ביצא,  ספרי 
המצווה  לקיום  ניגש  היה  אח"כ  ורק  רבים,  וקבלה 
כשפניו לוהטות להבים, בני המשפחה סיפרו כי בליל 
של  נהרות  היו  ההלל  לאמירת  מגיע  כשהיה  הסדר 
של  ושמחה  התרגשות  מרוב  ממנו  נשפכים  דמעות 

מצווה.
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חברי מפלגת הלייבור היהודית 
העבירו החלטת אי אמון בקורבין

בתגובה לאי-אמון, אמר דובר הלייבור כי המפלגה ומר קורבין ”מחויבים 
לתמיכה ולהגנה“ של הקהילה היהודית

מ‡: יר‡ל לבי‡
הלייבור  מפלגת  חברי 
הצעת  העבירו   (JLM) היהודית 
טי־ בגין  קורבין  בג‘רמי  אי-אמון 
במפ־ האנטישמיות  במשבר  פולו 

לגה.
”כמעט  התקבלה  ההצעה 
פה אחד“ במהלך הישיבה הכללית 
הם  כי  הוסיפו  החברים  השנתית. 
ההצעה,  על  נרגש“  ”דיון  ניהלו 
מצד  חזקים  נאומים  כלל  אשר 

חברות הפרלמנט.
קראה  ההצבעה,  לקראת 
המשפ־ היועצת  צ‘אקברטי,  שימי 
טית לממשלה, לחברי JLM שלא 

והיא  לאישי“  העניין  את  ”להפוך 
אחד  אדם  הוא  ש“קורבין  הוסיפה 

והוא לא יהיה מנהיג לנצח“.
אמר  לאי-אמון,  בתגובה 
דובר הלייבור כי המפלגה ומר קו־
ולהגנה“  לתמיכה  ”מחויבים  רבין 

של הקהילה היהודית.
”תלונות  הוסיף:  הדובר 
מאז  שהתקבלו  בדבר אנטישמיות 
אפריל 2018 מתייחסות לכ 0.1%- 
אחד  אנטישמי  אך  חברינו,  מכלל 
במפלגתנו הוא אחד יותר מדי. אנו 
האנטיש־ עם  להתמודד  נחושים 

מיות ולעקור אתה מהשורש“.
פיטר  אמר  הפגישה,  לפני 
 ,JLM מייסון, המזכיר הארצי של

הלייבור  חברי  כי  ניוז  לסקיי 
הצבעה  לארגן  שוקלים  היהודים 
לפרוש  האם  להחליט  מנת  על 

רשמית מהמפלגה.
שה־ לאחר  שעות  הגיע  זה 
הטוען  דו“ח  פירסם  טיימס  סנדיי 
לפענח  הצליח  לא  הלייבור  כי 
התלונות   863 מ-  ממחצית  יותר 
על אנטישמיות, בעוד רק ב- 28% 

מהמקרים נפתחו חקירות.
אמר:  הלייבור  מטעם  דובר 
מדויקים“,  אינם  האלה  ”הנתונים 
מיילים  מתוך  ”שורות  והוסיף: 
באופן  והודלפו  מהקשרם  הוצאו 
סלקטיבי על מנת לעוות את התו־

כן שלהם“.

ב˜ו רחמי מים מרובים 
עבור: 

ביה ב סעי„ה, ˆבי בן ל‡ה, 
̂ירל בלומה ה„סה ב פרה 

מרים, חנה ב ל‡ה, הרך הנול„ 
בן מוריה מימה

 "לרפו
בוך ‡ר חולי יר‡ל 
ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל'

צרפת: ניסה לרצוח בסכין את 
שכנתו: "רציתי להרוג יהודי"

השכנה ניצלה בנס לאחר שאחד השכנים חש לעזרתה

מ‡: יר‡ל לבי‡  
 ”רציתי להרוג יהודי“. זוהי 
לאחר  תושב  שמצא  ההצדקה 
ביום  בסכין  שכנתו  את  שתקף 
הצה־ אחר  בשעות  שעבר  שישי 
שכנתו  לבית  נכנס  הוא  ריים. 
היהודייה ודקר אותה שמונה פע־

מים באמצעות סכין.

לאחר  בנס  ניצלה  השכנה 
שאחד השכנים חש לעזרתה והכה 
את התוקף בראשו. האשה בת 58, 
בכבד  מפציעה  ומחלימה  נותחה 

ובכיס המרה.
הוא   ,18 בן  צעיר  התוקף 
אושפז בבית החולים האוניברסי־
טאי בגלל פציעה ביד. לדברי כמה 

המעשה  את  הצדיק  הוא  עדים, 
להרוג  רצה  כי ”הוא  באומרו  שלו 
יהודי“. אין לו רישום פלילי והוא 

עדיין לא הובא בפני שופט.
שוטרים  שני  תקף  גם  הוא 
החו־ מבית  להימלט  שניסה  בעת 
פסי־ הערכה  יעבור  הוא  לים. 

כיאטרית.
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שואלין ודורשין: שיעורי הכנה לחג הפסח לזכרו של פוסק הדור 
מרן בעל 'שבט הלוי' זיע"א

בשורה לשוחרי ההלכה: לרגל יומא דהילולא של פוסק הדור מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל יתקיימו שיעורים בהלכות פסח בבתי כנסת ברחבי הארץ # השיעורים יימסרו 
ע"י תלמידיו המובהקים של מרן

העם  יציין  הקרוב  הפסח  בחג 
היהודי בארץ ובתפוצות 4 שנים להסת־
לקותו של מרן פוסק הדור, הגאון הגדול 
שו"ת  בעל  זיע"א.  וואזנר  שמואל  רבי 
 – ההוראה  מורשת  מפעל  הלוי".   "שבט 
שבט הלוי, יוזם סדרה של שיעורים בכל 
הק־ הארץ שיימסרו ביום ראשון   רחבי 

רוב ע"י תלמידיו המובהקים.
הנו־ בהלכות  ייעסקו  השיעורים 

של  ופסיקותיו  שיטתו  לפי  לפסח  געות 
יימסרו  השיעורים  וואזנר,  הרב  מרן 
במקומות  הקרוב,  ראשון  ביום  כאמור 

הבאים: בבני ברק – ביהמ"ד באבוב, שי־
עור מפי הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן 
מאיר.  זכרון  ודומ"צ  ברק  בני  מערב  רב 
שיעור  הלוי,  שבט  ביהמ"ד   – בירושלים 
מפי הגאון רבי יוסף בנימין וואזנר ראש 
ישיבת חכמי לובלין ודומ"צ זכרון מאיר.  
שיעור  חסידים,  קהל  ביהמ"ד   – באלעד 
מפי הגאון רבי מרדכי גלבר רב דחסידי 
מאיר.  זכרון  ודומ"צ  ברק  בני  מונקאטש 
שי־ ירוסלב,  ביהמ"ד   – עילית  במודיעין 
רב  דייטש  מתתיהו  רבי  הגאון  מפי  עור 
נשכיז,  ביהמ"ד   – באשדוד  שלמה.  רמת 

הכהן  אברהם  רבי  הגאון  מפי  שיעור 
מרבני שיכון ה' בבני ברק. בבית שמש – 
ביהמ"ד ברגסאז, שיעור מפי הגאון רבי 
יצחק אייזיק ברוך קליימן רב שכונת קנה 
בושם. בביתר עילית – ביהמ"ד סטריקוב, 
בלומינג  משה  רבי  הגאון  מפי  שיעור 

רו"כ בירושלים. 
ארגון מורשת ההוראה - שבט הלוי 
אומרים שהפצת תורתו הגדולה של מרן 
קודש  מטרת  היא  זצוק"ל  וואזנר  הרב 
עבורנו בכל השנה, ובפרט בכל מה שק־

שור להלכות הפסח. 

כולו  כל  מסור  היה  זצוק"ל  "מרן 
הצי־ כל  אצל  בהלכה  הבקיאות  לחיזוק 
התעס־ הקדיש  שהוא  לכולם  ידוע  בור 
החמורות  בהלכות  רבה  ומחשבה  קות 
מארגנים  שאנחנו  השיעורים  פסח.  של 
ואין  שיטתו  לפי  הללו  בעניינים  יעסקו 
עצומה  תועלת  בהם  שתהיה  ספק  לנו 
לנשמתו  רוח  נחת  וגם  הציבור  לכלל 

הטהורה של מרן".
הלוי   שבט   – מורשת  מפעל  
מציינים כי ההתעניינות והביקוש  בקרב 
לשיעורים  באשר  ההלכה  שוחרי  ציבור 

עצום  צימאון  "יש  מאוד.  גבוהים  הללו 
וב־ פסח,  לפני  הלכה  לשיעורי  בציבור 
פרט לפי תורתו ושיטתו של מרן השבט 

הלוי זיע"א".
ההוראה  מורשת  במפעל   גורמים 
בימים  כי  עוד  מספרים  הלוי   שבט   –
שיעו־ תבנית  בניית  על  עמלים  הם  אלו 
בחו־ השנה.  מועדי  לכל  מותאמת  רים 
שיעורי  בס"ד  נארגן  הקרובים  דשים 
הלכה קבועים בענייני דיומא ובנושאים 

כללים".

סיכום כרטיסי אשראי ביום הבחירות: הישראלים 'גיהצו' כ-850 
מיליון ש'

בהשוואה לבחירות לכנסת ה-20, לפני 4 שנים, קיימת עלייה של 26% בהיקף ההוצאות באשראי וזינוק של 40% בכמות העסקאות

מ‡: יר‡ל לבי‡
עולה  שב״א  מנתוני  הבחירות:  ביום  אשראי  בכרטיסי  הפעילות 
כ-37%  ש"ח;  מיליון  כ-850  של  כולל  בסכום  גיהצו  הישראלים  כי 
נרשמו  במהלכן  ל-15:00  בין 11:00  העומס  בשעות  נרשמו  מההוצאות 

כ-6,000 עסקאות בדקה.
מנתוני חברת שב״א (שירותי בנק אוטומטיים), מפעילת מערכות 

התשלומים הלאומיות בכרטיסי אשראי, עולה כי יום השבתון בבחירות 
לכנסת ה-21 נוצל על ידי הישראלים לשופינג והפעילות בכרטיסי אש־

ראי היתה גבוהה בכ-20% מיום חול רגיל.
במערכות חברת שב"א נרשמו 4.34 מיליון עסקאות בהיקף כולל 
של 846.82 מיליון ש"ח. בשעות העומס, בין 11:00 ל-15:00, נרשמו 1.46 
מיליון עסקאות בסכום כולל של 309.35 מיליון ש"ח. נתוני יום השבתון 

היו גבוהים במעט מיון הבחירות המקומיות האחרונות ב-30 באוקטובר.
בהשוואה לבחירות לכנסת ה-20, לפני 4 שנים, קיימת עלייה של 

26% בהיקף ההוצאות באשראי וזינוק של 40% בכמות העסקאות.
טכ־ צוותים  עם  מיוחדת  בצורה  נערכה  החברה  כי  נמסר  משב״א 
ניים מתוגברים על מנת לתפעל את מערכות התשלומים ביום הבחירות 

המהווה יום עמוס ברכישות בכרטיסי אשראי.

