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פרנו // „ו„ פרי„

‚זל הטריימל‡ך ה‚„ול  (2) 
תגובות רבות קיבלנו, בעקבות המאמר על מחי־

רי השטריימלאך המאמירים והולכים, עד שכיום הם 

עומדים על כעשרת אלפי שקלים! בממוצע לכל חתן 

המבקש לרכוש את המוצר הכה בסיסי הזה, שבלעדיו 

פת־ זה  במאמרינו  כי  נראה  לחופה.  לגשת  יכול  אינו 

לא  בציבור  מה,  משום  כה,  שעד  פנדורה,  תיבת  חנו 

מדברים על כך - המחירים הגבוהים שהורים נאלצים 

לשלם על ביגוד לילדיהם. כאשר אין כל הצדקה לת־

או  כמו שטריימל  על מוצרים  גבוהים  שלום מחירים 

כובע ועוד.

בהיצע  אך  מדובר  כי  טוענים  אשר  אלו  טועים 

וביקוש. נכון הוא הדבר שאיש אינו מחייב את רוכשי 

אבל  מופרזים,  כה  במחירים  לרוכשם  השטריימלאך 

הלחץ החברתי הוא זה שעושה את שלו ואינו מאפשר 

דרך אחרת. 

שאין  רבות  במעלות  מתהדרת  החרדית  החברה 

ללמוד  ניתן  זה  בעניין  אולם  בעולם.  אחר  מגזר  לאף 

מצב  בכזה  נתקלים  היו  לו  אשר  החילונים,  מאחינו 

נפת־ שהייתה  שהמחאה  הרי  בקרבם,  אפשרי  בלתי 

חת בעקבות כך הייתה עולה עד לב השמים, ומחאת 

הקוטג' תוכיח.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

חכמים היזהרו ב„בריכם 
ובמעיכם!   

כמדי שנה בהגיע ימים אלו – יום השואה שמצוין 

פושטים  והעצמאות,  הזכרון  ימי  הבא  ובשבוע  היום, 

צוותי תקשורת וצלמים על ריכוזים חרדיים. לא, אין 

משהו מיוחד בציבור החרדי בימים אלו, ותמונותיו לא 

הופכות לפתע למרהיבות. 

חשו־ אינה  שכמובן  ה'אקשן'  שוחרת  התקשורת 

או  התמונה  את  מחפשת  החרדי,  הציבור  באהדת  דה 

את החדשה המרעישה שתעלה לכותרות, אם את בני 

או  הארץ,  ברחבי  מטיילים  עדיין  זה  שביום  הישיבות 

ביחס העוברים ושבים לצפירה, לדגל, או לסמלים וט־

קסים אחרים, וכמובן 'תזעזע' את האוכלוסיה הכללית 

כנגד הציבור החרדי "חסר הרגשות". אם הם לא ימ־

צאו תמונה כזו, הם ייצרו אותה בכוח...  

מדי שנה ישנם המחזיקים עצמם לחכמים גדולים, 

עצמם,  מטעם  החרדי  הציבור  את  לייצג  שמחליטים 

ואלו מפיקים 'דברי חכמה' שנזקם רב. 

נא  והיזהרו  חכמים  היו  לכולנו,  ונאמר  נקרא  לכן 

של  לידיהם  תשחקו  נא  ואל  ובמעשיכם,  בדבריכם 

אנשי התקשורת, כי לבסוף תגלו שפגעתם דווקא בנו.

// אתמול התקיים המושב „בר המערכ
המשותף למועצת 

הקהילות וארגון 'למעשה'
"החלק המרכזי והחשוב ביותר בנושא מקומות עבודה מתאימים 

למגזר החרדי צריך להיות בעניין האווירה השוררת במקום העבודה"  
משתפי הוועידה בהדרכה הלכתית ורוחנית מהגאון רבי חיים בונם 

שץ, רב ומו"ץ דחסידי גור בירושלים והגאון רבי יהושע פינק דומ"ץ 
דקהילת חסידי בעלזא, אודות האתגרים הניצבים בפני האברך 

החרדי בבואו למקום העבודה. 

"חרי" סופר :‡מ
של  המיוחד  המושב 
אגו־ של  הקהילות'  'מועצת 
'למע־ וארגון  ישראל  דת 
במלון  אתמול  התקיים  שה', 
חיים,  בחפץ  בכפר'  'ציפורי 
חברי  של  בהשתתפותם 
הארצית,  הקהילות  מועצת 
ארגון  ומתנדבי  רכזי  לצד 
'למעשה' הפועלים בעשרות 

קהילות בכל רחבי הארץ. 
נש־ הדיונים  במרכז 
הרבנים  של  דבריהם  מעו 
את  הטריחו  אשר  הגאונים 
במעמד,  להשתתף  עצמם 
להביא את דבר ה' זו הלכה, 
למעטפת  קווים  ולשרטט 
להתקיים  שצריכה  הרוחנית 
המבקש  עבודה   מקום  בכל 

להעסיק עובדים חרדיים. 
בונם  חיים  רבי  הגאון 
גור  דחסידי  ומו"ץ  רב  שץ, 
כי  בדבריו  ציין  בירושלים, 
ההתמודדויות  של  רובן  רוב 
חסידי  אברך  נתקל  בהן 
נוגעות  העבודה  במקום 
הלכה  בגדר  שהן  לעניינים 
בשו"ע  המופיעה  פסוקה 
וב־ כ"א,  סימן  העזר'  'אבן 

ההלכה  פוסקי  כליו  נושאי 
אברך  "אם  הדורות:  לאורך 
ידע שזה לא עניין של חסי־
דות או חומרא בעלמא, אלא 
הלכה ברורה ופסוקה, ההת־
יותר",  קלה  תהיה  מודדות 

אמר הגרח"ב שץ. 
הב־ כל  מבין  לדבריו, 
והרוחניות  ההלכתיות  עיות 
הקיימות במקומות העבודה, 
והמסוכן  המשמעותי  החלק 
האווירה:  נושא  הוא  ביותר 
עבו־ מקום  לחפש  "צריכים 
טובים,  חברים  יש  שבו  דה 
שאינם  מחברים  ולהתרחק 
ובמיוחד  מקום  בכל  טובים, 
אמר,  העבודה",  במקום 
העובד   האדם  מבלה  "כיום 
העבו־ במקום  יומו  רוב  את 
החזקה  ההשפעה  ואת  דה, 
ומצבו  אישיותו  על  ביותר 
דווקא  מקבל  הוא  הרוחני 
נושא  ולכן  העבודה,  במקום 
זה צריך להיות מעל הכל. זה 
ואין  אחד,  בכל  לפגוע  עלול 

מי שיכול להימלט מזה". 
יהושע  רבי  הגאון 
בעל־ דחסידי  דומ"ץ  פינק, 
זא, הקדיש את משאו לנושא 
האב־ של  האישית  הרגשתו 

אשר  לעבודה,  היוצא  רך 
עושה  לא  רבים  במקרים 
מספיק,  רוחנית  בצורה  זאת 
לעצמו  מתיר  הוא  וממילא 
להימנע מעלייה רוחנית ואף 
רוחנית.  לירידה  להתדרדר 
הגר"י  המליץ  זה  רעיון  על 
פינק על משקל הפסוק במ־
גילת אסתר "וכאשר עבדתי 

– אבדתי".  
שורה  הזכיר  בדבריו 
מצוקי  רבנים  של  ארוכה 
אדירי  הלבנון  ארזי  ארץ, 
הדורות,  אורך  לכל  התורה 
אשר עסקו במשלח יד לצו־
משו  לא  אך  פרנסתם,  רך 
מאהלה של תורה ואף חיברו 
נפלאים  תורניים  חיבורים 
אשר הותירו אחריהם ברכה, 
ובתורתם אנו הוגים עד עצם 

היום הזה. 
"יש להחדיר בלבו של 
כל אברך היוצא לעבודה את 
הברורה  וההכרה  הידיעה 
במקום  דווקא  שאדרבה, 
על  להקפיד  יש  העבודה 
מי  דווקא  כי  רוחנית  עלייה 
שנמצא מחוץ לבית המדרש 
זקוק לשמירה גדולה יותר". 
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רה"מ תקף 
את הניו 

יורק טיימס: 
"לא ביקורת 

לגיטימית אלא 
שטנה ארסית"
רה"מ: "שנאת יהודים באה לידי 

ביטוי בהתקפות נתעבות על 
מתפללים בבתי כנסת, בחילול בתי 

קברות יהודיים"

מ‡: יוני טיין
הממשלה  ראש 
הזכ־ יום  בעצרת 
ולגבורה  לשואה  רון 
לקריקטורות  התייחס 
עי־ של  האנטישמיות 

תון הניו יורק טיימס.
"שנאת  רה"מ: 
בי־ לידי  באה  יהודים 
טוי בהתקפות נתעבות 
בבתי  מתפללים  על 
בתי  בחילול  כנסת, 

קברות יהודיים.
הוסיף  רה"מ 
גם  מגיעה  השנאה 
קריקטורות  בפרסום 
ומאמרים נוטפי שנאה 
על יהודים ועל ישראל 
בעיתונים  אפילו   -
למכובדים.  שנחשבים 
בביקורת  מדובר  לא 
בשט־ אלא  לגיטימית, 

נה ארסית".
הסביר:  נתניהו 
בפר־ היום  חיים  אנו 
בר־ ההערצה  דוקס, 
למדינת  העולם  חבי 
בחו־ מלווה  היהודים 
בהתגב־ מסוימים  גים 
רות של שנאת יהודים. 
הש־ הקיצוני,  הימין 

והאיס־ הקיצוני,  מאל 
מסכי־ הקיצוני  לאם 
אחד  דבר  על  רק  מים 
היהודים.  שנאת  על   -
לידי  באה  זו  שנאה 
נת־ בהתקפות  ביטוי 
מתפללים  על  עבות 
כפי   - בבתי-כנסת 
אח־ ימים  לפני  שקרה 
וקו־ בסן-דייגו  דים 
בפיטסבורג,  לכן  דם 
בתי-קברות  בחילול 
ובפרסום  יהודיים, 
ומאמרים  קריקטורות 
ליהודים  נוטפי-שנאה 
אפילו   - ולישראל 
שנחשבים  בעיתונים 
מדובר  לא  מכובדים. 
לגיטימית  בביקורת 
הייתי  לא  ישראל,  על 
מתעכב על כך אם היה 
בש־ אלא  בזה,  מדובר 

ארסית  שיטתית,  טנה 
שמערערת   - ושקרית 
הלגי־ על  הפסק  ללא 
מדינת- של  טימיות 
היהודית,  הלאום 
ושלה בלבד. זוהי צבי־
עות בלתי נסבלת שא־

סור להשלים איתה.

שרת החוץ של האיחוד האירופי תקפה את ישראל: "האפשרות 
לפתרון שתי המדינות קורסת"

לדבריה, "האיחוד האירופי ימשיך להיות התורם הגדול והאמין ביותר של הפלסטינים"
מ‡ ‡ברהם ויסמן

למדינות  קרא  האירופי  האיחוד 
הרשות  הצלת  לטובת  להתגייס  העולם 

הפלסטינית, בצל המשבר הכלכלי הקשה 
האיחוד  של  החוץ  שרת  ברשות.  השורר 
הזהירה  מוגריני,  פדריקה  האירופי, 

הפלסטינית  הרשות  של  לקריסתה  כי 
נו־ ביטחוניות  "השלכות  להיות  עשויות 
ראיות". בנוסף תקפה את ישראל ואמרה 

כי פתרון שתי המדינות הולך ומתרחק.
מוגריני אמרה כי "האיחוד האירופי 
ימשיך להיות התורם הגדול ביותר והאמין 

האירו־ הבכירה  הפלסטינים".  של  ביותר 
פית אמרה, כי כבר בקרוב יועברו למעלה 

מ-20 מיליון יורו לעניי רצועת עזה.
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ביטוי בהתקפות נתעבות על 
מתפללים בבתי כנסת, בחילול בתי 

קברות יהודיים"

מ‡: יוני טיין
הממשלה  ראש 
הזכ־ יום  בעצרת 
ולגבורה  לשואה  רון 
לקריקטורות  התייחס 
עי־ של  האנטישמיות 

תון הניו יורק טיימס.
"שנאת  רה"מ: 
בי־ לידי  באה  יהודים 
טוי בהתקפות נתעבות 
בבתי  מתפללים  על 
בתי  בחילול  כנסת, 

קברות יהודיים.
הוסיף  רה"מ 
גם  מגיעה  השנאה 
קריקטורות  בפרסום 
ומאמרים נוטפי שנאה 
על יהודים ועל ישראל 
בעיתונים  אפילו   -
למכובדים.  שנחשבים 
בביקורת  מדובר  לא 
בשט־ אלא  לגיטימית, 

נה ארסית".
הסביר:  נתניהו 
בפר־ היום  חיים  אנו 
בר־ ההערצה  דוקס, 
למדינת  העולם  חבי 
בחו־ מלווה  היהודים 
בהתגב־ מסוימים  גים 
רות של שנאת יהודים. 
הש־ הקיצוני,  הימין 

והאיס־ הקיצוני,  מאל 
מסכי־ הקיצוני  לאם 
אחד  דבר  על  רק  מים 
היהודים.  שנאת  על   -
לידי  באה  זו  שנאה 
נת־ בהתקפות  ביטוי 
מתפללים  על  עבות 
כפי   - בבתי-כנסת 
אח־ ימים  לפני  שקרה 
וקו־ בסן-דייגו  דים 
בפיטסבורג,  לכן  דם 
בתי-קברות  בחילול 
ובפרסום  יהודיים, 
ומאמרים  קריקטורות 
ליהודים  נוטפי-שנאה 
אפילו   - ולישראל 
שנחשבים  בעיתונים 
מדובר  לא  מכובדים. 
לגיטימית  בביקורת 
הייתי  לא  ישראל,  על 
מתעכב על כך אם היה 
בש־ אלא  בזה,  מדובר 
ארסית  שיטתית,  טנה 
שמערערת   - ושקרית 
הלגי־ על  הפסק  ללא 
מדינת- של  טימיות 
היהודית,  הלאום 
ושלה בלבד. זוהי צבי־
עות בלתי נסבלת שא־

סור להשלים איתה.

שרת החוץ של האיחוד האירופי תקפה את ישראל: "האפשרות 
לפתרון שתי המדינות קורסת"

לדבריה, "האיחוד האירופי ימשיך להיות התורם הגדול והאמין ביותר של הפלסטינים"
מ‡ ‡ברהם ויסמן

למדינות  קרא  האירופי  האיחוד 
הרשות  הצלת  לטובת  להתגייס  העולם 

הפלסטינית, בצל המשבר הכלכלי הקשה 
האיחוד  של  החוץ  שרת  ברשות.  השורר 
הזהירה  מוגריני,  פדריקה  האירופי, 

הפלסטינית  הרשות  של  לקריסתה  כי 
נו־ ביטחוניות  "השלכות  להיות  עשויות 
ראיות". בנוסף תקפה את ישראל ואמרה 

כי פתרון שתי המדינות הולך ומתרחק.
מוגריני אמרה כי "האיחוד האירופי 
ימשיך להיות התורם הגדול ביותר והאמין 

האירו־ הבכירה  הפלסטינים".  של  ביותר 
פית אמרה, כי כבר בקרוב יועברו למעלה 

מ-20 מיליון יורו לעניי רצועת עזה.



יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ט 402/05/2019

דיווח: ניסיונות לשכנע 
חברי כנסת בכחול לבן 

לערוק לליכוד
על פי הפרסום נתן אשל – מקורבו של ראש 

הממשלה בנימין נתניהו – עושה מאמצים לצרף 
לליכוד את חברת הכנסת החרדית של כחול לבן, 

עומר ינקלביץ'

מ‡: יוני טיין
ה  נ ו ר ח א ל
על  עדויות  הגיעו 
נתן  של  ניסיונותיו 
צוות  חבר  אשל, 
הקואליציוני  המו"מ 
להביא  הליכוד,  של 
מספר  של  לעריקה 
חברי כנסת של 'כחול 
לבן' ולהעבירם לשו־
זאת  הליכוד.  רות 
הכנסת  חברת  כאשר 
ינקל־ עומר  החרדית 
ביץ' היא היעד הרא־

כך  זו.  למשימה  שון 
'ידיעות  עיתון  דיווח 

אחרונות'.
הדיווח  פי  על 
אשל  פנה  הבוקר, 
לגורמים  באחרונה 
הח־ בעולם  שונים 
לפרשן  ביניהם  רדי, 
ישראל  ברמה'  'קול 
אפ־ לבדוק  כדי  כהן, 

על  להשפיע  שרות 
הממוקמת  ינקלביץ', 
ברשי־ ה-23  במקום 
מת מפלגתה, במטרה 
לליכוד,  להעבירה 
לבדוק  ביקש  וגם 
הדמות  מיהי  עבורו 
התורנית הקרובה לה 
על  להשפיע  שיכולה 

מהלך כזה.
הב־ גם  אשל 
מכובדת  תמורה  טיח 
רא־  – העריקה  עבור 
בכנסת  ועדה  שות 
העומ־ כשהמטרה   –

היא  עיניו  לנגד  דת 
קואליציה  הקמת 
ח"כים   61 של  צרה 

לפחות, בלי ליברמן.
מצטט  העיתון 
תוכן השיחות שקיים 
גורמים  עם  אשל 
"אין  שונים.  חרדים 
בלי  ממשלה  לנו 
הסביר  שלה",  הקול 
אשל. "עם הקול הזה 
ממשלה  לביבי  יש 
אנשי  איווט.  בלי  גם 
דיברו  כבר  קשר 
זה  פה  אבל  איתה. 
עם  רק  יילך  לא  כבר 
חברה  קשר.  אנשי 
דיברה  כבר  שלה 
מישהו  ועוד  איתה 
זה  איתה.  דיבר  כבר 
קשר.  אנשי  רק  לא 
שהיא  רוצים  אנחנו 
לבן  כחול  את  תעזוב 
היא  ותעבור לליכוד. 
ועדה  ראשות  תקבל 
בנו־ שתטפל  חשובה 
לא  היא  חרדים.  שא 
ח"כית  סתם  תהיה 
בכחול  משמעות  בלי 

לבן".
כי  אמר  אשל 
ינ־ כי  סבור  הוא 
את  תציל  קלביץ' 
של  מידיו  החרדים 
"ברור  ליברמן. 
עם  משהו  שקרה 
יכולה  והיא  ליברמן 
היא  זה.  את  לעצור 
על  בליכוד".  תהיה 

ינקל־ שלפיו  הרעיון 
בכחול  תישאר  ביץ' 
עם  תצביע  אבל  לבן 
אמר  הקואליציה, 
יכולה  "היא  אשל: 
אבל  זה,  את  לעשות 
אז   – אותה  יזרקו  הם 

שתבוא לליכוד".
מצטט  עוד 
העיתון שיחה נוספת 
לכאורה  אמר  שבה 
המטרה  כי  אשל 
להשפיע  היא  שלו 
של  החלטתה  על 
ואפילו  ינקלביץ' 
באמצעות  בעלה  על 
ואדמו"רים.  רבנים 
אם  יודע  לא  "אני 
היא שייכת לליטאים 
או לחסידים. אני לא 
נגיד  אותה.  מכיר 
ויבוא  ליטאית  שהיא 
קנייבסקי  חיים  הרב 
לפגוע  שאסור  ויגיד 
החרדית,  ביהדות 
רק  תלוי  יהיה  וזה 
לא תעמוד  היא  בה – 
אליה  יבוא  ואם  בזה. 
הרבי מגור, אם בעלה 
לא  היא   – גור  חסיד 

תעמוד בזה".
לד־ בתגובה 
אשל  אמר  ברים 
זה  "לי  ל'ידיעות': 
טוב כזה פרסום, אבל 
לא ביקשנו ולא נרצה 
אח־ ולא  אותה  לא 
שמחים  אנחנו  רים. 

עם ה־65 שיש לנו".

גם ביום השואה ליברמן לא רגוע: 
"השירות בצה"ל ערך עליון"

בצהריים אמש נערכה פגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו״ר מפלגת ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן

מ‡: יוני טיין
ביתנו,  ישראל  מפלגת  יו"ר 
ח"כ אביגדור ליברמן, כתב בחשבון 
ולה־ לפלג  שממשיכות  מילים  שלו 

סית בענין חוק הגיוס.
ליברמן כתב, "היום, ערב יום 
עם  מתייחדים  אנו  בו  ערב  השואה, 
שנר־ עמנו  מבני  מיליון  של 6  זכרם 
צחו באכזריות על ידי הצורר הנאצי, 
בימים  במיוחד  לזכור,  מאוד  חשוב 
מרימה  בעולם  האנטישמיות  בהם 

את ראשה, שצה"ל חזק הוא תעודת 
הביטוח של העם היהודי, בארץ וב־
תפוצות, כי ברגע האמת אין מי שיגן 

עלינו, חוץ מעצמנו.
ערך  הוא  בצה״ל  השירות 
עליון ואם יש נושא כלשהו שסביבו 
הגיוס  זה   - מחלוקת  שתהיה  אסור 
הקונצנזוס  בלב  שנמצא  לצה"ל, 
מדינת  למען  ביותר.  הרחב  הלאומי 
למ־ מנת  ועל  העם  ואחדות  ישראל 
נוע טרגדיה נוספת בהיסטוריה שלנו 

אנו חייבים להשאיר את צה״ל מחוץ 
למחלוקות הפוליטיות."

בתוך כך, מוקדם יותר, רה"מ 
על  ושוחחו  נפגשו  וליברמן  נתניהו 

ענייני דת ומדינה.
בצהריים אמש נערכה פגישה 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  בין 
ח״כ  ביתנו,  ישראל  מפלגת  ליו״ר 

אביגדור ליברמן.
הוד־ הוציאו  ביתנו  בישראל 
התקיימה  שהפגישה  כתבו  בה  עה 

גיבוש  סביב  ונסובה  טובה  באווירה 
ושמירת  מוסכמת  ביטחון  מדיניות 
דת ומדינה.  קוו בנושאי  הסטטוס 
המשא  צוותי  את  הנחו  הצדדים 

ומתן להמשיך בדיונים.   

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
רה ב ‡„לה, למה „ו„ בן 
רה, ‡יטה ל‡ה ב רחל, ברוך 

 ה יע˜ב בן מרים, יהל הו„יה במ
רו, חוה ב ‡„ל, ‡ליהו בן חיה 

רה ‚יטל ב רויז‡ ל‡ה, יחז˜‡ל 
ר‚‡ בן חיה רה

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

lehitpalel@gmail.com
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דיווח: בליכוד החלו לנסח 
טיוטה של חוק גיוס חרדים 

חדש
גם על חוק זה הבהיר היועמ"ש כי לא בהכרח שהוא יעמוד במבחן בג"ץ מאחר 

ועדיין אינו מספיק שוויוני

מ‡: יוני טיין
טיוטה  לנסח  החלו  בליכוד 
בנ־ חרדים  לגיוס  חדש  חוק  של 
הסיעות  דרישות  בין  לפשר  סיון 
החרדיות ודרישות ישראל ביתנו. 
נתניהו  הממשלה  ראש  ומשכך, 
שומר על אופטימיות בכל הקשור 
המסתמנת,  הממשלה  ליציבות 
חרף הרף הרטורי הגבוה של שני 

הצדדים. כך דווח ב'החדשות'.
חוק  של  ביטולו  עם  כזכור, 
של  דיחויים  את  שאיפשר  טל 
נחקקו  מגיוס,  הישיבות  בני  כל 
המ־ חוקים  הישראלי  בפרלמנט 
מקרב  גיוס  ויעדי  מכסות  טילים 
לדחייתם  בתמורה  הישיבות  בני 
של עמיתיהם לספסל הלימודים. 
אך גם החקיקה האחרונה בנושא 
של  בנימוק  בג"ץ  ידי  על  נפסלה 
חוסר שוויון. בהצעת חוק חדשה 
שגובשה על ידי משרד הביטחון, 
דיחויים  לסוגיית  לשוות  בניסיון 
בי־ עוולה  גם  הישיבות  בני  של 

והיע־ המכסות  הוחמרו  טחונית, 
ל-60  להגיע  שאמור  להיקף  דים 
כשבאי  שנתון,  בכל  חרדים  אחוז 
סנקציות  יוטלו  ביעדים  עמידה 
ובהמשך  הישיבות,  על  כלכליות 

אף יוטלו סנקציות פליליות.
זה  חוק  על  גם  כי  יצוין, 

בהכרח  לא  כי  היועמ"ש  הבהיר 
שהוא יעמוד במבחן בג"ץ מאחר 

ועדיין אינו מספיק שוויוני.
זאת,  לעומת  החרדי  במגזר 
כל  של  ביטולם  בתוקף  דורשים 
מכסות ויעדים מקרב בני המגזר.

תיק הצוללות: היועמ"ש והמשטרה 
שוקלים לבצע חיקור דין בגרמניה

רק לאחרונה השיבו ראשי טיסנקרופ כי הם מוכנים לשתף פעולה ולהשיב על 
שאלות שהציבו בפניהם החוקרים

מ‡: יוני טיין
בצל החלטתו של עד המדינה 
להבהיר  גנור,  מיקי  בתיק,  המרכזי 
שגרמ־ ולאחר  מעדותו,  ניכר  חלק 
ניה אישרה בקשה שהגישה ישראל 
לפני שנתיים לחיקור דין בשטחה: 
ופר־ לממשלה,  המשפטי  היועץ 
ראש  עם  ייוועצו  המדינה,  קליט 
וראש  והמודיעין,  החקירות  אגף 

למאבק  הארצית  (היחידה  היאל"כ 
האם  להחליט  מנת  על  בפשיעה, 
כדי  לגרמניה  מהיחידה  צוות  ייצא 
הגרמני  בתאגיד  דין  חיקור  לבצע 
טיסנקרופ בעניין פרשת הצוללות, 

(תיק 4,000).
הגישה  כשנתיים  לפני  כבר 
לבצע  בקשה  לתאגיד  המשטרה 
לא־ רק  אולם  בגרמניה,  דין  חיקור 

כי  טיסנקרופ  ראשי  השיבו  חרונה 
ולהשיב  פעולה  לשתף  מוכנים  הם 
החו־ בפניהם  שהציבו  שאלות  על 

קרים.
כבר  הצוללות  תיק  כי  יצויין 
הסת־ והמשטרה  לפרקליטות,  הועבר 
מכה על חומרי החקירה שנאספו מבלי 
לבצע את חיקור הדין בגרמניה, מאחר 
ולא התקבלה התייחסות מהתאגיד.

טרגדיה בביתר: 
האברך הרב אהרן אייזנבלאט
היה מחשובי חסידי באיאן ומגדולי תלמידי החכמים ואנשי החסד בחסידות ◆ נפטר מדום לב פתאומי כשהוא בן 40 בלבד

מ‡: יר‡ל לבי‡
מביתר מגיעה הבשורה הקשה 
על פטירת אחד מאבני החן של העיר 
מדובר  בישראל,  מהגדולות  החרדית 
אייזנבלט,  אהרן  רבי  הצדיק  באברך 
באיאן  בחסידות  האברכים  מחשובי 
ירא  עצום  שקדן  עילית,  ביתר  ובעיר 
שמים ומדקדק בהלכה שנקטף באופן 
בזמן  לב  בדום  שלקה  לאחר  פתאומי 

שהיה בביתו.
בירושלים,  נולד  ז"ל,  המנוח 
לפני כ-20 שנה נישא לרעייתו בתיה 
שרייבר  יצחק  ר  הרה"ג  בת  תחי' 
ירושלים,  רמות  משכונת  שליט"א, 
היה  בביתר.  משכנם  את  קבעו  והם 
אייזענ־ שלמה  רבי  הגאון  של  נכדו 
מחסי־ פארק,  מבארא  ע״ה  בלאט 
כראש  שכיהן  בארה״ב,  באיאן  די 

פלאטבוש  בשכונת  באסטאן  ישיבת 
שבברוקלין.

האבר־ מחשובי  היה  אהרון  ר' 
כים בחסידות בעל ידע עצום בש"ס, 
ברכה'  ישא  'קרן  גמ"ח  את  החזיק 
להשיא  לאברכים  עזר  אשר 
החסד  בגמילות  ילדיהם,  את 
משפחות  למען  לאות  ללא  עסק 

אחריו  הותיר  בפטירתו  בביתר. 
יתומים  ילדים  ו-8  רעייתו  את 

ללא אב.
מסע הלוויה קורע לב יצא מבית 
הקלויז  דרך  בירושלים  שמגר  הלוויות 
של באיאן 'תפארת ישראל' ברחוב מלכי 

ישראל להר המנוחות, שם נטמן.

mailto:a0583210148@gmail.com
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דיווח: בליכוד החלו לנסח 
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חדש
גם על חוק זה הבהיר היועמ"ש כי לא בהכרח שהוא יעמוד במבחן בג"ץ מאחר 

ועדיין אינו מספיק שוויוני

מ‡: יוני טיין
טיוטה  לנסח  החלו  בליכוד 
בנ־ חרדים  לגיוס  חדש  חוק  של 
הסיעות  דרישות  בין  לפשר  סיון 
החרדיות ודרישות ישראל ביתנו. 
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הצדדים. כך דווח ב'החדשות'.
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בי־ עוולה  גם  הישיבות  בני  של 

והיע־ המכסות  הוחמרו  טחונית, 
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מ‡: יוני טיין
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לפני שנתיים לחיקור דין בשטחה: 
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מ‡: יר‡ל לבי‡
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הקלויז  דרך  בירושלים  שמגר  הלוויות 
של באיאן 'תפארת ישראל' ברחוב מלכי 

ישראל להר המנוחות, שם נטמן.

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
https://kduset.ravpage.co.il/
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הרב פרץ: 
"אין שום 

סיבה שלא 
נקבל את 

המשפטים 
והחינוך"

יו"ר איחוד מפלגות הימין שוב 
מזכיר לכל מי שחשב שהם הולכים 
לוותר לליכוד: "עומדים על קבלת 

תיקי המשפטים והחינוך"

מ‡: יוני טיין
לנתניהו  בעוד 
קשיים  צפויים  לא 
לד־ התיקים  בחלוקת 
וכאשר  ולליצמן,  רעי 
ליברמן  הנראה  ככל 
ישוב למשרד הביטחון 
וכחלון לאוצר, על תיק 
מת־ עדיין  המשפטים 
מקורב  בין  מאבק  נהל 
יריב  הממשלה  ראש 
איחוד  לבכיר  לוין, 
בצלאל  הימין  מפלגות 
מהם  אחד  סמוטריץ'. 
בתיק  להסתפק  ייאלץ 
משרד  כי  וייתכן  אחר, 
יהווה  הפנים  לביטחון 

נחמה ראויה.
מפל־ איחוד 
עומדים  הימין  גות 
לקבל  דרישתם  על 
המשפטים  תיקי  את 
יו"ר  אמר  כך  והחינוך. 
הימין,  מפלגות  איחוד 
בכאן  פרץ,  רפי  הרב 

רשת ב.
כי  הבהיר  פרץ 

שרשימתו  סיבה  אין 
תיקי  את  תקבל  לא 
והחינוך  המשפטים 
במשא  דורשת  שהיא 

ומתן הקואליציוני.
התיקים  לדבריו, 
הללו מגיעים לרשימה 
בזכות ולא בחסד. "אנ־
חנו שישה חברי כנסת, 
שהגיעו  תיקים  אלה 
ההיסטורית  למפד"ל 
בקדנ־ היהודי  ולבית 
אנחנו  הקודמת,  ציה 
את  להמשיך  רוצים 
מה  מבין  לא  אני  זה. 
ליברמן  אם  הבעיה, 
והולך  ביטחון  רוצה 
וכחלון  ביטחון,  לקבל 
עם  אנחנו  אוצר,  רוצה 
רוצים  מנדטים  שישה 
לנו,  שהיה  מה  את  גם 
מה  את  רק  יותר,  לא 

שהיה".
ציין  זאת  עם 
הרב פרץ כי אינו פוסל 
הבינוי  תיק  את  גם 

והשיכון.
 

בתו של הנשיא טראמפ: "הוצע לי להיות נשיאת הבנק העולמי" 
לדבריה, אביה הנשיא טראמפ העלה בפניה את ההצעה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
קושנר  איוונקה  ארה"ב,  נשיא  של  בתו 
אי- הידיעות  לסוכנות  שהעניקה  בראיון  אמרה 
פי כי קיבלה הצעה מאביה לשמש כנשיאת הבנק 

העולמי. לדבריה היא סירבה להצעה. 
המ־ לשאלת  כתגובה  אמרה  הדברים  את 
ראיין אשר תהה האם השמועות בעניין היו נכו־
נות. היא השיבה כי השמועות אכן היו נכונות וכי 

התפקיד הוצע לה. 
הייתה  היא  כי  הבת  אמרה  עוד 
פעילה בבחירת המועמד החדש, שהוא 

איש מצוין, כלשונה.
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 הנשיא בעצרת פתיחת יום השואה: 
"העם היהודי שוב לא חלש"

כבכל שנה הדליקו שישה ניצולי שואה משואות לזכר ששת מיליון היהודים 
שנרצחו בשואה

מ‡: יוני טיין
נשא  המדינה  נשיא 
הפתיחה  בעצרת  דברים  הערב 
הזי־ יום  אירועי  של  הממלכתית 
כרון לשואה ולגבורה ב"יד ושם".
לא  "אני  המדינה:  נשיא 
ישראל.  למדינת  לנו,  חושש 
הוא  חלש,  לא  שוב  היהודי  העם 
לא חסר מגן. מדינת ישראל היא 
אנחנו  יציבה,  דמוקרטיה  רק  לא 
גם מלאי עוצמה. עוצמה צבאית, 
על  נגן  לעולם  וכלכלית.  מדינית 
יש־ מדינת  על  בעצמנו,  עצמנו 
לשלומן  מחויבים  ונהיה  ראל, 
וביטחונן של הקהילות היהודיות 

בתפוצות".
הזכות  וחברה  מדינה  "לכל 
לבחור  החובה  ואף  הלגיטימית 
את מדיניותה ולשמור על זהותה. 

