
בס"ד | יום רביעי ג' אייר תשע"ט 08/05/2019 | גיליון מס' 926 
דף יומי: בבלי - בכורות כא  | ירושלמי תרומות סג   |  משנה יומית: מכות פרק ב-ג ח-א    |   הלכה יומית: או"ח תקז-ח ו-א

לראשונה! נחשף צילום מתוך ספר 
הגבאים של צדקת רבי מאיר בעל הנס 

- שומרי החומות

1800-200-1815061 75
073-7944003

(1630 630

לַעֲׂשֹות ְרצֹון צִַּדיק

הערב בקרית צאנז 
בנתניה: עצרת מספד 
מרכזי על סילוקו של 
הגאון הצדיק רבי חיים 
מנדל שטייגר זצוק"ל

למרות הפסקת האש:
צה"ל משאיר כוחות 
מתוגברים בגבול עזה

בית המשפט קיבל את הערעור על 
המנדט השמיני של יהדות התורה

הונגריה: אלפים בהילולת הרה"ק 
רבי ישעיל'ה מקרעסטיר 

לפיד ממשיך להסית נגד הציבור החרדי: 
בחור ישיבה מקבל 7,800 שקל מידי חודש

שוב הסתה חמורה מח"כ יאיר לפיד נגד הציבור החרדי שמנסה להשפיע על ליברמן שלא להצטרף 
לקואליציה ◆ "אם קוראים לך משה ואתה תלמיד ישיבה בן 19 שהשתמט מגיוס אתה תקבל קצבה 

של 7,800 שקלים מהמדינה"

בגלל משבר הגיוס והפתרון 
שהליכוד מציעים: מועצת 

גדולי התורה תתכנס 
בשבוע הבא

ראש הממשלה ושר הביטחון החליט להשאיר את הכוננות מחשש שברצועה יפוצצו את ההסכם ◆ 
סגר הוטל על היישובים הערביים שביהודה ושומרון עד סוף השבוע
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

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

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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תחזית להיום:

שערים יציגים

היום: מעונן חל˜י . חול ירי„ה ˜לה 
 ר יהיו נמוכו‡ בטמפרטורו נוספ
ייכנו  הבו˜ר   עוב בעונה.  מהר‚יל 
בˆפון  ˜ל  מ˜ומי  ‚ם  ע„  טפטופים 

ה‡ר ובמרכזה. 

מעונן.  ע„   חל˜י מעונן  מחר: 
 נמוכו  להיו יוסיפו   הטמפרטורו
הˆהריים   עומ לעונה.  מהר‚יל 
מלווים  מ˜ומיים  ‚מים  ייכנו 
הˆפון  בהרי   בו„„ו רעמים   בסופו

והמרכז.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.6010
4.6879
4.0185
2.5180

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

hr

הבוחר בירי זמרה
כ"ק  של  ה-35  ההילולא  יום  יחול  הערב 
האדמו"ר ממודז'יץ זצ"ל בעל ה'אמרי אש' 

(נלב"ע ד' אייר תשמ"ד).

והנגי־ התפילה  כח  בזכות  מאוד  נודע 
כל  על  עצומה  והשפעה  אור  שהקרינו  נה 
סובביו, ובהם זכה לקרב יהודים רבים אל 

אביהם שבשמים.

ניגונים רבים חיבר הרבי, והם פשטו בכל 
הם  רבות,  כשפעמים  ישראל.  תפוצות 
מכונים "ניגונים עממיים", בלי לדעת מיהו 

מחברם.

"תחום הדיבור", היה אומר הרבי, "מוגבל 
מה  כל  לדבר  יכול  אינו  הוא  האדם,  אצל 
שלבו חפץ, וזה תחום שהשני יכול לשמוע. 
מצד שני 'מחשבה' היא להיפך, אצל האדם 
החושב היא בלתי מוגבלת אבל אי אפשר 
היחיד  הדבר  לזולתו.  אותה  להשמיע 
להעביר  גם  ואפשר  מוגבל  בלתי  שהוא 
כמו־ השירה,  זה   – לזולת  דרכו  מסרים 
קדושה  של  באופן  היא  השירה  כאשר  בן 
וטהרה, אפשר על ידה לחזק יהודים בכל 
כאמור  ואכן  ובגשמיות".  ברוחניות  מצב 
ונצורות  רבות  פעל  השירה  בשפת  הרבי 

כל ימי חייו.

// בר המערכ„

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

˜„ˆסער(ה) מו
גדעון סער צודק. בסך הכל הוא אמר את 
על  חושבים  לליכוד  מחבריו  שרבים  מה 
ראש הממשלה. למען האמת, נראה כי גם 
ראש הממשלה נתניהו עצמו מאמין כי גד־
נת־ של  בספרו  להביט  די  צודק.  סער  עון 
ניהו כדי להבין עד כמה דבריו זהים לדברי 

חבר מפלגתו שהפך ליריבו, גדעון סער.

גדעון סער צודק גם מבחינה פוליטית. הוא 
ומקורביו הבינו זה מכבר כי ראש הממשלה 
לא מתכוין למנותו לתפקיד בכיר במיוחד. 
את תיק החוץ אליו לטשו עיניים כל בכירי 
הליכוד, יעניק ראש הממשלה לישראל כץ, 
הלי־ של  בפריימריז  השני  למקום  שהגיע 
נת־ מתעתד  הפנים  ביטחון  תיק  את  כוד. 
ניהו להעניק לסמוטריץ' ואת תיק המשפ־
טים היוקרתי הוא מכוון ליריב לוין. האוצר 

והביטחון 'תפוסים' אף הם.

יישאר  לא  בכיר  תיק  כי  כעת  מבין  סער 
לו. נתניהו גם אינו מתכוין להעניק לו תיק 
הממשלה  ראש  יותר,  זוטר  תיק  שכזה. 
יהיה חייב להעניק לסער שהתברג בחמי־
שייה הראשונה בליכוד. אם כן, מה שנותר 
לו הוא לתקוף את ראש הממשלה ולזכות 
בנקודות פוליטיות יקרות מפז, תוך שהוא 
מול  אפשרי  כמתמודד  עצמו  את  ממצב 

ראש הממשלה על תפקיד יו"ר הליכוד.

טור פוליטי / ‡ברהם ויסמן

למרות הפסקת האש:

 צה"ל משאיר כוחות מתוגברים 
בגבול עזה

ראש הממשלה ושר הביטחון החליט להשאיר את הכוננות מחשש שברצועה יפוצצו 
את ההסכם ◆ סגר הוטל על היישובים הערביים שביהודה ושומרון עד סוף השבוע

מ‡: מ. יו„
הביט־ ושר  הממשלה  ראש 
חון בנימין נתניהו הורה להשאיר 
כוחות גדולים בגבול רצועת עזה. 
האסלא־ שהג'יהאד  מחשש  זאת 
מי או חמאס יפוצצו את הפסקת 
לעבר  פיגוע  לבצע  וינסו  האש 
הוטל  גם  כן,  כמו  ישראל.  שטח 

סגר על שטחי יהודה ושומרון.
אתמול חידשה ישראל את 
עזה,  לרצועת  הדלקים  מעבר 
מסוף  האש.  הפסקת  במסגרת 
שלום  כרם  במעבר  הדלקים 
לאחר  משאיות,  למעבר  נפתח 

שאתמול היה סגור, אך המעברים 
עצמם לא נפתחו בשל הסגר המ־

תקיים עד סוף השבוע.
מדווח  ערבי  עיתון  כך,  בתוך 
ההבנות  במסגרת  כי  מקורות  מפי 
הפלסטיניים  לפלגים  ישראל  בין 
סוכם שישראל תפסיק את מדיניות 
הסיכולים הממוקדים שהחלה במה־
לך סבב הלחימה האחרון, הן ברמת 
הפעילים  ברמת  והן  הבכיר  הדרג 
דווח  כן  כמו  והפוליטיים.  הצבאיים 
שישראל לא תפתח באש לעבר הפ־
לסטינים המפגינים מדי שבוע לאורך 

גדר הגבול, אחרת - ההסכם יבוטל.