ביתר עילית: בת שנתיים 
נפגעה בפניה ממסיר שומנים

הפעוטה נפגעה קל ופונתה לבית החולים

מ‡: יר‡ל לבי‡
פעוטה כבת שנתיים נפגעה 
קל בפניה ממסיר שומנים בביתה 

בביתר עילית. 
חובש  שוסהיים  אריאל 
סיוע  לה  שהעניק  הצלה  באיחוד 
"עקב  סיפר:  ראשוני  רפואי 
אופי האירוע ובייעוץ עם המרכז 
שבבית  בהרעלות  למידע  הארצי 
לפנותה  הוחלט  רמב"ם  החולים 
איחוד  של  נמרץ  טיפול  בניידת 

הצלה למיון ילדים בבית החולים 
בליווי  בירושלים  כרם  עין  הדסה 

רופא מתנדב באיחוד הצלה".

ליין  און  דובר  טובול  נחמן 
"בימים  מסר:  הצלה  איחוד  של 
הפסח  חג  לקראת  האחרונים 
אירעו מספר רב של מקרי כוויות 
הנקיונות  כדי  תוך  ניקוי  מחומרי 
חשוב  פסח.  לקראת  וההכנות 
הבטיחות  בכללי  לנקוט  ומומלץ 
לחג  הנקיונות  בעת  והזהירות 
של  ידם  מהישג  ולמנוע  הפסח 
או  ניקוי  חומרי  ופעוטות  ילדים 

חפצים חדים".

הטריד בעשרות פעמים את 
מוקדי החירום של המשטרה 

ושירותי ההצלה
משטרת ישראל עצרה חשוד שהטריד בעשרות מקרים את מוקדי החירום של 

המשטרה ושירותי ההצלה

מ‡: יר‡ל לבי‡
את־ עצרה  ישראל  משטרת 
שה־ בחשד  בן 39  לוד  תושב  מול 
מוקדי  את  מקרים  בעשרות  טריד 
בקריאות  וכב"ה  מד"א  המשטרה, 
שווא לאירועים שונים באזור המ־

רכז ותל אביב.

נפ־ אלו  אירועים  בעקבות 
שהובילה  חקירה  לאחרונה  תחה 
הח־ של  ומיקומו  לזהותו  אתמול 
של  לביתו  שהגיעו  שוטרים  שוד. 
החשוד נאלצו לפרוץ לביתו לאחר 
שהוא סירב לפתוח את דלת ביתו 

ואף ניסה להתנגד למעצרו.

שנערך  חיפוש  במהלך 
הקושרים  ממצאים  נתפסו  בביתו 

אותו לעבירות המיוחסות לו.
אתמול  הובא  החשוד 
השלום  בבימ"ש  בעניינו  לדיון 
מעצרו  הוארך  בסיומו  בראשל"צ, 
בחמישה ימים. החקירה נמשכת.

http://bit.ly/2JSYz6A-trei-zuzei
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שואלין ודורשין: שיעורי הכנה לחג הפסח לזכרו של פוסק הדור 
מרן בעל 'שבט הלוי' זיע"א

בשורה לשוחרי ההלכה: לרגל יומא דהילולא של פוסק הדור מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל יתקיימו שיעורים בהלכות פסח בבתי כנסת ברחבי הארץ # השיעורים יימסרו 
ע"י תלמידיו המובהקים של מרן

העם  יציין  הקרוב  הפסח  בחג 
היהודי בארץ ובתפוצות 4 שנים להסת־
לקותו של מרן פוסק הדור, הגאון הגדול 
שו"ת  בעל  זיע"א.  וואזנר  שמואל  רבי 
 – ההוראה  מורשת  מפעל  הלוי".   "שבט 
שבט הלוי, יוזם סדרה של שיעורים בכל 
הק־ הארץ שיימסרו ביום ראשון   רחבי 

רוב ע"י תלמידיו המובהקים.
הנו־ בהלכות  ייעסקו  השיעורים 

של  ופסיקותיו  שיטתו  לפי  לפסח  געות 
יימסרו  השיעורים  וואזנר,  הרב  מרן 
במקומות  הקרוב,  ראשון  ביום  כאמור 

הבאים: בבני ברק – ביהמ"ד באבוב, שי־
עור מפי הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן 
מאיר.  זכרון  ודומ"צ  ברק  בני  מערב  רב 
שיעור  הלוי,  שבט  ביהמ"ד   – בירושלים 
מפי הגאון רבי יוסף בנימין וואזנר ראש 
ישיבת חכמי לובלין ודומ"צ זכרון מאיר.  
שיעור  חסידים,  קהל  ביהמ"ד   – באלעד 
מפי הגאון רבי מרדכי גלבר רב דחסידי 
מאיר.  זכרון  ודומ"צ  ברק  בני  מונקאטש 
שי־ ירוסלב,  ביהמ"ד   – עילית  במודיעין 
רב  דייטש  מתתיהו  רבי  הגאון  מפי  עור 
נשכיז,  ביהמ"ד   – באשדוד  שלמה.  רמת 

הכהן  אברהם  רבי  הגאון  מפי  שיעור 
מרבני שיכון ה' בבני ברק. בבית שמש – 
ביהמ"ד ברגסאז, שיעור מפי הגאון רבי 
יצחק אייזיק ברוך קליימן רב שכונת קנה 
בושם. בביתר עילית – ביהמ"ד סטריקוב, 
בלומינג  משה  רבי  הגאון  מפי  שיעור 

רו"כ בירושלים. 
ארגון מורשת ההוראה - שבט הלוי 
אומרים שהפצת תורתו הגדולה של מרן 
קודש  מטרת  היא  זצוק"ל  וואזנר  הרב 
עבורנו בכל השנה, ובפרט בכל מה שק־

שור להלכות הפסח. 

כולו  כל  מסור  היה  זצוק"ל  "מרן 
הצי־ כל  אצל  בהלכה  הבקיאות  לחיזוק 
התעס־ הקדיש  שהוא  לכולם  ידוע  בור 
החמורות  בהלכות  רבה  ומחשבה  קות 
מארגנים  שאנחנו  השיעורים  פסח.  של 
ואין  שיטתו  לפי  הללו  בעניינים  יעסקו 
עצומה  תועלת  בהם  שתהיה  ספק  לנו 
לנשמתו  רוח  נחת  וגם  הציבור  לכלל 

הטהורה של מרן".
הלוי   שבט   – מורשת  מפעל  
מציינים כי ההתעניינות והביקוש  בקרב 
לשיעורים  באשר  ההלכה  שוחרי  ציבור 

עצום  צימאון  "יש  מאוד.  גבוהים  הללו 
וב־ פסח,  לפני  הלכה  לשיעורי  בציבור 
פרט לפי תורתו ושיטתו של מרן השבט 

הלוי זיע"א".
ההוראה  מורשת  במפעל   גורמים 
בימים  כי  עוד  מספרים  הלוי   שבט   –
שיעו־ תבנית  בניית  על  עמלים  הם  אלו 
בחו־ השנה.  מועדי  לכל  מותאמת  רים 
שיעורי  בס"ד  נארגן  הקרובים  דשים 
הלכה קבועים בענייני דיומא ובנושאים 

כללים".

סיכום כרטיסי אשראי ביום הבחירות: הישראלים 'גיהצו' כ-850 
מיליון ש'

בהשוואה לבחירות לכנסת ה-20, לפני 4 שנים, קיימת עלייה של 26% בהיקף ההוצאות באשראי וזינוק של 40% בכמות העסקאות

מ‡: יר‡ל לבי‡
עולה  שב״א  מנתוני  הבחירות:  ביום  אשראי  בכרטיסי  הפעילות 
כ-37%  ש"ח;  מיליון  כ-850  של  כולל  בסכום  גיהצו  הישראלים  כי 
נרשמו  במהלכן  ל-15:00  בין 11:00  העומס  בשעות  נרשמו  מההוצאות 

כ-6,000 עסקאות בדקה.
מנתוני חברת שב״א (שירותי בנק אוטומטיים), מפעילת מערכות 

התשלומים הלאומיות בכרטיסי אשראי, עולה כי יום השבתון בבחירות 
לכנסת ה-21 נוצל על ידי הישראלים לשופינג והפעילות בכרטיסי אש־

ראי היתה גבוהה בכ-20% מיום חול רגיל.
במערכות חברת שב"א נרשמו 4.34 מיליון עסקאות בהיקף כולל 
של 846.82 מיליון ש"ח. בשעות העומס, בין 11:00 ל-15:00, נרשמו 1.46 
מיליון עסקאות בסכום כולל של 309.35 מיליון ש"ח. נתוני יום השבתון 

היו גבוהים במעט מיון הבחירות המקומיות האחרונות ב-30 באוקטובר.
בהשוואה לבחירות לכנסת ה-20, לפני 4 שנים, קיימת עלייה של 

26% בהיקף ההוצאות באשראי וזינוק של 40% בכמות העסקאות.
טכ־ צוותים  עם  מיוחדת  בצורה  נערכה  החברה  כי  נמסר  משב״א 
ניים מתוגברים על מנת לתפעל את מערכות התשלומים ביום הבחירות 

המהווה יום עמוס ברכישות בכרטיסי אשראי.

ביתר עילית: בת שנתיים 
נפגעה בפניה ממסיר שומנים

הפעוטה נפגעה קל ופונתה לבית החולים

מ‡: יר‡ל לבי‡
פעוטה כבת שנתיים נפגעה 
קל בפניה ממסיר שומנים בביתה 

בביתר עילית. 
חובש  שוסהיים  אריאל 
סיוע  לה  שהעניק  הצלה  באיחוד 
"עקב  סיפר:  ראשוני  רפואי 
אופי האירוע ובייעוץ עם המרכז 
שבבית  בהרעלות  למידע  הארצי 
לפנותה  הוחלט  רמב"ם  החולים 
איחוד  של  נמרץ  טיפול  בניידת 

הצלה למיון ילדים בבית החולים 
בליווי  בירושלים  כרם  עין  הדסה 

רופא מתנדב באיחוד הצלה".

ליין  און  דובר  טובול  נחמן 
"בימים  מסר:  הצלה  איחוד  של 
הפסח  חג  לקראת  האחרונים 
אירעו מספר רב של מקרי כוויות 
הנקיונות  כדי  תוך  ניקוי  מחומרי 
חשוב  פסח.  לקראת  וההכנות 
הבטיחות  בכללי  לנקוט  ומומלץ 
לחג  הנקיונות  בעת  והזהירות 
של  ידם  מהישג  ולמנוע  הפסח 
או  ניקוי  חומרי  ופעוטות  ילדים 

חפצים חדים".