אירופאית  ימין  מפלגת  כל  לא 
שמאמינה בצורך לרסן הגירה או 
היא  הייחודי  אופייה  על  לשמור 
ואולם,  גזענית.  או  אנטישמית 
שאנטישמיות  פוליטיים  כוחות 
מו־ משפתם,  חלק  היא  וגזענות 

אסור  לעולם   - ורוחם  רשתם 
שיהיו בעלי בריתנו".

לשורדי  המדינה  נשיא 
השואה: "ניצולי ושורדי השואה, 
כל אחת ואחד מכם הוא נס. סמל 
לצמיחה של החיים מתוך המוות, 
ובנצח  בחיים  ולאמונה  לתקווה 

ישראל, שלנצח יפעמו בנו".
מפרוץ  שנה   80 "היום, 
עלינו  השנייה,  העולם  מלחמת 
העדכ־ למציאות  מבט  להישיר 
חלקים  כמו  היום,  אירופה  נית. 
רדופה  להיות  שבה  כולו,  בעולם 
על ידי רוחות הרפאים של העבר. 

טהרנות  עליונות,  של  תפיסות 
אנטיש־ זרים,  שנאת  לאומנית, 

מיות בוטה ועכורה".
נשא  ריבלין  המדינה  נשיא 
הפתיחה  בעצרת  הדברים  את 
הזי־ יום  אירועי  של  הממלכתית 
כרון לשואה ולגבורה שהתקיימה 
בירושלים.  ושם״  ״יד  במוזיאון 
בסימן  הטקס  התקיים  השנה 
המלחמה-  בתוך  "המלחמה 
היהודים  של  ההישרדות  מאבק 

בשואה".
בעצרת  דברים  נשא  עוד 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ואת דבר הניצולים נשאה הגברת 
הדלי־ שנה  כבכל  גרנט.  ציפורה 
משואות  שואה  ניצולי  שישה  קו 
שנ־ היהודים  מיליון  ששת  לזכר 

רצחו בשואה.
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הפתיחה  בעצרת  הדברים  את 
הזי־ יום  אירועי  של  הממלכתית 
כרון לשואה ולגבורה שהתקיימה 
בירושלים.  ושם״  ״יד  במוזיאון 
בסימן  הטקס  התקיים  השנה 
המלחמה-  בתוך  "המלחמה 
היהודים  של  ההישרדות  מאבק 

בשואה".
בעצרת  דברים  נשא  עוד 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ואת דבר הניצולים נשאה הגברת 
הדלי־ שנה  כבכל  גרנט.  ציפורה 
משואות  שואה  ניצולי  שישה  קו 
שנ־ היהודים  מיליון  ששת  לזכר 

רצחו בשואה.

https://kduset.ravpage.co.il/
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והסביבה  הונגריה  מדינת  רחבי  מכל 
ישעיל'ה  רבי  הקדוש  הצדיק  מעון  אל  נהרו 
לר־ פתוח  היה  תמיד  ביתו  מקערעסטיר.  
מעתיר  ושבים,  עוברים  מאכיל  והיה  ווחה, 
עליהם בתפילה מחלק להם מזון ומחיה להם 

ולבני ביתם.
  את עבודת הכנת וחלוקת המאכלים לבני ישראל הח־
נשגבים  בזמנים  ואף  ונעלית,  קדושה  כעבודה  הצדיק  שיב 

ביותר הוא עצמו טרח להאכילם ולהשקותם.
גם מארי דתלמודא ויודעי תורה פקדו את דלתו, כאשר 
שמעו מאת רבותיהם הצדיקים  מדורות עברו על רוממות 
בהליכות  הבחינו  ובעיניהם  ופרישותו,  קדושתו  מדריגות 
של קדושה והתעלות. בהיות כך נודע ביהודה וישראל גדול 
שמו כמחולל ישועות נפלאות, ואלפים נושעו על ידו בדבר 

ישועה ורחמים.

ארץ  בדרך  נוהגים  בשמים  "אף 

כלפי הצדיק"

כאשר  הראשונה  העולם  מלחמת  של  ומצוק  צר  בימי 
הרעב והכפן שוררים בארץ, הרי שהוא ממציא מזון ומחיה 
למאות יהודים וכך נוהג הוא כל ימיו. והנה קרבו ימיו למות. 
קריאת  בין  כי  ראוהו  כאשר  חיותו  בחיים  אשר  זה  וצדיק 
המתפ־ עבור  העוגות  בהכנת  הינו  עסוק  לתקיעות  התורה 
והוא  זו  הנהגה  של  לפשרה  ושאלוהו  התפילה  לאחר  ללים 
השיב "כי כל העולם עוסק ברזין דרזין ואני עוסק בלשובע 
ולא לרזון", ביקש לדאוג לשובע ולא לרזון גם לציבור הר־

בבות שיגיעו להלווייתו.
בנים  חשוכת  לאישה  שיקראו  איפוא  ביקש  הצדיק 
עלי  ציווה  וכה  לישועה  ציפתה  ארוכה  תקופה  משך  אשר 
שי־ הגדול  לקהל  מזון  בהכנת  תעסוק  היא  אם  כי  לאמור 

ישועה  בדבר  תיוושע  זאת  שבזכות  הרי  להלוויתו,  תאסף 
ירצה  מי  רבי,  "אבל  ושאלתו  תמהה  הזו  והאשה  ורחמים. 
דווי  ערש  על  השוכב  ישעיל'ה  ורבי  כזו?!"  בשעה  לאכול 
וכל מעייניו נתונים להחיות עם רב מסביר לה כי אם תאמר 
שהם  הרי  לישועה,  תזכה  אכילתם  שבזכות  הגדול  לקהל 
יאותו לאכול את אשר תכין. וכך הוה. הצדיק הסתלק והצי־
שלה  לסעודה  לאחריה  ישב  להלווייתו  שנאסף  הגדול  בור 
דאג הרה"ק רבי ישעיל'ה ואשר בזכותה נפקדה אותה אישה 

חשוכת בנים בזרע של קיימא
אלפים  ברמה,  נשיאותו  את  ישעיה  רבי  הרה"ק  הנהיג 
הסתופפו בצלו, להנות ממנו עצה ותושיה, נתפרסם בגודל 
מגו־ ברוך  רבי  שהרה"ק  עד  וחסד  לצדקה  ופזרונו  צדקתו 
רליץ זי"ע העיד עליו "כי כלפי הצדקה של ישעיה, נוהגים 

בדרך ארץ אפילו בשמים".
אכן,  מדת החסד שיקדה בו ושמו יצא לשם ולתהלה 
בעקבות  וחסד.  לצדקה  הכבירות  בפעולות  הארץ,  בקרב 
כן ביתו של הרה"ק רבי ישעי'לה היווה "משכן חסד" גדול, 
צו־ רבים  ואורחים  עת,  בכל  לרווחה  פתוחים  היו  ששעריו 

באים על דלתותיו יום יום ומצויים בו תדיר יומם וליל.
אותם שימש, השקה והאכיל, החיה נפשות והציל נש־
ולא  והפשטות,  הענווה  בתכלית  היתה  התנהגותו  כל  מות. 
המדרש  בבת  במקומו  חסידיו.  קהל  כלפי  שררה  שום  נהג 
לא עמד עבורו 'שטענדער' מיוחד, כנהוג אצל רבנים ונכבדי 
עם  יחד  המזרח,  שבכותל  הראשון  בשולחן  ישב  רק  תורה, 
שאר חשובי המתפללים. פעם הציעו לו מקורביו, כי לטו־
בתו ולטובת המונים הצובאים על פתחו, כדאי מאד למנות 
גבאי שינהל את חצר הקודש. השיב להם: "איך ברויך נישט 
קיין גבאי, נאר אז א איד ברויך פרנסה, זאל ער זיין ביי מיר"!
בן ההמונים שצבאו על דלתותיו, אף מהם היו תלמידי 
חכמים, אנשי מעלה בעלי מדריגות, שהיו יושבים ועוסקים 
בתורה ללא הרף, ומהם פשוטי עמך ישראל אשר באו לה־

סתופף בצל הצדיק.

קורתו  בצל  שהסתופף  נערץ  חסיד  תיאר  כך  הלא 
אצל  מקובל  סיפר:  וכך  השנה  ראש  ביום  זי"ע  רבינו  של 
כל  הפסקה:  עושים  שופר  תקיעת  לפני  כי  האדמו"רים, 
להתבודד  לחדרו  נכנס  והרבי  למקוה  הולכים  החסידים 
וללמוד את הזוהר הקדוש או ללמוד ברמב"ם הלכות תשו־
בה או הלכות שופר. חסיד זה הי' סקרן לדעת מה עושה רבי 
ישעי'לע לפני תקיעת שופר? כשיצא הצדיק מבית הכנסת 
הלך החסיד בעקבותיו, הוא הסתכל מבעד חור המנעול שב־
דלת דירתו וראה שהצדיק נכנס לחדר האוכל הענקי, נטל 
סכין ארוך, החל לחתוך לחתיכות קטנות את העוגות לשפוך 
יי"ש בכוסיות, ולערוך את השלחנות, כדי שהכל יהיה מוכן 
ומזומן לפני המתפללים שיבואו לעשות קידוש מיד בסיום 

התפלה. הדבר היה לפלא בעיני החסיד. 
אמר:  שכך  ישעי'לה  רבי  של  משמיה  מתאמריה  וכבר 
"די גאנצע עולם טוהט מיט 'רזין דרזין', און איך טוה מיט 
'לשובע ולא לרזון'!" [הכל מתעסקים כעת עם "רזין דרזין", 

ואילו אני עוסק ב"לשובע ולא לרזון"!].
לכל אלו ההמונים שצבאו על דלתות מעון הקודש היה 
הסועדים  קהל  לצורך  שבת  של  ה"קוגל"  את  בעצמו  חותך 
במחיצתו. כשהיה הקהל מרובה, היה חותכו לפרוסות דקות, 
חות־ 'רחמים'!" [כאשר  ווערט  'דין'  מ'שניידט  ואומר: "אז 

כים "דין" ("דק" באידיש = דין) נעשה "רחמים"!].

"'ברויט פאר יוד'ן"

ראה רבינו את מידת החסד והצדקה, כעמוד גדול ונצ־
רך לעלייה רמה בעבודת הבורא, וכך הורה וביקש אף משאר 

בני ישראל: העניקו צדקה וחסד ליהודים!
שנ־ מופלאה  עובדה  במאמרינו  כאן  נעלה  אם  לנו  די 
מקנדה,  לאיו"ט  קרויס  משה  ר'  הרה"ח  הישיש  מפי  שמע 
בזוו"ש,  זי"ע  מקרעסטיר  הרה"ק  של  בקודש  מחברתו  נכד 
שבילדותו עוד זכה לשבת על ברכיו של הרה"ק ר' ישעיל'ה, 
לשפוך  שיכולה  הרבנית,  מזקנתו  נאמנה  עדות  שמע  והוא 
לעסוק  מקרעסטיר  הרה"ק  הרבה  שבגינה  הסיבה  על  אור 

בעניין נשגב זה. 
לת־ התנוסס  'קערסטיר'  ממלכת  "בראש  מספר:  וכך 
ונתפר־ נודעה  אשר  אורחים",  "הכנסת  מצוות  כתר  פארה 
סמה בעולם כולו, והיתה בגדר חידוש אף בדורות קודמים. 
תמיד בכל עת היה ביתו והיכלו עומד מוכן לקבלת היהודים 
נקשרו  ואביונים  עניים  והרבה  בחצרו,  שהתארחו  הרבים 
עמו  והיו תחת חסותו. בכל שעה משעות היום לרבות הלי־
לה היה מזון מוכן ועומד, לכל דכפין ולכל דצריך. ובעצמו 
היה מקפיד ושומר על כך, שיהיה תמיד שפע הברכה נשפע 

בביתו להחיות לב ישראל. 
"מי יבוא בסוד קדושים להבין מפני מה נהג כן. אך מה־
עובדה הבאה שסיפרה לי זקנתי, ניתן אולי להבין,  עד כמה 
שיכולים אנו להבין על פי השגותינו, מה עמד מאחורי כל 

המפעל הנאדר בקודש הזה.
"היה זה ביום שהייתי בר מצוה, חגגנו את הנחת תפילין 
בבית הכנסת בעיירה שלנו. לאחר התפילה מיהרנו הביתה, 
ארזנו את החבילות ויצאנו לרכבת לכיוון קרעסטיר, ביקשנו 
ולשתף  שלי  מצוה  הבר  לרגל  זקנתי  של  ברכתה  את  לקבל 
אותה בשמחתינו. היה זה כבר לאחר הסתלקותו של בעלה 

הרה"ק מקרעסטיר זי"ע.
"הדרך ארכה מספר שעות, הגענו לאיעהל, ומשם המ־
שכנו לקרעסטיר, עד שהגענו לביתה של זקנתי ע"ה. השעה 
כידוע  צהרים.  במנוחת  הייתה  וזקנתי  אחה"צ  ארבע  היתה 
הבית היה גדול ומרווח כפי שרואים היום, והמתנו בחדר עד 

שתתעורר ותופיע אלינו, וכך אמנם היה.
התפתחה  כמובן  ואז  בלבביות,  אותי  בירכה  "זקנתי 
על  לשבת  זכיתי  שעוד  הגדול  הצדיק  בעלה  אודות  שיחה 
ומעשיו  וקדושתו  גדולתו  על  לשוחח  החלנו  וכו'.  ברכיו 
הפליאה  ואז  שלו.  אורחים  הכנסת  וענין  בקודש  הנאדרים 
בעלה  לה  שסיפר  מה  את  לנו  לספר  וביקשה  זקנתי  אותנו 

בו־ בנסתרות,  עסק  לנו  אין  לחופה.  שנכנסו  לפני  הקדוש 
דאי לא כלפי גדול בענקים זה שכל מהותו היה רזין דרזין, 
אך אלו היה דבריו, כפי שהעידה  בעצמה, ודבריה שמורים 

אצלי עד היום הזה. 
"וכך סיפרה: "לפני החופה, ישב בעלי הק'  בחדר אחד 
נשים  כמה  עם  הסמוך  בחדר  ישבתי  ואני  אנשים,  כמה  עם 
מקרב המשפחה. כשהגיע השעה ללכת לחופה, ביקש הרבי 
כי רוצה לדבר כמה מילים עם הכלה. היה זה פלא גדול, אבל 
אם הרבי אומר מי יערער על כך. בעלי הק' התקרב למחיצה, 

ואני ניגשתי לשם, ואז אמר שרוצה לספר לי איזה עניין.
"הוא אמר שהיה פעם בשמים (איני יודעת אם זה היה 
בהקיץ או במציאות הוא לא פירש יותר מזה) וראה את כל 
מה שקורה שם, שכולם עושים רצון קונם בקדושה וטהרה 
לעשות נחת רוח לפניו יתברך. והנה שומע קול שאומר 'פנו 
העולם.  מזה  שנסתלק  נכבד  אדם  לשמים  הגיע  כי  מקום' 
מדובר היה במרביץ תורה חשוב שהיה לו הרבה תלמידים 
והוציא כמה וכמה ספרים. הביאו אותו לבית דין של מעלה, 
והניחו על כף המאזניים את לימוד התורה שלו ואת הספרים 
קלות  עבירות  כמה  לו  היו  שני  מצד  וכו',  שהוציאו  הרבים 
שנכשל בהם, וכמעט שגמרו את דינו וקבעו לקבל את שכרו 

ולהיכנס לגן-עדן. 
ואמר  מקטרג  הגיע  האחרון,  ברגע  אז,  דווקא  "אולם 
תל־ הניח  חכם,  תלמיד  היה  הוא  ונכון,  אמת  הכל  שאמנם 
שמים,  לשם  היה  לא  זאת  כל  אולם  ספרים,  וחיבר  מידים 
אלא בכדי להתגדל ולהתפאר, ואם כן אין להם שום ממשות. 
את כל מה  ולהוכחה, אותו מלאך הצליח בהבל פיו להעיף 
'קלות',  עבירות  אותם  רק  ונשארו  המאזניים,  על  שהניחו 

ול"ע הם הכריעו את הכף.
"לאחר כמה זמן הכריזו שוב 'פנו מקום', והביאו יהודי 
כפרי פשוט שהיה לו בית מרזח באיזה עיירה על אם הדרך. 
עבירות  וכמה  כמה  ידיו  תחת  והיו  פשוט,  יהודי  היה  הוא 
התפלל  לא  הוא  בעיירה.  בודד  יהודי  בהיותו  בהם  שנכשל 
במניין, ועוד ועוד מאלו הענייניים, ול"ע לא נגמר דינו בטוב. 
"אולם ברגע האחרון הופיע לפתח  סנגור ואמר שבו־
הרבה  מלונו  בבית  אירח  כפרי  אותו  אולם  אמת,  הכל  דאי 
עוברי דרכים, וכשהגיע אליו יהודי שלא יכול היה לשלם על 
אכילתו במקום, נתן לו את מבקשו חינם אין כסף, ולא זו אף 
זו, לכל יהודי אף נתן 'ברויטלעך' (לחמים) שיהיה לו צידה 
על המאזניים לחמים  העלה  מלאך  אותו  אחת  ובבת  לדרך. 
רבים-רבים והם אלו שהכריעו את הכף ונגמר דינו לטובה. 
"כאשר סיים הרה"ק מקרעסטיר את דבריו אמר לזקנ־
תי: "כלה, צריך לדאוג לתת הרבה 'ברויטלעך', וכעת אפשר 

ללכת לחופה" !!!.

בקשתו של הצדיק שעות אחדות 

טרם יום הדין

בין דמויות ההוד שפיארו את העיירה בקרעסטיר בזמ־
נו של הרה"ק ר' ישעי'לה זי"ע נודע השו"ב המפורסם הגה"צ 
רבי שמואל אהרן דייטש זצ"ל הי"ד. ר' שמואל אהרן היה יד 
ימינו של הצדיק מקרעסטיר, האיש שאמר עמו 'וידוי' לפני 

הסתלקותו ואף כתב את נוסח המציבה של הרבי.
מי־ הישישה  הרבנית  ה"ה  אהרן,  שמואל  ר'  של  בתו 
סודות תחי' אלמנת הגה"צ רבי בן ציון קליין זצ"ל רבה של 
הגדולה  מקרבתו  הוד  זכרונות  בהתרגשות  סיפרה  יסודות, 

של אביה להרה"ק מקרעסטיר זי"ע.
מאות  מגיעים  היו  עומדות  שרגליכם  במקום  "שם 
מיהודי קרעסטיר עם עופו בידם. אבי זצ"ל היה יושב בקו־
מת הקרקע של הבית, יושב והוגה בספריו, היו מביאים את 
ידו  את  מוציא  במקומו,  נעמד  היה  הוא  לחלון,  עד  העוף 

החוצה שוחט את העוף, ומיד חזר להגות בספריו !!!
"היה זה כאשר הציעו לאבי משרה בכירה ביותר להיות 
השניה  העיר  שהיתה  מישקולץ,  הגדולה  העיר  של  השו"ב 

«
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בחשיבותה בהונגריה לאחר בודפשט. היה זו משרה חשובה 
מאוד לעומת השו"ב בקרעסטיר, וגם מתן שכר בצידה.

עם  תחילה  להתייעץ  מבלי  ושעל  צעד  עשה  לא  "אבי 
את  לקבל  יכול  האם   לשאול  הרבי  אל  נכנס  ולכן  הרבי, 
ההצעה הקוסמת.  להפתעתו הרבי של אותו לשאול את פי 
הרבנית, וכך הוא עשה. הרבנית לא הבינה מדוע הרבי שולח 
אליה והלכה יחד עמו לשאול את הרבי למה כוונתו. כאשר 
נכנסו לחדר, אמר הרה"ק ר' ישעי'לה: "אם ר' שמואל אהרן 
עוזב את קרעסטיר, אנו עוזבים יחד עמו" !!!. היה זה תשו־
בה מספקת בעבורו. ואכן כל ימי חייו של ר' ישעיל'ה נותר 
להיות השו"ב של קרעסטיר, ורק כשנה לאחר ההסתלקות, 

קיבל עליו את המשרה הבכירה ונודע כשו"ב ד'מישקולץ. 
תחי':  קליין  הרבנית  מספרת  נוספת  מפעים  סיפור 
"היה זה בערב ראש השנה אחה"צ, אבי היה הבעל תפילה 
של סליחות אצל ר' ישעי'לה זי"ע לפנות בוקר , במשך היום 
הגיעו אנשים רבים בכדי שישחוט עבורם עופות ליו"ט, וב־
כלל הוא היה עסוק כולו בהכנות רוחניות רבות לקראת  יום 
הדין הקרב ובא. אולם לפתע הגיע אליו שליח מהרבי שיבוא 

בדחיפות.
כשהגיע אל ביתו של הרבי אמר לו ר' ישעי'לה: "מה־
הגדו־ היום  מעבודת  שאה מותש  רואה  אני  עיניך  על  בטה 

לה, אבקש ממך סליחה ומחילה, אבל הנה הגיעו לכאן לחג 
נותר  ולא  מראש,  ותכננו  שצפינו  ממה  יותר  רבים  אורחים 
לי ברירה אלא לבקש ממך לשחוט פרה נוספת בכדי שיהיה 
מה לאכיל את הקהל" !!! זה מה שעמד בראשו של הצדיק 

הנשגב שעות אחדות לפני כניסת יום הדין,
הבית הגדול בקרעטסטיר לא סיפק ארוחות דשנות רק 
לבאי המקום, על פי הוראתו של הרה"ק ר' ישעיל'ה, חול־
קו מצרכים מזון בסייסים כמו קמח ותפוחי אדמה למאות 
משפחות יהודיות מעטי יכולת בכל הגלילות. החלוקה הת־
עצמה ביותר לקראת חג המצות, או אז חילקו כמויות של 
מצות ותפוחי אדמה להמוני משפחות בכדי שיכלו לחוג את 

החג בדיצה ובשמחה. 

חלקת מחוקק 

אורחים  'הכנסת  במוסדות  השקיעו  מיוחדים  כוחות 
שטח  כל  את  ולהרחיב  מחדש  לבנות  בכדי  קערעסטיר', 
הציון הקדוש של רבינו זי"ע. דמים מרובים - תרתי משמע, 
מחדש  הקדוש  הציון  ובניית  ושיקום  פיתוח  עבור  הושקעו 
בהרחבה וברות פאר והדר. הושקעו בו כוחות עצומים, בכדי 
לסדר כל פרט ופרט על צד היותר טוב, עד שבשנת תשע"ג 
בירכו על המוגמר עם סיום העבודה בציון הקדוש. שנבנה 

מחדש עם ציוד ועם כל המתבקש והנצרך. 
הדבר  דרש  ומאמץ  השקעה  כמה  יסופר,  כי  יאומן  לא 
דרי־ כפי  ייבנה  שהכל  בכדי  העסקנים,  ושאר  רבינו  מנכדי 
כמה  הושקע,  זמן  כמה  אבות,  מסורות  וכפי  ההלכה,  שות 
ללוות  בכדי  במאמצים,  חסכו  לא  כך,  עבור  ערכו  נסיעות 
בו  הקדוש,  האהל  כינון  של  הקדושה  העבודה  את  מקרוב 

יעתירו והעתירו רבבות אלפי ישראל.  
בקערעס־ הציון  על  הקודש  עבודת  תקופת  כל  במשך 
טיר, חישבו העוסקים במלאכה את כל מה שנצרך עבור כל 
בני היהדות הנאמנה, אלו הבאים להשתטח על הציון, ואכן 
לאחר המאמץ קצרו את הפירות בדמות הבנין הגדול והמ־

פואר של הציון הקדוש. 
כל עבודת הקודש החלה ונעשתה באחריות נכדי רבי־
נו זי"ע, שעמדו הכן, עם התוכניות, האדריכלות, החפירות, 
את  לבנות  להרחיב,  הישנים,  היסודות  פי  על  לבנות  דאגו 
האוהל בגובה מכובד, לשבץ בו חלונות מאירים, להכין מע־
רכת תאורה חדשנית, מערכת חימום לחורף ומערכת קירור 
ואוורור לימי הקיץ, כמו כן נבנה בסמוך אהל מיוחד לכהנים, 
וכן מקום מיוחד לנשים. ובזכות כל זאת נעשה ממש הרחבת 

הדעת בעת התפילה בציון הקדוש.
הק־ עבור  נייר  לספק  רצופה  דאגה  יש  זאת,  מלבד 

הנצר־ דברים  ושאר  תהלים,  ספרי  נשמה,  נרות  וויטלעך, 
כים, בכדי שיהודים יוכלו להתפלל בכוונה ובמנוחת הנפש, 

לאחר טלטולי הדרך שעברו עליהם. 
זוכרים  עוד  עברו,  בשנים  המקום  את  שפקדו  יהודים 
את הלחץ והדחק שהיה מנת חלקם, כאשר הציון היה קטן 
וצפוף, והיה תור ממתינים גדול בכדי לזכות להיכנס פנימה. 
שנע־ הקודש  מלאכת  על  ומודים  מברכים  ממש  ועתה הם 

שתה, כאשר ממש מופלא הדבר עד כמה שינתה האהל את 
פניה, וממש פנים חדשות באו לכאן. 

זקני הדור הקודם, ששרדו את מלחמת העולם השניה, 
ובפרט יוצאי קערעסטיר, ובראשם נכדי רבינו זי"ע, שזכרו 
את האהל שהיה בנוי לתלפיות לפני המלחמה, היו מביעים 
את עגמת הנפש שלהם, מבנייתו הארעית של האהל שנבנה 
ידי  על  המלחמה  לאחר  שנעשתה  בבניה  המלחמה.  לאחר 
דיוקים,  ואי  שונות  טעויות  בשוגג  נעשו  הפליטה,  שארית 
ותמיד קיוו זקני העדה לראות את הדבר מתוקן כבתחילה. 

ויהי למופת

כוח טמיר ונעלם היה לו לצדיק המופלא רבי ישעיל'ה 
בכוח  לפתחו.  המשחרים  לכל  ורחמים  ישועה  דבר  לפעול 
איתנה  אמונה  מחדיר  היה  והמופלאות  הפלאיות  ברכותיו 
בבורא כל יצורים, בכך ידעו הכל כי לה' המלוכה והוא עושה 

ויעשה לכל המעשים.
מדהים  סיפור  גרינוולד   פייבל  ר'  שסיפר  מה  לפנינו 
שהיה לאביו ר' משה ז"ל עם הרה"ק מקרעסטיר זי"ע: "אבי 
ז"ל לא היה איש דברים, תמיד ברח מכל עניין של כבוד ופ־
רסום. הוא נמנה על מתפללי בית הכנסת קרעסטיר בבורו 
מפ־ היה  במקום  דינר  נערך  היה  כאשר  שנה  ומידי  פארק, 
קר־ מעירו  זכרונות  ולספר  הכבוד  כנואם  לשמש  בו  צירים 
עסטיר, אף תמיד סירב לכך. באחד השנים, והיה זה מספר 
שנים לפני פטירתו, הפתיע את המארגנים והסכים לנאום. 

ואז סיפר לקהל סיפור מדהים:
בימי  ההונגריים  העבודה  במחנות  כשהייתי  זה  "היה 
וציוד.  מזון  למחנה  לספק  היה  תפקידי  האיומה.  השואה 
ומידי יום הייתי נוסע מחוץ לערים הגדולים בהונגריה בכדי 
להביא ציוד למחנה. אך בשביל שאוכל לשרוד ניצלתי את 
כמובן  כרוך  שהיה  דבר   בסיגריות,  גם  וסחרתי  האפשרות 
בסכנה של ממש באן הייתי נתפס. ואכן, באחד הימים כש־
עזבתי את העיר לכיוון המחנה, הגיע אלי ידיעה בדרך לא-
דרך, כי מפקדי המחנה 'עלו' על הדבר ואני צפוי להיתפס 
ה'סחורה' האסורה  כשאגיע למחנה. מיהרתי להיפתר מכל 

שהייתה עמי וכך הגעתי למחנה.
המפ־ לי  המתינו  כבר  למחנה  כשהגעתי  ישר  "כצפוי, 
לא  אך  המשאית,  ובתוך  עלי  מדוקדק  חיפוש  וערכו  קדים 
למעצר,  אותי  הכניסו  עזר.  לא  זה  דבר  אולם  דבר.  מצאו 
והודיעו לי כי לא אצא מכאן עד שאמסור את שמות האנ־
שים שהיו עמדו בקשר. בימים הבאים עברתי חקירות ועי־
נויים קשים, אך כמובן שלא מסרתי להם שמות, כי ידעתי 

שכל מי שייתפס על ידיהם אחת דינו. 
"באחד הלילות כבר הרגשתי כי כוחותיי הולכים ואוז־
לים והתכוננתי לגרוע מכל. ואז בחלום הלילה התגלה אלי 
הרה"ק ר' ישעי'לה  והבטיח לי כי בע"ה בקרוב ממש אצא 
ישרים  דור  להקים  ואזכה  האיומה  מהמלחמה  אנצל  מכאן, 
מבורך. אך הוא ביקש ממני שני דברים, שאקבל על עצמי 
לסייע לצאצאיו, ודבר נוסף שלא אספר לאיש את דבר הח־
במ־ שוחררתי  יום  לאחר  ואכן  שנה.   חמישים  במשך  לום 
מהשואה  בחיים  ולהישאר  להינצל  בס"ד  זכיתי  וגם  פתיע 

הנוראה ולראות דור ישרים מבורך. 
ר' פייבל מסיים: "בחודש האחרון חלפו חמישים שנה 
מאז אותו חלום, ולכן עתה הסכמתי לדבר בדינר ולהשמיע 
כל  את  שאפפה  רבה  בהתרגשות  אבי  אמר  הסיפור",  את 

המשתתפים באותו דינר.
הוה  מקרעסטירער  ישעי'  רבי  הקדוש  הרבי  של  שמו 

הכתבה מלווה בתמונות מקרעסטירר לפני השואה, ומיומא דהילולא 
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בחשיבותה בהונגריה לאחר בודפשט. היה זו משרה חשובה 
מאוד לעומת השו"ב בקרעסטיר, וגם מתן שכר בצידה.

עם  תחילה  להתייעץ  מבלי  ושעל  צעד  עשה  לא  "אבי 
את  לקבל  יכול  האם   לשאול  הרבי  אל  נכנס  ולכן  הרבי, 
ההצעה הקוסמת.  להפתעתו הרבי של אותו לשאול את פי 
הרבנית, וכך הוא עשה. הרבנית לא הבינה מדוע הרבי שולח 
אליה והלכה יחד עמו לשאול את הרבי למה כוונתו. כאשר 
נכנסו לחדר, אמר הרה"ק ר' ישעי'לה: "אם ר' שמואל אהרן 
עוזב את קרעסטיר, אנו עוזבים יחד עמו" !!!. היה זה תשו־
בה מספקת בעבורו. ואכן כל ימי חייו של ר' ישעיל'ה נותר 
להיות השו"ב של קרעסטיר, ורק כשנה לאחר ההסתלקות, 

קיבל עליו את המשרה הבכירה ונודע כשו"ב ד'מישקולץ. 
תחי':  קליין  הרבנית  מספרת  נוספת  מפעים  סיפור 
"היה זה בערב ראש השנה אחה"צ, אבי היה הבעל תפילה 
של סליחות אצל ר' ישעי'לה זי"ע לפנות בוקר , במשך היום 
הגיעו אנשים רבים בכדי שישחוט עבורם עופות ליו"ט, וב־
כלל הוא היה עסוק כולו בהכנות רוחניות רבות לקראת  יום 
הדין הקרב ובא. אולם לפתע הגיע אליו שליח מהרבי שיבוא 

בדחיפות.
כשהגיע אל ביתו של הרבי אמר לו ר' ישעי'לה: "מה־
הגדו־ היום  מעבודת  מותש  שאה  רואה  אני  עיניך  על  בטה 
לה, אבקש ממך סליחה ומחילה, אבל הנה הגיעו לכאן לחג 
נותר  ולא  מראש,  ותכננו  שצפינו  ממה  יותר  רבים  אורחים 
לי ברירה אלא לבקש ממך לשחוט פרה נוספת בכדי שיהיה 
מה לאכיל את הקהל" !!! זה מה שעמד בראשו של הצדיק 

הנשגב שעות אחדות לפני כניסת יום הדין,
הבית הגדול בקרעטסטיר לא סיפק ארוחות דשנות רק 
לבאי המקום, על פי הוראתו של הרה"ק ר' ישעיל'ה, חול־
קו מצרכים מזון בסייסים כמו קמח ותפוחי אדמה למאות 
משפחות יהודיות מעטי יכולת בכל הגלילות. החלוקה הת־
עצמה ביותר לקראת חג המצות, או אז חילקו כמויות של 
מצות ותפוחי אדמה להמוני משפחות בכדי שיכלו לחוג את 

החג בדיצה ובשמחה. 