לתוקפו  נכנס  שלשום 
סבב  בתום  אש  הפסקת  הסכם 
נורו  ובו  בשבת  שהתחיל  לחימה 
ערוץ  רקטות.  כ-700  לישראל 
הסעיפים  את  פירט  אל-ערביה 
שעלו לכאורה בהבנות בין ישראל 
לארגוני הטרור ברצועת עזה. על 
במשלחת  שמקורו  הדיווח  פי 
פלסטיניים,  ובמקורות  המצרית 
ל-15  מחדש  יורחב  הדיג  מרחב 
תתאפשר  מהיום,  החל  ימי  מייל 
הכנסת דלק, יוסרו המגבלות על 
הכנסת סחורות ותחודש העברת 

הכספים לרצועה.

(

mailto:a035444900@gmail.com


3 יום רביעי ג' אייר תשע"ט 08/05/2019

 058-5370344
054-8836638

boris0585370344@gmail.com
natalie.binyamin@gmail.com

10

 ‡
‡

 ‡

בגלל משבר הגיוס והפתרון 
שהליכוד מציעים: מועצת גדולי 

התורה תתכנס בשבוע הבא
על פי המסתמן, ביהדוה"ת יסכימו לבסיס ההצעה של הליכוד שבעיקרה 

התגמשות ביעדים ◆ את פרטי המתווה העביר בימים האחרונים השר יריב לוין

מ‡: יוני טיין

של  התורה  גדולי  מועצת 
בתחילת  תתכנס  ישראל  אגודת 
במתווה  לדון  בכדי  הבאה  שבוע 
בכדי  הליכוד  שהציע  הפשרה 
חוק  סביב  המשבר  את  לפתור 

הגיוס. כך מדווח אתר ג'יי די אן.
גורם ב'אגודת ישראל' אמר 
המסתמן,  פי  על  כי  האתר  לכתב 
ההצעה  לבסיס  יסכימו  במפלגה 
התגמ־ שבעיקרה  הליכוד  של 
לצד  כי  בדרישה  ביעדים,  שות 
החוק יאושר גם חוק ערך לימוד 
כשחוק  התגברות,  ופסקת  תורה 
לעבור  חייבת  התגברות  פסקת 
על  כך  הגיוס,  חוק  אישור  לפני 

פי הגורם.
הפתרון שמציעים בהליכוד 
של  החוק  יקודם  הגיוס.  למשבר 

חדש  סעיף  עם  הביטחון  משרד 
את  לשנות  לממשלה  שיאפשר 
הקואליציוני  בהסכם  גיוס,  יעדי 
עם החרדים יופיע סעיף הצהרתי 
בעוון  בכלא  אדם  יישב  לא  לפיו 

לימוד תורה. 
התגברות  פסקת  במקביל, 

מכשול  על  להתגבר  כדי  תקודם 
בג"ץ. החרדים הסכימו עקרונית.

העביר  המתווה  פרטי   את 
יריב לוין  השר  בימים האחרונים 
התורה  יהדות  לנציגי  מהליכוד 
וש"ס. גם בישראל ביתנו נחשפו 

אליו. 

בית המשפט קיבל את הערעור על 
המנדט השמיני של יהדות התורה
בעקבות הערעור שהגיש הלוי מהליכוד נגד ספירת הקולות וכניסתו לכנסת 
ע"ח פינדרוס, החליט בית המשפט כי על יו"ר ועדת הבחירות לספק תשובות

מ‡: יוני טיין
שהגיש  הערעור  בעקבות 
ספירת  נגד  מהליכוד  הלוי  עמית 
ע"ח  לכנסת  וכניסתו  הקולות 
המשפט  בית  החליט  פינדרוס, 
כי על יו"ר ועדת הבחירות לספק 
חמישי  יום  עד  לערעור  תשובות 

י'א אייר.
המחוזי  המשפט  בית  נשיא 
ועדת  ליו"ר  הודיע  בירושלים 
הבחירות המרכזית חנן מלצר, כי 
 16/05/19 ליום  עד  להגיש  עליו 
עמית  לטענות  מקדמית  תגובה 
הטוען  בליכוד,   36 מקום  הלוי, 
כי למפלגתו מגיע מנדט נוסף על 

חשבונה של יהדות התורה
יקרה  ומה  האם  ידוע  לא 
מקב־ התורה  ביהדות  אך  בסוף, 

לים את ההודעה הדרמטית בצער 
שורת  עם  בתגובה  נערכים  וגם 
בקולות  דיוקים  אי  על  טענות 
"כל  כשהמילים  קיבל,  שהליכוד 
משמעות  מקבלים  קובע",  קול 

ממשית.
והפר־ העיתונאי  כזכור, 
כי  חשף  סגל  עמית  הפוליטי  שן 
מספר 36 בליכוד עמית הלוי עתר 
לביהמ"ש בטענה כי על קול אחד, 
התורה  יהדות  את  עבר  הליכוד 
ה-36.  המנדט  את  לקבל  ואמור 
חצי  זה  עודפים,  חישובי  בגלל 

קול 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־
סיד את המנדט ה-8? לא בטוח, 
אבל מה שברור הוא כי למפלגה 
לא  מהמורות  צפויות  החרדית 
להל־ נחוש  שהלוי  לאחר  קלות, 
לבית  הליכה  כולל  הסוף  עד  חם 

המשפט העליון.

mailto:boris0585370344@gmail.com
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לראשונה! נחשף צילום מתוך ספר הגבאים של 
צדקת רבי מאיר בעל הנס- שומרי החומות

 הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר זיע"א שהיום חל ה"יארצייט" שלו, היה גבאי צדקה של 
צדקת רבי מאיר בעל הנס- שומרי החומות בין השנים תר"ע – תרפ"ה

חרי בכ :‡מ
שומרי   - הנס  בעל  מאיר  רבי  צדקת 
החומות הוקם לפני כ-160 שנה על ידי הכתב 
א"י יוצאי  עניי  עבור  החת"ס  סופר ותלמידי 
מסייעים  מחו"ל  יהודים  כאשר  הונגריה. 
בקופה  ותורמים  ישראל  ארץ  ליהודי 
המיוחדת "ההייליגע פושקע", מאז ועד עתה. 
של  שמותיהם  נחשפים  נדיר  בספר 
פוש־ ה"הייליגע  של  הנאמנים  הצדקה  גבאי 
קע" במהלך הדורות וביניהם מופיע שמו של 
הרה"ק רבי ישעיה בן משה מקרעסטיר אשר 
היה אחד מדמויות המופת של גדולי וצדיקי 
הונגריה במאה שעברה והנהיג לאורו אלפים. 
בפעילותו כגבאי צדקה של צדקת רבי מאיר 
היה   , תרפ"ה  תר"ע-  השנים  בין  הנס  בעל 
הרה"ק אוסף מתושבי הסביבה את התרומות 
שנתרמו ב"הייליגע פושקע" ומעביר את הכ־

ספים ליהודי א"י. 

מאז ועד היום, בכל שנה מחלקת הקו־
פה הוותיקה 'הייליגע פושקע' ממלכת התו־
משפחות  לאלפי  שקלים  מיליוני  והחסד  רה 
בעזרת תרומתם הנדיבה של התורמים הרבים 

מכל רחבי הארץ והעולם.
חג  בערב  שנערכה  מיוחדת  במגבית 
ל-  דפסחא'  'קמחא  הקופה  חילקה  הפסח 
ובכך  הארץ  רחבי  מכל  משפחות   10,776
סייעה להם להיכנס לחג בכבוד וכבני מלכים.
דפס־ קמחא  מפעל  של  הכותרת  גולת 
מוגש  בה  הדרך  הינה  החומות'  ב'שומרי  חא 
הסיוע למשפחות, בהצנע לכת, וללא חשיפת 

פרטי הנזקקים –בדרך של הסתר וכבוד. 
נערך  אשר  החלוקה  מעמד  בכינוס 
בערב חג הפסח בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי 
ישראל שליט"א,  הוזכרו דברי השבח שחלק 
בשעתו נשיא 'שומרי החומות' בארה"ק, מרן 
פוסק הדור בעל "שבט הלוי" זצוק"ל, לצורת 

בדרך  דפסחא'  ה'קמחא  והעברת  התמיכה 
של כבוד הבריות, וזאת למרות שבשיטה הזו 
קיים קושי גדול, אך אין ערוך לקיים מצוה זו 

בצניעות ובהסתרה מירבית.
פעולת  בוצעה  בטרם  היה  מרגש  רגע 
הנתמ־ לרבבות  דפסחא,  הקמחא  העברת 
כים, כשגדולי ישראל שליט"א נשאו תפילה 
דפס־ קמחא  חלוקת  בעת  הנאמרת  מיוחדת 
חא של צדקת רבי מאיר בעל הנס, בה בקשו 
והתחננו להצלחת התומכים בפרנסה וכלכלה 

ובריאות איתנה.
לוק־ צדיק",  "רצון  ועושים  ממשיכים 
חים חלק בפעילות המבורכת של צדקת רבי 
מאיר בעל הנס- שומרי החומות על ידי תרו־
מה לאלפי משפחות מכל רחבי הארץ הנעז־
רות על ידי הארגון, ובכך ממשיכים את דרכו 
משה  רבי  בן  ישעיה  רבי  הרה"ק  של  בקודש 

מקרעסטיר ותורמים לע"נ הרה"ק זיע"א.