הטריד בעשרות פעמים את 
מוקדי החירום של המשטרה 

ושירותי ההצלה
משטרת ישראל עצרה חשוד שהטריד בעשרות מקרים את מוקדי החירום של 

המשטרה ושירותי ההצלה

מ‡: יר‡ל לבי‡
את־ עצרה  ישראל  משטרת 
שה־ בחשד  בן 39  לוד  תושב  מול 
מוקדי  את  מקרים  בעשרות  טריד 
בקריאות  וכב"ה  מד"א  המשטרה, 
שווא לאירועים שונים באזור המ־

רכז ותל אביב.

נפ־ אלו  אירועים  בעקבות 
שהובילה  חקירה  לאחרונה  תחה 
הח־ של  ומיקומו  לזהותו  אתמול 
של  לביתו  שהגיעו  שוטרים  שוד. 
החשוד נאלצו לפרוץ לביתו לאחר 
שהוא סירב לפתוח את דלת ביתו 

ואף ניסה להתנגד למעצרו.

שנערך  חיפוש  במהלך 
הקושרים  ממצאים  נתפסו  בביתו 

אותו לעבירות המיוחסות לו.
אתמול  הובא  החשוד 
השלום  בבימ"ש  בעניינו  לדיון 
מעצרו  הוארך  בסיומו  בראשל"צ, 
בחמישה ימים. החקירה נמשכת.
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בלעדי בביגליס: טויוטה פרואייס בדיוק בשביל המשפחה שלך לחג
השנה  ובמהלך  בחופשה  הפסח,  בחג 
ומ־ מרווח  איכותי,  רכב  מחפש  אתה  כולה 
מפ־ ובאיכות  בנוחות  המשפחה,  לכל  תאים 
נקים. תכיר את טויוטה פרואייס 9 מקומות 
המשפחתית המפתיעה של טויטה. זהו דגם 
הליסינג  חברת  לביגליס,  ובלעדי  ייחודי 
כעת  והמזמינים  החרדי,  במגזר  המובילה 
יכולים לקבלו באופן מיידי – לפסח או לחו־

פשת בין הזמנים.
פרואייס מציעה פתרונות חכמים לכל 
מאפשר  וגמיש  יעיל  פנימי  מרחב  עם  מצב, 
בהתאם  הפנים  שטח  של  אופטימלי  ניצול 
לצרכיך, עבור מטען או עבור נוסעים. לעבוד 
נסתרים  אחסון  תאי  עם  ובנוחות  בחוכמה 
בסביבת הנהג ומתחת למושב הקדמי - לני־
תו־ הפרואייס  מיטבית.  בצורה  המרחב  צול 
כנן להיות בדיוק הואן המשפחתי שחיפשת. 
היכנסו עכשיו לביגליס ותתחדשו עוד לפני 

החג!
טויוטה פרואייס נמכרת באופן בלעדי 

בביגליס וזכתה להצלחה יוצאת דופן במגזר 
החרדי. בהזמנת הרכב אצל היבואן יש לשם 
הרכב  לקבלת  ולהמתין  מלא  מחיר  מראש 
שם  בביגליס,  אך  חודשים,  כארבעה  בתוך 
פרואייס  טויוטה  של  מעלותיו  את  מכירים 
כך  רכבים,  של  גדולה  כמות  מראש  הזמינו 
ביותר  הטוב  המחיר  את  תמצאו  שבביגליס 
זמין  ומלאי  פרואייס  לטויוטה  בישראל 

באופן מיידי.
הרכבים  מגוון  את  תמצאו  בביגליס 

מו־ בהתאמה  בישראל,  ביותר  הגדול  הזמין 
או  פרטית  שטח,  או  כביש  עבורכם:  שלמת 
בנזין  מנוע  בעלת  או  היברידית  משפחתית, 
בשבי־ יעשו  בביגליס  צריכים.  שאתם  כפי 
לך הכל, כדי שתיהנה מנסיעה נוחה ורגועה 
כבר  מהיום  שקט.  ראש  עם  חדש  ומרכב 
להמתין,  להתרוצץ,  לבוא,  ללכת,  צריך  לא 
את  למכור  טפסים,  להחתים  מימון,  למצוא 
הרכב הישן בעסקת טרייד-אין טובה, לחפש 
את הביטוח הזול ביותר וללכת לסניף הדואר 
כדי להעביר בעלות. בביגליס תקבלו את כל 
אטרק־ חודשי  מתשלום  תיהנו  השירותים, 
טיבי במיוחד ללא צורך במקדמה כלל ותצאו 
עם רכב חדש ובטיוח בתנאים אטרקטיביים 

בתוך זמן קצר ומבלי שתקום מהכסא! 
הטוב  את  וקבלו  לביגליס  היכנסו  אז 
בי־ שלנו!  הניסיון  בזכות   – בשבילך  ביותר 
כהנמן  ברחוב   – אלבר  משנה  סוכנות   – גליס 
ירושלים  ירמיהו 39  וברחוב  ברק  בבני   106

או בטלפון 1-700-550-650.

ביוזמת הרבנות הראשית

כנס היערכות לכשרות הפסח 
למעלה מ- 150 משתתפים מבכירי מערך הכשרות הממלכתית השתתפו בכנס היערכות לכשרות הפסח 

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרבנות  ערכה  (ד')  שעבר  בשבוע 
הרבנות  מנכ"ל  ביוזמת  לישראל  הראשית 
עיון  יום  דגן,  משה  הרב  לישראל  הראשית 
במר־ הפסח  חג  לכשרות  להיערכות  ארצי 
לציון,  בראשון  "מעגלים"  תורני  קהילתי  כז 
ערים  רבני   150 מ-  למעלה  השתתפו  בו 
במוע־ כשרות  מחלקות  מנהלי  ויישובים, 
צות הדתיות וראשי מועצות דתיות . בסיום 
חג  לקראת  נהלים  חוברות  חולקו  הכנס 
הפסח, שהופקו על ידי אגף הכשרות הארצי 

במיוחד לקראת כינוס זה.
מועצת  ונשיא  לישראל  הראשי  הרב 
יצחק  הרב  לציון  הראשון  הראשית  הרבנות 
ולמנהלי  לנוכחים  ברכה  בדברי  נאם  יוסף 
תחושת  מתוך  שפועלים  הכשרות  ומפקחי 
ישראל  עם  למען  רבה  ובמסירות  שליחות 
הם  הכשרות  מחלקות  ומנהלי  "המפקחים 
ושל  הראשית  הרבנות  של  אריכתא'  ה'ידא 
ההלכה  את  המבצעים  אתם  ישראל,  רבני 
למעשה ושלוחי דרבנן ולכן כגודל החשיבות 
כך גודל האחריות המוטלת על כתפיכם, שכן 

אתם עומדים בסוף השרשרת ועליכם יסמכו 
כל בית ישראל לאכול דבר הטהור והכשר."

יוסף  הגר"י  הראש"ל  התייחס  בדבריו 
ע"י  והופצה  שחולקה  ההיערכות  לחוברת 
שמטרתה  הראשית  ברבנות  הכשרות  אגף 
מפקחי  ואת  המחלקות  מנהלי  את  להנחות 
פנה  בדבריו  הפסח,  חג  לקראת  הכשרות 
בר־ הכשרות  מחלקות  רבני  אל  הראש"ל 
ולא  יחמירו  שלא  בבקשה  הראשית  בנות 
"תעשו  שהיא  כמות  להלכה  מעבר  יקלו 
ולא  קולות  לא  תחפשו  אל  ההלכה  כדבר 
חומרות" ושיבח את עבודת מערך הכשרות 
הממלכתית על עבודתם המסורה במשך כל 

השנה.
בסיום דבריו התייחס הראש"ל לשינוי 
הממלכתית  הכשרות  ברמת  שחל  המבורך 
את  לחזק  הוא  שלכם  "התפקיד  כי  ואמר 
של  הכשרות  ואת  הראשית  הרבנות  מעמד 
המש־ על  לעמוד  שלכם  התפקיד  הרבנות, 
הקודש  עבודת  את  יעשו  שהמשגיחים  מר 
שלהם כמו שצריך וירימו את קרנה של הר־

בנות הראשית לישראל".

הרה"ג משה בוחבוט, רב העיר טבריה 
לפסח  הכשרותי  המענה  בעניין  דברים  נשא 
בו־ הרב  התייחס  בדבריו  תיירותית.  בעיר 
חבוט לנושא של  הדרכת משגיחי הכשרות 
בעלי  הנחיית  המלון,  בבתי  חמץ  בבדיקת 
הנשאר  בחמץ  יכשלו  שלא  המלון  ומנהלי 
מחדרי  החמץ  איסוף  בפסח,  המלון  ברשות 
אורחים  ע"י  שהושארו  הפסח  בימי  המלון 
על  וכן  הפסח  כשרות  על  מקפידים  שאינם 
המקומית  הרבנות  מטעם  משגיח  המצאות 
נוטל  מוכר  כשרות  גוף  אם  גם  הפסח  בימי 
בשנים  שאירעו  תקלות  עקב  האחריות,  את 

קודמות.

ב"ב: חותמת כשרות 
מאוחדת של הרב 
לנדא והרב רוזנבלט

לראשונה – כשרות מאוחדת: רבני העיר החדשים של 
בני ברק בסיורי פיקוח משותפים לקראת חג הפסח

 מ‡: יר‡ל 
לבי‡   

חותמת הכשרות 
המשותפת של מערכת 
המיתולוגית  הכשרות 
עם  לנדא  הרב  של 
הרבנים  שני  שמות 
הגרחי"א  החדשים 
רוזנ־ והגרש"צ  לנדא 
בלט – כשבמרכז השם 
"לנדא" מותג הכשרות 
לצי־ נחשפת  הנודע 

בור.
הכש־ מותג 
לנדא"  "הרב  של  רות 
ומו־ כעוצמתי  מזוהה 
מיוחד,  באופן  ערך 
באותה  ממשיך 
אותם  ועם  מתכונת 
וההידורים  הכללים 
לנדא  הגרמי"ל  שקבע 
הנו־ בתקיפותו  זצ"ל 
שכעת  אלא  דעת, 
משו־ החותם  בתוך 
דרכו  ממשיך  בנו  לב 
יצחק  חיים  רבי  הגאון 
עם  יחד  לנדא,  אייזיק 
הגאון  לרבנות  שותפו 
רוזנ־ צבי  שבח  רבי 
של  אמונו  איש  בלט 
הגר"ח  התורה  שר 
ותלמידו  קנייבסקי 
הגאב"ד  של  בהלכה 

הגר"נ קרליץ.
החדש  החותם 
הקו־ בזיהויו  שנשאר 
השי־ את  נושא  דם, 
בצירוף  המיוחד  לוב 
ההיסטוריות  המילים 
"רבני העיר בני ברק", 
לכשרות  שמוסיף  מה 
וניחוח  קדומים  הוד 
של  מובהק  הלכתי 
המ־ ומסורתה  העיר 

פוארת.
החדש  החותם 
מהיום,  החל  יתנוסס 
נרחבים  בחלקים 
הכשרות  ממערכי 
כשבהדרגה  לפסח, 
תקו־ תוך  יחליף 
הלוגו  את  קצרה  פה 
המעוד־ לזה  הקודם 
תופיע  החותמת  כן. 
בכל  מלאה  באחדות 
בעיתונים  הפרסומות 
לת־ בגאון  ותתנוסס 