חלקת מחוקק 

אורחים  'הכנסת  במוסדות  השקיעו  מיוחדים  כוחות 
שטח  כל  את  ולהרחיב  מחדש  לבנות  בכדי  קערעסטיר', 
הציון הקדוש של רבינו זי"ע. דמים מרובים - תרתי משמע, 
מחדש  הקדוש  הציון  ובניית  ושיקום  פיתוח  עבור  הושקעו 
בהרחבה וברות פאר והדר. הושקעו בו כוחות עצומים, בכדי 
לסדר כל פרט ופרט על צד היותר טוב, עד שבשנת תשע"ג 
בירכו על המוגמר עם סיום העבודה בציון הקדוש. שנבנה 

מחדש עם ציוד ועם כל המתבקש והנצרך. 
הדבר  דרש  ומאמץ  השקעה  כמה  יסופר,  כי  יאומן  לא 
דרי־ כפי  ייבנה  שהכל  בכדי  העסקנים,  ושאר  רבינו  מנכדי 
כמה  הושקע,  זמן  כמה  אבות,  מסורות  וכפי  ההלכה,  שות 
ללוות  בכדי  במאמצים,  חסכו  לא  כך,  עבור  ערכו  נסיעות 
בו  הקדוש,  האהל  כינון  של  הקדושה  העבודה  את  מקרוב 

יעתירו והעתירו רבבות אלפי ישראל.  
בקערעס־ הציון  על  הקודש  עבודת  תקופת  כל  במשך 
טיר, חישבו העוסקים במלאכה את כל מה שנצרך עבור כל 
בני היהדות הנאמנה, אלו הבאים להשתטח על הציון, ואכן 
לאחר המאמץ קצרו את הפירות בדמות הבנין הגדול והמ־

פואר של הציון הקדוש. 
כל עבודת הקודש החלה ונעשתה באחריות נכדי רבי־
נו זי"ע, שעמדו הכן, עם התוכניות, האדריכלות, החפירות, 
את  לבנות  להרחיב,  הישנים,  היסודות  פי  על  לבנות  דאגו 
האוהל בגובה מכובד, לשבץ בו חלונות מאירים, להכין מע־
רכת תאורה חדשנית, מערכת חימום לחורף ומערכת קירור 
ואוורור לימי הקיץ, כמו כן נבנה בסמוך אהל מיוחד לכהנים, 
וכן מקום מיוחד לנשים. ובזכות כל זאת נעשה ממש הרחבת 

הדעת בעת התפילה בציון הקדוש.
הק־ עבור  נייר  לספק  רצופה  דאגה  יש  זאת,  מלבד 

הנצר־ דברים  ושאר  תהלים,  ספרי  נשמה,  נרות  וויטלעך, 
כים, בכדי שיהודים יוכלו להתפלל בכוונה ובמנוחת הנפש, 

לאחר טלטולי הדרך שעברו עליהם. 
זוכרים  עוד  עברו,  בשנים  המקום  את  שפקדו  יהודים 
את הלחץ והדחק שהיה מנת חלקם, כאשר הציון היה קטן 
וצפוף, והיה תור ממתינים גדול בכדי לזכות להיכנס פנימה. 
שנע־ הקודש  מלאכת  על  ומודים  מברכים  ממש  הם  ועתה 
שתה, כאשר ממש מופלא הדבר עד כמה שינתה האהל את 

פניה, וממש פנים חדשות באו לכאן. 
זקני הדור הקודם, ששרדו את מלחמת העולם השניה, 
ובפרט יוצאי קערעסטיר, ובראשם נכדי רבינו זי"ע, שזכרו 
את האהל שהיה בנוי לתלפיות לפני המלחמה, היו מביעים 
את עגמת הנפש שלהם, מבנייתו הארעית של האהל שנבנה 
ידי  על  המלחמה  לאחר  שנעשתה  בבניה  המלחמה.  לאחר 
דיוקים,  ואי  שונות  טעויות  בשוגג  נעשו  הפליטה,  שארית 
ותמיד קיוו זקני העדה לראות את הדבר מתוקן כבתחילה. 

ויהי למופת

כוח טמיר ונעלם היה לו לצדיק המופלא רבי ישעיל'ה 
בכוח  לפתחו.  המשחרים  לכל  ורחמים  ישועה  דבר  לפעול 
איתנה  אמונה  מחדיר  היה  והמופלאות  הפלאיות  ברכותיו 
בבורא כל יצורים, בכך ידעו הכל כי לה' המלוכה והוא עושה 

ויעשה לכל המעשים.
מדהים  סיפור  גרינוולד   פייבל  ר'  שסיפר  מה  לפנינו 
שהיה לאביו ר' משה ז"ל עם הרה"ק מקרעסטיר זי"ע: "אבי 
ז"ל לא היה איש דברים, תמיד ברח מכל עניין של כבוד ופ־

רסום. הוא נמנה על מתפללי בית הכנסת קרעסטיר בבורו 
מפ־ היה  במקום  דינר  נערך  היה  כאשר  שנה  ומידי  פארק, 
קר־ מעירו  זכרונות  ולספר  הכבוד  כנואם  לשמש  בו  צירים 
עסטיר, אף תמיד סירב לכך. באחד השנים, והיה זה מספר 
שנים לפני פטירתו, הפתיע את המארגנים והסכים לנאום. 

ואז סיפר לקהל סיפור מדהים:
בימי  ההונגריים  העבודה  במחנות  כשהייתי  זה  "היה 
וציוד.  מזון  למחנה  לספק  היה  תפקידי  האיומה.  השואה 
ומידי יום הייתי נוסע מחוץ לערים הגדולים בהונגריה בכדי 
להביא ציוד למחנה. אך בשביל שאוכל לשרוד ניצלתי את 
כמובן  כרוך  שהיה  דבר   בסיגריות,  גם  וסחרתי  האפשרות 
בסכנה של ממש באן הייתי נתפס. ואכן, באחד הימים כש־
עזבתי את העיר לכיוון המחנה, הגיע אלי ידיעה בדרך לא-
דרך, כי מפקדי המחנה 'עלו' על הדבר ואני צפוי להיתפס 
ה'סחורה' האסורה  כשאגיע למחנה. מיהרתי להיפתר מכל 

שהייתה עמי וכך הגעתי למחנה.
המפ־ לי  המתינו  כבר  למחנה  כשהגעתי  ישר  "כצפוי, 
לא  אך  המשאית,  ובתוך  עלי  מדוקדק  חיפוש  וערכו  קדים 
למעצר,  אותי  הכניסו  עזר.  לא  זה  דבר  אולם  דבר.  מצאו 
והודיעו לי כי לא אצא מכאן עד שאמסור את שמות האנ־
שים שהיו עמדו בקשר. בימים הבאים עברתי חקירות ועי־
נויים קשים, אך כמובן שלא מסרתי להם שמות, כי ידעתי 

שכל מי שייתפס על ידיהם אחת דינו. 
"באחד הלילות כבר הרגשתי כי כוחותיי הולכים ואוז־
לים והתכוננתי לגרוע מכל. ואז בחלום הלילה התגלה אלי 
הרה"ק ר' ישעי'לה  והבטיח לי כי בע"ה בקרוב ממש אצא 
ישרים  דור  להקים  ואזכה  האיומה  מהמלחמה  אנצל  מכאן, 
מבורך. אך הוא ביקש ממני שני דברים, שאקבל על עצמי 
לסייע לצאצאיו, ודבר נוסף שלא אספר לאיש את דבר הח־
במ־ שוחררתי  יום  לאחר  ואכן  שנה.   חמישים  במשך  לום 
מהשואה  בחיים  ולהישאר  להינצל  בס"ד  זכיתי  וגם  פתיע 

הנוראה ולראות דור ישרים מבורך. 
ר' פייבל מסיים: "בחודש האחרון חלפו חמישים שנה 
מאז אותו חלום, ולכן עתה הסכמתי לדבר בדינר ולהשמיע 
כל  את  שאפפה  רבה  בהתרגשות  אבי  אמר  הסיפור",  את 

המשתתפים באותו דינר.
הוה  מקרעסטירער  ישעי'  רבי  הקדוש  הרבי  של  שמו 

הכתבה מלווה בתמונות מקרעסטירר לפני השואה, ומיומא דהילולא 
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פקיע גם בכוחו הגדול לרפאות חולי ישראל על ידי קמיעות, 
ורבים נתרפאו בכח הקמיעות אשר נתן להם, ורבים נושעו 
על ידם בישועות נפלאות, ואף כהיום, כאשר עברו עשרות 

שנים לאחר הסתלקותו רואים בזה דברים מופלאים. 
עד  ביש,  עסק  לאיזה  אביו   נקלע  שפעם  יהודי  סיפר 
שהוכרח לברוח ממדינת הונגריה, אך לא היה לו 'פאספא־

רט' ומבלי תעודת מסע לא היה אפשרי לעבור את הגבול.
בצר לו נכנס אל רבי ישעי' זי"ע ויתן לו קמיע כתובה 
על  ועלה  בכיסו,  וטמנו  הקמיע  את  היהודי  ויקח  קלף.  על 
מרכבת הברזל, וגדלה פליאתו שלא עצרוהו שוטרים שומרי 

הגבול לבקש ממנו תעודת מסע, ויהי לנס.
נתבקש רבינו זי"ע לישיבה של מעלה ביום שני בשבוע 
ג' אייר תרפ"ה. כאמור הגה"ק רבי שלום אליעזר זי"ע מרא־

צפערט (בנו של הרה"ק מצאנז זי"ע) הספידו הספד גדול. 

גדולה הכנסת אורחים 

ד'קרעסטירר'

עד  נמשכות  ישעיל'ה  רבי  של  הקדושות  פעילויותיו 
היום

בו  שאין  חודש,  ובכל  עונה  בכל  בשנה,  יום  חולף  לא 
[ביתו  הויז"  הייליג  ישעי'לעס  "רבי  את  שפוקדים  יהודים 
הקדוש של רבי ישעי' זי"ע], יהודים מכל גווני הקשת ומכל 
קצווי תבל, פוקדים במשך כל ימות השנה את הבית הגדול, 
בו  הקדוש  החדר  ב"קוויטעל-שטוב",  רחמים  לעורר  בכדי 
קיבל רבינו את רבבות אלפי ישראל לישועה וברכה. החדר 
לצד  כמובן  זאת  הטבע.  מערכות  ושידד  פלאות  חולל  בו 

שפכם את צקון לחשם בציון הקדוש.  
ממה  הנוראה,  בקדושה  ספוגים  עדיין  החדר  קירות 
שהקרין בה רבינו במשך כיובל שנים, בעת חייו חיותו. בין 
קי־ בין  אליהו,  לגילוי  רבינו  זכה  הזה,  והבית  החדר  כתלי 
רות החדר תיקן נשמות של נפטרים, בין קירות החדר היה 
הוגה בתורה במשך לילות רצופים כשרגליו נתונים בקערת 
מים, לבל תחטפנו תנומה, בין קירות החדר היה עוסק בג־
מילות חסדים בצורה שאין לה אח ורע. ועתה יהודים באים 
שרבינו  כפי  החדר,  אותו  קירות  בין  להיוושע  וממשיכים 
אל  שיבואו  שאלו  פעמים,  וכמה  כמה  כך  על  התבטא  זי"ע 

ביתו לאחר פטירתו, ימשיכו להיוושע כמקדמת דנא. 
מתקבלים  הויז",  הייליג  ישעי'לעס  "רבי  בתוככי 
וברחימאות,  באהבה  פתוחות,  בזרועות  הרבים  היהודים 
על ידי "הכנסת אורחים קערעסטיר" שמנוהל על ידי נכדי 
רבינו זי"ע, שהולכים בדרכו ועל פי צוואתו, ומגישים עזרה 

וסעד לכל דכפין, בהרחבה גדולה וכיד המלך. 
דמעות,  נחלי  ביומו,  יום  מדי  נשפכים  הקדוש  בציון 
ומעתירים  כמים,  לבם  ששופכים  יהודיים,  לבבות  מתוך 
בדבר ישועה ורחמים, ואכן כסדר יהודים רואים באצבע ומ־
ראים כי זה ה' קיווינו לו ונושענו, בזכותו של רבינו הקדוש, 
העומד ומעלה את תפילתם של ישראל מעלה. אלו היהודים 
המרעישים בתפילה על הציון לא שבים ריקם, אלא יודעים 

לספר על אותות ומופתים גדולים בכל יום. 
בראש עם בית ישראל, ניתן לראות את מנהיגי הדור, 
שבאים  ישיבות,  ראשי  דיינים,  רבנים,  קהילות,  מנהיגי 
לבקש ישועות עבור הכלל, וקורעים שערי שמים בתפילה 
והן  הקדוש,  בציון  הן  מרעיתם,  צאת  עבור  הקדוש,  בציון 

בביתו נאוה קודש, בחדר ה"קוויטעל שטוב". 
מדי כמה שבועות, זוכים בהכנסת אורחים קערעסטיר, 
לארח גם קבוצות גדולות של חסידים ואנשי מעשה, שבאים 
או  לחיים  מעמד  במקום  ועורכים  ומאורם,  רבם  בראשות 
ומ־ כבירים  והמעמדים  עדתם,  בני  עם  יחד  גדולה,  סעודה 

עוררי התרגשות גדולה. 
אורחים  ב'הכנסת  נראו  בלבד,  החולפת  השנה  במשך 

קערעסטיר' ובביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע, מרנן:
כ"ק מרן אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א, שהוא ואבו־

ומפיהם  רבינו,  בקדושת  האיתנה  בדבקותם  ידועים  תיו 
ומפי כתבם נשמעו רבות ונפלאות וקדושות הרבי זי"ע. ויש 
רבינו  של  הידועה  תמונתו  שסגולת  שלמרות  בזאת,  לציין 
נגד כל מרעין בישין, אין מקורה מרבינו זי"ע, אך אדמור"י 
פשעווארסק ראו קדושה נוראה בצורתו, והמליצו ליהודים 

להחזיקה כשמירה. 
האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א, הגיע במיוחד ביומא 
דהילולא קדישא, ג' אייר שנה שעברה, להשתטח על הציון, 
שטוב"  ה'"קויטעל  בחדר  רחמים  לעורר  בא  מכן  ולאחר 

בראשות ציבור גדול.   
הגיע  מלונדון,  שליט"א  מויזניץ  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
במיוחד ליומא דהילולא קדישא אשתקד, וערך את שולחנו 
קערעס־ אורחים  ב'הכנסת  שהוקם  מיוחד  באוהל  הטהור 
טיר'. ונשא מדברות קדשו על גדולת בעל ההילולא, במעמד 

אלפים מישראל.   
בנסיעה  שהגיע  שליט"א,  מסאטמר  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
הייליג  ישעי'לעס  ב'רבי  ושהה  בארה"ב,  ממעונו  מיוחדת 
הויז' במשך כמה ימים, וערך שולחן לחיים מיוחד בבית חדר 

המלוה מלכה, בראשות מאות חסידים ואנשי מעשה. 
קהל  עם  שהגיע  שליט"א,  ממודזיץ  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
ובחדר  הקדוש  בציון  מיוחדות  תפילות  וערך  חסידיו, 

ה'קויטעל שטוב'.  
קהל  עם  שהגיע  שליט"א,  מדאראג  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
גדול מצאן מרעיתו, ושהה במשך כיממה בקערעסטיר, וערך 
את שולחנו הטהור בחצר בית רבינו, באהל מיוחד שהוקם 

לכבוד כך. 
כ"ק מרן אדמו"ר מטאהש שליט"א שערך את שולחנו 
הטהור בחדר ה'מלוה מלכה', בעת מלוה דמלכא, ובירך את 

העוסקים במלאכת הקודש. 
שבת  שאף  שליט"א,  סופר  חתם  מחוג  אדמו"ר  כ"ק 
ונשגבות,  גדולות  ודיבר  חסידים,  מאות  עם  יחד  בהיכלינו, 
כמה היה דבוק רבו הגרי"ש אונגר זי"ע ברבינו ישעי'לע, וכל 
ובכל  קודש,  ובאש  ברטט  נאחז  היה  ממנו  מדבר  שהיה  עת 

עת היה מביא עובדות נוראות מהיכלו.
כ"ק מרן גאב"ד מאקאווא שליט"א פקד את קערעס־
טיר במשך השנה כמה פעמים, ובכל פעם העתיר בתפילות 

על הציון, ושהה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע. 
כ"ק  החולפת:  בשנה  בקערעסטיר  עוד  נראו  כן  כמו 
מויען  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א.  מנדבורנה  אדמו"ר  מרן 
רבינו.  בבית  התבשיל  בבית  מיוחד  ביקור  שערך  שליט"א 
כ"ק  מארה"ב.  שליט"א  מצאנז-זמיגראד  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
מביאלה  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א.  טענקא  גאב"ד  מרן 
קדישא.  ההילולא  לקראת  במיוחד  שבא  מלונדון,  שליט"א 
כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות צבי ספינקא שליט"א. כ"ק מרן 
בעיר  שבת  שאף  שליט"א  מלעלוב-ניקלשבורג  אדמו"ר 
מקערעט־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  קערעסטיר.  אורחים  בהכנסת 
שניף-סיגט שליט"א. כ"ק אדמו"ר מווערדאן שליט"א מז־
קני האדמורי"ם בארה"ב. כ"ק אב"ד נייטרא שליט"א, כ"ק 
אב"ד קראסנא שליט"א. כ"ק גאב"ד דושינסקיא  בית שמש 
אדמו"ר  כ"ק  שליט"א.  מקאליש  אדמו"ר  כ"ק  שליט"א. 
ועוד  שליט"א,  מלימנוב  אדמו"ר  כ"ק  שליט"א.  מהורדנקא 

רבים ואי אפשר לפרטם.     
וראשי  הרבנים  של  בלבד,  חלקית  רשימה  נביא  וכן 
השנה  במשך  וכן  אשתקד,  דהילולא  ביומא  שנראו  העדות 

ב'הכנסת אורחים קערעסטיר', הרבנים הגאונים: 
אב־ רבי  הגאון  וויליאמסבורג.  סאטמר  אב"ד  הגאון 
רהם יפה שלזינגר גאב"ד גענף, הגאון אב"ד ראשית חכמה 
מונטריאול, הגאון רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן, הגאון 
רבי יוחנן וואזנר רב קהל סאטמר-מונסי, הגאון ראב"ד סק־
ווירא, הגאון רבי מנחם מנדל ארנסטר ראש ישיבת ויזניץ, 
הגאון רבי שמואל דוד הכהן גרוס גאב"ד רבני הקריות בא־
שדוד, הגאון רבי אברהם לויפר אב"ד דאראג ויליאמסבורג, 

והרשימה היא ארוכה ביותר, אך הבאנו מקצתו.
מתהדר  קערעסטיר'  אורחים  'הכנסת  כי  לציין,  יש 
של הרבות של  'כדתיא'  של  בכשרות המהודרת והקפדנית 

13 יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ט 02/05/2019

במלאכת  העוסקים  בלונדון,  החרדים  קהילות  התאחדות 
הקודש שכל המאכלים וסדרי הבית יהיו על פי ההלכה הצ־

רופה, למהדרין מן המהדרין.     

ר' ישעיל'ס שטוב

ברוך מציב גבול אלמנה. לפני עשרים ושלושה שנים, 
בשנת תשנ"ו, היתה הזכיה הגדולה של הרה"ח ר' שלמה רי־
דער ז"ל יליד קערעסטיר, לגאול את ביתו נאוה קודש של 
רבינו זי"ע, וכך יצא הבית מידם של הנכרים, ותיכף לגאולת 
הבית, החלו בהכנות קדחתניות, בכדי להסב את הבית הק־
דוש לכבודו הראוי, למה שכבר מייחלים עשרות שנים כל 

עם בני ישראל. 
משפחת רידער הנכבדה שיחיו, פעלו רבות במשך הש־
נים, בכדי להביא לידי גמר, את פתיחתה מחדש של 'הכנסת 
אורחים קערעסטיר' בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע. ואכן 
בעבר  והנחשונים  החלוצים  היו  כאשר  לטובה  הם  זכורים 
ואף בהוה, לתמוך בבית הזה, והם משמשים כברחי התיכון 

של ביתו נאוה קודש – הכנסת אורחים קערעסטיר. 
עם קניית הבית הקדוש, התבשרו כל הבאים את קע־
רבינו  של  בביתו  אתנחתא  לעשות  מעתה  שניתן  רעסטיר, 
זי"ע כמקדמת דנא. הבשורה המרגשת פשטה כאש בשדה 
אנשים  להתרבות,  החלו  קערעסטיר  אל  והנסיעות  קוצים, 

הרגישו שהנה חוזרת עטרה ליושנה. 
מכל  קערעסטיר  אל  הנסיעות  כאשר  הזמן,  בהמשך 
רחבי תבל החלו להתגבר, לא עמדו משפחת רובין מן הצד, 
אלא נחלצו חושים ופתחו את 'הכנסת אורחים קערעסטיר', 
והחלו בעבודת הקודש לקבל אל אלפי רבבות ישראל, ממש 
כבחיי חיותו של רבינו זי"ע. בית החסד נכנס לפעולה, ומאז 

ועד עתה לא פוסקת. 
לספק  קערעסטיר'  אורחים  ב'הכנסת  שמרבים  וככל 
את צרכי עם בית ישראל הבאים אל העיר, הרי גוברת כמות 
השיירות, וכל העת צריך לעמוד הכן לקראת העם הבא מכל 

קצווי תבל.
נפש  במסירות  המנוהל  קערעסטיר,  אורחים  הכנסת 
במסי־ הכן  עומדים  שיחיו,  הנכבדה  רובין  משפחת  ידי  על 
רות במשך כל ימות השנה, בכדי לספק את צרכי הבית הזה, 
שצרכיו הם צרכי בני ישראל המרובים. הם פועלים בדרכו 
צרכי  לכל  לדאוג  נתונים  היו  מעייניו  שכל  זי"ע,  רבינו  של 

עם בני ישראל. 
בכל העולם כולו כבר נודעים פעולות החסד שנעשים 
מכל  שמגיעים  יהודים  כאשר  רבינו,  בבית  ביומו  יום  דבר 
מתקבלים  מפרכות,  מנסיעות  ומרוטים  עייפים  תבל,  קצוי 
בדברי  נפשם  את  משיבים  זי"ע.  רבינו  בבית  פנים  במאור 

מאכל ומשקה, ובכל דבר המצטרך. 
הכנסת אורחים קערעסטיר, מתאמץ ביותר שיהיו מו־
העוסקים  הבית.  באי  כל  עבור  טריים  מאכלים  תדיר  כנים 

ומכינים  המקום,  אל  תקופה  בכל  יוצאים  הקודש  במלאכת 
והכל  גדול,  בריווח  הכל  שיהיה  הסוגים,  מכל  מאכל  דברי 
טרי וערב לחיך. מכינים שם הן סעודות בשריות והן סעודות 

חלביות והן סעודות רגילות. 
כמו כן, גם כשיהודים באים ביום ההילולא בח"י אדר, 
יומא דהילולא של רבי אברהם'לע בנו של רבינו, הם זוכים 
לקבל שם ארוחות משביעות ומבריאות. וכן ביומא דהילולא 
בכ"ח תמוז יומא דהילולא של רשכבה"ג בעל ה'ישמח משה' 
לכל  קערעסטיר  אורחים  בהכנסת  דואגים  זי"ע,  מאוהעל 
היהודים שחולפים בה, וכן ביומא דהילולא של מרן הגה"ק 
כסלו,  כ"א  ביום  מסעטשא  זי"ע  יונגרייז  הלוי  שמואל  רבי 
וביומא דהילולא של מרן הרה"ק מליסקא זי"ע בחודש אב, 
במאד,  הטמונים  הקדושים  הרבנים  של  ההילולא  בימי  וכן 
אלפי  המדינה.  ברחבי  מקומות  עשרות  ובעוד  בסנטוב, 
היהודים שמגיעים במשך כל ימות השנה, ממש מחיים את 
קערעסטיר  הקודש  בחצר  אתנחתא  עושים  הם  עת  נפשם 

בביתו נאוה קודש.
נעשים  בקערעסטיר,  התבשיל  בבית  המאכלים  כל 
כאן במקום, הכל טרי, ישר מן המטבח. המטבח עומד היכן 
אף  ולאחרונה  זי"ע.  רבינו  של  חיותו  בחיי  המטבח  שעמד 
אובזר המטבח בציוד יקר בשווי מאות אלפי דולרים. המט־
בח בנוי במצורה שניתן להכין בה כמויות אוכל גדולים בזמן 

קצר ביותר, לרווחת הבאים הרבים אל המקום. 
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במלאכת  העוסקים  בלונדון,  החרדים  קהילות  התאחדות 
הקודש שכל המאכלים וסדרי הבית יהיו על פי ההלכה הצ־

רופה, למהדרין מן המהדרין.     

ר' ישעיל'ס שטוב

ברוך מציב גבול אלמנה. לפני עשרים ושלושה שנים, 
בשנת תשנ"ו, היתה הזכיה הגדולה של הרה"ח ר' שלמה רי־
דער ז"ל יליד קערעסטיר, לגאול את ביתו נאוה קודש של 
רבינו זי"ע, וכך יצא הבית מידם של הנכרים, ותיכף לגאולת 
הבית, החלו בהכנות קדחתניות, בכדי להסב את הבית הק־
דוש לכבודו הראוי, למה שכבר מייחלים עשרות שנים כל 

עם בני ישראל. 
משפחת רידער הנכבדה שיחיו, פעלו רבות במשך הש־
נים, בכדי להביא לידי גמר, את פתיחתה מחדש של 'הכנסת 
אורחים קערעסטיר' בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע. ואכן 
בעבר  והנחשונים  החלוצים  היו  כאשר  לטובה  הם  זכורים 
ואף בהוה, לתמוך בבית הזה, והם משמשים כברחי התיכון 

של ביתו נאוה קודש – הכנסת אורחים קערעסטיר. 
עם קניית הבית הקדוש, התבשרו כל הבאים את קע־
רבינו  של  בביתו  אתנחתא  לעשות  מעתה  שניתן  רעסטיר, 
זי"ע כמקדמת דנא. הבשורה המרגשת פשטה כאש בשדה 
אנשים  להתרבות,  החלו  קערעסטיר  אל  והנסיעות  קוצים, 

הרגישו שהנה חוזרת עטרה ליושנה. 
מכל  קערעסטיר  אל  הנסיעות  כאשר  הזמן,  בהמשך 
רחבי תבל החלו להתגבר, לא עמדו משפחת רובין מן הצד, 
אלא נחלצו חושים ופתחו את 'הכנסת אורחים קערעסטיר', 
והחלו בעבודת הקודש לקבל אל אלפי רבבות ישראל, ממש 
כבחיי חיותו של רבינו זי"ע. בית החסד נכנס לפעולה, ומאז 

ועד עתה לא פוסקת. 
לספק  קערעסטיר'  אורחים  ב'הכנסת  שמרבים  וככל 
את צרכי עם בית ישראל הבאים אל העיר, הרי גוברת כמות 
השיירות, וכל העת צריך לעמוד הכן לקראת העם הבא מכל 

קצווי תבל.
נפש  במסירות  המנוהל  קערעסטיר,  אורחים  הכנסת 
במסי־ הכן  עומדים  שיחיו,  הנכבדה  רובין  משפחת  ידי  על 
רות במשך כל ימות השנה, בכדי לספק את צרכי הבית הזה, 
שצרכיו הם צרכי בני ישראל המרובים. הם פועלים בדרכו 
צרכי  לכל  לדאוג  נתונים  היו  מעייניו  שכל  זי"ע,  רבינו  של 

עם בני ישראל. 
בכל העולם כולו כבר נודעים פעולות החסד שנעשים 
מכל  שמגיעים  יהודים  כאשר  רבינו,  בבית  ביומו  יום  דבר 
מתקבלים  מפרכות,  מנסיעות  ומרוטים  עייפים  תבל,  קצוי 
בדברי  נפשם  את  משיבים  זי"ע.  רבינו  בבית  פנים  במאור 

מאכל ומשקה, ובכל דבר המצטרך. 
הכנסת אורחים קערעסטיר, מתאמץ ביותר שיהיו מו־
העוסקים  הבית.  באי  כל  עבור  טריים  מאכלים  תדיר  כנים 

ומכינים  המקום,  אל  תקופה  בכל  יוצאים  הקודש  במלאכת 
והכל  גדול,  בריווח  הכל  שיהיה  הסוגים,  מכל  מאכל  דברי 
טרי וערב לחיך. מכינים שם הן סעודות בשריות והן סעודות 

חלביות והן סעודות רגילות. 
כמו כן, גם כשיהודים באים ביום ההילולא בח"י אדר, 
יומא דהילולא של רבי אברהם'לע בנו של רבינו, הם זוכים 
לקבל שם ארוחות משביעות ומבריאות. וכן ביומא דהילולא 
בכ"ח תמוז יומא דהילולא של רשכבה"ג בעל ה'ישמח משה' 
לכל  קערעסטיר  אורחים  בהכנסת  דואגים  זי"ע,  מאוהעל 
היהודים שחולפים בה, וכן ביומא דהילולא של מרן הגה"ק 
כסלו,  כ"א  ביום  מסעטשא  זי"ע  יונגרייז  הלוי  שמואל  רבי 
וביומא דהילולא של מרן הרה"ק מליסקא זי"ע בחודש אב, 
במאד,  הטמונים  הקדושים  הרבנים  של  ההילולא  בימי  וכן 
אלפי  המדינה.  ברחבי  מקומות  עשרות  ובעוד  בסנטוב, 
היהודים שמגיעים במשך כל ימות השנה, ממש מחיים את 
קערעסטיר  הקודש  בחצר  אתנחתא  עושים  הם  עת  נפשם 

בביתו נאוה קודש.
נעשים  בקערעסטיר,  התבשיל  בבית  המאכלים  כל 
כאן במקום, הכל טרי, ישר מן המטבח. המטבח עומד היכן 
אף  ולאחרונה  זי"ע.  רבינו  של  חיותו  בחיי  המטבח  שעמד 
אובזר המטבח בציוד יקר בשווי מאות אלפי דולרים. המט־
בח בנוי במצורה שניתן להכין בה כמויות אוכל גדולים בזמן 

קצר ביותר, לרווחת הבאים הרבים אל המקום. 
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המתמודד הדמוקרטי ג'ו ביידן 
גייס סכום שיא בתוך זמן קצר

מדובר בסכום שיא אשר עוקף את כל שאר המועמדים הדמוקרטים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שה־ לאחר  בלבד  קצר  זמן 
בפריימריז  התמודדותו  על  כריז 
פרס־ הדמוקרטית,  המפלגה  של 
מה לשכתו של סגן נשיא ארה"ב 
לפיה  הודעה  ביידן  ג'ו  לשעבר, 
עומד   לביידן  התורמים  מספר 

מכל  אדם  בני  אלף  כ-9.7  על 
יחדיו  שהעשירו  ארה"ב,  רחבי 
הטרי  המתמודד  של  קופתו  את 
המפלגה הדמוקרטית  הנהגת  על 

ב- 6.3 מיליון דולר.
מספ־ זהו  ההודעה,  לפי 
התגייסו  אשר  התורמים  של  רם 

יממה  בתוך  ביידן  של  לטובתו 
אחת בלבד. מה שמצביע על סי־
כויו הגבוהים לנצח את כל שאר 
הדמוקרטית  המפלגה  מועמדי 
ואולי אף את הנשיא טראמפ בה־
שתיערך  הנשיאות  על  תמודדות 

בשנת 2020. 

רה"מ נתניהו בעצרת ביד ושם על האיום האיראני: "מגבשים 
בריתות נגד משטר רצחני"

ראש הממשלה דיבר בטקס הממלכתי לציון יום השואה והגבורה ב'יד ושם' ◆ בנאומו הזכיר את הסכנות העומדות על פתחה של המדינה, שיבח את הנשיא טראמפ 
ודיבר בדאגה על האנטישמיות הגואה בעולם

מ‡: יוני טיין
בנימין  הממשלה  ראש 
נת־ שרה  הגב'  ורעייתו  נתניהו 
הפתיחה  בעצרת  השתתפו  ניהו 
הזיכרון  יום  לציון  הממלכתית 

לשואה ולגבורה ביד ושם.
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"כשהאדם  בעצרת:  נתניהו  מין 
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נשמע  מעט  ועוד  קודש.  בחרדת 
בחרדת קודש את הסיפורים המ־
גיבורי  של  והמדהימים  רטיטים 
 - הניצולים  השורדים,   - השואה 

שידליקו את אבוקות הזיכרון.
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שכ־ בסלוניקי,  לזוועה.  אילמת 
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 75 ההשמדה  למחנות  היהודים 
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תנאי לחיים.
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העולם כולו. למבקשי נפשנו, אני 
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ובעזרת השם ננצח גם אתכם.