"זכור כי שמו של האדם הוא הצליל הערב ביותר עבורו, בכל שפה"
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לנרשמים מראש 
הרשמה והשתתפות
חינם  

רוכשים כלים להצלחה עם הרב משה לייב הגר  
*מותנה בהשתתפות מלאה עד סוף הערב   

*מוגבל לנרשמים עד ט' אייר
*גיל 18 ומעלה

בשם השם נעשה ונצליח

מימין- הספר האותנטי של צדקת רבי מאיר בעל הנס בו מופיעים שמות הגבאים.
משמאל- שמו של הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר זיע"א המופיע בספר

בבית היהודי תוקפים גורמים את שקד: 
"דבריה ציניים, אין בה שום חרטה על מעשיה"
השרה איילת שקד עוררה את זעמם של אנשי הבית היהודי לאחר שאמרה כי "הציונות הדתית היא בסיס 

הכוח הפוליטי והנפשי שלי" ◆ גורם בכיר במפלגה אומר בתגובה: " כמעט ריסקה את הבית היהודי לגורמים"

מ‡: יוני טיין
האמירה  על  זועם  היהודי  בבית  גורם 
של שקד שפורסם אמש שבה היא אומרת כי 
מקומה רק בבית היהודי וכי היא בחרה לק־
שור את גורלה הפוליטי איתם. הגורם הבכיר 
אמר כי דבריה הם: "אמירה שהיא צינית בלי 

טיפת התחרטות".
במפ־ אחד  מספר  להיות  רוצה  "שקד 
את  הגורם  מנגד  הסביר  היהודי",  הבית  לגת 
רואים  "אנחנו  במפלגה  כי  והוסיף  דבריה, 
שהיא  אמירה  זו  הזו,  האמירה  את  בחומרה 
צינית בלי טיפת התחרטות". לטענתו, השרה 
כמעט ריסקה את הבית היהודי לגורמים וג־
לא  היהודי  הבית  מהמפה.  להיעלם  לו  רמה 
תהיה סמרטוט של אנשים שיום אחד קמים 
הם  להם,  הלך  לא  אם  הבא  וביום  ועוזבים 
וזה  כזה  דבר  אפשרי  לא  זה  הביתה.  חוזרים 

לא יקרה".

כזכור, שקד אמרה השבוע מול מובילי 
בסיס  היא  הדתית  "הציונות  כי  במגזר  דעה 
הכוח הפוליטי והנפשי שלי". לדבריה, "לבית 

היהודי אסור להתמזג עם הליכוד" והדגישה 
עם  הפוליטי  גורלי  את  לקשור  "בחרתי  כי 

המגזר בכל מקום שבו אהיה".

 לחירו מעב„ו ב‡מ ‡ˆיך ל‡
פנימי-חל˜ „

הבנו בפעמים הקודמות כיצד נבצע דיאלוג פנימי כדי לש־
מציאות  את  שמשקף  סיפור  וישנו  מתוכינו  הסליחה  את  חרר 
חיינו, היו פעם שני חברים טובים שיצאו לטייל במדבר במהלך 
המסע הם נקלעו לוויכוח סוער בניהם ואחד סטר לחברו בלחי. 
החבר לא הכה בחזרה את רעהו וגם לא קילל, במקום זה הוא 
הרים מקל והתחיל לכתוב על החול היום חברי הטוב סתר לי על 
הלחי, החברים המשיכו במסע עד שהגיעו לנווה מדבר, ישבו 
בזמן  במים,  קצת  לשחות  גם  והחליטו  לרוויה  מים  להם  ושתו 
החבר  במים,  לטבוע  התחיל  סתירה  שקיבל  חבר  אותו  ששחו 
שם  החוף  לכיוון  אותו  ומשה  לעברו  לשחות  החל  מיד  שסטר 
התאושש ונירגע החבר שטבע, כאשר הוא הרגיש שחזר לעצמו 
הציל  ביותר  הטוב  חברי  היום  בסלע  וחצב  אבן  הרים  קם  הוא 
את חיי, החבר השני שסטר לו מביט בחברו בפליאה למה פה 
בו  הביט  בחול?  כתבת  לך  שסטרתי  ומקודם  הסלע  על  כתבת 
החבר השני ואמר לו, כשמישהו פוגע בך מכאיב לך עליך לר־
אך  שקרה,  מה  את  תמחק  הסליחה  שרוח  כדי  החול  על  שום 
כשמישהו עושה לך טוב עליך לחצוב זאת באבן כדי ששום רוח 
לא תוכל לטשטש את מה שקרה ושום דבר שיקרה בעתיד לא 
יוכל למחוק את הזיכרון הזה, הבה נזכור את הדברים הטובים 
שעושים עבורנו ונחקוק אותם באבן, ואת הדברים הרעים בחול 
כדי שרוח הסליחה תוכל למחוק אותם, . עכשיו תנהל את הדו 
שיח עם עצמך עם כל ההתנגדויות שעלו לך... כי מגיע לך עכ־
שלך  העוגן  לשנות   האומץ  מרכז  אמיתית  לחירות  לצאת  שיו 
מלאה  באחריות  אישית  ליווי  בתוכנית  אותך  מלווה  להצלחה, 
לתוצאות! המשך שבוע הבא אי"ה. בוא ללמוד לעשות את הב־
לתי אפשרי לעזור לעצמך ולאחרים איך לתכנת את תת המו־
דע בדרך הפשוטה והעוצמתית, איך להיפרד מחסמים רגשיים 
מתומצת  קורס  באחריות!    בחיים!  ואושר  הצלחה  שמונעים 
הגבוהה  ברמה  תרפי  וסוגסטיה  טראנס  מטרה   וממוקד  ועניני 
ביותר לתכנת את תת המודע לעשות את הבלתי אפשרי לפר־

טים 0506669924.הראשון מסוגו בישראל

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

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

0502039606
"מומחה לכנו  המו„ע ובהליכי ינוי רבי עוˆמה"

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל

קיר מגן ייבנה בעוטף עזה
 הוחלט להקים קיר שיגן על האזור החשוף בגבול ◆ 

הקיר יוקם במקום בו נהרג משה פדר הי"ד

מ‡: מ. יו„

ישי־ פגיעה  שימנע  מגן  קיר 
רה של טילים על הרכבים הנוסעים 
פדר  משה  של  מותו  בזירת  יוקם 
ה-60  בן  סבא  כפר  תושב  הי"ד, 
שנהרג ביום ראשון האחרון ברכבו 

מפגיעת טיל נ"ט.
התקבלה  בנושא  ההחלטה 
עזה,  אוגדת  מפקד  בין  בפגיעה 

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראשי 
המועצה  וקב"ט  בעוטף  הרשויות 

האיזורית שער הנגב אייל חג'בי.
פדר הי"ד, נהרג לאחר שטיל 
נגד טנקים מסוג 'קורנט' פגע ברכ־
שב־  34 בכביש  נסיעה  במהלך  בו, 
שטח המועצה האזורית שער הנגב. 
גדודי  חמאס,  של  הצבאית  הזרוע 
עז א-דין אל-קסאם, נטלה אחריות 

לירי.

mailto:a035444900@gmail.com
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הסתה פרועה מבית לפיד: בחור ישיבה 
מקבל 7,800 שקל מידי חודש?