פארת.
כדי  בתוך 
המירבית  ההיערכות 
בימים  הפסח,  לחג 
ישי־ נערכו  כבר  אלו 
תכופות,  עבודה  בות 
וסיורים משותפים של 
שליט"א  העיר  רבני 
מטבחים  במפעלים, 
הם  כאשר  ובחנויות. 
את  בעין  עין  רואים 
ופועלים  הדברים 
מופלאה  באחדות 

ומיוחדת.
עיקרי  מאפיין 
וייחודי במהלך החדש, 
שהקנאות  בכך  הוא 
על  נשמרת  התקיפה 
רבה  הוראות  כל  פי 
הגרמי"ל  העיר  של 
הת־ בכל  זצ"ל  לנדא 
בנו  באמצעות  חומים 
שהוסמך על ידו ועמד 
מערך  בניהול  לצידו 
בשנים  כולו  הכשרות 

עם  יחד  האחרונות, 
של  ושותפות  הסכמה 
איש"  ה"חזון  שיטת 
הליטאית.  וההנהגה 
קונצנזוס  שמייצר  מה 
הקצה,  אל  הקצה  מן 
לה־ זוכה  שאף  צעד 
של  שיא  תעניינות 
שונות  וחברות  גופים 
עוצמת  את  המפנימים 
והאיחוד  השותפות 
היהדות  חלקי  כל  בין 
שללא  מה  החרדית 
מפת  על  ישפיע  ספק 

הצריכה באופן גורף.
צריך  מהיום 
לכשרות  להתרגל 
המהודרת תחת הנהגה 
משותפת של שני רבני 
הגאון  ברק  בני  העיר 
רבי יצחק אייזיק לנדא 
רבי  והגאון  אביו  מ"מ 
שבח רוזנבלט שיופיעו 
היס־ באחדות  כאחד 
מעגל  שסגרה  טורית 

באופן נדיר.
רבני  כך,  בתוך 
הרב  החדשים  העיר 
חיים-יצחק-אייזיק 
שבח-צבי  והרב  לנדא 
לסיור  יצאו  רוזנבלט, 
ורא־ משותף  כשרותי 
שון לקראת חג הפסח.

גם  נערך  הסיור 
מקרוב  לבחון  בכדי 
את  מדוקדקת  ובצורה 
הכשרות  נהלי  יישום 
ביותר  המחמירים 
המו־ לסממן  שהפכו 
בהק של "כשרות הרב 
בש־ שקיבלה  לנדא" 
בוע שעבר תוספת כח 
וקונצנזוס  משמעותית 

רבני מקיר לקיר.

טרגדיה בכפר חב"ד: 

תינוק בן 5 חודשים 
נפטר בפתאומיות

סיבת המוות: מוות בעריסה

מ‡: יר‡ל לבי‡
בכפר  טרגדיה 
שלום־ התינוק  חב"ד: 
חוד־ בן 5  רוזן  דובער 
אתמול  שאותר  שים, 
ללא  המטפלת  בבית 
בבית  נפטר  הכרה, 
מא־ לאחר  הרפואה, 
שנמשכו  החייאה  מצי 

כמעט יממה.

הש־ המטפלת 
לי־ הפעוט  את  כיבה 
מה  זמן  וכעבור  שון 
נושם  אינו  כי  הבחינה 
את  להזעיק  ומיהרה 

כוחות ההצלה.
טיפול  לאחר 
הפעוט  פונה  ראשוני 
לבית  קריטי  במצב 
כדי  תוך   - החולים 

אך  החייאה,  פעולות 
נש־ את  השיב  הבוקר 
למגינת  לבוראה  מתו 
ומ־ המשפחה  בני  לב 

כריה הרבים.
בנו  הוא  התינוק 
של יבדלחט"א ר' אבי 
המשרד  דובר  רוזן, 

לשירותי דת. 

"הרב אטינגר הי"ד הציל את חיי"
אשה שנצלה מפיגוע הירי בצומת אריאל בחודש שעבר, שחזרה את רגעי האימה והחרדה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הנורא  הירי  מפיגוע  שניצלה  אשה 
שארע באריאל שחזרה את גודל הנס בשיחה 

עם תלמידי ישיבת ההסדר בשעלבים.
מהבית,  יצאתי  בבוקר  ראשון  "ביום 
שומעת  אני  פתאום  הצומת.  לכיוון  הלכתי 
ללא  ממש  יריות,  של  מטר  שלי  ימין  מצד 
הפסקה. עוד לא ממש מבינה מה קורה, אני 
כרגע לכיוון הצומת ומשהו כמו שני מטרים 
לפני הכיכר, התפרץ המחבל תוך כדי הנהיגה 
לכל  לירות  ומתחיל  הכיכר  על  עומד  שלי, 

הכיוונים".
המ־ מול  שהיה  הראשון  ברכב  "נהגתי 
חבל, כשבעצם הפכתי לאחת המטרות שלו. 

אני מבינה שאני בתוך פיגוע – יצרתי איזשהו 
פקק תנועה וכל מי שמאחוריי גם אין לו לאן 

להתקדם".
"אני ממשיכה לשמוע יריות ותוך כמה 
שניות פתאום הגיח רכב שבדיעבד אני יוד־
הי"ד,  אטינגר  הרב  של  הרכב  היה  שזה  עת 

ומתנהל איזשהו מאבק יריות ביניהם".
הנ־ מנתיב  רכבו  עם  חזר  אטינגר  הרב 
סיעה הנגדי כדי לנסות ולנטרל את המחבל 
הגיע  "הוא  שלו,  האישי  האקדח  באמצעות 
מהכיוון הנגדי. הוא היה יכול להמשיך רגיל 
נגד  מגיע  הוא  ובעצם  שלו  המפגש  לכיוון 

כיוון התנועה".
ורוצה  להתחמק  מבקש  היה  אדם  "כל 
החליט  אטינגר  הרב  אולם  ממנה,  להימלט 

את  אליו  משך  למעשה  הוא  חיים.  להציל 
האש וניסה ממש להציל וירה כמה יריות".

"אני לא רואה בדיוק מה קורה ביניהם, 
כמה  ירה  שהמחבל  שראיתי  זוכרת  רק  אני 
המח־ שזה  ואחרי  לרב,  קרוב  מאוד  פעמים 
לכיוון  ורץ  אלי  התקרב  להימלט…  ניסה  בל 
צעדים  שני  חיי.  על  פחדתי  ממש  אני  שלי. 
לפני שהוא הגיע הוא נמלך בדעתו, לקח רכב 
נטוש שהיה צמוד אלי, נכנס בתוכו וממשיך, 

לוקח חמצן וממשיך".
פי־ מנע  בדמעות: "הרב  אמרה  לסיום 
שלי  החיים  את  הציל  הוא  נפגעים.  רב  גוע 
רכבים.  עשרות  זה  שלי,  החיים  רק  לא  וזה 
הרב  אלמלא  קורה  היה  מה  יודעת  לא  אני 
היה מגיע ואיך הדברים יכלו להיות אחרים".
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כמו בכל שנה, אורחי המלון ייהנו משמחת חג 
אמיתית המשלבת אווירה ביתית עם תוכניה 
עשירה וארוחות גורמה בכשרות מהודרת

במלון כינר שעל שפת הכנרת הושלמה ההיערכות לקראת חג הפסח הבעל"ט. כמו בכל שנה, גם בשנה 
זו יהנו אורחי המלון מתפריט עשיר למהדרין וממגוון תכניות לכל הגילאים.

השהות  את  השנה  לייחד  שצפוי  מה 
לכל  האטרקציות  אלו  החג  במהלך  במלון 
המלון  אורחי  יוכלו  מהן  באזור,  המשפחה 

להנות במהלך חול המועד.
לנחלים  ביציאה  היתר,  בין  מדובר, 
באזור, רפטינג בירדן ועוד. השנה, מסבירים 
לאורחים  לתת  מיוחד  מאמץ  נעשה  במלון, 
להנות מהטבע שנמצא בשיא לבלובו לאחר 
גשמים  ירדו  במהלכו  במיוחד,  מבורך  חורף 

בכמויות כמעט חסרות תקדים.
מהקרבה  המלון  אורחי  יהנו  בנוסף 
בימים  גם  לטפס  שממשיכה  הכנרת,  לחוף 

אלו תודות לזרימה האדירה מהנחלים.
בין כתלי המלון ייהנו האורחים ממגוון 
עצום של פעילויות ותכניות לכל המשפחה, 
עם דגש על הפעלות והופעות מיוחדות לי־

לדים.
’הכנרת‘  שפת  שעל  כינר  מלון  כידוע, 
היעדים  בצמרת  ארוכות  שנים  מזה  ניצב 
בארץ.  החרדים  הנופשים  של  הנחשקים 
המ־ התפרסם  האטרקטיבי,  למיקום  בנוסף 
לון המפואר בזכות סטנדרט האירוח הגבוה, 

שלו  המהודרת  והכשרות  העשיר  התפריט 
האידיאלית  לאלטרנטיבה  אותו  שהפכו   –
חופשה  לשלב  שמעוניינים  נופשים  עבור 
ההלכה  כללי  כל  על  הקפדה  עם  מושלמת 

ואורח החיים החרדי.

במסגרת מבצע ביעור חמץ:

בני ברק: הוגדל 
תקציב הניקיון 
לקראת חג הפסח

בד בבד, מושם דגש שלא לפגוע באיכות החיים של 
תושבי העיר בדרך של ביצוע העבודות 

מ‡: יר‡ל לבי‡
לני־ ענק  מיזם 
ברק  בני  העיר  קיון 
הפסח,  חג  לקראת 
הכותרת  תחת 
לשינוי"  "מחוייבים 
בימים  לפועל  יצא 
הגד־ עם  האחרונים 
למטרה  התקציב  לת 
משמעותי  באופן  זו, 
להנ־ בהתאם  ביותר, 
רו־ אברהם  הרב  חיית 
העיר,  ראש  בינשטיין, 
הכפלת  כולל  והוא 
פינוי  מערך  משמרות 
צוות  בליווי  הפסולת, 
מקצועי מיוחד שגוייס 
למטרה זו, כשבד בבד, 
לפ־ שלא  דגש  מושם 
החיים  באיכות  גוע 
של תושבי העיר בדרך 
העבודות  ביצוע  של 
ויעיל  ממוקד  בתכנון 
בלא הפרעה למנוחתם 
התוש־ של  ולשלוותם 

בים.
מבצע  במסגרת 
מתקיימת  חמץ  ביעור 

ביותר,  עניפה  פעילות 
עש־ תוספת  שכוללת 
רות רבות של כלי רכב 
אזורי  בכל  לניקיון 
ומש־ ברק  בני  העיר 
מרות עובדים. וכמו"כ 
התברואה  אגף  תוגבר 
שברא־ העיריה  של 
שות הרב שלמה זכריה 
קוסטליץ, חבר הנהלת 
מר  ובהנהלת  העירייה 
במנופים  נחום,  נתנאל 
פי־ דחס,  רכבי  רבים, 