בריטניה: מייסד ויקיליקס 
ג'וליאן אסאנג' נידון למאסר

בארה"ב הוא עלול לעמוד בפני גזר דין מוות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ג'וליאן  ויקיליקס  מייסד 
אסאנג' נשלח על ידי בית המש־
פט בבריטניה לחמישים שבועות 
אותם ירצה במאסר טרם יוחלטו 
היום  בעניינו.  נוספות  החלטות 
בע־ נוסף  דיון  להתקיים  צפוי 
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לא  אסאנג'  עורר  האתר  פרסומי 
פעם סערה כאשר חשף מסמכים 
ושל  ארה"ב  צבא  של  מסווגים 

ברחבי  נוספות  ומדינות  צבאות 
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גזר  בפני  לעמוד  אף  ואולי  עולם 

דין מוות.
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ניסיון ההפיכה בוונצואלה: סיקור נרחב מכל הזירות: 

ראשי המורדים בוונצואלה ניסו להוביל 
הפיכה צבאית כנגד הנשיא מדורו 

שניים ממנהיגי האופוזיציה פרסמו לתומכיהם קריאה לצאת ולהפגין כנגד 
שלטונו של מדורו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ערב  בשעת  שלשום 
גורמי  שני  פרסמו  מאוחרת 
בוונצואלה,  בכירים  אופוזיציה 
חואן  האופוזיציה  מנהיג  בהם 
גואידו, הודעה מתוך בסיס צבאי 
וונצואלה  של  האוויר  חיל  של 
הודיעו  השניים  קראקס.  בבירה 
כי קיבלו כעת את תמיכת הצבא 
במלחמתם נגד הנשיא מדורו וכי 
לצאת  נדרשים  וונצואלה  אזרחי 

במ־ זאת  להפגין,  כדי  לרחובות 
כנגד  ההפיכה  את  להשלים  טרה 
של  הודעתם  מדורו.  של  שלטונו 
תומ־ ידי  על  התקבלה  השניים 
לאור  זאת  יתר,  באמינות  כיהם 
האופוזיציוני  הבכיר  כי  העובדה 
האופוזיציה,  מנהיג  לצד  שעמד 
רבות  מגבלות  תחת  אז  עד  עמד 
כלל  לו  אישר  שלא  בית  ומעצר 

לצאת מביתו.
הש־ של  קריאתם  בעקבות 

לרחו־ אזרחים  המוני  יצאו  ניים 
שלטונו  כנגד  להפגין  והחלו  בות 
צבאו  הוציא  בתגובה  מדורו.  של 
של מדורו רכבים משוריינים לר־
חובות הערים, אשר החלו לדרוס 
יום  של  בסיכומו  המפגינים.  את 
נספרו כשבעים אזרחים פצועים. 
נכון לכתיבת שורות אלו, העימו־
תים בין הצדדים נמשכים אם כי 

בעצימות נמוכה יותר.

הנשיא מדורו: "הצלחנו להביס 
את המורדים"

הנשיא מדורו טען כי הבסיס שנטען כי היה בשליטת המורדים מעולם לא היה 
בידיהם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ני־ וונצואלה,  נשיא 

אתמול  הודיע  מדורו,  קולס 
כי  הצהריים  אחר  בשעות 
ני־ לסכל  הצליח  צבאו 
ידי  על  שהובל  הפיכה  סיון 
ומקורבו.  האופוזיציה  מנהיג 
בהודעה שפרסם מדורו נטען 
להפיל  ניסו  "המורדים  כי 
של  החוקית  הממשלה  את 
וונצואלה. אך הדבר לא עלה 
"הבסנו  לדבריו,  בידיהם". 
של  בזכותם  המורדים  את 

מנהיגי הצבא".
טען  הוונצואלי  הנשיא 
בידו  כי  הדרך  אורך  לכל 

קצר  זמן  הצבא.  תמיכת  נמצאת 
הרשמיות  המהומות  פרוץ  לאחר 
שידר הנשיא הודעה בה נאמר כי 
מנהיגי הצבא, בהם שרי הביטחון 

לו  הודיעו  הרמטכ"ל  וכן  וההגנה 
יגנו  וכי  לצדו  מתייצבים  הם  כי 

על שלטונו.
כי  בנאומו  טען  אף  מדורו 

בסיס חיל האוויר שממנו פרסמו 
הודעתם  את  האופוזיציה  ראשי 
האופו־ בשליטת  היה  לא  מעולם 

זיציה.

מזכיר המדינה פומפאו: "רוסיה 
מנעה את השלמת ההפיכה 

בוונצואלה"
היועץ לביטחון לאומי בארה"ב אמר כי נשקלת התערבות צבאית במשבר 

בוונצואלה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמריק־ המדינה  מזכיר 
אתמול  חשף  פומפאו,  מייק  ני, 
מנהיג  כי  עיתונאים,  עם  בשיחה 
וונצואלה ניקולס מדורו היה מוכן 
תחילת  עם  וונצואלה  את  לעזוב 
אך  קראקס,  בבירה  המהומות 
ממנו  שמנעה  זאת  הייתה  רוסיה 
הת־ לדבריו, "רוסיה  זאת.  לבצע 
את  לעזוב  ממדורו  ומנעה  ערבה 

להשלמת  לגרום  ובכך  המדינה 
כי  עוד  אמר  פומפאו  ההפיכה". 
היה להם מטוס מוכן על המסלול, 
שא־ כפי  לעזוב,  מוכן  היה  והוא 
אמרו  הרוסים  אבל  נחנו מבינים, 

כי עליו להישאר.
היועץ  הבהיר  לכן  קודם 
כי  בולטון,  ג'ון  לאומי,  לביטחון 
צבאית  לפעול  מוכנה  ארה"ב 
בוונצואלה אם תידרש לכך, ואם 

מדורו ימתח את החבל, כלשונו.
טראמפ  הנשיא  כך,  בתוך 
תסייע  לא  כי  קובה  את  הזהיר 
שפר־ בהודעה  לוונצואלה.  עוד 
סם הנשיא איים על קובה כי אם 
בוונצואלה,  בתמיכתה  תמשיך 
סנ־ עליה  להטיל  עשויה  ארה"ב 
אנושות  שיפגעו  קשות  קציות 

בכלכלתה.

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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על שלטונו.
כי  בנאומו  טען  אף  מדורו 

בסיס חיל האוויר שממנו פרסמו 
הודעתם  את  האופוזיציה  ראשי 
האופו־ בשליטת  היה  לא  מעולם 

זיציה.

מזכיר המדינה פומפאו: "רוסיה 
מנעה את השלמת ההפיכה 

בוונצואלה"
היועץ לביטחון לאומי בארה"ב אמר כי נשקלת התערבות צבאית במשבר 

בוונצואלה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמריק־ המדינה  מזכיר 
אתמול  חשף  פומפאו,  מייק  ני, 
מנהיג  כי  עיתונאים,  עם  בשיחה 
וונצואלה ניקולס מדורו היה מוכן 
תחילת  עם  וונצואלה  את  לעזוב 
אך  קראקס,  בבירה  המהומות 
ממנו  שמנעה  זאת  הייתה  רוסיה 
הת־ לדבריו, "רוסיה  זאת.  לבצע 
את  לעזוב  ממדורו  ומנעה  ערבה 

להשלמת  לגרום  ובכך  המדינה 
כי  עוד  אמר  פומפאו  ההפיכה". 
היה להם מטוס מוכן על המסלול, 
שא־ כפי  לעזוב,  מוכן  היה  והוא 
אמרו  הרוסים  אבל  מבינים,  נחנו 

כי עליו להישאר.
היועץ  הבהיר  לכן  קודם 
כי  בולטון,  ג'ון  לאומי,  לביטחון 
צבאית  לפעול  מוכנה  ארה"ב 
בוונצואלה אם תידרש לכך, ואם 

מדורו ימתח את החבל, כלשונו.
טראמפ  הנשיא  כך,  בתוך 
תסייע  לא  כי  קובה  את  הזהיר 
שפר־ בהודעה  לוונצואלה.  עוד 
סם הנשיא איים על קובה כי אם 
בוונצואלה,  בתמיכתה  תמשיך 
סנ־ עליה  להטיל  עשויה  ארה"ב 
אנושות  שיפגעו  קשות  קציות 

בכלכלתה.

http://bit.ly/2C5MBB3
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המו"מ הקואליציוני: נתניהו הציע 
לכחלון כל תיק בכיר אפשרי

אחד הקשיים המשמעותיים בהרכבת הממשלה הוא התעקשות יו"ר ישראל 
ביתנו אביגדור ליברמן שלא לשנות דבר מטיוטת חוק הגיוס שהוגשה בכנסת 

הקודמת

מ‡ יוני טיין
ראש  ממשלה:  מרכיבים 
הציע  נתניהו  בנימין  הממשלה 
מספר  כחלון  משה  כולנו  ליו"ר 
הקוד־ משרתו  בהם  תפקידים, 
תפקיד  כל  או  החוץ  משרד  מת, 
כחלון,  שייבחר.  אפשרי  בכיר 
מנהל  אחרות  למפלגות  שבניגוד 
מעדיף  בעצמו,  ומתן  המשא  את 

להישאר במשרד האוצר.
מוקדם יותר יו"ר ש"ס הרב 
 13 לחדשות  סיפר  דרעי  אריה 
ביתנו  ישראל  יו"ר  את  פגש  כי 
שהמח־ ומאמין  ליברמן  אביגדור 
לוקות ייפתרו תוך זמן קצר. הליך 
המו"מ הקואליציוני מתנהל כעת 
על מי מנוחות, וככל הנראה יעלה 
הילוך בשבוע הבא. ב-2015 גרר 
נתניהו את הליך המשא ומתן עד 
ליום האחרון והדבר עשוי לקרות 

גם הפעם.
ליברמן, הציג את דרישותיו 
בנוגע למשא המתן הקואליציוני, 

ואמר כי "כל עוד לא הגענו להס־
כמות עקרוניות בנושאי ליבה לא 
התיקים".  לגבי  ומתן  משא  ננהל 
ישיבת  בפתח  נאמרו  הדברים 
מפלגתו  של  הראשונה  הסיעה 
לאחר הבחירות. "הדרישות שלנו 
אלא  ומדינה  דת  לגבי  רק  לא  זה 
חברתיים-כלכליים  בנושאים  גם 
ליבר־ הוסיף  ביטחון",  ובנושאי 
תדרוש  מפלגתו  כי  שהבהיר  מן, 
הגימלאים  לכל  מינימום  פנסיית 
בדיקות  נגד  ותיאבק  בישראל 
 .DNA יהדות באמצעות בדיקות
"אנחנו בעד מדינה יהודית - ונגד 
מדינת הלכה. זו הנוסחה שאנחנו 
להסכמות  סביבה  להגיע  מנסים 

עם כל המרכיבים בקואליציה".
נצי־ נפגשו  ראשון  ביום 
ויהדות  ש"ס  ונציגי  הליכוד  גי 
הבחירות,  מאז  לראשונה  התורה 
בניסיון להגיע להסכמות בין המ־

פלגות ולהקים קואליציה חדשה. 
בה־ הקשיים המשמעותיים  אחד 

התעקשות  הוא  הממשלה  רכבת 
לי־ אביגדור  ביתנו  ישראל  יו"ר 
מטיוטת  דבר  לשנות  שלא  ברמן 
חוק הגיוס שהוגשה בכנסת הקו־
החרדיות  הסיעות  בעוד  דמת, 
שינויים.  בו  לבצע  מעוניינות 
גורמים בכירים בליכוד, וכן מקו־
רבים לליברמן אמרו לחדשות 13 

כי "ניתן לגשר על הפער הזה".
ראשי  של  התיקים  סוגיית 
אינה  דווקא  החרדיות  המפלגות 
משמעו־ קשיים  לעלות  צפויה 
אריה  ש"ס  יו"ר  כאשר  תיים, 
דרעי עשוי לקבל שוב את תפקיד 
התורה  יהדות  ויו"ר  הפנים  שר 

יחזור למשרד הבריאות.
מקיים  הממשלה  ראש 
לגבי  רשמיות  בלתי  התייעצויות 
הלי־ לבכירי  שיחולקו  התיקים 
רק  להיקבע  צפוי  הדבר  אך  כוד, 
השותפות  עם  ההסכמים  לאחר 

הקואליציוניות.

 האיחוד האירופי דורש:

"צריך לשלב את המחבלים הפלסטינים במערכת הרווחה" 
בשל החשש מקריסת הרשות הפלסטינית בשל הסירוב לקבל את דמי המיסים מישראל, התכנסה ועדת הקישור ◆ במהלכה אמר ג'והנס האן: "זו הפרה של 

ההסדרים" 

מ‡: מ. יו„ 
הר־ מקריסת  החשש  בצל 
סירובה  בשל  הפלסטינית  שות 
שישראל  המסים  דמי  את  לקבל 
ישראל  עוד  כל  למענה,  מגייסת 
התש־ את  אלה  מכספים  מקזזת 
הפלס־ הרשות  שמעבירה  לומים 
ביש־ הכלואים  למחבלים  טינית 
בכיר  מציע  ולמשפחותיהם,  ראל 
לשלב  "יש  כי  האירופי  באיחוד 
ובני  הביטחוניים  האסירים  את 
הרווחה  במערכת  משפחותיהם 
הפלסטי־ הרשות  של  החברתית 
התש־ את  שיהפוך  מהלך  נית, 

כל  יסיר  גם  אך  לחוקיים,  לומים 
תמריץ כספי לטרור"

אד-הוק  הקישור  ועדת 
לסיוע כלכלי לרשות הפלסטינית, 
שמתכנסת פעמיים בשנה בבריסל 

לרשות  בתרומות  לדון  מנת  על 
אתמול  בנושא  דנה  ובמימונה, 
מו־ לפתרון  להגיע  הצליחה  ולא 
נצי־ חלק  לקחו  בפגישה  סכם. 
ארה"ב,  האירופי,  מהאיחוד  גים 
ישראל  הערבית,  הליגה  האו"ם, 
מדובר  הפלסטינית.  והרשות 
הבינלאומיים  הפורומים  באחד 
הבודדים שבהם מתבצעת תקשו־

רת בין פלסטינים וישראלים.
לענייני  האירופי  הנציב 
האירופי,  האיחוד  של  הרחבתו 
על  אחראי  שמשרדו  האן,  ג'והנס 
הפל־ ברשות  הכלכלית  התמיכה 
מודעים  "כולנו  כי  אמר  סטינית, 
הפלסטינית  שהרשות  למשבר 
ולהשלכות  איתו,  מתמודדת 
והביטחו־ החברתיות  האנושיות, 

צריכים  הצדדים  שני  שלו.  ניות 
יש־ החלטת  פתרון.  לעבר  לנוע 

ההס־ של  הפרה  היא  בנושא  ראל 
אנחנו  במקביל,  הנוכחיים.  דרים 
לא תומכים בתשלומים שמעבירה 

הרשות למשפחות המחבלים".
בשירותים  "הקיצוצים 
יכולים  לא  בפלסטין  הציבוריים 

הבינלאומית  הקהילה  להימשך. 
הפי־ הפער  את  לכסות  יכולה  לא 
ננסי שנוצר עכשיו. אנו נעשה כל 

בצדדים  לתמוך  כדי  שביכולתנו 
הנוכחי",  המשבר  בפתרון  ולסייע 

סיכם האן.
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 במבצע שהסתבך בעזה:

 קצין שנפצע הציל את חייו 
תחת אש

בפעולת היחידה המובחרת שהסתבכה ברצועה ובמהלכה נהרג סא"ל מ', קצין 
שנורה על ידי אנשי חמאס ונפצע קשה בפעולה ביצע לעצמו נקודת לחץ, 

איש צוות רפואי החליף אותו במסוק - וכך שרד הקצין בחסדי שמים, נגד כל 
הסיכויים 

מ‡: מ. יו„ 
הק־ של  חייו  ניצלו  כך 
בתוך  קשה  באורח  שנפצע  צין 
נהרג  שבה  בפעולה  עזה,  רצועת 
חברו, סא"ל מ' : כחצי שנה אחרי 
הפעולה המיוחדת של כוח צה"ל 
יונס,  חאן  בפאתי  שהסתבכה 
להעניק  בחיוב  בצבא  שוקלים 
ולמפקדים  ללוחמים  צל"שים 
במהלך  עילאית  גבורה  שגילו 
חמאס,  חמושי  עם  היריות  קרב 
שוק־ בנוסף  העוין.  השטח  בלב 
צל"שים  להעניק  גם  בצבא  לים 
חיל  של   669 יחידת  ללוחמי 
האוויר, שנחתה תחת אש בשטח 
את  לחלץ  כדי  קרב,  באותו  אויב 

הנפגעים.
פרטים נוספים מאותם רג־
עים מתוחים במרחק 3 ק"מ מגדר 
הגבול ברצועת עזה חושפים את 
המסתמ־ להחלטה  הסיבות  אחת 
נת להעניק צל"ש ללוחמים. הק־
צין שנפצע באורח קשה בפעולה 
חמורה  מפגיעה  כתוצאה  איבד 
גדולה  כמות  התחתון  גופו  בפלג 
של דם, לאחר שנורה על ידי מח־

בלי חמאס.
הח־ הקשים,  התנאים  חרף 
האש  וחילופי  המסוכנת  שיכה 
במותו  שהסתיימו  קרוב  מטווח 
 7 של  ובהריגתם  מ'  סא"ל  של 
הקצין  הצבאית,  הזרוע  פעילי 
עשתונותיו:  איבד  לא  שנפצע 
לחץ  נקודת  לעצמו  ביצע  הוא 
בקרבה  הראשי,  לעורק  בסמוך 
הפסי־ שלא  הפציעה  לנקודת 
רוח  קור  הפגין  הוא  לדמם.  קה 
ארוכות  דקות  ובמשך  מדהים, 
בדי־ ונלחם  ירכו  על  לחץ  שבהן 
המשיך  חייו,  את  שסיכן  מום 
לכוח  חבריו  עם  בקשר  להיות 
והזעיקו  חמאס  באנשי  שנלחמו 
כל  ללחוץ  המשיך  הקצין  חילוץ. 
כאשר  גם  הלחץ  נקודת  על  העת 
התעייף מפעולה זו ומאובדן הדם 

שקדם לכך.
מהכוח  רפואי  צוות  איש 

חיל  במסוק  הנפגעים  את  שפינה 
הב־ בשטח,  שהונחת  האוויר, 
החיים  מציל  העצמי  בטיפול  חין 
שהעניק לעצמו הקצין, ובתיאום 
מדויק, תחת אש, לקח על עצמו 
העורק  על  הלחץ  נקודת  את 
הקצין  את  בכך  והחליף  הראשי 
הצוות  העניק  במקביל,  הפצוע. 
שכלל  לקצין  נוסף  טיפול  בשטח 
תרופות והזרמת פלזמה, כחלופה 
המריאו  השניים  שאיבד.  לדם 
לבית  במהירות  הכוח  יתר  עם 
החולים סורוקה בבאר שבע, שם 
לטיפול  ליחידה  הקצין  הוכנס 
במחלקת  נותח  ובהמשך  נמרץ 
שבוע  בחלוף  דם.  כלי  כירורגיה 
התאושש  שהסתבך,  מהמבצע 
החולים  מבית  שוחרר  הקצין, 
שי־ של  בהליך  נמצא  הוא  ומאז 

קום.
של  הרפואי  התחקיר 
הגיע  הקצין  כי  העלה  האירוע 
המוגלובין  בערכי  החולים  לבית 
הרא־ וההערכה  מאוד,  נמוכים 
לשרוד  סיכוייו  כי  הייתה  שונית 
אפסיים.  עד  נמוכים  הם  בניתוח 
ידיו של הקצין הפצוע ושל הלו־
חם שהמשיך ללחוץ על פלג גופו 
התחתון היו מגואלות בדם כאשר 
הגיעו לבית החולים – עדות לת־

פקודם הדרמטי והקריטי באירוע 
החריג. בצה"ל מעריכים גם היום 
ברמת ודאות גבוהה כי ללא הטי־
פול העצמי של הקצין וללא סיוע 
הקרב,  במהלך  שקיבל  החירום 

לנוכח  בחיים  נשאר  היה  לא  הוא 
כמות הדם הגדולה שאיבד.

מקום  יש  משמעית  "חד 
קצין  אמר  צל"ש",  כאן  להעניק 
בכיר בצה"ל, "לא מדובר בפעולה 
בשטח סטרילי וזו לא קטיעת יד 
שאתה שם חוסם עורקים ובזה זה 
על  לשמור  הקפיד  הכוח  נגמר. 
פעולה  הלחיצה,  נקודת  עיקרון 
מו־ בצה"ל  לוחם  שכל  בסיסית 
באירוע  אותה  לבצע  ויכול  כשר 
ובכך  חברו  או  עצמו  על  דומה, 
הפינוי  כדי  תוך  גם  חיים.  להציל 
מהלחיצה  ולעזוב  להרפות  אסור 
זה  זה.  במקרה  הכוח  גם  נהג  וכך 
והכוח  תרגולת,  בזמן  היה  לא 
נמשכת  הלחיצה  שנקודת  וידא 
אסור  בחושך.  עצמו,  בפינוי  גם 
עד  הלחיצה  נקודת  את  לעזוב 
שכוח אחר לוקח פיקוד על הטי־
בהאמר  הוא  הפינוי  אם  גם  פול, 

או במטוס".
המובח־ מהיחידה  הכוח 
ובמהירות  היטב  הגיב  אמנם  רת 
חמאס  אנשי  עם  בגבורה  ונלחם 
וכוח  עימם,  ההיתקלות  לאחר 
בשטח  שהונחת  מ-669  החילוץ 
קרב  מטוסי  של  בחיפוי  הרצועה 
תושייה  הטקטית  ברמה  הפגין 
הפ־ חשיפת  עצם  דופן,  יוצאת 
עולה העידה על כשלים שלא היו 
תחקר  צה"ל  להתרחש.  אמורים 
באופן נרחב את הפעולה ואף את 
והפיק  במבצע,  היחידה  תפקוד 

לקחים.

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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בפעולת היחידה המובחרת שהסתבכה ברצועה ובמהלכה נהרג סא"ל מ', קצין 
שנורה על ידי אנשי חמאס ונפצע קשה בפעולה ביצע לעצמו נקודת לחץ, 

איש צוות רפואי החליף אותו במסוק - וכך שרד הקצין בחסדי שמים, נגד כל 
הסיכויים 

מ‡: מ. יו„ 
הק־ של  חייו  ניצלו  כך 
בתוך  קשה  באורח  שנפצע  צין 
נהרג  שבה  בפעולה  עזה,  רצועת 
חברו, סא"ל מ' : כחצי שנה אחרי 
הפעולה המיוחדת של כוח צה"ל 
יונס,  חאן  בפאתי  שהסתבכה 
להעניק  בחיוב  בצבא  שוקלים 
ולמפקדים  ללוחמים  צל"שים 
במהלך  עילאית  גבורה  שגילו 
חמאס,  חמושי  עם  היריות  קרב 
שוק־ בנוסף  העוין.  השטח  בלב 
צל"שים  להעניק  גם  בצבא  לים 
חיל  של   669 יחידת  ללוחמי 
האוויר, שנחתה תחת אש בשטח 
את  לחלץ  כדי  קרב,  באותו  אויב 

הנפגעים.
פרטים נוספים מאותם רג־
עים מתוחים במרחק 3 ק"מ מגדר 
הגבול ברצועת עזה חושפים את 
המסתמ־ להחלטה  הסיבות  אחת 
נת להעניק צל"ש ללוחמים. הק־
צין שנפצע באורח קשה בפעולה 
חמורה  מפגיעה  כתוצאה  איבד 
גדולה  כמות  התחתון  גופו  בפלג 
של דם, לאחר שנורה על ידי מח־

בלי חמאס.
הח־ הקשים,  התנאים  חרף 
האש  וחילופי  המסוכנת  שיכה 
במותו  שהסתיימו  קרוב  מטווח 
 7 של  ובהריגתם  מ'  סא"ל  של 
הקצין  הצבאית,  הזרוע  פעילי 
עשתונותיו:  איבד  לא  שנפצע 
לחץ  נקודת  לעצמו  ביצע  הוא 
בקרבה  הראשי,  לעורק  בסמוך 
הפסי־ שלא  הפציעה  לנקודת 
רוח  קור  הפגין  הוא  לדמם.  קה 
ארוכות  דקות  ובמשך  מדהים, 
בדי־ ונלחם  ירכו  על  לחץ  שבהן 
המשיך  חייו,  את  שסיכן  מום 
לכוח  חבריו  עם  בקשר  להיות 
והזעיקו  חמאס  באנשי  שנלחמו 
כל  ללחוץ  המשיך  הקצין  חילוץ. 
כאשר  הלחץ גם  נקודת  על  העת 
התעייף מפעולה זו ומאובדן הדם 

שקדם לכך.
מהכוח  רפואי  צוות  איש 

חיל  במסוק  הנפגעים  את  שפינה 
הב־ בשטח,  שהונחת  האוויר, 
החיים  מציל  העצמי  בטיפול  חין 
שהעניק לעצמו הקצין, ובתיאום 
מדויק, תחת אש, לקח על עצמו 
העורק  על  הלחץ  נקודת  את 
הקצין  את  בכך  והחליף  הראשי 
הצוות  העניק  במקביל,  הפצוע. 
שכלל  לקצין  נוסף  טיפול  בשטח 
תרופות והזרמת פלזמה, כחלופה 
המריאו  השניים  שאיבד.  לדם 
לבית  במהירות  הכוח  יתר  עם 
החולים סורוקה בבאר שבע, שם 
לטיפול  ליחידה  הקצין  הוכנס 
במחלקת  נותח  ובהמשך  נמרץ 
שבוע  בחלוף  דם.  כלי  כירורגיה 
התאושש  שהסתבך,  מהמבצע 
החולים  מבית  שוחרר  הקצין, 
שי־ של  בהליך  נמצא  הוא  ומאז 

קום.
של  הרפואי  התחקיר 
הגיע  הקצין  כי  העלה  האירוע 
המוגלובין  בערכי  החולים  לבית 
הרא־ וההערכה  מאוד,  נמוכים 
לשרוד  סיכוייו  כי  הייתה  שונית 
אפסיים.  עד  נמוכים  הם  בניתוח 
ידיו של הקצין הפצוע ושל הלו־
חם שהמשיך ללחוץ על פלג גופו 
התחתון היו מגואלות בדם כאשר 
הגיעו לבית החולים – עדות לת־
פקודם הדרמטי והקריטי באירוע 
החריג. בצה"ל מעריכים גם היום 
ברמת ודאות גבוהה כי ללא הטי־
פול העצמי של הקצין וללא סיוע 
הקרב,  במהלך  שקיבל  החירום 

לנוכח  בחיים  נשאר  היה  לא  הוא 
כמות הדם הגדולה שאיבד.

מקום  יש  משמעית  "חד 
קצין  אמר  צל"ש",  כאן  להעניק 
בכיר בצה"ל, "לא מדובר בפעולה 
בשטח סטרילי וזו לא קטיעת יד 
שאתה שם חוסם עורקים ובזה זה 
על  לשמור  הקפיד  הכוח  נגמר. 
פעולה  הלחיצה,  נקודת  עיקרון 
מו־ בצה"ל  לוחם  שכל  בסיסית 
באירוע  אותה  לבצע  ויכול  כשר 
ובכך  חברו  או  עצמו  על  דומה, 
הפינוי  כדי  תוך  גם  חיים.  להציל 
מהלחיצה  ולעזוב  להרפות  אסור 
זה  זה.  במקרה  הכוח  גם  נהג  וכך 
והכוח  תרגולת,  בזמן  היה  לא 
נמשכת  הלחיצה  שנקודת  וידא 
אסור  בחושך.  עצמו,  בפינוי  גם 
עד  הלחיצה  נקודת  את  לעזוב 
שכוח אחר לוקח פיקוד על הטי־
בהאמר  הוא  הפינוי  אם  גם  פול, 

או במטוס".
המובח־ מהיחידה  הכוח 
ובמהירות  היטב  הגיב  אמנם  רת 
חמאס  אנשי  עם  בגבורה  ונלחם 
וכוח  עימם,  ההיתקלות  לאחר 
בשטח  שהונחת  מ-669  החילוץ 
קרב  מטוסי  של  בחיפוי  הרצועה 
תושייה  הטקטית  ברמה  הפגין 
הפ־ חשיפת  עצם  דופן,  יוצאת 
עולה העידה על כשלים שלא היו 
תחקר  צה"ל  להתרחש.  אמורים 
באופן נרחב את הפעולה ואף את 
והפיק  במבצע,  היחידה  תפקוד 

לקחים.

http://bit.ly/2C5MBB3
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מערכת הביטחון ממליצה 
להקים מחדש אזור תעשייה 

בגבול הרצועה
מערכת הביטחון ממליצה להעסיק אלפי פלסטינים באזור תעשייה משותף 

במעבר קרני ◆ זאת לאחר שמתחם דומה במעבר ארז נסגר לאחר ההתנתקות  

מ‡: מ. יו„ 
במערכת הביטחון ממליצים 
משו־ תעשייה  אזור  הקמת  על 
אלפים  כחמשת  יועסקו  שבו  תף 
עזה  מרצועת  פלסטינים  פועלים 
מול  הנטוש,  קרני  מעבר  באזור 
למעשה  עוז.  נחל  קיבוץ  שדות 
מדובר באזור תעשייה דומה לזה 
ארז  מעבר  באזור  בעבר  שפעל 
(בעקבות ההתנתקות ישראל הפ־
סיקה את פעילותו והעתיקה חלק 
בו  שהיו  הישראליים  מהמפעלים 
פורסם  כך   – אחרים)  אתרים  אל 

ב'מעריב'.
ביטחוניים,  שיקולים  בשל 
 – הביטחון  מערכת  של  ההמלצה 
תעשייה  אזור  לפתוח  יוחלט  אם 
מחדש – היא לא להקים אותו שוב 
מעבר  באזור  אלא  ארז,  במעבר 
בעבר  שימש  הזה  המעבר  קרני. 
לר־ המרכזי  הסחורות  כמעבר 
בשל  ב־2011  סופית  ונסגר  צועה 
פיגו־ ובעקבות  ביטחון  שיקולי 
עים רבים שנעשו בו. מאז מעבר 

הסחורות מתנהל בכרם שלום.
מתאם  האחרונה  בשנה 
בשטחים  הממשלה  פעולות 
וצה"ל שקדו על עבודת מטה מע־
מיקה בנושא. קצינים בכירים, גם 
מהמטה הכללי, היו בסיורי שטח 
הביט־ ההיבטים  את  לבחון  כדי 
הנדסיות  תוכניות  והוצגו  חוניים 
בסיום  מפורטות.  וביטחוניות 
להמליץ  הוחלט  המטה  עבודת 
באזור  התעשייה  אזור  הקמת  על 
יהיה  המיועד  האזור  קרני.  מעבר 
מהרצו־ והכניסה  ישראל,  בשטח 
עה תוגבל לאזור התעשייה בלבד.

ביותר  כבר  מדובר  בעצם 
מתוכנית מגירה בלבד. שכן, היא 
שול־ על  עכשיו  כבר  נמצאת 
מסוגיית  כחלק  גם  הדיונים,  חן 
אומנם  לחמאס.  ביחס  ההסדרה 
אישר  לא  עדיין  המדיני  הדרג 
היא  אבל  לביצוע,  התוכנית  את 
ההסד־ על  בדיונים  עולה  כבר 
במקביל  מצרים.  עם  בעיקר  רה, 
האחרונים  בחודשים  מושקעים 
מאמצים להשגת מימון מארגונים 
לה־ זרות  וממדינות  בינלאומיים 

קמת אזור התעשייה.