שוב הסתה חמורה מח"כ יאיר לפיד נגד הציבור החרדי שמנסה להשפיע על ליברמן שלא להצטרף 
לקואליציה ◆ "אם קוראים לך משה ואתה תלמיד ישיבה בן 19 שהשתמט מגיוס אתה תקבל קצבה של 

7,800 שקלים מהמדינה"

מ‡: יוני טיין

לעיתונאי לשעבר והפוליטיקאי בהווה, 
יאיר לפיד, מותר לספר סיפורים כיד הדמיון 

הטובה. הפעם נדמה שהגזים ואף שיקר.
על רקע המגעים הקואליציוניים המת־
קיימים, בדרך כלל, מדי 4 שנים, עולה הציבור 
התקשורתי-הפופוליסטי.  המוקד  על  החרדי 
של  הפרועה  ההסתה  את  להסביר  ניתן  מכאן 
לולי  כשגם  התורה,  לומדי  ציבור  כנגד  לפיד 
מתקבל  בלתי  תורה,  לומדים  הם  כי  העובדה 
על הדעת להמציא עליהם עובדות שאינן נכו־

נות, בלשון המעטה.
"אנחנו נמצאים במצב שבו אם קוראים 
לך משה ואתה סבא בן 80 שנלחם בכל מלח־
מות ישראל ונפצע אתה תקבל 2,432 שקלים 
ואתה  משה  לך  קוראים  אם  אבל  מהמדינה, 
אתה  מגיוס  שהשתמט   19 בן  ישיבה  תלמיד 
מהמדינה",  שקלים   7,800 של  קצבה  תקבל 
אמר לפיד בריאיון לכאן ב' והוסיף: "החרדים 
גדול  הישג  שזה  מנדטים  מ-16  כוח  שיכורי 
יכולים  שהם  אומר  לא  עדיין  זה  אבל  ויפה, 

ללכת לחגיגה".
"אנחנו נעמוד מהצד ונסתכל איך מקי־
השבוע  בסוף  מחה  הלכה?",  מדינת  פה  מים 
ונימק:  מצליח,  לרינה  בריאיון  עתיד  יש  יו"ר 
"אם יש היום סבא בן 80 שלחם בכל מלחמות 
שקל;   2,432 של  קצבה  מקבל  הוא  ישראל, 
מגיוס  שהשתמט   19 בן  ישיבה  תלמיד  אבל 
מה  זה  כי  שקל -  עכשיו 8,000  יקבל  לצה"ל 

שסידרו לו בממשלה הזאת".
בדיקה פשוטה של עובדות ידועות מו־

כיחה שלא מיניה ולא מקצתיה. האם יש אזרח 
ישראלי שסבר כי יש אמת מאחורי הסכומים 
עתה  שזה  שחרדי  ייתכן  אכן  האם  הללו? 
שלו־ פי  מהמדינה  מקבל  מגיוס  לפטור  זכה 
בן  ישיבה  תלמיד  ובכן,   ?"80 בן  מ"סבא  שה 
הכללית,  מהאוכלוסייה  מתלמיד  בשונה   ,19
הישי־ זוכים  שעבורו  דבר  בפנימייה,  משתכן 
 425 של  בסך  תלמיד  כל  עבור  לתקציב  בות 
לישי־ משלם  מצידו,  התלמיד,  בחודש.  שקל 
בה בעבור תנאיו – 300 שקלים. ל-425 שקל 
שהעבירה הממשלה לישיבה, ניתן להוסיף את 
ההנחות להן הם זכאיות בביטוח הלאומי, אלא 
שגם סטודנטים מכל המגזרים זכאים להטבה 

זו.
בעוד שתלמיד ישיבה משלם דמי ביטוח 

לאומי בסך של 128 שקל בחודש, עובד מבו־
גר משלם במוצע 700 שקל, כך שההנחה היא 
פחות או יותר נאמדת בסך של 600 שקל. אם 
נחשב את כל "סל ההטבות" ביחד נגיע לרמה 
לפיד  לקח  מהיכן  אז  שקל.   1000 של  נדיבה 

את הסכום הבלתי-סביר של 8000 שקל?
ידי  על  שהוגשה  לשאילתה  במענה 
מתייחסים  דבריו  כי  דוברתו  טענה  'גלובס', 
בכלל למשפחה חרדית. וכך כתבה בתגובתה: 
"למשפחה חרדית שכיחה, שלה שישה ילדים 
המדינה  מממנת  עובדת,  אינה  בה  והאישה 
הטבות בשווי 6,500 שקל. סל ההטבות וההנ־
חות מורכבת מקצבת ילדים, מימון מגורי יל־
תש־ ילדים,  בגני  ענק  הנחות  בפנימייה,  דים 
וארנונה,  בריאות  ביטוח  לאומי,  ביטוח  לומי 

מלגת לימודים והבטחת הכנסה".
נגלה  הדוברת  של  דבריה  את  נבחן  אם 
שהוא  רק  לא  לפיד,  של  ה-19  בן  שהחרדי 
נשוי באושר ועושר, אלא גם יש לו לא פחות 
משישה ילדים, כאשר חלקם כבר בגן וחלקם 
כבר מתגוררים בעצמם בפנימייה. למעשה די 
להת־ בחר  שוב  לפיד,  הגיוני.  לא  שזה  ברור 
בלילה  עשה  הוא  כשהפעם  מהעובדות  עלם 
בפני־ שחי  צעיר  ישיבה  תלמיד  בין  דביקה 
עם  בדירתו  לו  שחי  כולל  אברך  לבין  מייה, 
משפחתו. גם התקציבים שמקבל אברך נאמד 
על סכום סמלי של 765 שקל בחודש כשרובם 
לא גומרים את החודש. גם כאן, בחישוב נדיב, 
סך כל הכספים וההטבות שהאברך מקבל נא־
תגובתה  שגם  כך  שקל,  ב-2000  אולי  מדים 
וכלל  כלל   - חרדית  למשפחה  שהתייחסה 

איננה נכונה.

סקרים בארה"ב: 

ביידן ממשיך להוביל בתמיכת 
המצביעים הדמוקרטים
אחריו, בפער עצום, עומד ברני סנדרס עם כעשרים אחוזים

מ‡ ‡ברהם ויסמן

לשעבר,  ארה"ב  נשיא  סגן  ביידן,  ג'ו 
הד־ המפלגה  של  בפריימריז  כעת  המתמודד 
מוקרטית לנשיאות, אשר הודיע אך לאחרונה 

עם  בסקרים,  לנסוק  ממשיך  התמודדותו,  על 
לנ־ בדרכו  שלו  הרשמי  הקמפיין  פתיחת 

שיאות. 
ביידן  שלשום,  שנערך  סקר  לפי 
בפריימריז  הבוחרים  מקולות   40% מקבל 

מסקרים  משמעותית  עליה  הדמוקרטי, 
קודמים בהם קיבל בין כעשרים לשלושים 

אחוזים.
אחריו, בפער עצום, עומד ברני סנדרס 

עם 19% בלבד. 

 והליכו ך ב„רך – הלכוובלכ
לנוסעים במטוס

בס"ד הופיע ויצא לאור הספר שרבים חיכו לו "ובלכתך בדרך" -  הל־
כות והליכות לנוסעים במטוס, מטרת הספר לתת מענה הלכתי מפורט 
לכל השאלות אשר שכיחים מאוד סביב הנסיעה במטוס ואשר רבים אינם 
להימצא  עלולים  אשר  מכשולות  בכמה  נכשלים  ואף  כלל  להם  מודעים 
בטיסה ולפני הטיסה, ויבואר בטוב טעם ודעת בשילוב פסקי ההלכה למ־

עלה והמקורות למטה.
בספר זה עשה המחבר שליט"א, מלאכת מחשבת מקיפה ובו כתב בה־
רחבה כל הענינים הנוגעים למעשה לטסים במטוס למען ידעו את הדרך 
אשר ילכו בה, וכלול בו עניני תפילה, תפילת הדרך וברכת הגומל, טומאת 
כהנים, כשרות, צניעות, ועוד רבות, בעיניני כשרות הרחיב המחבר והביא 
בירורים רבים על כשרויות שונות ברחבי העולם, וכן בבלעדיות לספר זה, 
בסוף הספר מופיע "הנוהל ההלכתי בחברת התעופה אל על" אשר נתברר 
רבות ע"י המחבר שליט"א, ובסיועו של רב חברת 'אל על' הרה"ג יוחנן 