משאיות  מיכלים,  נוי 
ומשמרות  תברואה 
עובדים.  של  נוספות 
גם  מיוחדים  רכב  כלי 
קט־ לרחובות  הוכנסו 
גדו־ שלמשאיות  נים, 

להיכנס  קושי  יש  לות 
לאפשר  כדי  אליהם, 

עיר נקיה בחג.
לניקיון  בנוסף 
ברח־ הכללי  היסודי 
צירי  נקבעו  העיר,  בי 
בהן.  מרכזיים  פעולה 
מושם  אלו  בצירים 
כני־ עבודות  על  דגש 

מודעות,  לוחות  קוי 
כר־ שאריות  סילוק 
כבישים,  סימוני  זות, 
גי־ השלמת  תאורה, 
ציבוריות,  בגינות  דור 
בכניסות  גינון  טיפוח 
מעקות  ניקיון  לעיר, 
תחנות  ניקוי  פגומים, 
שיפור  אוטובוסים, 
תאורת רחובות, תיקון 
באיי  הפרדה  גדרות 
גרפי־ מחיקת  תנועה, 

מקומות,  מעשרות  טי 
ושלטים  כרזות  סילוק 
פיראטיים  מסחריים 
באזורים שונים, כחלק 
"מחוייבים  ממיזם 
לשינוי" גיזום גדר חיה 
רכבים  פינוי  מפריעה, 
עבודות  את  נטושים. 
התשתיות  שדרוג 
התשתיות  אגף  יבצע 
העירייה  של  והפיתוח 
מי־ הרב  שבראשות 
הנה־ חבר  קקון,  כאל 
ובהנהלת  העירייה  לת 

הרב חנוך זיידמן.
 

בסדנו השקעות מציגה:

השקעת סטרטאפ מהפכני: "מיי טאואר"
'בסדנו השקעות' מציגה עוד השקעה בסטרטאפ מהפכני העשוי לחולל מהפכה בתחום ניהול המגדלים 
בענפי הדיור, המשרדים והמוסדות. "מיי טאואר" היא פלטפורמה לתפעול רב מערכתי מורכב ומקיף 
בין דיירים או שוכרי משרדים, לבין המנהלים וספקי השירותים: ניקיון, אבטחה, בדק בית, גבייה ועוד.

מאפשר   (My Tower) טאואר'  'מיי 
ניהול דיגיטלי כולל ומגוון בכלי אחד: תקשו־
רת בין מנהלים, ועדי בית, דיירים, בעלי מש־
רדים וספקים; ניהול תהליכי בנייה, תחזוקה, 
שיפוץ והשכרה בנכס; תפעול שירות חדרים 
עם  חכם  בית  אפשרויות  המגדל;  צרכי  לפי 
חיישני חירום, התרעת בטיחות, ניהול חנייה; 

מעקב אחר גבייה, הוצאות וחיובים ועוד.
בתחום  לפתרונות  הגלובלית  הדרישה 
של  במספרם  העלייה  עם  וגוברת,  הולכת 
יוקרה  למגדלי  והפיכתם  קומות  רבי  בניינים 
המספקים שפע שירותים לשוכנים בהם. המ־
ש'מיי-טאואר' מציעה, מעניקה מענה  ערכת 
כולל ומתקדם למגוון הממשקים והתהליכים 

הדרושים לניהול מגדלים. היכולת לשפר את 
אחד,  דיגיטלי  בכלי  בקלות  השירות  תנאי 
למ־ ולספק   – בינלאומית  לפופולריות  צפויה 

שקיעים רווחים בהתאם.
במגד־ בהצלחה  פועלת  כבר  המערכת 

בתי  ביניהם:  בישראל,  מהמובילים  נדל"ן  לי 
נאמן,  מגדלי  גינדי,  מגדלי  אסותא,  חולים 
מגדלי  חביב,  אבשלום  מגדלי  טאואר,  טיים 
Yoo ומגדלים רבים נוספים, וזוכה למשובים 
הבתים,  וועדי  הבניינים,  מנהלי  מצד  נלהבים 
הדיירים ובעלי המשרדים, המדווחים על שי־
פור בניהול ובאספקת שירותים, חיזוק הקשר 

בין הדיירים וחיסכון בזמן ובמשאבים.
מקיימת  השקעות'  'בסדנו  קבוצת 

קבוצת  ריינהולד-כהן,  עם  שיתוף-פעולה 
בישראל,  המובילה  הרוחני  והקניין  הייעוץ 
תחומים  רבת  מומחים  נבחרת  ומפעילה 
הבודקת, בוחנת ומקדמת בצורה פרטנית כל 
מיזם, כדי למקסם את הפוטנציאל. לצד זאת, 
ובארה"ב  בישראל  שלוחות  מפעילה  'בסדנו' 
המי־ הפיתוח,  להאצת  כמלקחיים  הפועלות 
גופים  בשיתוף  המיזמים,  של  והשיווק  מון 
לחברה  כן,  כמו  ההשקעות.  בעולם  מובילים 
ותק מוכח בקידום מקצועי ופיננסי של עש־
רות מיזמים והשקעות לאורך שנים. יתרונות 
פתרונות  של  קשת  למשקיע  מעניקים  אלו 
מקצועיים כדי למקסם את האפקטיביות של 

ההשקעה.

לרגל ההצלחה האדירה של יהדוה"ת: 

מרן הגר"ח קניבסקי והגרב"מ אזרחי בכנס הודיה
במעמד נאמר נשמת ברוב עם להודות על הכבוד שמיים וההישגים של דגל התורה במערכת הבחירות

מ‡: יר‡ל לבי‡
כנס הודיה התקיים בבית מדרש 
השתתפו  המונים  ברק:  בבני  לדרמן 
הודיה  במעמד  בערב  רביעי  ביום 
להשי"ת שנערך בבית מדרשו של שר 
שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  מרן  התורה 

בית מדרש לדרמן בבני ברק.
המעמד נערך בראשות שר התו־
אזרחי  הגרב"מ  קניבסקי,  הגר"ח  רה 
ראש ישיבת עטרת ישראל, רבנים וח־
מטעם  התורה  יהדות  של  הכנסת  ברי 

דגל התורה. 

עם  ברוב  נשמת  נאמר  במעמד 
וההישגים  שמיים  הכבוד  על  להודות 

של דגל התורה במערכת הבחירות.
התו־ דגל  של  ההודיה  בכנס 
התורה  שר  מרן  של  מדרשו  בבית  רה 
הגר"ח קניבסקי שליט"א בהשתתפות 
הגאון  מרן  נאמו  המועצת,  חברי  מרנן 
ר'  הגאון  ומרן  אזרחי  מרדכי  ברוך  ר' 

ברוך דוב פוברסקי שליט"א.
יו"ר דגל התורה הרב משה גפני 
אמר במעמד הגדול: "עברנו ימים של 
עם  נסענו  האלו  בימים  עצום,  מתח 

מרן שר התורה שליט"א לטבריה ובאר 
אלפים  של  ציבור  שם  ומצאנו  שבע 
השם  קידוש  תורה.  לדעת  משתוקק 
הגדול  השם  הקידוש  הם  והתוצאות 

ביותר בזכות המסירות נפש הזו"
בבית  ה'נשמת'  מעמד  לאחר 
שליט"א  התורה  שר  מרן  של  מדרשו 
התורה  דגל  של  הכנסת  חברי  נכנסו 
הרב משה גפני, הרב אורי מקלב, הרב 
יעקב אשר, והח"כ המיועד הרב יצחק 
מרן  של  בחדרו  להתייעצות  פינדרוס, 

שר התורה.
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כמו בכל שנה, אורחי המלון ייהנו משמחת חג 
אמיתית המשלבת אווירה ביתית עם תוכניה 
עשירה וארוחות גורמה בכשרות מהודרת

במלון כינר שעל שפת הכנרת הושלמה ההיערכות לקראת חג הפסח הבעל"ט. כמו בכל שנה, גם בשנה 
זו יהנו אורחי המלון מתפריט עשיר למהדרין וממגוון תכניות לכל הגילאים.

השהות  את  השנה  לייחד  שצפוי  מה 
לכל  האטרקציות  אלו  החג  במהלך  במלון 
המלון  אורחי  יוכלו  מהן  באזור,  המשפחה 

להנות במהלך חול המועד.
לנחלים  ביציאה  היתר,  בין  מדובר, 
באזור, רפטינג בירדן ועוד. השנה, מסבירים 
לאורחים  לתת  מיוחד  מאמץ  נעשה  במלון, 
להנות מהטבע שנמצא בשיא לבלובו לאחר 
גשמים  ירדו  במהלכו  במיוחד,  מבורך  חורף 

בכמויות כמעט חסרות תקדים.
מהקרבה  המלון  אורחי  יהנו  בנוסף 
בימים  גם  לטפס  שממשיכה  הכנרת,  לחוף 

אלו תודות לזרימה האדירה מהנחלים.
בין כתלי המלון ייהנו האורחים ממגוון 
עצום של פעילויות ותכניות לכל המשפחה, 
עם דגש על הפעלות והופעות מיוחדות לי־

לדים.
’הכנרת‘  שפת  שעל  כינר  מלון  כידוע, 
היעדים  בצמרת  ארוכות  שנים  מזה  ניצב 
בארץ.  החרדים  הנופשים  של  הנחשקים 
המ־ התפרסם  האטרקטיבי,  למיקום  בנוסף 
לון המפואר בזכות סטנדרט האירוח הגבוה, 

שלו  המהודרת  והכשרות  העשיר  התפריט 
האידיאלית  לאלטרנטיבה  אותו  שהפכו   –
חופשה  לשלב  שמעוניינים  נופשים  עבור 
ההלכה  כללי  כל  על  הקפדה  עם  מושלמת 

ואורח החיים החרדי.