דיווח רוסי:

טנקים ישראליים חדרו לאזור 
המפורז בגולן

סוכנות הידיעות הרוסית ספוטניק דיווחה כי כוחות של צה"ל נכנסו לשטח 
המפורז ברמה ◆ דובר צה"ל: "פעילות מבצעית מתוכננת היטב" 

מ‡: מ. יו„
הצפוני?  בגבול  הסלמה 
ספו־ הרוסית  הידיעות  סוכנות 
ישרא־ טנקים  כי  דיווחה  טניק 
ליים חדרו לשטח המפורז ברמת 
אל  ג'ובאטה  לכפר  סמוך  הגולן, 

כוכאב.
חדר  הכוח  הדיווח,  פי  על 
לה־ וגרם  הסורי  השטח  לעומק 
הסורי  הצבא  של  הכוננות  עלאת 
השולט באזור. עוד דווח כי מש־
האו"ם,  של  אונדו"ף  כוח  קיפי 
המפקח על הפסקת האש בין יש־
הגיעו  הגולן  ברמת  וסוריה  ראל 

למקום וכי המצב תחת שליטה.
המזוהה  הידיעות,  סוכנות 
חדירת  כי  דיווחה  הקרמלין  עם 
למוצבים  בסמוך  בוצעה  הטנקים 
הידי־ סוכנות  הסורי.  הצבא  של 
שסיפר  באו"ם  גורם  ציטטה  עות 

לה כי החדירה נועדה לאבטח כלי 
באזור  שפעלו  הנדסיים  עבודה 

הגבול.
עוד נטען כי כניסת הכוחות 
את  ששימש  לשער  סמוך  בוצעה 
כוחות  עם  קשר  ליצור  ישראל 
עד  באזור  ששלטו  המורדים 

השנה שעברה.
בת־ נמסר  צה"ל  מדובר 
מבצע  הבוקר  "משעות  גובה: 
מתוכננת  מבצעית  פעילות  צה"ל 
לחיזוק המכשול סמוך לגבול עם 
במו־ מתבצעת  הפעילות  סוריה. 
בלעת בתוך שטח ישראל. בשטח 
ישראליים  קישור  צוותי  נוכחים 
נעשתה  לא  אונדו"ף.  וכוחות 
כניסה  או  אלפא  קו  של  חצייה 

למרחב החיץ".
ספוט־ הידיעות  סוכנות 
אונדו"ף  בכוח  גורם  ציטטה  ניק 

החלה  בגולן  התקרית  כי  שסיפר 
יש־ הנדסה  שיחידות  לאחר 
במעבר  עבודות  ביצעו  ראליות 
ג׳ובתא  לכפר  הסמוך  אלשחאר 
במקום  להקים  במטרה  חשב,  אל 
היש־ לצד  גישה  שימנע  מכשול 

ראלי של הגבול מצידו הסורי.
המעבר  כי  נמסר  בדיווח 
שימש את ארגוני המורדים הסו־
במהלך  בגזרה  שלטו  אשר  רים 
והס־ בסוריה,  האזרחים  מלחמת 
צה"ל  בכוחות  לעת  מעת  תייעו 
וטיפול  הומניטריים  לצרכים 
השתל־ לאחר  אולם  בפצועים. 
קוני־ מחוז  על  סוריה  צבא  טות 
טרה וגירוש רוב כוחות המורדים 
החליטו  הנראה  ככל  מהאזור, 
הנד־ עבודות  לבצע  צה״ל  כוחות 
סיות באזור, במטרה למנוע גישה 

לאזור הגבול מצידו הסורי.

בשנה האחרונה הוגדלו 
התקציבים לניצולי שואה 

בסכום של 5.6 מיליארד שקלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
ני־ החולפת  השנה  במהלך 
ומענקים  חודשיים  תגמולים  תנו 
בסכום  שואה  לניצולי  ישירים 
שק־ מיליארד  מ-4.2  מעלה  של 
לים, הוגדל מתן הפטור המלא על 
על  עומד  שתקציבו  כך  תרופות 
כ-430 מיליון שקלים וניתנו שי־
רותי סיעוד לניצולי שואה בסכום 
וכן  שקלים,  מיליון  כ-468  של 
רפואיים  לטיפולים  מימון  ניתן 

בסכום של 129 מיליון שקלים.
על-ידי  מטופלים  כיום 
השואה  ניצולי  לזכויות  הרשות 
 152 מתוכם  זכאים,  כ-210,000 

אלף   58 וכן  שואה,  ניצולי  אלף 
ועיראק  אלג'יר  מרוקו  יוצאי 
התנכלויות  כנפגעי  שהוכרו 
מלחמת  בתקופת  אנטישמיות 
אלף   62 מתוך  השנייה.  העולם 
 18 ישנם  חודשי,  תגמול  מקבלי 
אלף מקבלי תגמול חודשי מוגדל 
המשולם למעוטי הכנסה. כמו כן 
ישנם 75 אלף מקבלי מענק שנתי. 
בנוסף, ישנם 13 אלף אלמנים/ות 
כבני  חודשית,  קצבה  המקבלים 

זוג של ניצולי שואה שנפטרו.
לז־ הרשות  אלה  בימים 
עד  מגיעה  השואה  ניצולי  כויות 
שאותרו  תושבים  של  לבתיהם 
זכאים  להיות  כעשויים  ידה  על 

טיפול  להם  ומעניקה  לזכויות, 
וסיוע במיצוי "און ליין". בכל יום 
מתבצעים עשרות ביקורי בית עד 
כה בוצעו למעלה מ-24 אלף בי־

קורים בבתי הניצולים.
ועד  הפרויקט  תחילת  מאז 
מ-1900  למעלה  הוכרו  היום 
חו־ לתגמולים  כזכאים  ניצולים 
מיליון   80 של  (בעלות  דשיים 
ש"ח); למעלה מ-10,000 ניצולים 
ולה־ שנתיים  למענקים  כזכאים 
הועלו  ש"ח);  מיליון   64) טבות 
נוס־ מחלות  והוכרו  נכות  אחוזי 
ניצולים  מ-14,000  למעלה  פות 
בעלות  והכל  ש"ח);  מיליון   146)

כוללת של 291 מיליון ש"ח.
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פ"ת: נחשפו ליקויי בטיחות 
מסוכנים באתרי בנייה 

בעקבות פעולות האכיפה, נמסרו 24 מכתבי התראה בגין הליקויים השונים

מ‡: יר‡ל לבי‡
פתח  בעיר  בנייה  באתרי 
הבטיחות  סידורי  נבדקו  תקווה, 
ברחבי  השונים  באתרים  והשמירה 

העיר.
השו־ ביקרו  המבצע  במהלך 
טרים ונציגי הגופים הנוספים ב-27 
אתרי בנייה בעיר ובבנייני תמ"א 38.
שהתגלו  ליקויים  בעקבות 
מנה־ חמישה  קיבלו  בנייה,  באתרי 
לי אתרים ממפקחי משרד העבודה 
בנייה  אתרי  שלושה  בטיחות,  צווי 
נסגרו מכוח חוק הבטיחות בעקבות 

ליקויים חמורים שהתגלו בהם, לר־
בות פיגומים לקויים, לוחות חשמל 
מסוכנים, כבלי חשמל לקויים, היע־
בקיום  חוסר  במרפסות,  גידור  דר 
והיעדר  בטיחות  בנושאי  הדרכות 

מנהל עבודה באחד מהאתרים.
האכיפה,  פעולות  בעקבות 
נמסרו 24 מכתבי התראה ע"י יחידת 
יהלום בגין הליקויים השונים. ניתנו 
מחלקת  ע"י  התראה  צווי  ארבעה 
המקו־ הרשות  של  והנדסה  בינוי 
מית בגין ליקויי בנייה וחמישה צווי 
הפסקה מנהליים בגין הפרות מכוח 

חוק תכנון ובנייה.
לח־ זומנו  חשודים  שלושה 
קירה בתחנת המשטרה בגין חריגה 
שנ־ הבנייה  מאתרי  באחד  מהיתר. 
ללא  כשהוא  מאבטח  נמצא  בדקו 
בתחנת  לחקירה  עוכב  והוא  רישיון 

המשטרה.
הנר־ האכיפה  מבצע  במהלך 
ערכו  העירוני  השיטור  שוטרי  חב, 
לכלל  השמירה  חוק  על  הסברה 
האתרים  בכל  העבודה  מנהלי 

שנבדקו.
 

אלפיים מחזיקי התורה, כיצד תוכל להיות שותף?!

הזכות הנדירה בסכום פעוט – 
להיות מחזיק עץ החיים! 

קריאת הצלה נרגשת אל אחינו בני ישראל ◆ מי לא ירצה להשתתף בזכות של 
הישיבה החשובה שלנו שמונה כמעל 600 אברכים ובחורים שלומדים יום שלם 

במשך כל ימי בין הזמנים! ◆ לחצו כאן לתרומות 

מ‡: מ. מון
הזמנים  בין  ישיבת  "רשת 
לפני  הוקמה  התורה"  קדושת 
למאות  מענה  לתת  בכדי  שנתיים 
בחורי חמד ואברכים יקרים אשר 
בלימודם  הוגים  השנה  במשך 
ובמ־ והכוללים  הישיבות  בהיכלי 
שך ימי ביה'ז אשר אין היכלי הכו־
כסדרם  פועלים  והישיבות  ללים 
בלימוד  רפיון  מהם  למנוע  ובכדי 
מיוחדת  מסגרת  הוקם  התוה''ק 
זו ואשר בה הם הוגים וממשיכים 
ללא  והעבודה  התורה  על  לשקוד 
הנ־ המיוחדים  בסדרים  הפרעות 
ישיבת  רשת  ידי  על  להם  ערכת 
סניפים  שש  יש  לישיבה  ביה''ז, 
בירוש־ הארץ  ברחבי  המפוזרים 
שמש  בבית  עילית  במודיעין  לים 
באלעד בבני ברק ובאשדוד וכמו־
בן מתוגמלים הבחורים והאברכים 

כראוי וכיאות.
מאז הקמת הרשת התייעצו 
עם  ושעל  צעד  כל  על  הנהלים 
יעקב  רבי  הגה''צ  ורבינו  מורינו 
אדלשטיין זצוק''ל ואשר הוא היה 
הישיבה  של  דרכה  ומנווט  מכוון 
הוחלט  פטירתו  לאחר  ולכן  הק'. 
בין  לקראת  ההיערכות  באסיפת 
שהתקיימה  תשע''ז  ניסן  הזמנים 
את  לנציח  תשע''ז  אדר  בחודש 
הק'  לישיבתינו  ולקרוא  זכרו 
התורה  'קדושת  ביה'ז  "ישיבת 
ולעילו  שמו  על  יעקב'  זכרון   -

נשמתו.
לא נעים, אבל אנחנו חייבים 

את עזרתכם... 
קיבל  הישיבה  הקמת  בעת 
לימין  לעמוד  אחד  נגיד  עצמו  על 
ההוצאות  בכל  ולעזור  הישיבה 
ארוך  זמן  למשך  הישיבות  ומימון 
ואף הקציב לכך קרן מיוחדת ואכן 
הכל  העעל''ט  הראשונות  בשנים 

האח־ בתקופה  אבל  כשורה  היה 
משבר  בתקופת  הלה  נמצא  רונה 
קשה והיות והוא הבטיח שגם על 
החודש ניסן הוא יעמוד בהבטחתו 
דנא  כמקדמת  שוב  הופעלנו  לכן 
את רשת הישיבות ומאות בחורים 
ללא  תלמודם  על  שקדו  ואברכים 
נתווד־ החג  לאחר  אבל  הפרעות 
לעמוד  ביכולתו  שאין  לדבר  ענו 
אנא  ואנא  דנא  כמקדמת  לימיננו 
שה־ הוועד  באסיפת  באים?  אנו 
א'  אדר  חודש  בשלהי  תקיימה 
הוחלט שעל כל סניף לדאוג למי־
מון חלק מהסכום ואת חלק הארי 
ואכן  המרכזית  ההנהלה  ישיגו 
במ־ עבדנו  האחרונים  בחודשיים 
לוא המרץ להשיג תרומות מנדיבי 
כך  על  הורגלנו  שלא  אף  על  עם 
להשיג  יכולתינו  בכל  והשתדלנו 
ההוצאות  לכיסוי  הדרוש  המימון 
והשגנו  פרי  נשאו  וההשתדלות 
אבל  מההוצאות,  הארי  חלק  את 
אף על פי כן עדיין נשאר לנו חוב 
הישיבה  קופת  כיום  מאוד!  גדול 

במינוס של יותר מ 50,000 ₪.
החשובים  הישיבה  עסקני 
בק־ פונים  לאות,  ללא  העומלים 
 ! יקרים  יהודים  נרגשת:  ריאה 
ש"ח  של 25  פעמית  חד  בתרומה 
ליעד  להגיע  לנו  לעזור  תוכלו 

שחסר לנו. 
שא־ הסכום  זה   ₪  50,000
לכסות  בכדי  לגייס  צריכים  נחנו 
ניסן  חודש  של  הפעילות  כל  את 
לה־ הכח  את  לנו  ולתת  העעל''ט 

משיך הלאה.
 2000 בסה''כ  לנו  דרושים 
אחד         כל  יתרמו  אשר  אנשים 
בכדי  בלבד  שקל   25 של  סכום 

לכסות את החוב!
כרגע  הענין  ודרבון  לחיזוק 
אירוח  שבת  של  בהגרלה  יצאנו 

בצ־ מהמושבים  באחת  למשפחה 
פון הארץ כולל הכל! 3 זוכים!

בנוסף ישנה אפשרות לקבל 
 600 שכל  שפירושו  יום  נציב 
יום  ילמדו  והבחורים  האברכים 
וראינו  שנצרכת  לישועה  שלם 
שמות  למסור  ישועות!!וכמובן 
ובמקומות  בכותל  תפילה  ליום 

הקדושים בארה''ק. 
על כל תרומה שתתקבל יע־
תירו מנין חשוב של גדולי תלמידי 
מתלמידי  ישראל  וגדולי  חכמים 
על  זי''ע  יעקב  רבי  הגה'צ  רבינו 
בנפרד  שם  כל  על  ויתפללו  קברו 
ובוודאי ימליץ רבינו זי''ע למעלה 
על כל התורמים למפעל קדוש זה. 
המיוחדת  הזכות  הכל  מעל 
ובחורים  באברכים  לתמוך 
של  באהלה  עצמם  הממיתים 

תורה!
של  בהשתתפות  והכל 
לא  פעמי  חד  ש"ח   25 לכה''פ 

תופס מסגרת באשראי.

לקי־ עכשיו  היכנסו  אנא! 
 25 לכה''פ  ותרמו  המצו''ב  שור 

שקל חד פעמי לענין נחוץ זה 
בא־ מאובטחת  לתרומה 
מאלפיים  והיו  כאן  לחץ  שראי 
מחזיקי התורה אשר בזכותם תמ־
שיך קול התורה להדהד בימי בין 

הזמנים
צרי־ אנחנו  משהו,  עוד 
לכמה  יגיע  שלנו  שהקמפיין  כים 

שיותר אנשים, אז טובה קטנה,
כל  עם  הקישור  את  שתפו 

אנשי קשר שלכם.
על  ותודה  למצוות  תזכו 

השותפות!
ואהובים!  יקרים  חברים 

בואו והצילו מפעל חשוב !

ו˜ר‡ לב עונ‚ - 

 ,במבחר עלוני ה

להור„ה!

ים

מהמו
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פ"ת: נחשפו ליקויי בטיחות 
מסוכנים באתרי בנייה 

בעקבות פעולות האכיפה, נמסרו 24 מכתבי התראה בגין הליקויים השונים

מ‡: יר‡ל לבי‡
פתח  בעיר  בנייה  באתרי 
הבטיחות  סידורי  נבדקו  תקווה, 
ברחבי  השונים  באתרים  והשמירה 

העיר.
השו־ ביקרו  המבצע  במהלך 
טרים ונציגי הגופים הנוספים ב-27 
אתרי בנייה בעיר ובבנייני תמ"א 38.
שהתגלו  ליקויים  בעקבות 
מנה־ חמישה  קיבלו  בנייה,  באתרי 
לי אתרים ממפקחי משרד העבודה 
בנייה  אתרי  שלושה  בטיחות,  צווי 
נסגרו מכוח חוק הבטיחות בעקבות 

ליקויים חמורים שהתגלו בהם, לר־
בות פיגומים לקויים, לוחות חשמל 
מסוכנים, כבלי חשמל לקויים, היע־
בקיום  חוסר  במרפסות,  גידור  דר 
והיעדר  בטיחות  בנושאי  הדרכות 

מנהל עבודה באחד מהאתרים.
האכיפה,  פעולות  בעקבות 
נמסרו 24 מכתבי התראה ע"י יחידת 
יהלום בגין הליקויים השונים. ניתנו 
מחלקת  ע"י  התראה  צווי  ארבעה 
המקו־ הרשות  של  והנדסה  בינוי 
מית בגין ליקויי בנייה וחמישה צווי 
הפסקה מנהליים בגין הפרות מכוח 

חוק תכנון ובנייה.
לח־ זומנו  חשודים  שלושה 
קירה בתחנת המשטרה בגין חריגה 
שנ־ הבנייה  מאתרי  באחד  מהיתר. 
ללא  כשהוא  מאבטח  נמצא  בדקו 
בתחנת  לחקירה  עוכב  והוא  רישיון 

המשטרה.
הנר־ האכיפה  מבצע  במהלך 
ערכו  העירוני  השיטור  שוטרי  חב, 
לכלל  השמירה  חוק  על  הסברה 
האתרים  בכל  העבודה  מנהלי 

שנבדקו.
 

אלפיים מחזיקי התורה, כיצד תוכל להיות שותף?!

הזכות הנדירה בסכום פעוט – 
להיות מחזיק עץ החיים! 

קריאת הצלה נרגשת אל אחינו בני ישראל ◆ מי לא ירצה להשתתף בזכות של 
הישיבה החשובה שלנו שמונה כמעל 600 אברכים ובחורים שלומדים יום שלם 

במשך כל ימי בין הזמנים! ◆ לחצו כאן לתרומות 

מ‡: מ. מון
הזמנים  בין  ישיבת  "רשת 
לפני  הוקמה  התורה"  קדושת 
למאות  מענה  לתת  בכדי  שנתיים 
בחורי חמד ואברכים יקרים אשר 
בלימודם  הוגים  השנה  במשך 
ובמ־ והכוללים  הישיבות  בהיכלי 
שך ימי ביה'ז אשר אין היכלי הכו־
כסדרם  פועלים  והישיבות  ללים 
בלימוד  רפיון  מהם  למנוע  ובכדי 
מיוחדת  מסגרת  הוקם  התוה''ק 
זו ואשר בה הם הוגים וממשיכים 
ללא  והעבודה  התורה  על  לשקוד 
הנ־ המיוחדים  בסדרים  הפרעות 
ישיבת  רשת  ידי  על  להם  ערכת 
סניפים  שש  יש  לישיבה  ביה''ז, 
בירוש־ הארץ  ברחבי  המפוזרים 
שמש  בבית  עילית  במודיעין  לים 
באלעד בבני ברק ובאשדוד וכמו־
בן מתוגמלים הבחורים והאברכים 

כראוי וכיאות.
מאז הקמת הרשת התייעצו 
עם  ושעל  צעד  כל  על  הנהלים 
יעקב  רבי  הגה''צ  ורבינו  מורינו 
אדלשטיין זצוק''ל ואשר הוא היה 
הישיבה  של  דרכה  ומנווט  מכוון 
הוחלט  פטירתו  לאחר  ולכן  הק'. 
בין  לקראת  ההיערכות  באסיפת 
שהתקיימה  תשע''ז  ניסן  הזמנים 
את  לנציח  תשע''ז  אדר  בחודש 
הק'  לישיבתינו  ולקרוא  זכרו 
התורה  'קדושת  ביה'ז  "ישיבת 
ולעילו  שמו  על  יעקב'  זכרון   -

נשמתו.
לא נעים, אבל אנחנו חייבים 

את עזרתכם... 
קיבל  הישיבה  הקמת  בעת 
לימין  לעמוד  אחד  נגיד  עצמו  על 
ההוצאות  בכל  ולעזור  הישיבה 
ארוך  זמן  למשך  הישיבות  ומימון 
ואף הקציב לכך קרן מיוחדת ואכן 
הכל  העעל''ט  הראשונות  בשנים 

האח־ בתקופה  אבל  כשורה  היה 
משבר  בתקופת  הלה  נמצא  רונה 
קשה והיות והוא הבטיח שגם על 
החודש ניסן הוא יעמוד בהבטחתו 
דנא  כמקדמת  שוב  הופעלנו  לכן 
את רשת הישיבות ומאות בחורים 
ללא  תלמודם  על  שקדו  ואברכים 
נתווד־ החג  לאחר  אבל  הפרעות 
לעמוד  ביכולתו  שאין  לדבר  ענו 
אנא  ואנא  דנא  כמקדמת  לימיננו 
שה־ הוועד  באסיפת  באים?  אנו 
א'  אדר  חודש  בשלהי  תקיימה 
הוחלט שעל כל סניף לדאוג למי־
מון חלק מהסכום ואת חלק הארי 
ואכן  המרכזית  ההנהלה  ישיגו 
במ־ עבדנו  האחרונים  בחודשיים 
לוא המרץ להשיג תרומות מנדיבי 
כך  על  הורגלנו  שלא  אף  על  עם 
להשיג  יכולתינו  בכל  והשתדלנו 
ההוצאות  לכיסוי  הדרוש  המימון 
והשגנו  פרי  נשאו  וההשתדלות 
אבל  מההוצאות,  הארי  חלק  את 
אף על פי כן עדיין נשאר לנו חוב 
הישיבה  קופת  כיום  מאוד!  גדול 

במינוס של יותר מ 50,000 ₪.
החשובים  הישיבה  עסקני 
בק־ פונים  לאות,  ללא  העומלים 
 ! יקרים  יהודים  נרגשת:  ריאה 
ש"ח  של 25  פעמית  חד  בתרומה 
ליעד  להגיע  לנו  לעזור  תוכלו 

שחסר לנו. 
שא־ הסכום  זה   ₪  50,000
לכסות  בכדי  לגייס  צריכים  נחנו 
ניסן  חודש  של  הפעילות  כל  את 
לה־ הכח  את  לנו  ולתת  העעל''ט 

משיך הלאה.
 2000 בסה''כ  לנו  דרושים 
אחד         כל  יתרמו  אשר  אנשים 
בכדי  בלבד  שקל   25 של  סכום 

לכסות את החוב!
כרגע  הענין  ודרבון  לחיזוק 
אירוח  שבת  של  בהגרלה  יצאנו 

בצ־ מהמושבים  באחת  למשפחה 
פון הארץ כולל הכל! 3 זוכים!

בנוסף ישנה אפשרות לקבל 
 600 שכל  שפירושו  יום  נציב 
יום  ילמדו  והבחורים  האברכים 
וראינו  שנצרכת  לישועה  שלם 
שמות  למסור  ישועות!!וכמובן 
ובמקומות  בכותל  תפילה  ליום 

הקדושים בארה''ק. 
על כל תרומה שתתקבל יע־
תירו מנין חשוב של גדולי תלמידי 
מתלמידי  ישראל  וגדולי  חכמים 
על  זי''ע  יעקב  רבי  הגה'צ  רבינו 
בנפרד  שם  כל  על  ויתפללו  קברו 
ובוודאי ימליץ רבינו זי''ע למעלה 
על כל התורמים למפעל קדוש זה. 
המיוחדת  הזכות  הכל  מעל 
ובחורים  באברכים  לתמוך 
של  באהלה  עצמם  הממיתים 

תורה!
של  בהשתתפות  והכל 
לא  פעמי  חד  ש"ח   25 לכה''פ 

תופס מסגרת באשראי.

לקי־ עכשיו  היכנסו  אנא! 
 25 לכה''פ  ותרמו  המצו''ב  שור 

שקל חד פעמי לענין נחוץ זה 
בא־ מאובטחת  לתרומה 
מאלפיים  והיו  כאן  לחץ  שראי 
מחזיקי התורה אשר בזכותם תמ־
שיך קול התורה להדהד בימי בין 

הזמנים
צרי־ אנחנו  משהו,  עוד 
לכמה  יגיע  שלנו  שהקמפיין  כים 

שיותר אנשים, אז טובה קטנה,
כל  עם  הקישור  את  שתפו 

אנשי קשר שלכם.
על  ותודה  למצוות  תזכו 

השותפות!
ואהובים!  יקרים  חברים 

בואו והצילו מפעל חשוב !

ו˜ר‡ לב עונ‚ - 

 ,במבחר עלוני ה

להור„ה!

ים

מהמו

https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=4651732B33674A6C2F4B6A464B3342347436653838673D3D
https://kduset.ravpage.co.il/
https://kduset.ravpage.co.il/
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מגדולי הת"ח בבני ברק: 

הרב ישראל יפת ז"ל
המנוח זכה ללמוד בחברותא עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, ואף 

היה מוסר שיעורים ב"ירחי כלה" 

מ‡: יר‡ל לבי‡
פסח  ליוו  המועד  בחול 
הרב  הגאון  את  למנוחות  רבים 

ישראל יפת זצ"ל.
בישיבה  למד  בצעירותו 
בירושלים,  תורה'  'קול  קטנה 
מכן בישיבת פוניבז' בבני  ולאחר 
ברק, והיה לתלמיד מובהק לראש 
רוזו־ שמואל  רבי  הגאון  הישיבה 
נישואיו  לאחר  גם  זצוק"ל,  בסקי 
ישי־ שע"י  בכולל  ללמוד  המשיך 

בת פוניבז'.
חכ־ התלמידי  מגדולי  היה 
מים ומרבני תימן בעיר בני ברק, 
ואף שימש כראש כולל בעיר. גם 
האחרו־ ימיו  ועד  נישואיו  לאחר 
נים במשך שנים רבות, היה שקוד 
על תלמודו בהיכל ישיבת פוניבז' 
בישיבה  לימודיו  מזמן  ולחבריו 
זכור  היה  הלימודים,  ולספסל 

התמדתו ושקידתו המופלאה.
בתורה  ושקיעותו  עמלו 
דבר,  לשם  היו  הרבים  וחידושיו 
בי־ עליו  המשגיח  שהעיד  וכפי 
רבי  ראובן  הגאון  פוניבז'  שיבת 
שהוא  מגדולי  זצוק"ל,  גינזבורג 
התורה בהבנה ובעמקות, מחשובי 
בקיבוץ  חכמים  תלמידי  וגדולי 
פוניבז'.  למעלה  ישיבת  כולל 
כולל  כראש  שימש  שנה  מ-30 
 בית יוסף בבני-ברק. וזכה לסיים 

מספר פעמים את הש"ס כולו.
ללמוד  זכה  המנוח  כן  כמו 
התורה  שר  מרן  עם  בחברותא 
(על  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח 
החברותא המיוחדת, הובא בספר 
קניבסקי  הרבנית  על  אמי"  "בית 
שיעורים  מוסר  היה  ואף  ע"ה), 
ורא־ גאוני  לצד  כלה"  ב"ירחי 
ולהבדל  זצ"ל  פוניבז'  ישיבת  שי 

לחיים ארוכים.
המו־ שקידתו  על  תיאור 
אחד  כתב  בהיכל הישיבה  פלאה 
בשנים  פוניבז'  ישיבת  מלומדי 

האחרונות:
"הגאון זצ"ל היה גאון גדול 

נמצא  היה  הוא  ב'  בסדר  ועצום, 
באופן קבוע גם בשנים האחרונות 
לאחר שנתמנה לכהן כראש כולל, 
המדרש  לבית  מגיע  היה  הרב 
ומיד מניח את הפראק והמגבעת 
לידו, מוריד את המשקפיים, ולו־
לשבריר  אפילו  להפסיק  בלי  מד 
היה  זצ"ל  שהגאון  זכיתי  שניה. 
לבד,  הישיבה  בהיכל  לפני  לומד 
מהגמ־ הראש  את  להוציא  בלי 
שהוא  ועד  נכנס  שהוא  מרגע  רא 
יצא, וכל הזמן ממלמל קצת בקול 
וראשו רכון על הגמרא ומתנענע, 
בגמרא  מסתכל  היה  ולפעמים 
עוצם  ולפעמים  מתוכה,  וקורא 
עיניים וכל הזמן ממלמל. כמדומ־
ני שהרבה מהזמן היה עוצם עיניו 
מס־ היה  לפעמים  ורק  וממלמל, 
גופו  היה  הזמן  וכל  בגמרא,  תכל 
לו  היה  לגמרא.  צמודים  וראשו 
איזה סוג של ניגון מרגש בלימוד 
כל  עם  באש  לומד  והיה  הגמרא. 

הכוחות".
במ־ תמך  ימיו  כל  הרב 
בסתר,  במתן  במצוקה  שפחות 
והיה מרבה לנסוע לציון הרשב"י 
המרתקים  לשיעוריו  שבמירון. 
אנשים  באים  היו  והייחודיים, 

משכילים כעורכי דין וכדומה.
מקפיד  היה  זצ"ל  הגאון 
מאד על ביטול, וגם כשהיה יוצא 
על  ילדיו  היה  מקפיד  לחתונות 
ויוצא   מהישיבה  הלימוד  סדרי 
תורה  ביטול  ל לא  לחופה,  היישר 
ביום  היתה  פטירתו  כלל.   ואכן 
הזמנים,  וזכה  בבין  בניסן  י״ח  ג' 
שלא יהיה ביטול תורה כשאיפתו 

הטהורה.
נתייסר  האחרונות  בשנים 
וקיבלם  ומרים  קשים  ביסורים 
שנה  וארבע  שבעים  בן  באהבה. 

היה בפטירתו.
שפתי  מכון  באדיבות  נערך 

מלך, להוצאת כתבי חכמי תימן.

כעשרת אלפי מתפללים נכנסו 
לקברי יהושע בן נון וכלב בן יפונה

ביניהם היו רבנים ואדמו"רים

מ‡: יר‡ל לבי‡    
מתפללים  אלפי  כעשרת 
נכנסו לקבריהם של יהושע בן נון 
וכלב בן יפונה בכפר כפל חארת‘ 
בכניסה   – אריאל  לעיר  הסמוך 
הגדולה בשנה, שמתקיימת לציון 
יום פטירתו של בן נון, בכ“ו ניסן.

בין אלפי המתפללים נכנסו 
מקופיטשניץ,  האדמו“ר  כ"ק  גם, 
רבי  שמואלי  בניהו  רבי  המקובל 
האזו־ המועצה  ראש  עדס,  יעקב 
השומ־ רב  דגן,  יוסי  שומרון  רית 
רון הרב אליקים לבנון, רב הישוב 

ראש  דודקביץ‘,  דוד  הרב  יצהר 
מועצת עמנואל אליהו גפני, הרב 

ישראל אביחי, ועוד.
אמר  לבנון  אליקים  הרב 
כל  את  מברכים  ”אנחנו  באירוע: 
ההילו־ ביום  ישראל  בית  המוני 
ארץ  כובש  נון,  בן  יהושע  של  לא 
ישראל, כובש הארץ, מברכים את 
שתתקבלנה  ישראל  עם  המוני 
יש־ ושממשלת  תפילותינו, 
אחת  ממשלה  ותהיה  תקום  ראל 
התורה  למען  שתפעל  מאוחדת 
הארץ,  למען  ההתיישבות  למען 

בעזרת ה‘ מכוחו של יהושע בן נון 
במה־ הארץ  ותבנה  התורה  תבנה 

רה בימינו“.
הקבר  אל  ועליה  כניסה 
חוד־ למספר  אחת  מתאפשרות 
צה“ל  של  ובליווי  בתיאום  שים 
הלילה  הכניסה  הביטחון.  וכוחות 
הלו־ אבטחת  בחסות  התאפשרה 
מבצ־ תעסוקה  המבצעים  חמים, 
עית בחטיבה המרחבית ’אפרים‘, 
בשיתוף פעולה עם כוחות מג“ב, 

משטרה והמנהל האזרחי.

הערב: הילולת כ"ק מרן האדמו"ר 
מפינסק קארלין זצוק"ל

בהיכלי בתי המדרש דחסידי פינסק קארלין יועלה זכרו הטהור של בעל ההילולא

מ‡: יר‡ל לבי‡
דהילולא  יומא  חל  הערב 
בעל  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
קארלין  מפינסק  אהרן'  ה'ארחות 
של  לישיבה  שנתבקש  זצוק"ל, 
שנה  עשרה  שמונה  לפני  מעלה 

ביום כ"ח לחודש ניסן תשס"א. 
המנו־ בהר  לציונו  העליה 

היום  תתקיים  בירושלים,  חות 
האדמו"ר  כ"ק  בנו  בראשות 

שליט"א. 
לציון,  העליה  לאחר 
ברא־ ההילולא  סעודת  תתקיים 
בהיכל  שליט"א,  האדמו"ר  שות 
סיום  ייערך  במהלכה  הטישים, 
משנה,  סדרי  ששה  וסיום  הש"ס 
לזכרו  אנ"ש  קהל  ע"י  שנלמד 

הטהור של האדמו"ר זי"ע. 
יתכנסו  ההילולא,  יום  מחר 

ברוב  שחרית  לתפילת  החסידים, 
עם ולאחריו ייערך שולחן לחיים. 
שליט"א,  האדמו"ר  מרן  בהוראת 
לימוד  סדר  לאחמ"כ  יתקיים 
רצופות  שעות  ארבע  של  מיוחד 
החבורות,  ובחורי  אברכי  כל  ע"י 
החסידות  של  המדרש  בתי  בכל 
נשמתו  לטובת  הארץ,  ברחבי 
זי"ע.  ההילולא  בעל  של  הטהורה 

כן ייערך סדר לימוד מיוחד ליל־
הדל־ זמן  לפני  ומחצה  שעה  דים 

קת הנרות.
יתקיימו  השבת,  במשך 
התוועדויות בהיכלי בתי המדרש 
ברחבי  קארלין  פינסק  דחסידי 
הטהור  זכרו  יועלה  שבו  הארץ, 

של בעל ההילולא.