חיות שליט"א, וכן ע"י הגר"מ נחשוני שליט"א.
עוד ישנו בספר זה כמה בירורים מיוחדים בענין כשרות הקוקה קולה 
כמה  בו  שיש  בנתב"ג,  פרי'  ה'דיוטיי  כשרות  בענין  וכן  העולם,  ברחבי 

בעיות כשרות, וכפי שיראה המעיין בספר.
לא נמנע מלציין את הדרו ויופיו של הספר באותיות בהירות ובדפוס 
על  כדי להקל  ונוחה  מיוחדת  העריכה  וכן  מפואר,  בקנקן  ומתקבל  נאה 
המעיין והיא מאפשרת לימוד מסודר בספר מחד גיסא, וכן מציאה מהירה 
של כל ענין בספר, ובנוסף ע"י המפתחות המפורטות בהרחבה אשר נמצא 

בסוף הספר למען יוכל המעיין למצוא את מבוקשו במהירות רבה.
אשר  שליט"א  והוראה  תורה  גדולי  של  בהסכמותיהם  מעוטר  הספר 
התפעלו למראה הספר, וראה בהסכמותיהם של הגרז"נ גולדברג שליט"א 
והגאון הגדול רבי אשר וייס שליט"א גאב"ד "דרכי תורה" (מו"ר של המ־
חבר) דכתבו לשבח למחבר על חיבורו בכותבם:"דבודאי נחוץ להדפיסו 
ולהפיצו ברבים לתועלת עם ישראל היות ומעשים בכל יום שאלפים ור־
בבות טסים מקצה העולם עד לקצהו וכלל אינם מודעים לשאלות רבות 

המתעוררות בטיסה".
דרך  אבן  הינו  שהספר  ספק  אין 
ודור־ תורה  למבקשי  וברורה  סלולה 
ילכו  אשר  הדרך  ידעו  למען  הלכה  שי 
שיזכה  שליט"א  למחבר  וברכותנו  בה, 
להמשיך להיות מוסיף והולך מחיל אל 
ויפוצו  ולהאדירה  תורה  להגדיל  חיל 
לתועלת  הספר  ויהיה  חוצה,  מעיינותיו 

רבה לכלל ישראל, אמן.
את הספר ניתן להשיג ברשת חנויות 
'יפה נוף' ברחבי הארץ 1599-581-581 

וכן ניתן להשיגו בחו"ל בארה"ב – בחנויות המובחרות וברשת חנויות כתר 
– יפה נוף. ובאירופה – בחנויות המובחרות.

וכמו כן ניתן להזמינו באתר 'טקסט רץ' www.textratz.co.il  במ־
שלוח עד הבית מכל רחבי הארץ, לבירורים ניתן להתקשר למספר -058

.328-1544

לפרסום חינם במדור אוצר הספרים 
adratkodesh@gmail.com

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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פרשנים פוליטיים בארה"ב: 

חתנו היהודי 
של טראמפ 

מתכנן 
להתמודד 
בעתיד על 
הנשיאות

קושנר מעוניין להתמודד על 
הנהגת המפלגה הרפובליקנית 

לאחר פרישתו של טראמפ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
חתנו היהודי של הנשיא האמריקני דונלד 
בע־ להתמודד  מתכנן  קושנר,  ג'רארד  טראמפ, 
תיד על הנשיאות. כך מעריכים כלי התקשורת 
האמריקנים. הערכה מגיעה בעקבות שורה של 
של קושנר, שנעשו  הופעות ציבוריות ונאומים 
בעת האחרונה, בהן הופעה אחת מרכזית במכון 
וושינגטון למדיניות, שם פרס את משנתו הפו־
ליטית ובין היתר התייחס גם לסכסוך הישרא־

לי-פלסטיני.
האמרי־ הפוליטית  במערכת  בכיר  גורם 
כשהתייחס  נחשב  תקשורת  בכלי  צוטט  קנית 
לעניין: "עיתונאים ופרשנים ותיקים בוושינגטון 
להתמודד  קושנר  כוונת  על  להערכה  שותפים 

לנשיאות ארה"ב", צוטט הבכיר.
הפרשנים האמריקנים תמימי דעים בנוגע 
לכך שקושנר אינו מתכוין להתמודד מול טרא־
המפלגה  בהנהגת  מקומו  את  לרשת  אלא  מפ, 

הרפובליקנית, לאחר שזה יעזוב את תפקידו.

סוריה: מורדים שיגרו טילים לעבר הבסיס 
הרוסי בחמימים 

בעבר הצליחו המורדים להשמיד מטוסי קרב רוסיים במתקפת טילים גדולה על הבסיס הרוסי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
של  מתואמת  מתקפה  שוב 
הרוסי  הכוח  על  מורדים  כוחות 
בסוריה, שממוקם בבסיס חמימים: 

אתמול הודיע הקרמלין כי לא היו 
מו־ של  טילים  במתקפת  נפגעים 
בחמימים  הרוסי  הבסיס  על  רדים 
שו־ המתקפה  במהלך  שבסוריה. 

אך  הבסיס,  לעבר  טילים  שני  גרו 
אלו לא גרמו לנפגעים. לא ברורה 

מידת הנזק שגרמו הטילים.
כזכור, בעבר הצליחו המורדים 

הסורים להשמיד שבעה מטוסי קרב 
על  נרחבת  טילים  במתקפת  רוסיים 
ארה"ב  כי  רוסיה  טענה  אז  הבסיס. 

סייעה למורדים במתקפה. 

http://bit.ly/2Ld905P
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הפרקליטות הודיעה: 
בוטל הסכם עד 
המדינה עם גנור

על גנור נאסר גם להשתמש בהודאותיו שלו עצמו נגדו 
ונגד אחרים ובכל המסמכים שמסר

מ‡: יוני טיין

כוחו  לבאי  שנשלח  במכתב 
מחוז  פרקליטת  הודיעה  גנור  של 
ארי  בן  ליאת  עו"ד  וכלכלה,  מיסוי 
של  לפרקליטיו  הודיעה  שוויקי, 
המדינה  עד  הסכם  כי  גנור  מיקי 
הצוללות  בפרשת  עמו  שנחתם 

בוטל לאור הפרה מצד גנור.
מסירת  בשל  לדבריה,  זאת 
מהותי  באופן  השונות  גרסאות 
בסמוך  שמסר  קודמות  מגרסאות 
הפ־ ובשל  ההסכם  חתימת  ולאחר 
ממסירת  הנגזרת  במהימנותו  גיעה 
מיום  החל  בנוסף,  זו.  חדשה  גרסה 
גנור  של  לשחרורו  ועד   23.3.2019

להפסיק  גנור  החליט  בית,  למעצר 
על  לשמור  והחל  פעולה  לשתף 
היא  שאף  פעולה   – השתיקה  זכות 
הת־ של  הפרה  מהווה  כשלעצמה 

חייבויותיו לפי ההסכם.
טענותיהם  שנשקלו  לאחר 
הוחלט  גנור,  של  כוחו  באי  של 
בפרקליטות לבטל את הסכם עד 
המדינה איתו על כל המשמעויות 
לע־ היכולת  כולל  מכך,  הנגזרות 
שנאספה  ראיה  בכל  שימוש  שות 
לפני חתימת ההסכם, לאחריו או 
כתוצאה ממנו. על גנור נאסר גם 
עצמו  שלו  בהודאותיו  להשתמש 
נגדו ונגד אחרים ובכל המסמכים 

שמסר.