במסגרת מבצע ביעור חמץ:

בני ברק: הוגדל 
תקציב הניקיון 
לקראת חג הפסח

בד בבד, מושם דגש שלא לפגוע באיכות החיים של 
תושבי העיר בדרך של ביצוע העבודות 

מ‡: יר‡ל לבי‡
לני־ ענק  מיזם 
ברק  בני  העיר  קיון 
הפסח,  חג  לקראת 
הכותרת  תחת 
לשינוי"  "מחוייבים 
בימים  לפועל  יצא 
הגד־ עם  האחרונים 
למטרה  התקציב  לת 
משמעותי  באופן  זו, 
להנ־ בהתאם  ביותר, 
רו־ אברהם  הרב  חיית 
העיר,  ראש  בינשטיין, 
הכפלת  כולל  והוא 
פינוי  מערך  משמרות 
צוות  בליווי  הפסולת, 
מקצועי מיוחד שגוייס 
למטרה זו, כשבד בבד, 
לפ־ שלא  דגש  מושם 
החיים  באיכות  גוע 
של תושבי העיר בדרך 
העבודות  ביצוע  של 
ויעיל  ממוקד  בתכנון 
בלא הפרעה למנוחתם 
התוש־ של  ולשלוותם 

בים.
מבצע  במסגרת 
מתקיימת  חמץ  ביעור 

ביותר,  עניפה  פעילות 
עש־ תוספת  שכוללת 
רות רבות של כלי רכב 
אזורי  בכל  לניקיון 
ומש־ ברק  בני  העיר 
מרות עובדים. וכמו"כ 
התברואה  אגף  תוגבר 
שברא־ העיריה  של 
שות הרב שלמה זכריה 
קוסטליץ, חבר הנהלת 
מר  ובהנהלת  העירייה 
במנופים  נחום,  נתנאל 
פי־ דחס,  רכבי  רבים, 

משאיות  מיכלים,  נוי 
ומשמרות  תברואה 
עובדים.  של  נוספות 
גם  מיוחדים  רכב  כלי 
קט־ לרחובות  הוכנסו 
גדו־ שלמשאיות  נים, 

להיכנס  קושי  יש  לות 
לאפשר  כדי  אליהם, 

עיר נקיה בחג.
לניקיון  בנוסף 
ברח־ הכללי  היסודי 

צירי  נקבעו  העיר,  בי 
בהן.  מרכזיים  פעולה 
מושם  אלו  בצירים 
כני־ עבודות  על  דגש 

מודעות,  לוחות  קוי 
כר־ שאריות  סילוק 
כבישים,  סימוני  זות, 
גי־ השלמת  תאורה, 
ציבוריות,  בגינות  דור 
בכניסות  גינון  טיפוח 
מעקות  ניקיון  לעיר, 
תחנות  ניקוי  פגומים, 
שיפור  אוטובוסים, 
תאורת רחובות, תיקון 
באיי  הפרדה  גדרות 
גרפי־ מחיקת  תנועה, 
מקומות,  מעשרות  טי 
ושלטים  כרזות  סילוק 
פיראטיים  מסחריים 
באזורים שונים, כחלק 
"מחוייבים  ממיזם 
לשינוי" גיזום גדר חיה 
רכבים  פינוי  מפריעה, 
עבודות  את  נטושים. 
התשתיות  שדרוג 
התשתיות  אגף  יבצע 
העירייה  של  והפיתוח 
מי־ הרב  שבראשות 
הנה־ חבר  קקון,  כאל 
ובהנהלת  העירייה  לת 

הרב חנוך זיידמן.
 

בסדנו השקעות מציגה:

השקעת סטרטאפ מהפכני: "מיי טאואר"
'בסדנו השקעות' מציגה עוד השקעה בסטרטאפ מהפכני העשוי לחולל מהפכה בתחום ניהול המגדלים 
בענפי הדיור, המשרדים והמוסדות. "מיי טאואר" היא פלטפורמה לתפעול רב מערכתי מורכב ומקיף 
בין דיירים או שוכרי משרדים, לבין המנהלים וספקי השירותים: ניקיון, אבטחה, בדק בית, גבייה ועוד.

מאפשר   (My Tower) טאואר'  'מיי 
ניהול דיגיטלי כולל ומגוון בכלי אחד: תקשו־
רת בין מנהלים, ועדי בית, דיירים, בעלי מש־
רדים וספקים; ניהול תהליכי בנייה, תחזוקה, 
שיפוץ והשכרה בנכס; תפעול שירות חדרים 
עם  חכם  בית  אפשרויות  המגדל;  צרכי  לפי 
חיישני חירום, התרעת בטיחות, ניהול חנייה; 

מעקב אחר גבייה, הוצאות וחיובים ועוד.
בתחום  לפתרונות  הגלובלית  הדרישה 
של  במספרם  העלייה  עם  וגוברת,  הולכת 
יוקרה  למגדלי  והפיכתם  קומות  רבי  בניינים 
המספקים שפע שירותים לשוכנים בהם. המ־
ש'מיי-טאואר' מציעה, מעניקה מענה  ערכת 
כולל ומתקדם למגוון הממשקים והתהליכים 

הדרושים לניהול מגדלים. היכולת לשפר את 
אחד,  דיגיטלי  בכלי  בקלות  השירות  תנאי 
למ־ ולספק   – בינלאומית  לפופולריות  צפויה 

שקיעים רווחים בהתאם.
במגד־ בהצלחה  פועלת  כבר  המערכת 

בתי  ביניהם:  בישראל,  מהמובילים  נדל"ן  לי 
נאמן,  מגדלי  גינדי,  מגדלי  אסותא,  חולים 
מגדלי  חביב,  אבשלום  מגדלי  טאואר,  טיים 
Yoo ומגדלים רבים נוספים, וזוכה למשובים 
הבתים,  וועדי  הבניינים,  מנהלי  מצד  נלהבים 
הדיירים ובעלי המשרדים, המדווחים על שי־
פור בניהול ובאספקת שירותים, חיזוק הקשר 

בין הדיירים וחיסכון בזמן ובמשאבים.
מקיימת  השקעות'  'בסדנו  קבוצת 

קבוצת  ריינהולד-כהן,  עם  שיתוף-פעולה 
בישראל,  המובילה  הרוחני  והקניין  הייעוץ 
תחומים  רבת  מומחים  נבחרת  ומפעילה 
הבודקת, בוחנת ומקדמת בצורה פרטנית כל 
מיזם, כדי למקסם את הפוטנציאל. לצד זאת, 
ובארה"ב  בישראל  שלוחות  מפעילה  'בסדנו' 
המי־ הפיתוח,  להאצת  כמלקחיים  הפועלות 
גופים  בשיתוף  המיזמים,  של  והשיווק  מון 
לחברה  כן,  כמו  ההשקעות.  בעולם  מובילים 
ותק מוכח בקידום מקצועי ופיננסי של עש־
רות מיזמים והשקעות לאורך שנים. יתרונות 
פתרונות  של  קשת  למשקיע  מעניקים  אלו 
מקצועיים כדי למקסם את האפקטיביות של 

ההשקעה.

לרגל ההצלחה האדירה של יהדוה"ת: 

מרן הגר"ח קניבסקי והגרב"מ אזרחי בכנס הודיה
במעמד נאמר נשמת ברוב עם להודות על הכבוד שמיים וההישגים של דגל התורה במערכת הבחירות

מ‡: יר‡ל לבי‡
כנס הודיה התקיים בבית מדרש 
השתתפו  המונים  ברק:  בבני  לדרמן 
הודיה  במעמד  בערב  רביעי  ביום 
להשי"ת שנערך בבית מדרשו של שר 
שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  מרן  התורה 

בית מדרש לדרמן בבני ברק.
המעמד נערך בראשות שר התו־
אזרחי  הגרב"מ  קניבסקי,  הגר"ח  רה 
ראש ישיבת עטרת ישראל, רבנים וח־

מטעם  התורה  יהדות  של  הכנסת  ברי 
דגל התורה. 

עם  ברוב  נשמת  נאמר  במעמד 
וההישגים  שמיים  הכבוד  על  להודות 

של דגל התורה במערכת הבחירות.
התו־ דגל  של  ההודיה  בכנס 
התורה  שר  מרן  של  מדרשו  בבית  רה 
הגר"ח קניבסקי שליט"א בהשתתפות 
הגאון  מרן  נאמו  המועצת,  חברי  מרנן 
ר'  הגאון  ומרן  אזרחי  מרדכי  ברוך  ר' 

ברוך דוב פוברסקי שליט"א.
יו"ר דגל התורה הרב משה גפני 
אמר במעמד הגדול: "עברנו ימים של 
עם  נסענו  האלו  בימים  עצום,  מתח 

מרן שר התורה שליט"א לטבריה ובאר 
אלפים  של  ציבור  שם  ומצאנו  שבע 
השם  קידוש  תורה.  לדעת  משתוקק 
הגדול  השם  הקידוש  הם  והתוצאות 

ביותר בזכות המסירות נפש הזו"
בבית  ה'נשמת'  מעמד  לאחר 
שליט"א  התורה  שר  מרן  של  מדרשו 
התורה  דגל  של  הכנסת  חברי  נכנסו 
הרב משה גפני, הרב אורי מקלב, הרב 
יעקב אשר, והח"כ המיועד הרב יצחק 
מרן  של  בחדרו  להתייעצות  פינדרוס, 

שר התורה.



יום שישי ז' ניסן תשע"ט 2412/04/2019

למכירה פומבית:

אבנט גלימתו של הרב אליהו 
מני, הרב הראשי של חברון

עשוי קטיפה אדומה עם עבודת רקמה בחוטי זהב, גב מחופה עור אדום # אורכו  83 ס"מ

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרא"ם  של  גלימתו  אבנט 
של  הראשי  רבה  מני,  אליהו  הרב 
חברון עומד למכירה פומבית בנ־

תניה.
האבנט עשוי מקטיפה אדו־
מה עם עבודת רקמה בחוטי זהב, 
גב מחופה עור אדום # אורכו  83 
ס"מ. המכירה באתר בידיספרייט 

יום שני הבא בשבע בערב.  
מני  סלימן  אליהו  הרב 
(תקע"ח-תרנ"ט) היה רבה הראשי 

של חברון, מגדולי רבני עיראק.
תמוז  בחודש  בבגדד  נולד 
בשנת תקע"ח (1818) לרב סלימאן 
העיר.  ונכבדי  עשירי  עם  שנמנה 
החל את למודו במדרש בית זלכה 
ונהיה  סומך,  עבדאללה  הרב  אצל 
לי־ המובהקים.  מתלמידיו  לאחד 
הרב  של  לאחותו  נישא  אף  מים 
בידו  שהייתה  מסורת  לפי  סומך. 
הוא היה צאצא למלך דוד ודבר זה 
נרמז בשם משפחתו "מני" - מגזע 

נין ישי.
הראשונות  בשנותיו  כבר 
לחכמת  מני  הרב  נמשך  כתלמיד 
הוא  בה.  לעסוק  והחל  הנסתר 
מרובים  בצומות  רבות  הסתגף 
וקשים ובשינה על אבן כסימן על 
בשנת  השכינה.  גלות  על  צערו 
יש־ לארץ  לעלות  החליט  תרט"ז 
למקו־ ולהתחבר  לירושלים  ראל 
בלי ישיבת בית אל, אולם קהילתו 
החדש  חברו  עמד  לצדו  התנגדה. 
מספסל הלמודים, רבי יוסף חיים, 
הבן איש חי, אשר הסביר לקהילה 
לישראל  לעלות  מני  הרב  על  כי 
אם חפץ להתקדם בלימוד חכמת 
רבי  נהג  עלייתו,  לאחר  הנסתר. 