בשבת הילולת הרה"ק רבי משה 
מקאברין זי"ע

סעודת הילולא תתקיים הערב באולם באבוב בבני ברק

מ‡: יר‡ל לבי‡   
יומא  יחול  ניסן  כ"ט  בשבת 
דהילולא ה-161 של  הרה"ק רבי 

משה מקאברין זי"ע.
יש־ ב"ר  משה  רבי  הרה"ק 
ראל מקאברין זי"ע היה דבוק בר־
בותיו מרן  הרה"ק רבי מרדכי ובנו 
מלעכוויטש  נח  רבי  הרה"ק  מרן 
זי"ע, המוני בית ישראל הסתופפו 
נמנים  תלמידיו  גדולי  עם  בצילו. 
מסלונים  אברהם  רבי  הרה"ק  
הרה"ק  העבודה",  ה"יסוד  זי"ע 
זי"ע  מאוסטרובא  יהושע  רבי 

ה"תולדות אדם", נכדו הרה"ק רבי 
נח נפתלי מקאברין זי"ע ה"ברכות 
מארים  מאיר  רבי  הגה"ק  לעד", 
ועוד.  הירושלמי,  על  ה"ניר"  בעל 
עד  בקאברין  עדתו  את  הנהיג 
להסתלקותו לגנזי מרומים, בכ"ט 

ניסן תרי"ח, ושם מנוחתו כבוד.
עם  נדבי  בעזרת  לאחרונה 
בהשקעה  מחדש  וגודר  שופץ 
עצומה הבית החיים בקאברין על 
ידי 'ארגון אבותינו', הפועל רבות 

בשיקום  בתי עלמין בחו"ל.
תתקיים  הילולא  סעודת 

ברק,  בבני  באבוב  באולם  הערב 
רבי  הגה"ח  דברים:  ישאו  בה 
שליט"א,  הורביץ  זושא  ישראל 
צינ־ אביש  אברהם  רבי  הגה"ח 
רבי  רבי  הגה"ח   . שליט"א  ווירט 
שליט"א,  הלפרן  יואל  ישראל 
ארלנגר  משה  יצחק  רבי  והגה"ח 

שליט"א.
דברי פתיחה ישמיע הגה"ח 
מצא־ שליט"א  זלצמן  שלמה  רבי 

צאי בעל ההילולא זי"ע.

הערב יחול היא"צ של הגה"צ 
רבי משה הלברשטאם זצ"ל

הערב יחול יום היא"צ ה-13 של הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל, מגדולי 
הפוסקים בדור האחרון

מ‡: יר‡ל לבי‡
שלוש  במלאות 
לפטירתו  שנים  עשרה 
משה  רבי  הגה"צ  של 
זצוק"ל  הלברשטאם 
ומג־ ההוראה  מעמודי 
יתכנסו  הפוסקים  דולי 
ומע־ תלמידיו  הערב 
הילולא  לסעודת  ריציו 

ומעמד סיום הש"ס.
הילולא  סעודות 
בארה"ב,  גם  ייערכו 

בלונדון ובאנטוורפן.
שעות  כל  במשך 
העליה  תתקיים  היום 

צדיקי  בחלקת  לקברו 
הזיתים  בהר  צאנז  בית 
בירושלים, לשם כך תו־
גברה האבטחה במקום.
הלברש־ הגר"מ 
בהיותו  זצוק"ל  טאם 
מעמודי ההוראה וגדולי 
זכה  בדורנו,  הפוסקים 
תלמי־ המוני  להעמיד 
קרוב  ביניהם  אשר  דים 
רבנים  מאות  לשלוש 
כרבני  בפועל  המכהנים 
הוראה  ומורי  קהלות 

בתפוצות ישראל.
.
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הוטלו עיצומים כספיים על 
מדבירים שפעלו ללא רשיון

בפעולות פיקוח הוטלו עיצומים כספיים על מדבירים שביצעו הפרות חמורות 
◆ בוטלו רישיונות של מדבירים שגרמו לסכנה לציבור ולסביבה

מ‡: יר‡ל לבי‡
המרכז  באזור  בפעילות 
האחרונה,  בתקופה  שהתבצעה 
נתפסו שני מתחזים שפעלו ללא 
כעוסקים  עצמם  והציגו  רישיון, 
בעק־ נערכה  הפעולה  בדברה. 
במשרד,  שהתקבל  מידע  בות 
מזיקים  אגף  נציגי  ובהשתתפות 
והמשטרה  מרכז  מחוז  והדברה, 
המתח־ אחד  במשרד.  הירוקה 
זים אף השתמש בחומרי הדברה 
ומ־ חקלאי,  לשימוש  המיועדים 
תנהל כנגד השניים הליך אכיפה 

פלילי.
נוספות  ביקורות  במהלך 

מד־ שני  נמצאו  המשרד,  שערך 
הסדרת  חוק  את  שהפרו  בירים, 
תברואית,  בהדברה  העיסוק 
שי־ עשה  אף  מהם  אחד  כאשר 
שאינם  הדברה  בתכשירי  מוש 
מורשים לשימוש תברואי. לאור 
להגנת  המשרד  אלה,  הפרות 
הסביבה הטיל עיצומים כספיים 
על השניים בסכום כולל של כ- 

11,500 ש"ח.
הרשם  החולפת,  בשנה 
לה־ במשרד  מדבירים  לענייני 
את  וביטל  התלה  הסביבה,  גנת 
שחר־ מדבירים   5 של  רישיונם 
סכנה  והיוו  החוק  מדרישות  גו 

לציבור ולסביבה.

מבוצעת  הפיקוח  פעילות 
במטה  המשרד  נציגי  על-ידי 
המשטרה  ומפקחי  ובמחוזות 
נוספים  פקחים  לצד  הירוקה, 
שהוסמכו ע"י המשרד.  במסגרת 
שונים  נושאים  נבחנים  הפיקוח 
לרבות  בדיקת תכשירי ההדברה 
קיומן  ותוקף,  אחסון  רישום,   –
מתאים  ושילוט  מדבקות  של 
פנקס  בדיקת  הציבור,  לאזהרת 
פעולות  ביצוע  (יומן  רישום 
בטיחות  אמצעי  קיום  הדברה), 

ונשיאת רישיון.

באמצע החג: 

תושב בנימין הותקף על ידי 
רועה צאן ערבי

תושב היישוב גאולת ציון בבנימין הותקף על ידי רועה צאן ערבי בעיצומו של 
חג שביעי של פסח ◆ רועה הצאן עלה עם עדרו על שדה החיטה של התושב, 

וכשהאחרון יצא לקראתו איים עליו בכלי חד

מ‡: יר‡ל לבי‡
מהיישוב  חיטה  שדה  בעל 
על  הותקף  בבנימין  ציון  גאולת 
של  באמצעו  ערבי  צאן  רועה  ידי 
הצאן  רועה  פסח.  של  שביעי  חג 
החיטה  שדה  על  עדרו  עם  עלה 
וכאשר  נזק,  לו  מסב  שהוא  תוך 
איים  לקראתו  יצא  השדה  בעל 
שהיה  חד  בכלי  הצאן  רועה  עליו 
את  הזעיק  השדה  בעל  ברשותו. 
כוחות הביטחון, שעצרו את רועה 

הצאן.
לדברי בעל השדה, האירוע 
בעת  פסח.  של  בשביעי  התרחש 
שישב לסעודת החג עם בני ביתו 
ראו בני המשפחה עדר שעלה על 
לו  מסב  שהוא  תוך  החיטה  שדה 
נזק. בעל השדה יצא לעבר העדר 
תוך מחשבה שמדובר בעדר ללא 
לק־ ירד  ברועה  משהבחין  רועה, 

ראתו.
רעול  שהיה  הצאן,  רועה 
מהשדה,  להתרחק  החל  פנים, 
בעל  ובין  בינו  חצץ  שהעדר  עד 
את  שאל  השדה  כשבעל  השדה. 

"הרועה  מעשיו  לפשר  הרועה 
והתחיל  סכין  עלי  שלף  הסתובב 
רק  נעצר  הוא  לכיווני.  להתקדם 
כשכבשים חצצו בינינו. הוא צעק 
בטון  בערבית  דברים  מיני  כל 
היד  את  מניף  שהוא  תוך  מאיים 

עם הסכין".
לכוחות  חבר  השדה  בעל 
בניהם  לאזור,  שהגיעו  הביטחון 
רבש"ץ יישוב סמוך וכוחות צה"ל 
הם  בכליו  הרועה.  את  שעצרו 
לשמש  היכולות  גז  מספרי  מצאו 

למ־ שוטר  הגיע  בהמשך  לסכין. 
תלונה  הגיש  השדה  ובעל  קום, 
חיים  עו"ד  הצאן.  רועה  כנגד 
"לא־ מסר  חוננו  מארגון  בלייכר 

של  המקרים  מתרבים  חרונה 
וניסיון  איומים  אלימות,  תקיפות 
ישראלים  חקלאיים  כלפי  לרצח 
ביו"ש על אדמותיהם החקלאיות. 
אנו מצפים מכוחות הביטחון למ־
מחבלים  אותם  עם  הדין  את  צות 
של  האישי  הביטחון  את  ולהשיב 

חקלאי יו"ש היהודים".

פריז: התובע הכללי ערער על 
צו המעצר של מכחיש השואה 

אלן סוראל
מחוסר בסיס משפטי, משרד התובע של פריז ערער על צו המעצר שהוצא נגד 

איש הימין הקיצוני

מ‡: יר‡ל לבי‡
הימין  איש  סוראל,  אלן 
הקיצוני, נידון לשנת מאסר בגלל 

הכחשת השואה.
פריז  של  התובע  משרד 
שהוצא  המעצר  צו  על  ערער 
אלאן  הקיצוני,  הימין  איש  נגד 
אפריל  באמצע  שנידון  סוראל, 
לשנת מאסר בגלל מחסור בבסיס 

משפטי.
בית המשפט הפלילי בפריז 
סוראל,  אלן  נגד  מעצר  צו  הוציא 

הזדמנויות,  בכמה  הורשע  שכבר 
גזע־ שנאה  גילויי  בשל  בעיקר 
לחוק   465 סעיף  בסיס  על  נית, 
סדר הדין הפלילי. עם זאת, החוק 
על  רק  כזה  צו  להנפיק  מאפשר 
או  האזרחי  החוק  כנגד  עבירות 
נידון  סוראל  אלן  בעוד  הצבאי 

למאסר על פי חוק העיתונות.
האמי־ ששמו   – סוראל  אלן 
תי הוא אלן בונה, בן 60 – לא היה 
נוכח ולא היה מיוצג בעת הקראת 
רצונו  על  הכריז  הוא  אבל  הדיון, 

לערער. הוא הורשע בגין הכחשת 
הסי־ את  שפרסם  לאחר  השואה 
אחר  בתיק  דינו  עורך  של  כומים 
הנחש־ הצהרות  כנגדו,  שמנוהל 

בות כמכחישות שואה.
סו־ אלן  כבר  נשפט  בינואר 
שה־ על  אחת,  מאסר  לשנת  ראל 
עליב את השופט והשמיע הערות 
אנטישמיות. בחודש הקרוב אמו־
רים להינתן ארבע פסקי דין נגדו 

בבית המשפט לערעורים בפריז.
 



21 יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ט 02/05/2019

הוטלו עיצומים כספיים על 
מדבירים שפעלו ללא רשיון

בפעולות פיקוח הוטלו עיצומים כספיים על מדבירים שביצעו הפרות חמורות 
◆ בוטלו רישיונות של מדבירים שגרמו לסכנה לציבור ולסביבה

מ‡: יר‡ל לבי‡
המרכז  באזור  בפעילות 
האחרונה,  בתקופה  שהתבצעה 
נתפסו שני מתחזים שפעלו ללא 
כעוסקים  עצמם  והציגו  רישיון, 
בעק־ נערכה  הפעולה  בדברה. 
במשרד,  שהתקבל  מידע  בות 
מזיקים  אגף  נציגי  ובהשתתפות 
והמשטרה  מרכז  מחוז  והדברה, 
המתח־ אחד  במשרד.  הירוקה 
זים אף השתמש בחומרי הדברה 
ומ־ חקלאי,  לשימוש  המיועדים 
תנהל כנגד השניים הליך אכיפה 

פלילי.
נוספות  ביקורות  במהלך 

מד־ שני  נמצאו  המשרד,  שערך 
הסדרת  חוק  את  שהפרו  בירים, 
תברואית,  בהדברה  העיסוק 
שי־ עשה  אף  מהם  אחד  כאשר 
שאינם  הדברה  בתכשירי  מוש 
מורשים לשימוש תברואי. לאור 
להגנת  המשרד  אלה,  הפרות 
הסביבה הטיל עיצומים כספיים 
על השניים בסכום כולל של כ- 

11,500 ש"ח.
הרשם  החולפת,  בשנה 
לה־ במשרד  מדבירים  לענייני 
את  וביטל  התלה  הסביבה,  גנת 
שחר־ מדבירים   5 של  רישיונם 
סכנה  והיוו  החוק  מדרישות  גו 

לציבור ולסביבה.

מבוצעת  הפיקוח  פעילות 
במטה  המשרד  נציגי  על-ידי 
המשטרה  ומפקחי  ובמחוזות 
נוספים  פקחים  לצד  הירוקה, 
שהוסמכו ע"י המשרד.  במסגרת 
שונים  נושאים  נבחנים  הפיקוח 
לרבות  בדיקת תכשירי ההדברה 
קיומן  ותוקף,  אחסון  רישום,   –
מתאים  ושילוט  מדבקות  של 
פנקס  בדיקת  הציבור,  לאזהרת 
פעולות  ביצוע  (יומן  רישום 
בטיחות  אמצעי  קיום  הדברה), 

ונשיאת רישיון.

באמצע החג: 

תושב בנימין הותקף על ידי 
רועה צאן ערבי

תושב היישוב גאולת ציון בבנימין הותקף על ידי רועה צאן ערבי בעיצומו של 
חג שביעי של פסח ◆ רועה הצאן עלה עם עדרו על שדה החיטה של התושב, 

וכשהאחרון יצא לקראתו איים עליו בכלי חד

מ‡: יר‡ל לבי‡
מהיישוב  חיטה  שדה  בעל 
על  הותקף  בבנימין  ציון  גאולת 
של  באמצעו  ערבי  צאן  רועה  ידי 
הצאן  רועה  פסח.  של  שביעי  חג 
החיטה  שדה  על  עדרו  עם  עלה 
וכאשר  נזק,  לו  מסב  שהוא  תוך 
איים  לקראתו  יצא  השדה  בעל 
שהיה  חד  בכלי  הצאן  רועה  עליו 
את  הזעיק  השדה  בעל  ברשותו. 
כוחות הביטחון, שעצרו את רועה 

הצאן.
לדברי בעל השדה, האירוע 
בעת  פסח.  של  בשביעי  התרחש 
שישב לסעודת החג עם בני ביתו 
ראו בני המשפחה עדר שעלה על 
לו  מסב  שהוא  תוך  החיטה  שדה 
נזק. בעל השדה יצא לעבר העדר 
תוך מחשבה שמדובר בעדר ללא 
לק־ ירד  ברועה  משהבחין  רועה, 

ראתו.
רעול  שהיה  הצאן,  רועה 
מהשדה,  להתרחק  החל  פנים, 
בעל  ובין  בינו  חצץ  שהעדר  עד 
את  שאל  השדה  כשבעל  השדה. 

"הרועה  מעשיו  לפשר  הרועה 
והתחיל  סכין  עלי  שלף  הסתובב 
רק  נעצר  הוא  לכיווני.  להתקדם 
כשכבשים חצצו בינינו. הוא צעק 
בטון  בערבית  דברים  מיני  כל 
היד  את  מניף  שהוא  תוך  מאיים 

עם הסכין".
לכוחות  חבר  השדה  בעל 
בניהם  לאזור,  שהגיעו  הביטחון 
רבש"ץ יישוב סמוך וכוחות צה"ל 
הם  בכליו  הרועה.  את  שעצרו 
לשמש  היכולות  גז  מספרי  מצאו 

למ־ שוטר  הגיע  בהמשך  לסכין. 
תלונה  הגיש  השדה  ובעל  קום, 
חיים  עו"ד  הצאן.  רועה  כנגד 
"לא־ מסר  חוננו  מארגון  בלייכר 

של  המקרים  מתרבים  חרונה 
וניסיון  איומים  אלימות,  תקיפות 
ישראלים  חקלאיים  כלפי  לרצח 
ביו"ש על אדמותיהם החקלאיות. 
אנו מצפים מכוחות הביטחון למ־
מחבלים  אותם  עם  הדין  את  צות 
של  האישי  הביטחון  את  ולהשיב 

חקלאי יו"ש היהודים".

פריז: התובע הכללי ערער על 
צו המעצר של מכחיש השואה 

אלן סוראל
מחוסר בסיס משפטי, משרד התובע של פריז ערער על צו המעצר שהוצא נגד 

איש הימין הקיצוני

מ‡: יר‡ל לבי‡
הימין  איש  סוראל,  אלן 
הקיצוני, נידון לשנת מאסר בגלל 

הכחשת השואה.
פריז  של  התובע  משרד 
שהוצא  המעצר  צו  על  ערער 
אלאן  הקיצוני,  הימין  איש  נגד 
אפריל  באמצע  שנידון  סוראל, 
לשנת מאסר בגלל מחסור בבסיס 

משפטי.
בית המשפט הפלילי בפריז 
סוראל,  אלן  נגד  מעצר  צו  הוציא 

הזדמנויות,  בכמה  הורשע  שכבר 
גזע־ שנאה  גילויי  בשל  בעיקר 
לחוק   465 סעיף  בסיס  על  נית, 
סדר הדין הפלילי. עם זאת, החוק 
על  רק  כזה  צו  להנפיק  מאפשר 
או  האזרחי  החוק  כנגד  עבירות 
נידון  סוראל  אלן  בעוד  הצבאי 

למאסר על פי חוק העיתונות.
האמי־ ששמו   – סוראל  אלן 
תי הוא אלן בונה, בן 60 – לא היה 
נוכח ולא היה מיוצג בעת הקראת 
רצונו  על  הכריז  הוא  אבל  הדיון, 

לערער. הוא הורשע בגין הכחשת 
הסי־ את  שפרסם  לאחר  השואה 
אחר  בתיק  דינו  עורך  של  כומים 
הנחש־ הצהרות  כנגדו,  שמנוהל 

בות כמכחישות שואה.
סו־ אלן  כבר  נשפט  בינואר 
שה־ על  אחת,  מאסר  לשנת  ראל 
עליב את השופט והשמיע הערות 
אנטישמיות. בחודש הקרוב אמו־
רים להינתן ארבע פסקי דין נגדו 

בבית המשפט לערעורים בפריז.
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צרפת: זוג יהודי הותקף, חשד 
לרקע אנטישמי

מ‡: יר‡ל לבי‡
יהודים  זוג   – פריז  סן-דני, 
שא־ אחרי  ברצח  ואוימו  נשדדו 

המ־ רבעה חשודים נכנסו לבניין 
שעליה  בדלתם,  וצלצלו  גורים 

הייתה מותקנת מזוזה.

כי  דווח  חדשות‘  ב‘כאן 
השודדים תקפו את השניים וש־
דדו אותם. לאחר מכן הם נמלטו.

ארגוני הטרור ברצועה מאיימים: 
"הסיכוי להסלמה בימים הקרובים גדל"
על רקע ההיערכות המוגברת של מערכת הביטחון לקראת התקופה הקרובה, 

דובר חמאס טען: "סבור כי הכלים והלחץ יוחזרו לפעולה נגד האויב הציוני אם 
זה לא יעמוד ביישום ההבנות" ◆ בג'יהאד האסלאמי איימו לחדש את הירי 

מ‡: מ. יו„  
דובר  מעזה:  איומים 
שלח  אלמסרי,  מושיר  חמאס, 
יש־ לעבר  תקיף  מסר  אתמול 
האפשרות  על  כשהכריז  ראל 

שהארגון יגביר את האלימות.
מתמ־ במגעים  "אנחנו 
המצרים  המתווכים  עם  שכים 
לממש  ישראל  את  לאלץ  כדי 
הכ־ כי  סבור  אני  ההבנות.  את 
נגד  לפעולה  יוחזרו  והלחץ  לים 

יעמוד  לא  זה  אם  הציוני  האויב 
אלמס־ אמר  ההבנות",  ביישום 
טיפ־ מחיר  את  ישלם  "הוא  רי. 
מכך  להתעלם  ימשיך  אם  שותו 
בימים  להסלמה  הסיכוי  ולכן 

הקרובים גדל".
בג׳יהאד  בכיר  גורם 
האיסלאמי צוטט אף הוא אומר 
לכלי התקשורת הערבים והפל־
הישראלי  כי: "הכיבוש  שתינים 
מעכב את הבנות הרגיעה ומש־

חק באש. אם יהיה צורך נירה גם 
רקטות".

רקע  על  נאמרו  האיומים 
לק־ הביטחון  כוחות  היערכות 
צה״ל  הקרובה.  התקופה  ראת 
נוספות  סוללות  אתמול  פרס 
הארץ  ברחבי  ברזל  כיפת  של 
ביטחונית  להסלמה  כהיערכות 
האירועים  לקראת  עזה  בגזרת 

הלאומיים בזמן הקרוב.

 ילדה בת 4 נשכחה ברכב 
הסעות וחולצה 

נהג ההסעות עוכב לחקירה

מ‡: מ. יו„
מרכב  חולצה   4 בת  ילדה 
כשהיא  לציון  בראשון  הסעות 
ומגלה  קלה  חום  ממכת  סובלת 
פונ־ הילדה  התייבשות.  סימני 
תה לקבלת טיפול רפואית בבית 
כשמצבה  הרופא  אסף  החולים 
עוכב  בן 63,  ההסעות,  נהג  יציב. 

נמ־ הפרשה  וחקירת  לחקירה 
הילדה  כי  היא  ההערכה  שכת. 

הייתה ברכב משך זמן רב.
יונתן  במד"א  בכיר  חובש 
לחניון  "כשהגענו  סיפר:  אוחיון 
ראו  שהם  לנו  סיפרו  אזרחים 
מבעד  הרכב  בתוך  הפעוטה  את 
הכיבוי  כוחות  הכהים.  לחלונות 
השמ־ את  ניפצו  למקום  שהגיעו 

שה וחילצו אותה כשהיא בהכרה 
הכנ־ חום.  מכת  סימני  עם  מלאה 
סנו את הילדה שהייתה מבולבלת 
והפעלנו  לאמבולנס  במהירות 
מה־ כחלק  קירור  על  המזגן  את 
טיפול הרפואי תוך כדי שביצענו 
בדיקות רפואיות ובהמשך פינינו 

אותה לבי"ח כשמצבה יציב".

האם המנדט השמיני של הרב 
פינדרוס שוב בסכנה?

למפלגה החרדית צפויות מהמורות לא קלות, לאחר שמועמד הליכוד נחוש 
להלחם עד הסוף כדי להחזיר את המנדט ה-36 לליכוד

מ‡: יוני טיין
האם יהדות התורה תפסיד 
את המנדט ה-8? לא בטוח, אבל 
מה שברור הוא כי למפלגה החר־
דית צפויות מהמורות לא קלות.

העיתונאי והפרשן הפוליטי 
עמית סגל חושף: מספר 36 בלי־
לביהמ"ש  עתר  הלוי  עמית  כוד 
הליכוד  אחד,  קול  על  כי  בטענה 
ואמור  התורה  יהדות  את  עבר 
בגלל  ה-36.  המנדט  את  לקבל 
קול  חצי  זה  עודפים,  חישובי 

בלבד.
עמית  בליכוד   36 מספר 
נעילת  לפני  דקה  עתר  הלוי 
לבית  לערעורים  האחרון  המועד 
מוצקות  די  ראיות  עם  המשפט 
שלמעשה על חודו של קול, אבל 
ממש קול אחד, הליכוד עבר את 
את  לקבל  ואמור  התורה,  יהדות 
המנדט ה-36 על חשבון השמיני 
חי־ בגלל  למעשה  החרדים.  של 

שובי עודפים זה חצי קול.
תרד  עתירתו,  תתקבל  אם 

מושבים,  לשבעה  התורה  יהדות 
שהצהיר  פינדרוס  יצחק  וח"כ 
להיפרד  ייאלץ  אמונים  אתמול 

מכיסא הח"כ.
אז האם יהדות התורה תפ־
לא בטוח,  ה-8?  המנדט  את  סיד 
אבל מה שברור הוא כי למפלגה 
לא  מהמורות  צפויות  החרדית 
להל־ נחוש  שהלוי  לאחר  קלות, 
לבית  הליכה  כולל  הסוף  עד  חם 

המשפט העליון.
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תושב רהט שבר כספומט כי 
כרטיסו 'נבלע'

 בתיעוד מצלמות האבטחה הצעיר נראה אוחז סלע בידו ומכה בכספומט עד 
שנשבר לחתיכות ◆ ◆ "עשה זאת בגלל העצבים על בליעת הכרטיס"

מ‡: מ. יו„
צעיר  שנה,  כחצי  לפני 
לכספומט  שהגיע  רהט  תושב 
במרכז העיר, תועד כשהוא שובר 
ומסב  כספומט  מכשיר  לחתיכות 
נוספים.  מכשירים  לכמה  נזק 
האשראי,  כרטיס  את  שלף  הוא 
אחרי  במכונה.  לו  נבלע  הוא  אך 
למקום  חוזר  כשהוא  תועד  דקות 
כדי "לנקום" במכשירי הכספומט 
לאחרונה  כרטיסו.  בליעת  עקב 
המשטרה  של  התביעות  לשכת 
כתב  נגדו  הגישה  דרום  במחוז 
לרכוש  נזק  גרימת  בגין  אישום 

במזיד.
הצ־ הסרטון  בתחילת 

כשפניו  בשחור  לבוש  נראה  עיר 
ומכה  בידו,  סלע  אוחז  גלויות, 
הכס־ את  פעמיים  באמצעותו 
הוא  השלישית  כשבפעם  פומט, 
הכספומט  הסלע.  את  בו  מטיח 
את  מפרק  הוא  ובהמשך  נשבר, 
חלקיו ומשליך אותם על הרצפה. 
לא  הצעיר  האישום,  כתב  פי  על 
באמצ־ בכספומט  להכות  הפסיק 

עות אבן עד שנשבר. ובנוסף גרם 
נזק לשני כספומטים צמודים.

בת־ שהוקם  חקירה  צוות 
חנת רהט זיהה את החשוד ועצר 
אותו. בחקירתו קשר עצמו הנא־
כי  וטען  הוונדליזם  לאירוע  שם 
על  העצבים  בעקבות  זאת  עשה 

הכרטיס שנבלע.
כי  אמר  במשטרה  גורם 
והאלי־ האלימות  בנגע  "המאבק 
מות כנגד רכוש הוא מתמשך תוך 
בביצוע  חשודים  של  הרחקתם 
עבירות מהמרחב הציבורי ולמען 
האזרח  של  התקין  החיים  מרקם 

הנורמטיבי שומר החוק".

אוסטרליה: התלוצץ על תאי 
הגזים ולתגובת יהודיה על 

דבריו
האיש ענה למכתב מחאה ששלחה לו יהודיה: ”אם את לא יכולה לסבול את 

החום, צאי מהתנור“

מ‡: יר‡ל לבי‡
מלבורן – הבדרן אייזק בא־
טרפילד שאל את הקהל במלבורן 
יכולים  אתם  "האם  באוסטרליה 
אנשים  של  השמחה  את  לדמיין 
נשלחו  שהיהודים  שמעו  כאשר 

לתאי הגזים“.
שהייתה  יהודייה  אישה 
”ישב־ לקומיקאי.  כתבה  בקהל 
היהודים  אותך.  ושמעתי  שם  תי 
נרצחו בתאי הגזים, שישה מיליון 
נספו, כולל ילדים, שראו את בני 

נרצחו  כשהם  שלהם  המשפחה 
בתאי הגזים, עונו או נורו, זה לא 

מצחיק“.
למכתב  ענה  הקומיקאי 
יכולה  לא  את  ”אם  מסוכן:  בבוז 

לסבול את החום, צאי מהתנור“.
השמצה,  נגד  הליגה  יו“ר 
בהצהרה  אמר  אברמוביץ‘,  דביר 
כי ”זה אף פעם לא בסדר להפיץ 
רטוריקה כזאת של שנאה, ואייזק 
על  להתבייש  צריך  בטרפילד 
כל  את  שחצו  המחרידים  דבריו 

הגבולות ורמסו את זכר המתים.

את  לנצל  מקובל  ”לא 
מיליון  שישה  של  ההשמדה 
בדי־ ליצור  כדי  בשואה  יהודים 
שגו־ כשחושבים  נתעבות.  חות 
פות הנרצחים בגז הרעיל נשרפו 
התגו־ בתנורים,  קרובות  לעתים 
בה של מר בטרפילד ”לצאת מה־
אמר  ומרושעת“,  מטרידה  תנור“ 

אברמוביץ‘.
לה־ לבטרפילד  קרא  הוא 
שואה  ניצולי  עם  ולהיפגש  תנצל 

כדי לשמוע את סיפוריהם.

דרישה משר הפנים ומהיועמ"ש: 
 BDS שלול תושבות ממייסד תנועת

ארגון בצלמו פנה ליועמ“ש לממשלה ולשר הפנים לבטל את היתר התושבות 
של עומר ברגותי

מ‡: יר‡ל לבי‡
סורבה  כשבועיים  לפני 
כניסתו של עומר ברגותי לארה"ב 
בשל פעילותו  כמייסד ויו"ר תנו־

עת  החרם.
ארגון  פנה  כך  בעקבות 
לא  ודרש  הפנים  לשר  בצלמו 
מפעיל  תמנע  שארה"ב  יייתכן 
חרם להיכנס לשטחה ואילו מדי־
לו  ותיתן  אותו  תממן  ישראל  נת 

היתר תושבות.
החוק  עבר  לאחרונה  רק 
באישור  הפנים  לשר  מתיר  אשר 
למי  תושבות  לשלול  היועמ"ש 
אמו־ מפר  או  במדינה  שפוגע 
נים למדינה  וכן מסכן את שלום 

הציבור.
תנו־ שהובלת  ספק  כל  אין 

מדינת  אזרחי  כלל  על  החרם  עת 
ישראל הינה פגיעה חמורה וקשה 

במדינה והפרת אמונים בוטה.
בפגיעה  אף  מדובר  בנוסף 
כלכלית  פגיעה  במדינה  חמורה 
ואף ביטחונית שכן לו יצויר שק־
מפיין החרם על הסיוע הביטחוני 
מישראל  ימנע  יצלח  לישראל 
שימוש בנשק ובכך יגרם אבידות 

רבות.
של  במכתבו  נטען  בנוסף 
לי־ מיכאל  עו"ד  בצלמו  יועמ"ש 
שתנועת  ידוע  כבר  כיום  טווק 
תנועות  עם  ביחד  עובדות  החרם 
שי־ ספק  אין  ולכן  טרור  וארגוני 
לא־ ברגותי  בין  עקיף  קשר  שנו 

רגוני טרור.
בצלמו  מנכ"ל  גליק  שי 
מדי־ הינה  ישראל  מדינת  מסר: 

אבל  וליברלית  דמוקרטית  נה 
הדמוקרטיה  בשם  חייבת  היא 
ועל  עצמה  על  להגן  והליברליות 

אזרחיה.
הוא  בחרם  נחוש  מאבק 
ההגנה האמיתית על אזרחי מדי־

נת ישראל.
לא ייתכן שנדרוש מידידינו 
בעולם למנוע כניסה מפעיל חרם 
חרם  ארגוני  של  כנסים  ולמנוע 
שהייה  ולאפשר  לממן  בבד  ובד 
ומתן במה לפעילי חרם מרכזיים.

אנחנו בטוחים ששר הפנים 
והיועמ"ש לממשלה יפעלו בנחי־
שות וישללו מיידית למר ברגותי 
להפיץ  יוכל  והוא  התושבות  את 
במדינות  רק  הרעילה  מנתו  את 

מוסלמיות בלבד.

שוב: 

חצבת בקו אוטובוס מירושלים 
לחיפה

נוסעים שנסעו באוטובוס זה יש לפנות בדחיפות לקבלת חיסון תוך 6 ימים 
מהחשיפה

מ‡: יר‡ל לבי‡
מבקש  הבריאות  משרד 
ליידע את הציבור אודות חשי־
פה לחצבת ביום חמישי שעבר 
פסח  של  שביעי  ערב  ניסן  כ' 
 960 קו  באוטובוס   ,(25.4.19)
מירושלים   14:25 ב-  שיצא 

לחיפה.

נוסעים שנסעו באוטובוס 
 1957 משנת  נולדו  אשר  זה 
בשתי  מחוסנים  ואינם  ואילך 
מנות נגד חצבת מוזמנים לפנות 
המ־ הבריאות  ללשכת  בהקדם 
חוזית בירושלים או לכל לשכה 
או  מגוריהם  למקום  הקרובה 
בט־ הבריאות  משרד  למוקד 

את  לברר  מנת  על  לפון *5400 
הצורך בקבלת חיסון.