נתניהו: איננו ששים אליי קרב, אך נכונות 
ההקרבה - הערובה לגורלנו

ראש הממשלה פנה אל המשפחות השכולות שלקחו חלק בעצרת הזכרון לחללים בבית יד לבנים. "כל 
חלל שנופל פוצע את ליבנו"

מ‡: יוני טיין

מערכות  לחללי  הזיכרון  יום  בטקס 
ראש  פנה  האיבה  פעולות  ונפגעי  ישראל 
הממשלה נתניהו למשפחות השכולות, אותן 
השכול".  למשפחת  ואחיותיי  "אחיי  הגדיר 
"איננו  כי  אמר  בעצמו,  שכול  אח  נתניהו, 
היא  ההקרבה  נכונות  אך  קרב,  אליי  ששים 
כאבן  על  דיבר  נתניהו  לגורלינו".  הערובה 
שנופל  חלל  כל  השכולות.  המשפחות  של 
אחיי  כמונו,  "מי  אמר.  ליבנו",  את  פוצע 
ואחיותי, יכול להעיד על כך. הכאב והגעגוע 
לי  אומרים  קרובות  לעתים  מרפים.  אינם 
קרובי הנופלים: 'היינו צריכים ללמוד לנשום 
אוויר מחדש'. היגון מופיע כל הזמן והאמת 
אין הסבר ברור כיצד אנו יכולים לעמוד מול 
שני,  ומצד  חיינו,  בשגרת  ולהמשיך  האובדן 
בזכרו־ מוצפים  איננו  שבו  יום  שאין  כמעט 
נות של זיו פניהם של יקירינו, החיוך, המלים 
ממש  הם  כאילו  שעשו,  הדברים  שאמרו, 

איתנו".
"תמיד נזכור - גורל מדינתנו היה מוטל 
שנ־ יקירנו  "ולולא  נתניהו.  אמר  הכף",  על 
לנו  יש  בזכותם  נופלת.  הייתה  המדינה  פלו, 
לראות  יכלו  רק  לו  והישגים.  ותקומה  קיום 

ישראל,  של  פוסקת  הבלתי  ההתעצמות  את 
את ההתפתחות הכבירה, את הפריחה והש־
גשוג, את המעמד שרכשנו לנו בין האומות. 
דווקא היום, כשהאין בתוכנו מורגש במלוא 
עוצמתו, נזכור את היש העצום. אני מתחייב 
חללינו,  את  ארצה  להחזיר  לפעול  שנמשיך 
את  הביתה  שהחזרנו  כפי  שבויינו  נעדרינו, 
זכריה באומל. אני מאחל החלמה מלאה לכל 

הפצועים".
אד־ יולי  הכנסת  יו"ר  גם  נאם  בטקס 

לשטיין, שהזכיר את השבתו של חלל צה"ל 

ההב־ על  ושב  ישראל,  לקבר  באומל  זכריה 
טחה להשיב את השבויים והנעדרים ארצה. 
אמר.  חיינו",  במחיר  קנינו  עצמאותנו  "את 
עבר  העברי  החירות  לפיד  כן,  פי  על  "ואף 
מדור לדור. הוא מעולם לא כבה ולעולם לא 
יכבה. גם אם ירבו חורשי רעתנו ו גם אם לא 
נדע מתי נוכל להבטיח שזו תהיה המלחמה 
ישקר.  לא  לעולם  ישראל  נצח  האחרונה- 
נצח זיכרון בנינו ובנותינו לעולם לא ישקר. 
בארצנו,  חופשי  עם  להיות  ההבטחה  ונצח 

ארץ ציון וירושלים, לעולם לא ישקר".

יו"ר רע"ם-בל"ד יבקר תנחומים את 
ההרוג הבדואי מירי הרקטות

ח"כ מנסור עבאס יו"ר רע"ם-בל"ד יבקר היום ביקור תנחומים לבית משפחת ההרוג מירי הרקטות 
שלשום זאיד אלחמאמדה בכפר הבדואי הלא מוכר סוואוין בנגב

מ‡: יוני טיין     
בכנ־ במליאה  אתמול  נאם  עבאס  ח"כ 
של  למצוקתם  הדקה  נאום  את  והקדיש  סת 

הכפרים הלא מוכרים בנגב.
את  לפנות  "ברצוני  אמר:  הוא  בנאומו 
מו־ לאוכלוסייה  הכנסת  חברי  לב  תשומת 
מענה  בלי  לסכנות  וחשופה  ומוכה  חלשת 
הלא  הכפרים  הם  אלו  הרשויות,  מצד  הולם 
מוכרים בנגב שהיו גם הם חשופים לסכנות, 
הלא  מהכפרים  פועל  נהרג  אתמול  ולצערנו 
אינם  שהכפרים  מספיק  לא  בנגב.  מוכרים 
זוכים למענה מצד הרשויות בלי הכרה וסוב־

לים מחוסר שירותים ממשלתיים אלא 
הם צריכים גם לסבול חוסר באמצעי 
אין  ממ"דים,  אין  בתים,  אין  ההגנה, 
חולים,  קופות  אין  מים,  אין  חשמל, 

אין בתי ספר ואין גם כבישים".
וההג־ בדרום  ההסלמה  ולגבי 
עבאס  ח"כ  אמר  האש  להפסקת  עה 
יש־ ממשלת  "למה  אתמול:  בנאומו 
ומודה  הציבור  בפני  עומדת  לא  ראל 
שאין פתרון בדרכים צבאיים ושהדרך 
היחידה היא בניהול מו"מ והכרה שיש 

להגיע לפשרה בין שני העמים".

"דבר על נושאי התעניינותו של הזולת"

ירושלים יום רביעי, י' אייר | בני ברק יום חמישי, י"א אייר 03-5-444-900

 &100
מזומן במתנה 
בסיום הערב!

לנרשמים מראש 
הרשמה והשתתפות
חינם  

רוכשים כלים להצלחה עם הרב משה לייב הגר  
*מותנה בהשתתפות מלאה עד סוף הערב   

*מוגבל לנרשמים עד ט' אייר
*גיל 18 ומעלה

בשם השם נעשה ונצליח

וונצואלה: מנהיג האופוזיציה 
מאשים גורמים שונים 

באחריות לכישלון ההפיכה
לדבריו, "היינו קרובים מאוד לשינוי המצב בוונצואלה"

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בוונצואלה  ההפיכה  ניסיון 
לא  שונים  שגורמים  לאחר  נכשל 
אתמול  טען  כך  במילתם.  עמדו 
חואן  במדינה  האופוזיציה  מנהיג 
במדי־ האופוזיציה  מנהיג  גוואידו. 
נה, אשר זוכה לתמיכתה של ארה"ב 

העולם,  ברחבי  רבות  ומדינות 
הידיעות  לסוכנות  בראיון  הסביר 
מסוימים  אנשים  כי  אי-אף-פי, 
ניסיון  במסגרת  במילתם  עמדו  לא 
ההפיכה הצבאית אותו ניסה להוביל 
לדבריו,  שעבר.  בשבוע  במדינה 
המצב  לשינוי  מאוד  קרובים  "היינו 

בוונצואלה".

mailto:a035444900@gmail.com
http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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בישראל מעריכים:

 עקב החרפת הסנקציות - 
איראן תערער את יציבות האזור
ברקע החלטת ארה"ב לשלוח למזרח התיכון נושאת מטוסים, גורמי המודיעין 

יידרשו לשינויים בקבלת ההחלטות של המשטר האיראני הנתון ללחץ כלכלי ◆ 
במערכת הביטחון סבורים כי טהרן תפעל כדי למנוע מממשל טראמפ לחסום 

את יצוא הנפט שלה לחלוטין

מ‡: מ. יו„

ארצות  החלטת  רקע  על 
מטוסים  נושאת  לשלוח  הברית 
במע־ מעריכים  התיכון,  למזרח 
בכ־ כי  בישראל  הביטחון  רכת 
על  התיכון  במזרח  לפעול  וונתה 
בלעדיה.  נפט  סחר  למנוע  מנת 
כי  הלבן  הבית  הודיע  אתמול 
התי־ למזרח  תשלח  וושינגטון 
מפצי־ עם  מטוסים  נושאת  כון 
וסימנים  "אזהרות  בעקבות  צים 
הקשורים  ומטרידים"  גוברים 
לאומי,  לביטחון  היועץ  לטהראן. 
ג'ון בולטון, אמר כי שליחת הכו־
מסר לאיראן כי פגיעה  היא  חות 

באינטרסים של ארצות הברית או 
ב"כוח  תיענה  בריתה  בעלות  של 

חסר מעצורים".
אלה,  התפתחויות  רקע  על 
כי  הביטחון  במערכת  העריכו 
איראן לא רוצה להפר את הסכם 
בשנת  חתמה  שעליו  הגרעין 
בלחץ  נמצאת  מנגד  אך   ,2015
לשי־ שעשוי להוביל  כבד  כלכלי 
הבי־ במערכת  אזוריים.  נויים 
הללו  השינויים  כי  הזהירו  טחון 
ומעקב  בחינה  איסוף,  מחייבים 
המו־ קהילת  עבור  אתגר  שיהוו 
הקשב  הסטת  אחרי  זאת,  דיעין. 
מאז  האיראני  הגרעין  מפרויקט 
והעברת  ההסכם,  על  החתימה 

במערכה  לפעילות  משאבים 
סביב  בעיקר  המלחמות,  שבין 

סוריה.
בראש סדר העדיפויות של 
לאתר  יהיה  המודיעין  קהילת 
ההחל־ קבלת  בתהליך  שינויים 
בכל  האיראני  המשטר  של  טות 
הגרעין,  לפרויקט  שקשור  מה 
הטרור  לפעילות  גם  מכן  ולאחר 
הביט־ במערכת  התיכון.  במזרח 
ינסו  האיראנים  כי  מעריכים  חון 
האזורית  היציבות  את  לערער 
מהאמריקנים  למנוע  מנת  על 
תהליך  להוביל  בריתה  ומבעלות 
שאיראן  בו  ולסחר  נפט  לייצור 

לא תהיה שותפה לו.