מני  הרב  עם  להתכתב  חיים  יוסף 
ומקובלי  ישראל  ארץ  מנהגי  על 
בית אל בעיר הקודש ודבר זה בא 
הוא  חי.  איש  בן  בספרו  לביטוי 

החשיבו לרבו בתורת הנסתר.
דמשק  דרך  מסע  לאחר 
כש־ לירושלים.  מני  הרב  הגיע 
קרע  בשממונה  העיר  את  ראה 
התק־ מהרה  עד  בגדו.  את  עליה 
בל בקרב מקובלי ישיבת בית אל 
הרב  אבולעפיה.  הרב  אצל  ולמד 
תרי"ח  בשנת  לחברון  עבר  מני 
בי־ האוויר  שמזג  מאחר   ,(1858)
בשנת  לחלות.  לו  גרם  רושלים 
רבה  מות  לאחר   (1864) תרכ"ד 
פי־ משה  הרב  חברון  של  הראשי 
רירה התבקש הרב מני למלא את 
 14 במשך  להצעה.  ונענה  מקומו 
שנה היה רבה הראשי ללא משכו־
רת מטעם הקהילה ונשא במשרה 
לכתוב  נהג  זה,  בזמן  שמים.  לשם 
הקודש  עיר  "משרת  מכתביו  על 
כע־ קוב"ה".  ייחוד  לשם  חברון 

התרחבות  ולאחר  שנה   14 בור 
משכורת  לקבל  נאלץ  משפחתו, 
נוסח  את  שינה  ומאז  למחייתה, 
 (1869) תרכ"ט  בשנת  חתימתו. 
נוסף  חיים.  יוסף  רבי  אותו  ביקר 

כנסת  בית  מני  הרב  הקים  כך  על 
התפללו  בו  יעקב",  "בית  מיוחד 
המקובלים  ומנהגי  הכוונות  לפי 
בישיבת בית אל בירושלים. בסוף 
ספרו "שיח יצחק" הוא מתאר את 

מנהגי המקום.
בין  מפורסם  היה  מני  הרב 
והתכתב  האסלאם  ארצות  יהודי 
עמם רבות כדי לשכנעם להתיישב 
ובחברון  בכלל  ישראל  בארץ 
בפרט, ואכן מאות נענו לבקשתו. 
משה  עם  בקשר  עמד  מני  הרב 
להש־ ממנו  וביקש  מונטיפיורי 
היישוב  לביסוס  הרב  מהונו  קיע 
היהודי בארץ ישראל. כמו כן עמד 
הרב מני בקשר עם יהודי בוכארה, 
בחברון,  למפעליו  רבות  שתרמו 
הידוע  פנחסוב,  שלמה  הרב  ועם 
שתרם  כאבולי,  באבאג'אן  בכינוי 

להדפסת ספריו.
ביום כיפור שנת תרנ"ט חש 
והוא  ספורים  ימיו  כי  מני  הרב 
יעשו  אשר  את  ביתו  לבני  ציווה 
ואילך  יום  מאותו  קבורתו.  לאחר 
בלי־ והתעמק  בישיבה  התבודד 
מוד. נפטר בח' בתמוז תרנ"ט ונק־
בר בבית העלמין העתיק בחברון.

בריטניה: חוק חדש מטיל 
מאסר לג'יהאדיסטים בריטים

החוק יחול על מאות אזרחים בריטים שהצטרפו לארגונים מוסלמיים בעירק 
ובסוריה, ביניהם דאע"ש

מ‡ פ. יוחנן
לגזור  מאפשר  חדש  חוק 
עד עשר שנות מאסר למי שיצא 
למטרות  למעט  ועירק,  לסוריה 
לגיטימיות - אפילו אם לא יוכח 
בפעי־ או  בקרבות  חלק  שנטל 

לות טרוריסטיות.
שנעצרו  בריטים  עשרות 
בא־ בחברות  וחשודים  בסוריה 
צפויים  מוסלמיים,  טרור  רגוני 
שנות  עשר  של  מירבי  לעונש 
לבריטניה,  יוחזרו  כאשר  מאסר 
את  המטיל  חדש  חוק  על-פי 
שנטלו  יוכח  לא  אם  גם  העונש 

חלק פעיל בלחימה כלשהי. 
החוק  כי  דיווח  הטיימס 
הנמצאים  קיצונים  על  יחול 
שבצפון-מערב  אידליב  במחוז 
סוריה ואשר נשלח חלקית בידי 
כוחות הקשורים לאל-קאעידה. 
שהתגייסו  מי  על  גם  יחול  הוא 
במחבוא  נותרו  ואשר  לדאעש 
ואולי  החליפות,  קריסת  לאחר 
שהת־ בריטיות  עשרות  על  גם 
חתנו עם חברי דאעש ומוחזקות 
במזרח  פליטים  במחנות  כעת 

סוריה. 
בת־ לתוקפו  נכנס  החוק 
כל  על  חל  והוא  החודש,  חילת 
או  קרבות  לאזור  הנוסע  בריטי 
לאחר  מחודש  למעלה  בו  נותר 
סיומם – אלא אם כן נסיעתו היא 
עי־ סיקור  כמו  חוקית,  למטרה 
הת־ הומניטרי.  סיוע  או  תונאי 
להוכיח  חייבת  תהיה  לא  ביעה 
בפעילות  חלק  נטל  שהנאשם 
עצם  בקרבות;  או  טרוריסטית 
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רשיע אותו. 
עד כה שבו לבריטניה 400 
לארגונים  שהצטרפו  אזרחים 

ובסוריה,  בעירק  מוסלמיים 
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טרור.  בפעולות  או  בקרבות 
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גניסטן וסומליה. 

האיחוד האירופי דחה את 
ה'ברקזיט' בחצי שנה

בתום דיונים ארוכים בבריסל הסכימו מנהיגי האיחוד להעניק לראש 
ממשלת בריטניה תרזה מיי דחייה בפרישת ארצה מהאיחוד, עד 31 

באוקטובר

מ‡ פ. יוחנן
הס־ האירופי  האיחוד 
בזמן  הפעם  שוב,  לדחות  כים 
של  פרישתה  את  בהרבה,  ארוך 
(הברקזיט).  מהאיחוד  בריטניה 
ממשלת  לראש  הודיע  האיחוד 
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לסוף  עד  יותר,  הרבה  ארוכה 
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דבר  של  ובסופו  לכך  תקיפה 
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מיי  של  ביכולתה  ספק  הביע 
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אפיית מצות יד בגני 'פרח' באלעד
כמדי שנה, לקראת חג הפסח הקרב ובא, זכו ילדי גני השפה 'פרח' באלעד להשתתף 

באפיית מצות מעשית.

המאפיה הגיעה ממש עד למתחם 
לילדים  הביא  המפעיל  כאשר  הגנים, 
הדרושים  והאביזרים  הכלים  כל  את 
מסו־ אפיה  תנור  כולל  המצות,  להכנת 
וכובעי  סינרים  לבשו  הילדים  רתי. 
לצורות  אותו  רידדו  בצק,  לשו  אופים, 
מעוגלות, חוררו בהן חורים וחיש מהר, 
והנה  התנור.  לאחראי  אותן  העבירו 
וצי־ המתנה  של  דקות  מספר  לאחר 
פייה, הונחו המצות המוכנות בגאון על 
גבי השולחנות, לקריאות הנפעמות של 

הילדים.   
אשר  מרגשת  חוויה  הייתה  זו 
נתנה לילדים את התחושה שחג הפסח 
לגנים,  מאושרים  חזרו  הם  ובא,  קרב 
כאשר כל ילד אוחז בידיו בזהירות מצה 

אישית ארוזה היטב.
מסכמת  המצות  אפיית  "פעילות 
אודות  בתכנים  עשירה  למידה  תקופה 
קיסוס,  חני  גב'  מוסרת  הפסח"  חג 
מנהלת גני השפה פרח באלעד "חוויה 
והש־ הגלם  בחומרי  שימוש  מעשית, 
תורמים  החג  במצוות  פעילה  תתפות 

רבות לקידום והתפתחות הילדים". 

במרכז הרפואי שמיר 
נערכים לפסח: מנות 
גלאט ללא כל חשש

צוות בית החולים משלים בימים אלו את הכשרת כל האגפים 
והמחלקות לקראת החג # כל הפרטים

שמיר  הרפואי  במרכז 
משלימים  הרופא)  (אסף 
ההיערכות  את  אלו  בימים 
לקראת חג הפסח הבעל"ט, 
השבוע  לאמצע  עד  כאשר 
המחל־ כל  יוכשרו  הקרוב 
והמתחמים  האגפים  קות, 

מחמץ. 
עצמו  החג  במהלך 
תימנע, כמובן, הכנסת חמץ 

לכל שטח בית החולים. 
הרב הראל פדידה, רב 
המרכז הרפואי שמפקד על 
כי  מספר  ההכשרה,  מבצע 
במהלך  מגיש  החולים  בית 
החג את אלפי המנות בחדר 
בכלים  ובמחלקות  האוכל 
כל  שאין  כך  פעמיים,  חד 
חשש לחמץ בכלים ש(אולי) 

לא הוכשרו כדין. 
הרב  מציין  בנוסף 
היול־ במחלקת  כי  פדידה 
החר־ היולדות  ייהנו  דות 
דיות ממנות גלאט בכשרות 
העדה  בד"צ  של  מהודרת 

החרדית, ללא חשש קטניות 
או שרויה. 

ההלכ־ הסטנדרט 
בית  שאימץ  המחמיר  תי 
הוא  לפסח  בנוגע  החולים 
חלק מתהליך ההתאמה של 
לצי־ שמיר  הרפואי  המרכז 
בור החרדי ע"פ כל דקדוקי 
האחרונות  בשנים  ההלכה. 
מה־ הרפואי  המרכז  עבר 
הזה,  בהיבט  ממש  של  פכה 
הקוד־ הגדולה  כשהבשורה 
מת בתחום היא התאמה של 
בדגש  השונות,  המחלקות 
לצי־ היולדות,  מחלקת  על 
בור החרדי בכל מה שקשור 
ובימים  בשבתות  לאשפוז 

טובים.
בבית  שהות  כידוע, 
מעט  לא  גוררת  החולים 
בדמות  הלכתיים  אתגרים 
באופנים  בחשמל  שימוש 
ע“י  שבת  חילול  שונים, 
היולדת  לצורך  יהודים 

וכיו“ב.

בבית  ביצעו  כעת 
התייעצות  תוך  החולים, 
את  הלכה,  מורי  עם  צמודה 
הנדרשות  ההתאמות  כל 
היתר  בית  הזה.  בהיבט 
כפ־ הדלתות  בכל  הותקנו 
לפ־ נכנסו  וכן  ’גרמא‘  תורי 
עבור  שבת  מקלדות  עולה 

הצוות הרפואי.
לא־ הוכשרו  בנוסף, 
בבית  רבים  אגפים  חרונה 
טומאת  מפני  החולים 
בהתייעצות  זאת  כהנים, 
החו־ בית  רב  עם  צמודה 

לים, בתיאום עם הרב יוחנן 
שידיו  לומברד,  אלכסנדר 
רב לו בסוגיות הסבוכות של 

הפירוליטי של סימנס: תשאירו את ניקוי 
התנור – לתנור!