לק־ בדחיפות  לפנות  יש 
מהח־ ימים   6 תוך  חיסון  בלת 
רביעי  יום  עד  כלומר  שיפה, 
ועד   14:25 משעה   1.5.19 ה- 

שהאוטובוס הגיע ליעדו.
 

https://kduset.ravpage.co.il/
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תושב רהט שבר כספומט כי 
כרטיסו 'נבלע'

 בתיעוד מצלמות האבטחה הצעיר נראה אוחז סלע בידו ומכה בכספומט עד 
שנשבר לחתיכות ◆ ◆ "עשה זאת בגלל העצבים על בליעת הכרטיס"

מ‡: מ. יו„
צעיר  שנה,  כחצי  לפני 
לכספומט  שהגיע  רהט  תושב 
במרכז העיר, תועד כשהוא שובר 
ומסב  כספומט  מכשיר  לחתיכות 
נוספים.  מכשירים  לכמה  נזק 
האשראי,  כרטיס  את  שלף  הוא 
אחרי  במכונה.  לו  נבלע  הוא  אך 
למקום  חוזר  כשהוא  תועד  דקות 
כדי "לנקום" במכשירי הכספומט 
לאחרונה  כרטיסו.  בליעת  עקב 
המשטרה  של  התביעות  לשכת 
כתב  נגדו  הגישה  דרום  במחוז 
לרכוש  נזק  גרימת  בגין  אישום 

במזיד.
הצ־ הסרטון  בתחילת 

כשפניו  בשחור  לבוש  נראה  עיר 
ומכה  בידו,  סלע  אוחז  גלויות, 
הכס־ את  פעמיים  באמצעותו 
הוא  השלישית  כשבפעם  פומט, 
הכספומט  הסלע.  את  בו  מטיח 
את  מפרק  הוא  ובהמשך  נשבר, 
חלקיו ומשליך אותם על הרצפה. 
לא  הצעיר  האישום,  כתב  פי  על 
באמצ־ בכספומט  להכות  הפסיק 

עות אבן עד שנשבר. ובנוסף גרם 
נזק לשני כספומטים צמודים.

בת־ שהוקם  חקירה  צוות 
חנת רהט זיהה את החשוד ועצר 
אותו. בחקירתו קשר עצמו הנא־
כי  וטען  הוונדליזם  לאירוע  שם 
על  העצבים  בעקבות  זאת  עשה 

הכרטיס שנבלע.
כי  אמר  במשטרה  גורם 
והאלי־ האלימות  בנגע  "המאבק 
מות כנגד רכוש הוא מתמשך תוך 
בביצוע  חשודים  של  הרחקתם 
עבירות מהמרחב הציבורי ולמען 
האזרח  של  התקין  החיים  מרקם 

הנורמטיבי שומר החוק".

אוסטרליה: התלוצץ על תאי 
הגזים ולתגובת יהודיה על 

דבריו
האיש ענה למכתב מחאה ששלחה לו יהודיה: ”אם את לא יכולה לסבול את 

החום, צאי מהתנור“

מ‡: יר‡ל לבי‡
מלבורן – הבדרן אייזק בא־
טרפילד שאל את הקהל במלבורן 
יכולים  אתם  "האם  באוסטרליה 
אנשים  של  השמחה  את  לדמיין 
נשלחו  שהיהודים  שמעו  כאשר 

לתאי הגזים“.
שהייתה  יהודייה  אישה 
”ישב־ לקומיקאי.  כתבה  בקהל 
היהודים  אותך.  ושמעתי  שם  תי 
נרצחו בתאי הגזים, שישה מיליון 
נספו, כולל ילדים, שראו את בני 

נרצחו  כשהם  שלהם  המשפחה 
בתאי הגזים, עונו או נורו, זה לא 

מצחיק“.
למכתב  ענה  הקומיקאי 
יכולה  לא  את  ”אם  מסוכן:  בבוז 

לסבול את החום, צאי מהתנור“.
השמצה,  נגד  הליגה  יו“ר 
בהצהרה  אמר  אברמוביץ‘,  דביר 
כי ”זה אף פעם לא בסדר להפיץ 
רטוריקה כזאת של שנאה, ואייזק 
על  להתבייש  צריך  בטרפילד 
כל  את  שחצו  המחרידים  דבריו 

הגבולות ורמסו את זכר המתים.

את  לנצל  מקובל  ”לא 
מיליון  שישה  של  ההשמדה 
בדי־ ליצור  כדי  בשואה  יהודים 
שגו־ כשחושבים  נתעבות.  חות 
פות הנרצחים בגז הרעיל נשרפו 
התגו־ בתנורים,  קרובות  לעתים 
בה של מר בטרפילד ”לצאת מה־
אמר  ומרושעת“,  מטרידה  תנור“ 

אברמוביץ‘.
לה־ לבטרפילד  קרא  הוא 
שואה  ניצולי  עם  ולהיפגש  תנצל 

כדי לשמוע את סיפוריהם.

דרישה משר הפנים ומהיועמ"ש: 
 BDS שלול תושבות ממייסד תנועת

ארגון בצלמו פנה ליועמ“ש לממשלה ולשר הפנים לבטל את היתר התושבות 
של עומר ברגותי

מ‡: יר‡ל לבי‡
סורבה  כשבועיים  לפני 
כניסתו של עומר ברגותי לארה"ב 
בשל פעילותו  כמייסד ויו"ר תנו־

עת  החרם.
ארגון  פנה  כך  בעקבות 
לא  ודרש  הפנים  לשר  בצלמו 
מפעיל  תמנע  שארה"ב  יייתכן 
חרם להיכנס לשטחה ואילו מדי־
לו  ותיתן  אותו  תממן  ישראל  נת 

היתר תושבות.
החוק  עבר  לאחרונה  רק 
באישור  הפנים  לשר  מתיר  אשר 
למי  תושבות  לשלול  היועמ"ש 
אמו־ מפר  או  במדינה  שפוגע 
נים למדינה  וכן מסכן את שלום 

הציבור.
תנו־ שהובלת  ספק  כל  אין 

מדינת  אזרחי  כלל  על  החרם  עת 
ישראל הינה פגיעה חמורה וקשה 

במדינה והפרת אמונים בוטה.
בפגיעה  אף  מדובר  בנוסף 
כלכלית  פגיעה  במדינה  חמורה 
ואף ביטחונית שכן לו יצויר שק־
מפיין החרם על הסיוע הביטחוני 
מישראל  ימנע  יצלח  לישראל 
שימוש בנשק ובכך יגרם אבידות 

רבות.
של  במכתבו  נטען  בנוסף 
לי־ מיכאל  עו"ד  בצלמו  יועמ"ש 
שתנועת  ידוע  כבר  כיום  טווק 
תנועות  עם  ביחד  עובדות  החרם 
שי־ ספק  אין  ולכן  טרור  וארגוני 
לא־ ברגותי  בין  עקיף  קשר  שנו 

רגוני טרור.
בצלמו  מנכ"ל  גליק  שי 
מדי־ הינה  ישראל  מדינת  מסר: 

אבל  וליברלית  דמוקרטית  נה 
הדמוקרטיה  בשם  חייבת  היא 
ועל  עצמה  על  להגן  והליברליות 

אזרחיה.
הוא  בחרם  נחוש  מאבק 
ההגנה האמיתית על אזרחי מדי־

נת ישראל.
לא ייתכן שנדרוש מידידינו 
בעולם למנוע כניסה מפעיל חרם 
חרם  ארגוני  של  כנסים  ולמנוע 
שהייה  ולאפשר  לממן  בבד  ובד 
ומתן במה לפעילי חרם מרכזיים.

אנחנו בטוחים ששר הפנים 
והיועמ"ש לממשלה יפעלו בנחי־
שות וישללו מיידית למר ברגותי 
להפיץ  יוכל  והוא  התושבות  את 
במדינות  רק  הרעילה  מנתו  את 

מוסלמיות בלבד.

שוב: 

חצבת בקו אוטובוס מירושלים 
לחיפה

נוסעים שנסעו באוטובוס זה יש לפנות בדחיפות לקבלת חיסון תוך 6 ימים 
מהחשיפה

מ‡: יר‡ל לבי‡
מבקש  הבריאות  משרד 
ליידע את הציבור אודות חשי־
פה לחצבת ביום חמישי שעבר 
פסח  של  שביעי  ערב  ניסן  כ' 
 960 קו  באוטובוס   ,(25.4.19)
מירושלים   14:25 ב-  שיצא 

לחיפה.

נוסעים שנסעו באוטובוס 
 1957 משנת  נולדו  אשר  זה 
בשתי  מחוסנים  ואינם  ואילך 
מנות נגד חצבת מוזמנים לפנות 
המ־ הבריאות  ללשכת  בהקדם 
חוזית בירושלים או לכל לשכה 
או  מגוריהם  למקום  הקרובה 
בט־ הבריאות  משרד  למוקד 

את  לברר  מנת  על  לפון *5400 
הצורך בקבלת חיסון.

לק־ בדחיפות  לפנות  יש 
מהח־ ימים   6 תוך  חיסון  בלת 
רביעי  יום  עד  כלומר  שיפה, 
ועד   14:25 משעה   1.5.19 ה- 

שהאוטובוס הגיע ליעדו.
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רוחאני: "נמשיך לייצא נפט 
למרות החרם האמריקני"

נשיא איראן נשא נאום תקיף נגד ארה"ב והכריז כי יעקוף את הסנקציות 
האמריקניות 

מ‡ פ. יוחנן
רוחאני  חסן  איראן  נשיא 
לייצא  תמשיך  איראן  כי  אמר  
שמופע־ הלחצים  למרות  נפט, 
רוחאני  ארה"ב.  מצד  נגדה  לים 
שנשא  בנאום  הדברים  את  אמר 
התקשורת  ברשת  חי  בשידור 

הממלכתית של המדינה.
אמריקה  של  "החלטתה 
להחרים את ייצוא הנפט מאיראן 
נכונה",  ולא  שגויה  החלטה  היא 

והדגיש  רוחאני  אמר 
ניתן  לא  "אנחנו  כי 
לצאת  זו  להחלטה 

לפועל".
בארץ  לשבת 
ולקבל תשואה קבועה 

מחו"ל
רוחאני  הנשיא 
"בחודשים  כי  הוסיף 

יווכחו  האמריקנים  הקרובים, 
הנפט  ייצוא  כי  לראות  בעצמם 

שלנו ימשיך כרגיל, למרות הלח־
צים שהם מפעילים נגדנו". 

רשת הקמעונאות 'אמזון' 
מגיעה לישראל

קמעונאית האונליין האמריקנית מתחילה לפעול בישראל ◆ הרשת פנתה 
למוכרים ישראלים בעברית בהצעה להיות הראשונים שימכרו ישירות מישראל 

לקהל ישראלי.

מ‡ פ. יוחנן 
להתחיל  מתכוונת  אמזון 
בפעילות בארץ. קמעונאית הענק 
פנתה בעברית למוכרים בישראל 
לראשונה  למכור  אותם  והזמינה 
באופן מקומי לצרכנים מקומיים. 
תחילת  מסמנת  הפנייה 
שיפנה  אתר  עם  בארץ  פעילות 
אם  עדיין  ברור  לא  לישראלים. 
עצם  אך  בעברית,  יהיה  האתר 
מרמ־ למוכרים  בעברית  הפנייה 
לא  בנוסף,  יהיה.  שכך  שיתכן  זת 
ידוע מתי יחל לפעול האתר הזה 

של  שהפעילות  ברור  כעת  אך 
אמזון בישראל היא מציאות ולא 

ספקולציה.
יקר,  "חבר  נכתב:  במייל 
אותך  להזמין  שמחים  אנחנו 
להיות חלק מקבוצת מוכרים נב־
 Local חרת ולהשתתף בתוכנית
התוכנית  בישראל.   Delivery
בחשבון  להשתמש  לך  מאפשרת 
למכור  כדי  באמזון  שלך  המוכר 
ולספק הזמנות ישירות ללקוחות 

בישראל".
למוכרים  מציעים  במייל 
לפנות  כדי  עכשיו  "להירשם 

את  ולהרחיב  בישראל  ללקוחות 
הרא־ בין  תהיה  שלך.  העסקים 
ייחודיות  הצעות  להציע  שונים: 
משו־ משלוח  חוויית  המספקות 
להציע  מקומיים,  ללקוחות  פרת 
מבחר מקומי כולל מוצרים ייחו־
מקו־ ללקוחות  הרלוונטיים  דיים 
שלך  הסיכויים  את  לשפר  מיים, 
לזכות בתיבת קנייה עבור הזמנות 
את  ולשפר  לישראל  הנשלחות 
שלך  המוצרים  של  הגילוי  יכולת 

בפני לקוחות מקומיים".
בשלב הבא, אם יקרה, אמ־

זון תפעיל מחסנים בישראל.

מענקים לבניית מלונות ביו"ש
יזמים יקבלו ממשרד התיירות מענק בשיעור של 20 אחוזים מההשקעה ◆ 

הסיבה: מספר יחידות האירוח באזור אינו עונה על הביקוש

מ‡ פ. יוחנן
משרד התיירות פרסם חוזר 
מנכ"ל המציע ליזמים המעוניינים 
להשקיע בהקמה או בהרחבה של 
בתי מלון ביהודה ושומרון להגיש 
בקשה למענק בגובה 20% מהיקף 
בהמשך  זאת  המוכרת.  ההשקעה 
משנת  בנושא  ממשלה  להחלטת 
2016. כך פורסם ב"ישראל היום". 
בתחי־ שהתקיימה  בישיבה 
לת השנה בין אנשי מועצת יש"ע 
לבין מנהלי עמותות התיירות בר־
ושומ־ ביהודה  המקומיות  שויות 
רון, עלה כי מספר יחידות האירוח 
ביהודה ושומרון אינו מספק, דבר 
לטייל  באזור  תיירים  על  המקשה 
בעק־ אחד.  מיום  יותר  למשך  בו 
באתר  המנכ"ל  חוזר  פרסום  בות 
משרד התיירות, יקבל כעת נושא 
משמעו־ תנופה  והאירוח  הלינה 

משרד  של  המענקים  כאשר  תית, 
יאפ־ ומלונאות  לאירוח  התיירות 
להקים  נוספים  למשקיעים  שרו 
ושומרון  ביהודה  אירוח  יחידות 

ובבקעת הירדן.
מציע  החדש  המנכ"ל  חוזר 
ידי  על  מיוחד  סיוע  למעשה 
להר־ או  להקמה  מענקים  נתינת 
אירוח  ויחידות  מלונות  של  חבה 
הירדן.  ובבקעת  ושומרון  ביהודה 
הוא  הנושא  לקידום  שהביא  מי 
במטרה  לוין,  יריב  התיירות  שר 
באזור  כלכלית  לצמיחה  להביא 
יהודה ושומרון, לאור הפוטנציאל 
אלו.  באזורים  הגלום  התיירותי 
הפיזור  את  להרחיב  מטרה  מתוך 
הנכנסת  התיירות  של  הגיאוגרפי 
המקומית,  הכלכלה  את  ולמנף 
במענקים  התיירות  משרד  מסייע 
אכסון  פתרונות  להקמת  אלה 
בגובה  המענק  מלבד  מלונאיים. 

מע־ גם  יינתנו  מההשקעה,   20%
נקים מנהליים נוספים לבתי מלון 

עממיים, בשיעור 13%.
במהלך  למעשה  מדובר 
השק־ לעידוד  החוק  את  העוקף 

תמריצים  נותן  שאמנם  הון,  עות 
חל  אינו  אך  מלון,  בתי  לבניית 
הירדן.  ובבקעת  ושומרון  ביהודה 
בה־ כאמור  המהלך  של  תחילתו 
אז  מ־2016,  ממשלה 1556  חלטת 
פעלו אנשי משרד התיירות להכ־
הענקת  שיאפשר  התיקון  את  ניס 
ביהודה  לפרויקטים  גם  מענקים 
שיקד־ הירדן  ובבקעת  ושומרון 
אולם,  ביו"ש.  המלונאות  את  מו 
את  מעגן  כעת  שמתפרסם  הנוהל 
באזור  מענקים  למתן  האפשרות 
הירדן  ובקעת  ושומרון  יהודה 
ממשלה,  בהחלטת  צורך  ללא  גם 
הני־ למענקים  המקבילה  ובצורה 

תנים  בשאר חלקי הארץ.

מחיר החשמל הסולארי ירד
עלות החשמל במכרז הסולארי האחרון ירדה מתחת ל–15 אגורות לקוט"ש, לעומת עלות של 27 אגורות 

עבור ייצור חשמל בגז טבעי ◆ מחיר החשמל הסולארי בישראל רשם צלילה חדה בעשור האחרון 

מ‡ פ. יוחנן
המדי־ פרסמה  ב–2008 

חשמל  לייצור  ראשון  מכרז  נה 
בשדה סולארי, ובו התחייבה לר־
שקלים  בכ–2  חשמל  מהיזם  כוש 
ליחידת אנרגיה (קוט"ש). כעשור 
שפורסם,  האחרון  ובמכרז  חלף, 
בחודש  יפורסמו  ושתוצאותיו 
למדי־ שהוצעו  המחירים  הבא, 
אגורות  ל–15  מתחת  יירדו  נה 
לקוט"ש. במקביל, גם מחיר הח־
סולא־ בפאנלים  שמיוצר  שמל 
ריים על גגות קטנים צלל בעשור 
לקוט"ש  שקלים  מ–2.16  האחרון 

ל–48 אגורות.
החשמל  של  הנמוך  המחיר 
שפרס־ במכרז  התקבל  הסולארי 
מה רשות החשמל לייצור אנרגיה 

(חוות  גדולים  משדות  סולארית 
המ־ כשהקריטריון  סולאריות), 
הנמוך  המחיר  הוא  לזכייה  רכזי 
החשמל  את  הזכיין  ימכור  שבו 

לרשת הארצית.
אפילו  הפתיעו  התוצאות 
דיווח  לפי  החשמל.  רשות  את 
התקבלו  ברשות  בדה-מרקר, 
יותר מעשר הצעות של חוות סו־
שהציעו  הכולל  ההספק  לאריות, 
 730 יחסית,  גבוה  היה  היזמים 
מ–15  פחות  והמחיר -  ואט,  מגה 
בירידה  מדובר  לקוט"ש.  אגורות 
הקודם  מהשיא  מ–25%  יותר  של 
שהיה 19 אגורות, ובירידה דרמ־

החלו  מאז  מ–90%  יותר  של  טית 
לפני  סולארי  לחשמל  המכרזים 
כעשור. עם זאת, לישראל יש עוד 
במפרץ  במדינות  להתקדם.  לאן 

נמכר  אמריקה  ובדרום  הפרסי 
החשמל  לחברת  סולארי  חשמל 

הארצית באגורות בודדות.
של  דרמטי  בשיעור  ירידה 
יותר מ–90%, שהופכת את ייצור 
בכ–50%  לזול  הסולארי  החשמל 
טבעי,  בגז  חשמל  ייצור  של  מזה 
מאפשרת לדבר כיום על מהפכת 
שנמצאת  ככזו  הסולארי  החשמל 

מעבר לפינה.
שפ־ המחקרים  אחד  לפי 

דוד  פרופ'  באחרונה  רסמו 
אספאו  סולומון  וד"ר  פיימן 
מאוניברסיטת בן גוריון, בישראל 
מצריכת   90% להפיק  יהיה  ניתן 
פוטו־וולטאית  מאנרגיה  החשמל 
שת־ לאחר   � טבעי  מגז  ו–10% 
מש־ חשמל  אגירת  יכולת  פותח 

מעותית.
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רב חב"ד הותקף במנהטן ע"י 
עובר אורח אנטישמי

הרב תיעד במצלמה שהיתה בכיסו את כל אירוע התקיפה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרב   – ניו-יורק  מנהטן, 
במנהטן  המתגורר  ויגלר  אוריאל 
עובר  ידי  על  הותקף  יורק  שבניו 
אורח בסמוך לביתו ולבית הכנסת 

הצמוד אליו.
”הלכ־ מספר  ויגלר  הרב 
ופתאום  הכנסת  בית  לכיוון  תי 
הוא  אותי,  מקלל  מישהו  שמעתי 
’יהודי  לי  וקרא  לעברי  התקדם 

מסריח‘. לא הבנתי מה הוא רוצה 
המשיך  הוא  אבל  קורה  זה  ולמה 
קרובים  היינו  למזלי  לעברי.  ובא 
השומר,  היה  שם  הכנסת  לבית 
הוא  המצלמה,  את  הוצאתי  מיד 
הבין שאני מצלם אותו ויש שומר 
מהר,  ברח  פשוט  הוא  אז  לידי 

למזלי הצלחתי לצלם את פניו“.
תלו־ ”הגשתי  סיפר:  עוד 
את  שיזהו  בתקווה  במשטרה  נה 

פניו ויעצרו אותו. לא יכול להיות 
שתהיה אנטישמיות כזאת במקום 
כזה, זה נורא. הילדים שלנו עוב־
רים פה לבד והם עם כיפה וחזות 
אעשה  מה  יודע  לא  אני  דתית, 
מעכשיו אבל אנחנו לא מפחדים. 
מקלל  מישהו  שאם  אמר  הרבי 
אותנו בגלל שאנחנו יהודים, אנ־
חנו נחפש יהודי אחר ונברך אותו, 

זאת הדרך שלנו“.

שבת התאחדות לקראת 
הילולת האמרי אש' זצוק"ל

בשבוע הבא יחול יומא דהילולא הל"ה של כ"ק מרן אדמו"ר בעל האמרי אש 
ממודז'יץ זצוק"ל ◆ נכדו כ"ק אדמו"ר מקוזמיר ישבות השבת במושב כפר 

אברהם

מ‡: יר‡ל לבי‡
(ע"י  אברהם  כפר  במושב 
פתח תקוה) ישבתו חסידי קוזמיר 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  נכדו  בראשות 
במ־ התאחדות  שבת  שליט"א, 
לאות ל"ה שנים להסתלקות כ"ק 
מרן אדמו"ר נעים זמירות ישראל 
ה"אמרי  בעל  אליהו  שמואל  רבי 
כ"ק  בן  זצוק"ל  ממודז'יץ  אש" 
אדמו"ר רבי שאול ידידי'ה אלע־
זר ממודז'יץ זצוק"ל בעל ה"אמרי 
ד'  ביום  שיחול  זיע"א  שאול" 

אייר.
כ"ק  יערוך  השבת  במהלך 
השולח־ את  שליט"א  האדמו"ר 
שלי־ ובסעודה  שב"ק  בליל  נות 
הטהורה  ממשנתו  ישא  בו  שית 
בעל  של  קדוש  זכרונו  ויעלה 
יעלו  השבת  בסעודות  ההילולא, 
עו־ העדה  בפני  החסידים  זקני 
מבעל  קדישין  ופתגמין  בדות 
האיר  אשר  האש  עמוד  ההילולא 
וק־ תורתו  באור  הדרך  לנחות 
מנגינתו  ישוררו  כמו"כ  דושתו, 

אחריו  השאיר  אשר  ומזמירותיו 
ברכה לדורות – ניגוני התעוררות 
אשר  שומעם  כל  לב  המעוררים 
לנחלת  ברזל  צאן  לנכסי  הפכו 
היהודי,  העולם  רחבי  בכל  הכלל 
עבודתו  אשר  ידוע  מכבר  אשר 
הרחוקים  לקרב  היתה  בקודש 
הש־ כנפי  תחת  יתברך  לעבודתו 
כינה על ידי היכל השירה והזמרה 
ניגוני התעוררות אשר הוא גבוה 

על יד היכל התשובה.

אחרי 30 שנה: 

קיסר יפן אקיהיטו נפרד 
מהכתר

אקיהיטו הוא הקיסר הראשון מזה 200 שנה שמוותר על הכתר ומעביר אותו 
ליורשו בעודו בחיים ◆ בנו נארוהיטו יהיה הקיסר הראשון שנולד במדינה לאחר 

מלחה"ע השנייה

מ‡ פ. יוחנן
נפרד  אקיהיטו  יפן  קיסר 
מן הכתר והעביר אותו לבנו יורש 
העצר, הנסיך נארוהיטו. אקיהיטו 
הנוכחי  הקיסר  הוא  ה-85  בן 
המדינה  של  במספר  וה-125 
התואר  את  ירש  הוא  האסייתית. 
והוא  ב-1989  אביו  מות  עם 
המחזיק  בעולם  היחיד  המונרך 
הוא  אקיהיטו  "קיסר".  בתואר 
שנה   200 מזה  הראשון  הקיסר 

אותו  ומעביר  הכתר  על  שמוותר 
ליורשו בעודו בחיים, ככל הנראה 

בשל סיבות בריאותיות.
הוא  יפן  נסיך  נארוהיטו   
הפורש.  הקיסר  של  הבכור  בנו 
הוא יהיה לקיסר יפן ה-126 ועם 
כניסתו לתפקיד הוא יהיה להיות 
במדינה  שנולד  הראשון  הקיסר 

לאחר מלחמת העולם השנייה.
במדי־ מתעניין  נארוהיטו 
חבר  והוא  ושימורם,  המים  ניות 

למאה  העולמית  בוועידה  כבוד 
שנוסדה  המים,  בנושא  ה-21 
והאו"ם.  העולמי  הבנק  ידי  על 
מ-1994 הוא מכהן כסגן נשיא של 
כבוד בצלב האדום היפני. בנוסף 
ייצוגיים  בתפקידים  נושא  הוא 
ובביקורים  ביפן  כנסיך,  רבים 
ב-2009  העולם.  ברחבי  רשמיים 
הקיסרות  בשושלת  הראשון  היה 
הקו־ בווייטנאם  שביקר  היפנית 

מוניסטית.
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רב חב"ד הותקף במנהטן ע"י 
עובר אורח אנטישמי

הרב תיעד במצלמה שהיתה בכיסו את כל אירוע התקיפה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרב   – ניו-יורק  מנהטן, 
במנהטן  המתגורר  ויגלר  אוריאל 
עובר  ידי  על  הותקף  יורק  שבניו 
אורח בסמוך לביתו ולבית הכנסת 

הצמוד אליו.
”הלכ־ מספר  ויגלר  הרב 
ופתאום  הכנסת  בית  לכיוון  תי 
הוא  אותי,  מקלל  מישהו  שמעתי 
’יהודי  לי  וקרא  לעברי  התקדם 

מסריח‘. לא הבנתי מה הוא רוצה 
המשיך  הוא  אבל  קורה  זה  ולמה 
קרובים  היינו  למזלי  לעברי.  ובא 
השומר,  היה  שם  הכנסת  לבית 
הוא  המצלמה,  את  הוצאתי  מיד 
הבין שאני מצלם אותו ויש שומר 
מהר,  ברח  פשוט  הוא  אז  לידי 

למזלי הצלחתי לצלם את פניו“.
תלו־ ”הגשתי  סיפר:  עוד 
את  שיזהו  בתקווה  במשטרה  נה 

פניו ויעצרו אותו. לא יכול להיות 
שתהיה אנטישמיות כזאת במקום 
כזה, זה נורא. הילדים שלנו עוב־
רים פה לבד והם עם כיפה וחזות 
אעשה  מה  יודע  לא  אני  דתית, 
מעכשיו אבל אנחנו לא מפחדים. 
מקלל  מישהו  שאם  אמר  הרבי 
אותנו בגלל שאנחנו יהודים, אנ־
חנו נחפש יהודי אחר ונברך אותו, 

זאת הדרך שלנו“.

שבת התאחדות לקראת 
הילולת האמרי אש' זצוק"ל

בשבוע הבא יחול יומא דהילולא הל"ה של כ"ק מרן אדמו"ר בעל האמרי אש 
ממודז'יץ זצוק"ל ◆ נכדו כ"ק אדמו"ר מקוזמיר ישבות השבת במושב כפר 

אברהם

מ‡: יר‡ל לבי‡
(ע"י  אברהם  כפר  במושב 
פתח תקוה) ישבתו חסידי קוזמיר 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  נכדו  בראשות 
במ־ התאחדות  שבת  שליט"א, 
לאות ל"ה שנים להסתלקות כ"ק 
מרן אדמו"ר נעים זמירות ישראל 
ה"אמרי  בעל  אליהו  שמואל  רבי 
כ"ק  בן  זצוק"ל  ממודז'יץ  אש" 
אדמו"ר רבי שאול ידידי'ה אלע־
זר ממודז'יץ זצוק"ל בעל ה"אמרי 
ד'  ביום  שיחול  זיע"א  שאול" 

אייר.
כ"ק  יערוך  השבת  במהלך 
השולח־ את  שליט"א  האדמו"ר 
שלי־ ובסעודה  שב"ק  בליל  נות 
הטהורה  ממשנתו  ישא  בו  שית 
בעל  של  קדוש  זכרונו  ויעלה 
יעלו  השבת  בסעודות  ההילולא, 
עו־ העדה  בפני  החסידים  זקני 
מבעל  קדישין  ופתגמין  בדות 
האיר  אשר  האש  עמוד  ההילולא 
וק־ תורתו  באור  הדרך  לנחות 
מנגינתו  ישוררו  כמו"כ  דושתו, 

אחריו  השאיר  אשר  ומזמירותיו 
ברכה לדורות – ניגוני התעוררות 
אשר  שומעם  כל  לב  המעוררים 
לנחלת  ברזל  צאן  לנכסי  הפכו 
היהודי,  העולם  רחבי  בכל  הכלל 
עבודתו  אשר  ידוע  מכבר  אשר 
הרחוקים  לקרב  היתה  בקודש 
הש־ כנפי  תחת  יתברך  לעבודתו 
כינה על ידי היכל השירה והזמרה 
ניגוני התעוררות אשר הוא גבוה 

על יד היכל התשובה.

אחרי 30 שנה: 

קיסר יפן אקיהיטו נפרד 
מהכתר

אקיהיטו הוא הקיסר הראשון מזה 200 שנה שמוותר על הכתר ומעביר אותו 
ליורשו בעודו בחיים ◆ בנו נארוהיטו יהיה הקיסר הראשון שנולד במדינה לאחר 

מלחה"ע השנייה

מ‡ פ. יוחנן
נפרד  אקיהיטו  יפן  קיסר 
מן הכתר והעביר אותו לבנו יורש 
העצר, הנסיך נארוהיטו. אקיהיטו 
הנוכחי  הקיסר  הוא  ה-85  בן 
המדינה  של  במספר  וה-125 
התואר  את  ירש  הוא  האסייתית. 
והוא  ב-1989  אביו  מות  עם 
המחזיק  בעולם  היחיד  המונרך 
הוא  אקיהיטו  "קיסר".  בתואר 
שנה   200 מזה  הראשון  הקיסר 

אותו  ומעביר  הכתר  על  שמוותר 
ליורשו בעודו בחיים, ככל הנראה 

בשל סיבות בריאותיות.
הוא  יפן  נסיך  נארוהיטו   
הפורש.  הקיסר  של  הבכור  בנו 
הוא יהיה לקיסר יפן ה-126 ועם 
כניסתו לתפקיד הוא יהיה להיות 
במדינה  שנולד  הראשון  הקיסר 

לאחר מלחמת העולם השנייה.
במדי־ מתעניין  נארוהיטו 
חבר  והוא  ושימורם,  המים  ניות 

למאה  העולמית  בוועידה  כבוד 
שנוסדה  המים,  בנושא  ה-21 
והאו"ם.  העולמי  הבנק  ידי  על 
מ-1994 הוא מכהן כסגן נשיא של 
כבוד בצלב האדום היפני. בנוסף 
ייצוגיים  בתפקידים  נושא  הוא 
ובביקורים  ביפן  כנסיך,  רבים 
ב-2009  העולם.  ברחבי  רשמיים 
הקיסרות  בשושלת  הראשון  היה 
הקו־ בווייטנאם  שביקר  היפנית 

מוניסטית.
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ארה"ב: קיים חשש לפיגועים נוספים בסרי לנקה
שגרירת ארה"ב בסרי לנקה התריעה מפני מתקפת טרור נוספת באי 

מ‡ פ. יוחנן
חברי  כי  מאמינה  ארה"ב 
מיוחסת  להם  הטרור,  ארגון 
קולו־ בבירה  הטרור  מתקפת 
לפועל  להוציא  מתכננים  מבו, 
אמרה  כך  נוספים,  פיגועים 

שגרירת ארה"ב בסרי לנקה.
שעדיין  מאמינים  "אנו 
מילי־ מצד  ממשי  איום  קיים 
הם  וכי  טרוריסטים  טנטיים 
במדינה",  שוב  לפגע  זוממים 
טפליץ  אלנה  השגרירה  אמרה 

הידיעות  לסוכנות  בריאיון 
לנו  "יש  כי  והוסיפה  רויטרס, 
שהמתקפה  להאמין  סיבות 
האחרונה  הייתה  לא  בקולומבו 
פעי־ חברים  קיימים  עדיין  וכי 
לים בתשתית הטרור שזוממים 
נוס־ פיגועים  לפועל  להוציא 

פים".
כי  דווח  השבוע  בתחילת 
רשויות הביטחון של סרי לנקה 
לגבי  חדשות  למסקנות  הגיעו 
בקו־ הפיגועים  סדרת  מבצעי 

המחבלים  תשעת  כל  לומבו: 
היו אזרחי סרי לנקה מלומדים, 
שמונה מתוכם כבר זוהו, כאשר 

אחת מהם הייתה אישה. 
הבי־ כוחות  הערכות  לפי 
אנשים   76 מעצר  לאחר  טחון, 
האס־ למדינה  לקשר  בחשד 
מסוריה  אנשים  כולל  לאמית, 
וממצרים, ישנם כ-140 אנשים 
לדא־ שקשורים  שמסתובבים 
מודאגים  עדיין  הם  לכן,  עש. 