באיזה מקום 
אלמד מהטובים 

ביותר בכל
תחום בישראל?

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית  עיצוב ובניית אתרים  פיתוח אתרים  עימוד מקצועי
עריכה והפקת וידאו  צילום מקצועי  עיצוב פנים  הדמיות אדריכליות  איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il • 072-2201433 בית פרוג

בית פרוג בוחרת מנהלי מגמות ומרצים מקצועיים 
בעלי ניסיון מוכח בעשייה, המעבירים את התכנים 

העדכניים בשוק. הפרוגיסטים מחוברים למגמות 
העכשוויות ביותר!

אירופה תחדש את הסנקציות 
נגד איראן

 האיום הושמע בתגובה לכוונתו של המשטר להכריז על פרישה חלקית מהסכם 
הגרעין

מ‡: מ. יו„

את־ הזהיר  צרפתי  גורם 
האסלא־ הרפובליקה  את  מול 
מית שאירופה עשויה לחדש את 
שהוקפאו  איראן,  נגד  הסנקציות 
בעקבות  שנים  כארבע  לפני 
הוש־ האיום  הגרעין.  הסכם 
משטר  של  לכוונתו  בתגובה  מע 
פרישה  על  להכריז  האייתוללות 
הגורם  הגרעין.  מהסכם  חלקית 
"איננו  אמר:  הצרפתי  הנשיאותי 
פעו־ על  תצהיר  שטהרן  רוצים 
הגרעין,  הסכם  את  שיפרו  לות 
מחויבים  נהיה  זה  במקרה  שכן 
הסנקציות  את  לחדש  באירופה 

כפי שנכתב בהסכם".
האיראנית  התקשורת 

האירא־ החוץ  שמשרד  דיווחה 
לנציגים  מחר  להודיע  צפוי  ני 
המדינות  חמש  של  הדיפלומטים 
ששותפות לסכם הגרעין (צרפת, 
גרמניה, בריטניה, סין ורוסיה) על 
להסכם.  במחויבותה"  "הפחתה 
במילים אחרות - פרישה חלקית. 
ההכרזה  מאיראן  דיווחים  פי  על 
תכלול אולטימטום איראני לשו־

את  למלא  הבינלאומיות  תפות 
התחייבויותיהן.

שמדינות  מעוניינת  טהרן 
דרך  ימצאו  האירופי  האיחוד 
האמריק־ הסנקציות  את  לעקוף 
ניות, על רקע הפגיעה המשמעו־
תית בכלכלה האיראנית. המטבע 
חדש  לשפל  היום  הגיע  האיראני 
של שבעה חודשים כש-153 אלף 

ריאל שווים דולר אחד בלבד.
המדינה  מזכיר  כך,  בתוך 
ביטל  פומפאו  מייק  האמריקני 
מתוכנן  ביקור  במפתיע  אתמול 
בברלין, ושינה את מסלול מטוסו 
לעיתו־ פורסם.  לא  שעוד  ליעד 
פומפאו  של  מטוסו  שעל  נאים 
נמסר רק שהמסלול שונה "לנוכח 
המדי־ מזכיר  דחופים".  עניינים 
להיפגש  השאר  בין  צפוי  היה  נה 
אנגלה  הקנצלרית  עם  בגרמניה 
למו־ תידחה  הפגישה  אך  מרקל, 
עד אחר. "לצערנו אנחנו נאלצים 
למצוא זמן אחר לפגישה בברלין, 
אמרה  דחופים",  עניינים  לנוכח 
מורגן אורטגוס, דוברת במחלקת 
העיתונאים  לקבוצת  המדינה, 

במטוס.

http://bit.ly/2C5MBB3
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מסלולים לגברים ולנשים, בירושלים ובבני ברק
 מלגות לזכאים - ההרשמה בעיצומה!

UX?UI
קורס

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית  עיצוב ובניית אתרים  פיתוח אתרים  עימוד מקצועי
עריכה והפקת וידאו  צילום מקצועי  עיצוב פנים  הדמיות אדריכליות  איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il • 072-3954526 בית פרוג

הקורס החדשני משלב באופן מושלם 
בין העולם הטכנולוגי לעולם היצירתי והעיצובי

|
N

G

רק בפרוג תלמד להכיר לעומק את המשתמש, לפצח אתגרים 
ולתכנן באופן מפורט אתרי אינטרנט ואפליקציות ברמה גבוהה

רק בפרוג תלמד מהמאסטרים האמיתיים - עם שילוב בין סדנאות 
מעשיות וסדנאות מומחים, וליווי צמוד לאורך כל הדרך ממרצי הקורס

רק בפרוג תשתלב במקצוע מתגמל במיוחד בשוק - בזכות הידע 
הטכנולוגי והעיצובי המעמיק, מעצבי UX-UI מבוקשים במיוחד בשוק 

ונהנים משכר גבוה!

הד' - לשארית נחלתו
ֶדֶרְך ֶזה לוַֹמר ַמה ֶאֱעֶשׂה ְלִיְשָׂרֵאל רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעם ִיְשָׂרֵאל בְּ דוֹׁש בָּ ה ַהקָּ  ִהנֵּ

רּוְך הּוא ְוקוֵֹרא ָלּה דוֹׁש בָּ ת זּוג ְלַהקָּ ֶהם שֵֶׁהם בַּ ָשׂר ֵיׁש ִלי ִעמָּ  ְוֵהם ְקרוָֹבי שְֵׁאר בָּ

ֶהם ׁש ֻקְרָבה ֵיׁש לוֹ ִעמָּ ְדֵפְרׁשּו ז"ל ּוְכִתיב ִיְשָׂרֵאל ַעם ְקרוֹבוֹ ַממָּ י. כְּ י, ֲאחוִֹתי, ִאמִּ תִּ  בִּ

ָשׂר ְוסוֹף סוֹף ֵהם ַנֲחָלתוֹ. ּוַמה אַֹמר, ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ ָלׁשוֹן שְֵׁאר בָּ  ּוָבָניו ֵהם. ְוַהְינּו ִלשְׁ

ִתיב כְּ ָצר.  לוֹ  ָצָרָתם  ָכל  בְּ ט)  סג,  ְעָיה  (ְישַׁ ִדְכִתיב  כְּ ָעַלי  ֵאב  ַהכְּ ֲהֵרי  ַאֲעִנישֵׁם   ִאם 

ִעיָקר ֶהן  בָּ שֶׁ ְרצּוִפין  פַּ ְלדּו  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  ָהֶעְליוֹן  ְלֶפֶלא  יַע  ַמגִּ ֲעָרם  צַּ שֶׁ לוַֹמר  'ַאֶלף'   בְּ

ֲעַמל ִיְשָׂרֵאל ְלִפי י בַּ ְקַצר ַנְפשִׁ 'ָואו' לוֹ ָצר. ּוְכִתיב (שְֹׁפִטים, ז) ַותִּ  ַהַהְנָהָגה ְוָקֵריַנן בְּ

ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ ֵני שֵֶׁהם שְׁ ֵאינוֹ סוֵֹבל ַצֲעָרם ּוְקלוָֹנם ִמפְּ .שֶׁ

שָׁמוֹת ַהנְּ ֵני שֶׁ ָשׂר ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ִמפְּ ל ִיְשָׂרֵאל ֵהם שְֵׁאר בָּ ְך ָהָאָדם ִעם ֲחֵברוֹ כָּ  כָּ

ים ָהעוִֹשׂים ֶאת ֶזה ֵחֶלק ֶזה ּוָבֶזה ֵחֶלק ֶזה, ּוְלָכְך ֵאינוֹ ּדוֶֹמה ְמֻרבִּ לּולוֹת ַיַחד ֵיׁש בָּ  כְּ