לני־ לדאוג  תצטרכו  לא  מהיום 
אחת  כפתור  לחיצת   – התנור  קיון 
הודות  עצמו.  את  ינקה  כבר  והתנור 
הת־  ®ActiveClean לטכנולוגית 
נור הפירוליטי של סימנס מתחמם עד 
לטמפרטורה של 480 מעלות צלזיוס, 
ומכ־ לאפר  המזון  שאריות  את  הופך 
שיר את התנור לפסח בליבון חמור, כך 
שכל שיישאר לכם כדי לקבל תנור נקי 
הוא לנגב את פנים התנור עם מטלית 
ללא כל מאמץ, בשביל שתוכלו להת־

פנות לדברים החשובים באמת. 
מאושרת  הפירוליזציה  תוכנית 
להל־ המדעי-טכנולוגי  המכון  ידי  על 
כה בנושאי פסח ובשר/חלב, כמפורט 
 5 במבצע:  ועכשיו  החברה.  באתר 
המש־ אצל  ברכישה  אחריות  שנות 
המ־ החרדי  במגזר  המורשים  ווקים 
אחריות  שנות   4) במבצע  שתתפים 
המוענקת  לאחריות  בנוסף  במתנה, 

למוצר לשנה).
טכ־ עם  מגיעים  סימנס  תנורי 
מיוחדות  ותכונות  מתקדמת  נולוגיה 
פונקציית   –  Fast preheat כמו 

לט־ התנור  של  מראש  מהיר  חימום 
זמן,   במינימום  הרצויה  מפרטורה 
תוכניות  מגוון   –  CookControl
ומוגדרות  אוטומטיות  ואפייה  בישול 
לתוצאה  להגיע  תוכלו  איתן  מראש, 
מכינים,  שאתם  מה  עבור  מיטבית 

מסילה טלסקופית הניתנת להזזה בכל 
מפלס בתנור, תא אפייה עם נפח ענק 
של 71 ליטר ו-SoftMove לפתיחה 
דלת  של  והדרגתית  עדינה  וסגירה 

התנור, ללא טריקה.

http://bit.ly/2JSYz6A-trei-zuzei
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כה בנושאי פסח ובשר/חלב, כמפורט 
 5 במבצע:  ועכשיו  החברה.  באתר 
המש־ אצל  ברכישה  אחריות  שנות 
המ־ החרדי  במגזר  המורשים  ווקים 
אחריות  שנות   4) במבצע  שתתפים 
המוענקת  לאחריות  בנוסף  במתנה, 

למוצר לשנה).
טכ־ עם  מגיעים  סימנס  תנורי 
מיוחדות  ותכונות  מתקדמת  נולוגיה 
פונקציית   –  Fast preheat כמו 

לט־ התנור  של  מראש  מהיר  חימום 
זמן,   במינימום  הרצויה  מפרטורה 
תוכניות  מגוון   –  CookControl
ומוגדרות  אוטומטיות  ואפייה  בישול 
לתוצאה  להגיע  תוכלו  איתן  מראש, 
מכינים,  שאתם  מה  עבור  מיטבית 

מסילה טלסקופית הניתנת להזזה בכל 
מפלס בתנור, תא אפייה עם נפח ענק 
של 71 ליטר ו-SoftMove לפתיחה 
דלת  של  והדרגתית  עדינה  וסגירה 

התנור, ללא טריקה.

http://bit.ly/2JSYz6A-trei-zuzei
http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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תפוסה מלאה: בקינג דייויד-פראג 
השלימו ההיערכות לפסח הבעל"ט

במלון 'קינג דייויד'-פראג, הנמצא תחת כשרות מהודרת בכל ימי השנה, 
הושלמה כעת ההיערכות לקראת חג הפסח הבעל"ט.

המלון השנה מציע לאורחיו 
חבילות נופש אטרקטיביות בנות 
טיסות,  הכוללות  ימים,  עשרה 
ההעברות, טיולים וכמובן – שהות 

במלון על בסיס פנסיון מלא.
בפסח  גם  שנה,  בכל  כמו 
מא־ המלון  אורחי  ייהנו  הבעל"ט 
המה־ מן  למהדרין  גורמה  רוחות 
דרין, ללא חשש שרויה וקטניות. 
האורחים  לרשות  עומד  בנוסף 
 3 עם  כנסת  בית  מהודר,  מקווה 
מהנים,  חג  אירועי  ביום  תפילות 

הופעות ועוד.
כמובן,  היא,  הכותרת  גולת 
והמהודר,  המפואר  הסדר  ליל 
 – אייזנבך  מאיר  החזן  יוביל  אותו 

צאצא למהר"ל מפראג.
התו־ במסגרת  כי  יצוין, 
לנופשים,  המלון  שמארגן  כניה 
דרזדן  לעיר  טיולים  גם  יתקיימו 
קר־ המרפא  ולעיירת  שבגרמניה 

לובי וארי שבצ'כיה.
המלון  אורחי  ייהנו  בנוסף 
במלון  שייערך  חגיגי  מאירוע 
קינגס קורט, ויכלול סעודה עשי־
הרשי  הזמר  של  חגיגי  ומופע  רה 

אייזנבך.
דייויד'  'קינג  מלון  כידוע, 
האח־ בשנים  לעצמו  קנה  בפראג 
ברשימת  כבוד  של  מקום  רונות 
הצי־ של  הנחשקים  הנופש  יעדי 

בור החרדי מעבר לים.

עצם קיומו של מלון הנמצא 
ומתנהל  מהודרת  השגחה  תחת 
באחת  ההלכה  גדרי  כל  פי  על 
אינו   – בעולם  המתויירות  הערים 
דבר מובן מאליו עבור ציבור שו־

מרי התורה.
מתקיימים  במלון  בנוסף, 
גם 3 מנייני תפילה בכל יום, זאת 
לג־ טהרה  מקוה  של  קיומו  לצד 

דקדוקי  כל  פי  על  ולנשים  ברים 
ההלכה.

פראג עצמה נחשבת לאחת 
עם  בעולם,  המתויירות  הערים 
נשימה,  עוצרת  ארכיטקטורה 
וארו־ נדירים  היסטורים  אתרים 
מה אירופית קלאסית שמשאירה 

טעם של עוד.
במרכזה  שוכן  המלון  בית 
לאתרי  מקום  בקרבת  העיר,  של 
הרו־ כמו  הפופולריים,  התיירות 

אלט־ הכנסת  בית  היהודי,  בע 
נוישול וקברו של המהר"ל.

בכ־ מתהדר  עצמו  המלון 
רבי  הרה"ג  של  מהודרת  שרות 
אליהו רוטנברג  מירושלים, אשר 
ידיו רב לו במתן כשרות על פי כל 
הכללים וההידורים. הבשר שנש־
חט עבור בית המלון בגרמניה הוא 
'חלק-בית יוסף' וכך הוא מותאם 

לכלל העדות והחוגים.
המאכ־ בשאר  כן  כמו 
כשרות  על  הקפדה  קיימת  לים 
הדעות  כלל  על  מקובלת  שתהיה 
המחמירות. כמו בכל ימות השנה, 
של  המטבח  יעמוד  בפסח  גם 
הגבוה  ההלכתי  בסטנדרט  המלון 
להנות  יוכלו  והנופשים  ביותר, 
גורמה  ומנות  עשירות  מארוחות 

ללא חשש קטניות או שרויה.

שפתון Careline Everlast של 
קרליין: מושלם לאיפור שבת וחג

קרליין אוורלסט הינו שפתון עמיד, דו – צדדי, המעניק מראה שפתיים מלאות 
ברק במשך שעות ארוכות. צד אחד מכיל שפתון צבע המתקבע לאחר הייבוש 
על השפתיים. הצד השני מכיל ליפ-גלוס מבריק, המעניק תחושה נעימה ולא 

דביקה על השפתיים.

למריחה,  קל  השפתון 
ידי  על  גם  לשימוש  ומתאים 
כאלו  או  מתחילות  מתאפרות 
במהירות,  להתאפר  שאוהבות 
ספורות,  שניות  תוך  מתייבש 
מתקבע על השפתיים, אינו נמרח 
או יורד, ונשאר עמיד ובעל צבע 

מלא במשך 12 שעות!

אוורלסט  קרליין  בסדרת 
שהותאמה  רחבה  גוונים  קשת 
הנשים  של  להעדפות  במיוחד 
מזג  לתנאי  מתאים  הוא  בארץ, 
האוויר הישראלי, נוסה בהצלחה 
נשים  ידי  על  באהדה  והתקבל 

ישראליות.
חדש־ טכנולוגייה  לשפתון 
רשום,  ייחודי  פטנט  בעלת  נית, 
סיליקון  עם  בשילוב  פולימר  של 
השפ־ על  נעים  מרקם  המעניק 
הפי־ התקבעות  לאחר  גם  תיים 

גמנטים.
 – השפתונים  סדרת  את 

אוורלסט מבית קרליין

 ניתן להשיג באתר קרליין,
 ברשתות הפארם ובנקודות 

המכירה.

ה‚„ה ל פסח - כף החיים
התורני  הספר  בשדה  היצירה  הופעת  עם  ומשמחת  טובה  בשורה 

"הגדה של פסח משלחנו של מרן הגאון רבי יעקב חיים סופר זצוק"ל 

בעל כף החיים" בהוצאת מכון "מורשה".

הגדה זו מלאה וגדושה באוצר בלום של פירושים וחידושים, מנה־

גים ופסקים, משלים וסיפורים, אמרות טהורות והנהגות טובות מתו־

רתו של בעל כף החיים.

החידוש המיוחד בהגדה זו שכמעט כולה מהחל ועד כלה הינה מתו־

רתו של בעל כף החיים, הן החידושים, המנהגים, ההלכות, הנוסחאות, 

התפילות והיהי רצון שלפני כל מצוה ומצוה - הכל מתורתו וספריו.

תלמדיו,  ספרי  מספריו,  מלוקטים  זו  בהגדה  לחידושים  המקורות 

לרשונה  אור  הרואים  חידושים  להם  נוספו  ועוד.  צאצאיו  דורו,  חכמי 

מכתביו ומפי השמועה.

כן בהגדה זו ישנו צילום של הגדה של פסח מכתיבת יד קדשו של 

בעל כף החיים כ-10 עמו' שרשם לעצמו את הכונות והתפילות על סדר 

ההגדה.

הנהגות  והם:  רבים  דברים  נוספו  ההגדה,  סדר  מלבד  זו  הגדה  על 

בעל כף החיים לחג הפסח, סדר ברכת האילנות עפ"י הכף החיים, סדר 

חידושי  פסח,  בעניני  תשובות  הגדול,  לשבת  דרשה  העומר,  ספירת 

מסכת פסחים ועוד חידושים רבים.

לעוב־ תוספת  שהם  מתולדותיו  חיים  פרקי  ישנם  ההגדה  בשלהי 

דות ומעשי רב המשובצים בתוך ההגדה כל דבר במקומו, כ-40 עמו' 

רבות  ועובדות  הנהגות  מהם  ומעניין  מרתק  היסטורי  בחומר  גדושים 

הרואות אור לראשונה. 

adratkodesh@ המייל בכתובת  או  בטל 052-7682413  להשיג 
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