מפיגועים נוספים.

הכנסת ה-20 היתה שיאנית 
החקיקה בתולדות המשכן

קרוב ל-6000 הצע"ח פרטיות הוגשו ◆ מעטים מהם הפכו לחוקים, רובם יוזמו על ידי הקואליציה

מ‡ פ. יוחנן
שיאנית  היא  ה-20  "הכנסת 
במס־ הזמנים  בכל  החקיקה 
אומר   כך  שאישרה",  החוקים  פר  
היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל 
כהונתה   "במהלך  לדבריו,  ינון. 
החל מ-2015 עד סוף  2018  איש־
רה הכנסת 625 חוקים ממשלתיים 
ושלי־ שנייה  בקריאה   ופרטיים 

שית".
שפרסמה  מיוחד  בדו"ח 
הכנסת  של  המשפטית  הלשכה 
ה-20  בכנסת  החקיקה  נתוני  על 
בראי החקיקה ב-70   שנות קיום 
המדינה, מציין עו"ד ינון כי הכנסת 
בפר־ השיאנית  גם  היא  היוצאת 
החקיקה,  בתחום  אחרים  מטרים 
הפ־ החוק  הצעות  מספר  למשל 
שהגיע  הח"כים,  שהגישו  רטיות 
פרטיות  חוק  הצעות  ל-5,997   

ו-393  ממשלתיות.
על  והופק  שהוכן  מהדו"ח 
ידי מנהלת מאגר החקיקה הלאומי,  
עו"ד גלי בן-אור, ומנהלת מערכות 
ומ־ טכנולוגיה  באגף  עסקית  בינה 
חשוב של הכנסת, שושנה  מקובר, 

הצ־  4,646 כי   עולה 
של  פרטיות  חוק  עות 
על  שהונחו  ח"כים 
שולחן הכנסת כלל לא 
הובאו  לא  ואף  קודמו, 
הקריאה  לאישור  
בלבד   4% הטרומית.  
החוק  הצעות  מכלל 
כל  את  עברו  שהוגשו 
והפכו  החקיקה  הליכי 

לחוקים.
הנתו־ מניתוח 

סיכויי  כי  עולה  נים 
הצעות  של  ההצלחה 
ח"כים  שיזמו  חוק 
גדולים  מהקואליציה 
ההצ־ מסיכויי  יותר 

חוק  הצעות  של  לחה 
של האופוזיציה.

הצ־  246 מתוך 
הפרטיות  החוק  עות 
לחוקים,  שהפכו 
היוזם  מהן  ב%63-  
הש־ שלהן  הראשון 

חוקים),    156) לקואליציה  תייך 
בהצעות  שמקורן   37% לעומת  

הוא  שלהן  הראשון  שהיוזם  חוק 
נציג האופוזיציה.

סוריה: "הכיבוש הטורקי בצפון 
סוריה גרוע בהרבה מהכיבוש 

הישראלי בגולן"
המנהל האזרחי ביצע תשע אכיפות נגד פעילויות בלתי חוקיות במהלך חג 

הפסח ברחבי יהודה ושומרון

מ‡: יר‡ל לבי‡
במוע־ שהתקיים  בדיון 
סוריה  שגריר  דרש  הביטחון  צת 
לכוחות  יורה  ארדואן  כי  באו"ם 
צבאו שפלשו לצפון סוריה במה־
לסגת   – האזרחים  מלחמת  לך 
"הכיבוש  כשלדבריו,  לאלתר. 
בה־ גרוע  סוריה  בצפון  הטורקי 
רבה מהכיבוש הישראלי בגולן".

הערביים  התקשורת  בכלי 
הפלי־ נגד  הביקורת  את  הגדירו 
ותקדי־ כ"חריגה  הטורקית  שה 

מית".
"א-שרק  הסעודי  העיתון 
ההתב־ את  קישר  אל-אווסט" 

זכריה  של  גופתו  להשבת  טאות 
באומל ז"ל ושחרור שני האסירים 

הסורי מהכלא הישראלי.

מדובר  "האם  תהו  בדיווח 
במסרים של רצון טוב בין דמשק 
נשיא  של  בעידודו  אביב  לתל 
בין  לקרב  שפועל  פוטין,  רוסיה 
לנשיא  נתניהו  הממשלה  ראש 
כחלק  אל-אסד,  בשאר  הסורי 
בתום  בסוריה  עתידית  מהסדרה 

מלחמת האזרחים במדינה?".

אלפים השתתפו בתפילות ע"פ 
ההלכה ברחבה הדרומית בכותל 

במהלך רוב שעות היום, עמדה במקום מחיצה שהפרידה בין המתפללים 
והמתפללות במקום

מ‡: יר‡ל לבי‡
התפללו  אנשים  כ-3000 
אשר  מניינים  ממאה  בלמעלה 
בכו־ הדרומית  ברחבה  התקיימו 
במס־ פסח  המועד  חול  בימי  תל 
מחלקים".  לא  "לב  היוזמה  גרת 
שמפרסמים  מנתונים  עולה  כך 
לשמירה  המשותף  ב'מטה  היום 
את  שיזמו  הכותל',  קדושת  על 

האירוע.
התקיימו  היוזמה,  בעקבות 
מנחה  מנייני  הדרומית  ברחבה 
אחר  שעות  כל  לאורך  וערבית 
מידי  בנוסף  והלילה.  הצהריים 
תפילות  במקום  התקיימו  יום 
הת־ בין  מרכזיות.  וערבית  מנחה 
פילות התקיימו ברחבה שיעורים 
לקחת  שבאו  שונים  רבנים  של 

חלק מהיוזמה. 
אמר  ישי  בן  יהודה  הרב 
אם  כי  ברחבה  שיעורו  במהלך 
לפגוע  ניתן  ושלום  חס  אנחנו 
השלמות  הכותל  של  בשלמות 
שאלה "בע"ה  בסימן  תהיה  שלנו 
נלך מחיל אל חיל, נתחזק ונתרו־
ומכריזים  באים  שאנחנו  בזה  מם 
מת־ קדוש  כמקום  המקום  על 
עם  זה  ידי  על  סופו.  ועד  חילתו 
ישראל ימצא את הדרך להתחבר 
כאיש  להיות  ולחזור  ולהתאגד 
אחד בלב אחד" אמר הרב בן ישי.
המתפללים  אחד  דוד, 
מספר  הדרומית  לרחבה  שאגיע 

מגיע  הוא  שניה  פעם  כבר  זו  כי 
הדרומית  לרחבה  המועד  בחול 
של הכותל יחד עם כל משפחתו. 
לה־ גם  שאפשר  נפלא,  דבר  "זה 
גיע לתפילה במקום הקדוש הזה, 
וגם להביע בכך את הזעזוע שלנו 
לר־ המקום  את  לתת  מהמחשבה 
שגם  מקווה  אני  חלילה.  פורמים 
לרצון  יענו  בהם  שבחרתי  אלו 
הזה ולא יחלקו את הכותל" סיפר 

דוד.
מציינים  המשותף  במטה 
שהגיעו  האנשים  אלפי  בין  כי 
רב־ גם  הגיעו  ברחבה,  להתפלל 
ולתמוך  לחזק  שבאו  רבים  נים 
רוב  במהלך  וכאמור,  ביוזמה. 
שעות היום עמדה מחיצה במקום 
ברחבה  תפילה  לאפשר  מנת  על 
על פי כללי ההלכה. בנוסף, עש־
שחיל־ ומתנדבות  מתנדבים  רות 
המת־ את  והחתימו  פליירים  קו 
הרגלים  עולי  עוצמת  על  פללים 
לחוקק  החותמים  מבקשים  שבה 
מציינים  עוד  הכותל.  חוק  את 
הת־ מנייני  כי  המשותף  במטה 
בשעה  יום  בכל  הסתיימו  פילה 

בסמוך לחצות.
המשותף  במטה  כן,  כמו 
שעומד  הרעיון  את  מסבירים 
כל  כי  ואומרים  היוזמה  מאחורי 
הראשית  והרבנות  ישראל  גדולי 
המ־ הכותל  כי  פסקו  לדורותיה 
בנוסף  אורכו.  לכל  קדוש  ערבי 

האחרונות  השנים  במאות  לכך, 
קשת  הכותל,  של  הדרומי  הצד 
תפילה.  כמקום  שימש  רובינסון, 
במ־ הכותל  שחרור  לאחר  "מיד 
רה"מ  הכריז  הימים  ששת  לחמת 
יקב־ הכותל  סדרי  כי  אשכול  לוי 
וכן  הראשית,  הרבנות  ידי  על  עו 
נכתב כי המדינה התחייבה כי מיד 
תו־ ארכיאולוגיה  עבודות  לאחר 
לתפילה  הדרומית  הרחבה  כשר 
מה  המרכזית,  לרחבה  ותתחבר 
מסבירים  היום"  עד  קרה  שלא 

במטה המשותף.
המטה  יו"ר  זיני,  בצלאל 
קדושת  על  לשמירה  המשותף 
מוסר:  היוזמה,  וממארגני  הכותל 
"שוב, גם בחג הזה, משמח מאוד 
ישראל,  בית  המוני  את  לראות 
בכמות שעולה מפעם לפעם, פו־
קדים את המקום, באים להתחבר 
לחלקו  גם  העם  כל  את  ולחבר 
הדרומי של הכותל, בקדושה וב־

טהרה.
לצפות  נשאר  רק  עכשיו 
את־ שרק  הציבור,  נבחרי  שגם 
להקמת  המו"מ  את  התחילו  מול 
לרחשי  קשובים  יהיו  הממשלה, 
בהצהרותיהם  ויעמדו  הציבור 
קדו־ על  לשמור  הבחירות  מערב 
סמכות  את  ולקבע  הכותל  שת 
הרבנות הראשית על הכותל ועל 
המנהגים בו, גם בחלקו הדרומי" 

הוסיף זיני.

צילום: המטה המשותף לשמירה על הכותל
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שמרית מציגה: המתכון 
המנצח לחלת מפתח

שבת שלאחר חג הפסח, מפורסמת במנהג אפיית חלת המפתח, הידועה 
כסגולה לפרנסה טובה בס"ד. כל חלה טובה מתחילה במתכון מנצח, ובדיוק 
בשביל זה, מגישה 'שמרית' מתכון לחלת מפתח מושלמת וטעימה, בשילוב 
'נטורינה' מועשרת שמן קוקוס, המעשירה את החלה ותורמת למרקמה הרך, 

מעניקה טעם נפלא, ושומרת על הטריות לאורך זמן.

רכיבים:
שקית  מנופה,  קמח  ק"ג   1
גר'),   50) שמרית  טריים  שמרים 
 1/2 גר'),    100) סוכר  כוס   1/2
 100) מומסת  או  רכה  נטורינה 
גרם), 1 ביצה, �1 כוסות מים פו־

שרים (400 מ"ל), 1 כף מלח.
אופן ההכנה:

וו  עם  מערבל  1.בקערת 
לישה, מערבלים במהירות נמוכה 
מוסיפים  והשמרים,  הקמח  את 
והביצים,  הנטורינה  הסוכר,  את 
עד  המים  את  בהדרגה  ומוסיפים 

לקבלת בצק.
מת־ לא  והתערובת  במידה 
בהדרגה  מוסיפים  לבצק,  גבשת 
עוד מעט מים. לשים במשך כ- 8 
ומעט  רך  בצק  לקבלת  עד  דקות 

דביק.
הקערה  את  2.משמנים 
בניילון  מכסים  הבצק,  כדור  ואת 
למשך  להתפחה  ומניחים  נצמד, 
מכ־ שהבצק  עד  או  וחצי,  כשעה 

פיל את נפחו.
את  מהבצק  3.מעצבים 
מניחים  בהתאם,  הרצויה  הצורה 
אפיה,  בנייר  מרופדת  בתבנית 

במשך  נוספת  להתפחה  ומניחים 
כ-30 דקות.

החלות  את  4.מברישים 
בעדינות בביצה טרופה, ומפזרים 
מעל שומשום, פרג, קצח, או כל 

דבר אחר שאוהבים.
שחומם  בתנור  5.אופים 

כ-25  מעלות  ל-170  מראש 
ומ־ תופחת  שהחלה  עד  דקות, 

זהיבה.
ומצ־ מהתנור  6.מוציאים 

ננים לחלוטין.
שבת שלום!

חדש על המדף:

מילקי שוקו-שוקו: מעדן 
בטעם שוקולד עם קצפת 

בטעם שוקולד
כחלק ממגמת החדשנות הבלתי פוסקת, משיקה מחלבת שטראוס את 'מילקי 

שוקו-שוקו': אותו מעדן השוקולד האהוב, בתוספת קצפת מעולה בטעם 
שוקולד.

הנמכר  המעדן  מילקי, 
חוגג  בישראל,  ביותר  והאהוב 
בימים אלו 40 שנה של טעמים 
מכובד  שוק  נתח  עם  וחדשנות. 
המ־ קטגוריית  מכלל   40% של 
מילקי  ממשיך  בישראל,  עדנים 
המשפ־ כל  את  ולהפתיע  לרגש 

חה, בכל פעם מחדש.

נתון מעניין: כל אחד אוכל 
את המילקי שלו באופן ייחודי: 
53% אוכלים כל שכבה בנפרד, 
38% רוצים בכל ביס קצפת ורק 
השוקולד  את  מערבבים   8%

והקצפת.
כשר  שוקו-שוקו  מילקי 
מה־ בד"ץ  בהשגחת  למהדרין, 
רובין  הגר"א  בראשות  דרין 

שליט"א.

דבי וולף: הודעה משמחת לקהל הלקוחות 
מבצעי הפסח בסניפי דבי וולף הוארכו בשבוע נוסף!

1+1 על טיפולי הסרת שיער 
המוצר  על  הנחה  ו-40%  בלייזר, 
השני בקנייה ממוצרי הקוסמטיקה!
פסח כבר מאחורינו, זה הזמן 
לקראת  ולהירגע  נשימה  לקחת 

השגרה הברוכה.
לק־ אותך  מזמינה  וולף  דבי 
בוע תור לטיפול פנים מרענן ומח־
או  מחודשים  כוחות  לך  שייתן  דש 
ממך  שיסירו  לייזר  טיפולי  לסדרת 

דאגות מיותרות לקיץ הבעל"ט. 
למ־ הרבה  ההיענות  ולאור 
ערב  של  האטרקטיביים  בצעים 
פסח – הכריזה דבי וולף על הארכת 
בשבי־ רק  נוסף,  בשבוע  המבצעים 

השיער  הסרת  במחלקת   1+1 לכן: 
המוצר  על  הנחה  וגם 40%  בלייזר, 
הקו־ מוצרי  ממבחר  בקנייה  השני 

סמטיקה! 
וולף  דבי  מסניפי  אחד  בכל 
להתחד־ טיפולים  מבחר  מוצעים 
הסרת  טיפולי  הקיץ:  לקראת  שות 
אנטי- הזרקות,  בלייזר,  שיער 
הסוגים  מכל  פנים  וטיפולי  איג'ינג 
של  רחב  מגוון   - צרכים  ולמגוון 
וחדשניים,  מרעננים  פנים  טיפולי 
העור,  התחדשות  את  הממריצים 
הצעיר  המראה  את  לו  ומחזירים 

ואת הברק.  
כמו גם מחלקה לטיפולי אס־

תטיקה מגוונים: אפילציה, פדיקור 
בכל  כאשר  רפואי,  עיסוי  ומניקור, 
שימוש  נעשה  מהטיפולים  אחד 
של  מתקדמים  קוסמטיקה  במוצרי 
אישית  בהתאמה  החברות  מיטב 

לעורך.
*המבצעים בכפוף לתקנון

פגישת  ולתיאום  לפרטים 
ייעוץ: 1700-500-401

וב-3 סניפי 'דבי וולף':
 3 ועולמו  עם   - ירושלים 

(כנפי נשרים)
בני ברק - ר' עקיבא 74 קומה 

א'
מודיעין עילית - מרכז קסם

"חממה סגורה ובטוחה": רוכשי פרויקט 
"גינות דוד" נהנו מפארק מתנפחים ענק 

מ‡: ˆבי ˜ופמן
בשכונת  הדירות  רוכשי 
במה־ נהנו  ברק  בבני  דוד  גינות 
לך ימי חול המועד פסח מפארק 
עבורם  שהוקם  יחודי  מתנפחים 
כשטח הפארק הירוק הצפוי לה־
בנות במרכז השכונה. ילדי הרוכ־
שים ובני משפחותיהם גדשו את 
ימי  שני  לאורך  שהופעל  הפארק 
חוה"מ משעות הבוקר עד לשעות 
ובצורה  מליאה  בהפרדה  הערב 

בטיחותית לחוויה מליאה.
הוקם  המתנפחים  פארק 
מה־ כחלק  דוד  גינות  חברת  ע"י 
לרו־ לחברה  המשותפת  חשיבה 
כשים בפיתוח השטחים הירוקים 
והפארק הצמוד לשכונה שיושלם 
הדי־ רוכשי  הבאה.  בשנה  אי"ה 

רות בגינות דוד הנמנים על שמנה 
משפחות  ברק,  בני  של  וסלטה 
מכובדות ביותר הכוללות רבנים, 
ואבר־ ישיבות  ראשי  אדמו"רים, 

כים מכל החוגים בעיר, ציינו כבר 
הפארק  כי  הדירה  רכישת  בשלב 
להיות  שאומר  והמטופח  הענק 
בסמיכות לדירות המרווחות, הוא 
חלק חשוב בשיקול לקניית הדי־

רה בגינות דוד.
נהנו  שכאמור  המשפחות 
לרווחת  וסגור  פרטי  ממתחם 
ילדיהם הודו להנהלת החברה על 

ומק־ והברוכה  המקורית  היוזמה 
ווים כי גם בשנה הבאה, בה יכנסו 
אי"ה לדירותיהם, הם "מזמינים" 
שיוקם  מתנפחים  מתחם  מראש 

בפארק כפי שהוקם השנה. 
"זאת הייתה חוויה מיוחדת 
עשיתי  למה  שוב  לי  שהסבירה 
הרוכ־ אחד  סיכם  טובה",  עסקה 
היל־ בה  שכונה  "חיפשתי  שים. 
בגינה  לשחק  לרדת  יוכלו  דים 
צורך  ללא  חשש,  ללא  בבטחה, 
לחצות אפילו כביש אחד. פארק 
במה־ ילדים  נהנו  בו  המתנפחים 
כמה  עד  שוב  לי  הוכיח  החג  לך 
לה־ שעתיד  הידים  רחב  הפארק 
בנות במרכז השכונה הוא פקטור 
משמעותי באיכות החיים בגינות 

דוד". 
מתוכ־ דוד"  "גינות  שכונת 
אקס־ מגורים  כמתחם  כולה  ננת 
קלוסיבי ואיכותי. קצב המכירות 
הפ־ שווק  תחילת  מאז  המרשים 
רויקט וההתעניינות הרבה סביבו 
פרסום,  ללא  כמעט  המתקיימת 
הנדירה  ההזדמנות  על  מעידים 
דיור  משפרי  למשפחות  שנוצרה 
יוקרה  למגורי  לעבור  ברק,  בבני 

בשכונה איכותית ושקטה. 
דוד"  "גינות  שכונת 
כהנמן,  רח'  שפת  על  ממוקמת 
 500 מגורים,  בנייני   14 וכוללת 

די־ חדרים,   3,4,5 בגדלים  יח"ד, 
בתכנון  פנטהאוז,  ודירות  גן  רות 
צי־ מבני  בניית  הכוללים  ייחודי 
ציבו־ גינה  חינוך,  מוסדות  בור, 

פיתוח  גישה,  שביל  גדולה,  רית 
סביבתי, כבישי תנועה ובטיחות. 
חמשת בנייני שלב א' של השכונה 
גובלים בתחומה של שכונת רמת 
בגד־ יח"ד   172 וכוללים  אלחנן 
נמצאים  אלו  בניינים  שונים.  לים 
בדי־ הגמר  עבודות  של  בעיצומן 
רות, כאשר מדובר במפרט מאוד 
יוקרתי. שלב ב' נמצא כעת בבניה 
מתקדמת, כאשר צוות מהנדסים 
ומ־ הבניה  באתר  העת  כל  נמצא 
מתוך  העבודות,  קידום  על  פקח 
האכלוס  במועד  לעמוד  מטרה 
שנקבע – לקראת חג הפסח הבא 

אי"ה.
חברת  בונה  הפרויקט  את 
"גינות דוד" והוא מלווה ע"י בנק 
חוק  לפי  מלאה  בערבות  לאומי, 
זכה  הפרויקט  כאמור,  המכר. 
לביקושים חסרי תקדים גם בשל 
המחירים הזולים, כאשר רוב מו־
חלט של הדירות שיצאו במכירה 
המוקדמת – נמכרו.  בשל כך, נא־

לצו במשרד המכירות לפתוח את 
הבא לשווק, כאשר מאות  השלב 
של  לתכניות  ממתינים  רוכשים 

מאות דירות נוספות.

צילום: יפעת רגב
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שמרית מציגה: המתכון 
המנצח לחלת מפתח

שבת שלאחר חג הפסח, מפורסמת במנהג אפיית חלת המפתח, הידועה 
כסגולה לפרנסה טובה בס"ד. כל חלה טובה מתחילה במתכון מנצח, ובדיוק 
בשביל זה, מגישה 'שמרית' מתכון לחלת מפתח מושלמת וטעימה, בשילוב 
'נטורינה' מועשרת שמן קוקוס, המעשירה את החלה ותורמת למרקמה הרך, 

מעניקה טעם נפלא, ושומרת על הטריות לאורך זמן.

רכיבים:
שקית  מנופה,  קמח  ק"ג   1
גר'),   50) שמרית  טריים  שמרים 
 1/2 גר'),    100) סוכר  כוס   1/2
 100) מומסת  או  רכה  נטורינה 
גרם), 1 ביצה, �1 כוסות מים פו־

שרים (400 מ"ל), 1 כף מלח.
אופן ההכנה:

וו  עם  מערבל  1.בקערת 
לישה, מערבלים במהירות נמוכה 
מוסיפים  והשמרים,  הקמח  את 
והביצים,  הנטורינה  הסוכר,  את 
עד  המים  את  בהדרגה  ומוסיפים 

לקבלת בצק.
מת־ לא  והתערובת  במידה 
בהדרגה  מוסיפים  לבצק,  גבשת 
עוד מעט מים. לשים במשך כ- 8 
ומעט  רך  בצק  לקבלת  עד  דקות 

דביק.
הקערה  את  2.משמנים 
בניילון  מכסים  הבצק,  כדור  ואת 
למשך  להתפחה  ומניחים  נצמד, 
מכ־ שהבצק  עד  או  וחצי,  כשעה 

פיל את נפחו.
את  מהבצק  3.מעצבים 
מניחים  בהתאם,  הרצויה  הצורה 
אפיה,  בנייר  מרופדת  בתבנית 

במשך  נוספת  להתפחה  ומניחים 
כ-30 דקות.

החלות  את  4.מברישים 
בעדינות בביצה טרופה, ומפזרים 
מעל שומשום, פרג, קצח, או כל 

דבר אחר שאוהבים.
שחומם  בתנור  5.אופים 

כ-25  מעלות  ל-170  מראש 
ומ־ תופחת  שהחלה  עד  דקות, 

זהיבה.
ומצ־ מהתנור  6.מוציאים 

ננים לחלוטין.
שבת שלום!

חדש על המדף:

מילקי שוקו-שוקו: מעדן 
בטעם שוקולד עם קצפת 

בטעם שוקולד
כחלק ממגמת החדשנות הבלתי פוסקת, משיקה מחלבת שטראוס את 'מילקי 

שוקו-שוקו': אותו מעדן השוקולד האהוב, בתוספת קצפת מעולה בטעם 
שוקולד.

הנמכר  המעדן  מילקי, 
חוגג  בישראל,  ביותר  והאהוב 
בימים אלו 40 שנה של טעמים 
מכובד  שוק  נתח  עם  וחדשנות. 
המ־ קטגוריית  מכלל   40% של 
מילקי  ממשיך  בישראל,  עדנים 
המשפ־ כל  את  ולהפתיע  לרגש 

חה, בכל פעם מחדש.

נתון מעניין: כל אחד אוכל 
את המילקי שלו באופן ייחודי: 
53% אוכלים כל שכבה בנפרד, 
38% רוצים בכל ביס קצפת ורק 
השוקולד  את  מערבבים   8%

והקצפת.
כשר  שוקו-שוקו  מילקי 
מה־ בד"ץ  בהשגחת  למהדרין, 
רובין  הגר"א  בראשות  דרין 

שליט"א.

דבי וולף: הודעה משמחת לקהל הלקוחות 
מבצעי הפסח בסניפי דבי וולף הוארכו בשבוע נוסף!

1+1 על טיפולי הסרת שיער 
המוצר  על  הנחה  ו-40%  בלייזר, 
השני בקנייה ממוצרי הקוסמטיקה!
פסח כבר מאחורינו, זה הזמן 
לקראת  ולהירגע  נשימה  לקחת 

השגרה הברוכה.
לק־ אותך  מזמינה  וולף  דבי 
בוע תור לטיפול פנים מרענן ומח־
או  מחודשים  כוחות  לך  שייתן  דש 
ממך  שיסירו  לייזר  טיפולי  לסדרת 

דאגות מיותרות לקיץ הבעל"ט. 
למ־ הרבה  ההיענות  ולאור 
ערב  של  האטרקטיביים  בצעים 
פסח – הכריזה דבי וולף על הארכת 
בשבי־ רק  נוסף,  בשבוע  המבצעים 

השיער  הסרת  במחלקת   1+1 לכן: 
המוצר  על  הנחה  וגם 40%  בלייזר, 
הקו־ מוצרי  ממבחר  בקנייה  השני 

סמטיקה! 
וולף  דבי  מסניפי  אחד  בכל 
להתחד־ טיפולים  מבחר  מוצעים 
הסרת  טיפולי  הקיץ:  לקראת  שות 
אנטי- הזרקות,  בלייזר,  שיער 
הסוגים  מכל  פנים  וטיפולי  איג'ינג 
של  רחב  מגוון   - צרכים  ולמגוון 
וחדשניים,  מרעננים  פנים  טיפולי 
העור,  התחדשות  את  הממריצים 
הצעיר  המראה  את  לו  ומחזירים 

ואת הברק.  
כמו גם מחלקה לטיפולי אס־

תטיקה מגוונים: אפילציה, פדיקור 
בכל  כאשר  רפואי,  עיסוי  ומניקור, 
שימוש  נעשה  מהטיפולים  אחד 
של  מתקדמים  קוסמטיקה  במוצרי 
אישית  בהתאמה  החברות  מיטב 

לעורך.
*המבצעים בכפוף לתקנון

פגישת  ולתיאום  לפרטים 
ייעוץ: 1700-500-401

וב-3 סניפי 'דבי וולף':
 3 ועולמו  עם   - ירושלים 

(כנפי נשרים)
בני ברק - ר' עקיבא 74 קומה 

א'
מודיעין עילית - מרכז קסם

"חממה סגורה ובטוחה": רוכשי פרויקט 
"גינות דוד" נהנו מפארק מתנפחים ענק 

מ‡: ˆבי ˜ופמן
בשכונת  הדירות  רוכשי 
במה־ נהנו  ברק  בבני  דוד  גינות 
לך ימי חול המועד פסח מפארק 
עבורם  שהוקם  יחודי  מתנפחים 
כשטח הפארק הירוק הצפוי לה־
בנות במרכז השכונה. ילדי הרוכ־
שים ובני משפחותיהם גדשו את 
ימי  שני  לאורך  שהופעל  הפארק 
חוה"מ משעות הבוקר עד לשעות 
ובצורה  מליאה  בהפרדה  הערב 

בטיחותית לחוויה מליאה.
הוקם  המתנפחים  פארק 
מה־ כחלק  דוד  גינות  חברת  ע"י 
לרו־ לחברה  המשותפת  חשיבה 
כשים בפיתוח השטחים הירוקים 
והפארק הצמוד לשכונה שיושלם 
הדי־ רוכשי  הבאה.  בשנה  אי"ה 
רות בגינות דוד הנמנים על שמנה 
משפחות  ברק,  בני  של  וסלטה 
מכובדות ביותר הכוללות רבנים, 
ואבר־ ישיבות  ראשי  אדמו"רים, 
כים מכל החוגים בעיר, ציינו כבר 
הפארק  כי  הדירה  רכישת  בשלב 
להיות  שאומר  והמטופח  הענק 
בסמיכות לדירות המרווחות, הוא 
חלק חשוב בשיקול לקניית הדי־

רה בגינות דוד.
נהנו  שכאמור  המשפחות 
לרווחת  וסגור  פרטי  ממתחם 
ילדיהם הודו להנהלת החברה על 

ומק־ והברוכה  המקורית  היוזמה 
ווים כי גם בשנה הבאה, בה יכנסו 
אי"ה לדירותיהם, הם "מזמינים" 
שיוקם  מתנפחים  מתחם  מראש 

בפארק כפי שהוקם השנה. 
"זאת הייתה חוויה מיוחדת 
עשיתי  למה  שוב  לי  שהסבירה 
הרוכ־ אחד  סיכם  טובה",  עסקה 
היל־ בה  שכונה  "חיפשתי  שים. 
בגינה  לשחק  לרדת  יוכלו  דים 
צורך  ללא  חשש,  ללא  בבטחה, 
לחצות אפילו כביש אחד. פארק 
במה־ ילדים  נהנו  בו  המתנפחים 

כמה  עד  שוב  לי  הוכיח  החג  לך 
לה־ שעתיד  הידים  רחב  הפארק 
בנות במרכז השכונה הוא פקטור 
משמעותי באיכות החיים בגינות 

דוד". 
מתוכ־ דוד"  "גינות  שכונת 
אקס־ מגורים  כמתחם  כולה  ננת 
קלוסיבי ואיכותי. קצב המכירות 
הפ־ שווק  תחילת  מאז  המרשים 
רויקט וההתעניינות הרבה סביבו 
פרסום,  ללא  כמעט  המתקיימת 
הנדירה  ההזדמנות  על  מעידים 
דיור  משפרי  למשפחות  שנוצרה 
יוקרה  למגורי  לעבור  ברק,  בבני 

בשכונה איכותית ושקטה. 
דוד"  "גינות  שכונת 
כהנמן,  רח'  שפת  על  ממוקמת 
 500 מגורים,  בנייני   14 וכוללת 

די־ חדרים,   3,4,5 בגדלים  יח"ד, 
בתכנון  פנטהאוז,  ודירות  גן  רות 
צי־ מבני  בניית  הכוללים  ייחודי 
ציבו־ גינה  חינוך,  מוסדות  בור, 

פיתוח  גישה,  שביל  גדולה,  רית 
סביבתי, כבישי תנועה ובטיחות. 
חמשת בנייני שלב א' של השכונה 
גובלים בתחומה של שכונת רמת 
בגד־ יח"ד   172 וכוללים  אלחנן 
נמצאים  אלו  בניינים  שונים.  לים 
בדי־ הגמר  עבודות  של  בעיצומן 
רות, כאשר מדובר במפרט מאוד 
יוקרתי. שלב ב' נמצא כעת בבניה 
מתקדמת, כאשר צוות מהנדסים 
ומ־ הבניה  באתר  העת  כל  נמצא 
מתוך  העבודות,  קידום  על  פקח 
האכלוס  במועד  לעמוד  מטרה 
שנקבע – לקראת חג הפסח הבא 

אי"ה.
חברת  בונה  הפרויקט  את 
"גינות דוד" והוא מלווה ע"י בנק 
חוק  לפי  מלאה  בערבות  לאומי, 
זכה  הפרויקט  כאמור,  המכר. 
לביקושים חסרי תקדים גם בשל 
המחירים הזולים, כאשר רוב מו־
חלט של הדירות שיצאו במכירה 
המוקדמת – נמכרו.  בשל כך, נא־

לצו במשרד המכירות לפתוח את 
הבא לשווק, כאשר מאות  השלב 
של  לתכניות  ממתינים  רוכשים 

מאות דירות נוספות.

צילום: יפעת רגב
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רובח

פסחבחרובבוב

פסחבחרוכסנר

ויזנימסערטרמוורבבירמןביךימרביפיעמ
ברמומערכוםי

mailto:hillel@lehmaaseh.com
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רובח

פסחבחרובבוב

פסחבחרוכסנר

ויזנימסערטרמוורבבירמןביךימרביפיעמ
ברמומערכוםי
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רובח

ספינביווורבחפסח

רפבבורופסחערב
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רובח

פסחבחרונז

בובבורבחפסח

יוםמוטיין
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רובח

פסחבחרונז

בובבורבחפסח

יוםמוטיין