ְמֶנה ֵמֲעָשָׂרה ְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה ַעל ַהנִּ ָללּוָתם, ּוְלָכְך פֵּ ֵני כְּ ְצוֹת ְוכ"ז ִמפְּ  ַהמִּ

ׁש ם, ֵמָאה ַממָּ לָּ ֶנֶגד כֻּ ל ָשָׂכר כְּ ִאים ַאֲחָריו ְמַקבֵּ ֶנֶסת ֲאִפּלּו ֵמָאה בָּ ֵבית ַהכְּ  ִראׁשוִֹנים בְּ

ֲעָשָׂרה ָעִמים  פְּ ֲעָשָׂרה  ֵהם  ֲהֵרי  ֵאּלּו  בְּ ֵאּלּו  לּוִלים  כְּ ֵהם  ָהֲעָשָׂרה  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ָמעוֹ,  ַמשְׁ  כְּ

ן ֲאִפּלּו ָיבוֹאּו ֵמָאה הּוא ֵיׁש לוֹ ְשַׂכר ֵמָאה, ָאה ִאם כֵּ לּול ִממֵּ  ֵמָאה ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם כָּ

ָכל ֶאָחד ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֲחֵברוֹ ׁש ֵיׁש בְּ מָּ ֵני שֶׁמַּ ַעם ֶזה ִיְשָׂרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה ִמפְּ  ְוֵכן ִמטַּ

ד ַהֵחֶלק ּבוֹ, ִנְמָצא ִמצַּ ּופוֵֹגם ֵחֶלק ֲאשֶׁר ַלֲחֵברוֹ   ּוְכשֶׁחוֵֹטא ָהֶאָחד ּפוֵֹגם ֶאת ַעְצמוֹ 

ָחֵפץ ן ֵהם שְֵׁאר ֶזה ִעם ֶזה ּוְלָכְך ָראּוי ְלָאָדם ִלְהיוֹתוֹ  ָעֵרב ָעָליו. ִאם כֵּ  ַההּוא ֲחֵברוֹ 

ֲהֵרי ּלוֹ שֶׁ שֶׁ טוָֹבתוֹ שֶׁל ֲחֵברוֹ ְוֵעינוֹ טוָֹבה ַעל טוַֹבת ֲחֵברוֹ ּוְכבוֹדוֹ ִיְהֶיה ָחִביב ָעָליו כְּ  בְּ

ְרֶצה יִּ מוָֹך ְוָראּוי שֶׁ ְקָרא, יט) ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ ינּו (ַויִּ ַעם ֶזה ִנְצַטוִּ ׁש, ּוִמטַּ  הּוא הּוא ַממָּ

רּוְך הּוא דוֹׁש בָּ ֵאין ַהקָּ ֶדֶרְך שֶׁ ָלל ְולֹא ִיְרֶצה בוֹ כְּ ְגנּותוֹ כְּ ר בִּ ַכשְׁרּות ֲחֵברוֹ ְולֹא ְיַדבֵּ  בְּ

ְולֹא ֲחֵברוֹ  ְגנּות  בִּ ִיְרֶצה  לֹא  הּוא  ַאף  ְרָבה,  ַהקֻּ ַעם  ִמטַּ ַצַעֵרנּו  בְּ ְולֹא  ְגנּוֵתנּו  בִּ  רוֶֹצה 

אוֹ ַצַער  אוֹתוֹ  בְּ רּוי  שָׁ ָהָיה  ׁש  ַממָּ הּוא  ִאּלּו  כְּ ּנּו  ִממֶּ לוֹ  ְוֵיַרע  ִקְלקּולוֹ  בְּ ְולֹא  ַצֲערוֹ   בְּ

אוֹתוֹ טוָֹבה  :בְּ

ג' לחודש- יום רביעי

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבית

http://bit.ly/2C5MBB3
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ארה"ב: גזען אנטישמי 
נעצר לאחר שפרסם 
איומים כנגד יהודים 

המחזיקים בתפקידים 
בכירים בממשל

בין היתר, תקף האיש את חתנו היהודי של 
הנשיא טראמפ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אמריק־ בכירים  של  שורה 
בעת  קיבלו  ברובם,  יהודיים  נים, 
האחרונה איומים מצד גזען אנטי־
שמי בשם צ'ייס בליס קולאסורדו, 
למותם.  וקרא  אותם  תקף  אשר 
בנוסף, כינה קולאסורדו את מבצע 
בסן  הכנסת  בבית  הנורא  הטבח 

דייגו בשם "קדוש".
כוונו  האיש  של  האיומים 
יהודיים,  ממשל  לגורמי  בעיקר 
טראמפ,  של  היהודי  חתנו  בהם 
שהיה  נוסף  גורם  קושנר.  ג'רארד 
הנ־ של  בנו  הוא  להתקפותיו  יעד 
שיא טראמפ, אותו כינה קולאסו־

רדו בשם "עבד של היהודים".

מזכיר המדינה האמריקני לא 
יגיע לגרמניה: "עניינים דחופים"

לא פורסמה עילה לביטול הביקור

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הדעות  חילוקי  אלו  האם 
המדי־ מזכיר  המדינות?  שתי  בין 
נסיעתו  את  ביטל  האמריקני  נה 
לאחר  זאת  לגרמניה,  המתוכננת 
שתוכ־ לביקור  מועד  שנקבע 
לאחר  זאת  אתמול,  להתקיים  נן 
הצ־ בין  רב  זמן  שנמשכו  מגעים 
היה  צפוי  הביקור  במהלך  דדים. 

עם  להיפגש  האמריקני  החוץ  שר 
בהם  גרמניים,  בכירים  של  שורה 
הקנצלרית מרקל ושר החוץ הייקו 

מאס.
הודיעו  לא  האמריקנים 
אלא  הנסיעה,  התבטלה  מדוע 
נאמר  בה  קצרה  הודעה  פרסמו 
כי מזכיר המדינה לא יוכל להגיע 
לגרמניה בשל "עניינים דחופים".

לאחר שהתוצאות הקודמות העניקו את הניצחון לאופוזיציה

טורקיה: בחירות חדשות ייערכו באיסטנבול 
הבחירות ייערכו מחדש לבקשת מפלגת השלטון של ארדואן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארדואן  טאיפ  רג'יפ  טורקיה  נשיא 
באנקרה  הבחירות  תוצאות  את  לקבל  סירב 
המזוהים  עיר  ראשי  נבחרו  שם  ובאיסטנבול, 
עם האופוזיציה, והחליט להורות על בחירות 
מועצת  אתמול  שפרסמה  בהודעה  חדשות. 
הבחירות העליונה של טורקיה נאמר כי הע־
והפיתוח"  השלטון "הצדק  מפלגת  של  תירה 
התקיימו  לפיה  ארדואן,  הממשלה  ראש  של 
הינה  באיסטנבול  שנערכו  בבחירות  זיופים 
קובעת  הוועדה  ולכן  סבירים  יסודות  בעלת 
כי ייערכו בה בחירות חדשות שיקבעו סופית 

את זהותו של ראש העיר הבא.
המרכזית  האופוזיציה  מפלגת 
באיסטנבול הודיעה בתגובה כי ההחלטה הת־
קבלה על ידי שלטון דיקטטורי. "זה לא חוקי 
סגן  בתגובה  כתב   ,"AKP מפלגת נגד  לנצח 
אונורסאל   CHP האופוזיציה  מפלגת  ראש 

אדיגוזל. 

גורמים בקבינט נגד טענות צה"ל:

 "הרמטכ"ל וראש השב"כ המליצו לעצור 
את הלחימה"

זאת לאחר התדרוכים שיצאו מטעם הצבא, לפיהם הדרג המדיני הנחה שלא להגיב לירי הרקטות בצורה 
שתוביל למבצע ברצועה ◆ עוד טוענים השרים: "הדברים אינם תואמים למה שקרה"

מ‡: מ. יו„

צה"ל פרסם ביום שני, כי הדרג המדיני 
הרקטות  ירי  על  להגיב  שלא  הנחה  בקבינט 
את  שתדרדר  בצורה  לישראל  עזה  מרצועת 
האזור למלחמה כוללת, אלא בדרך שתרתיע 
שוב.  הרגיעה  את  מלהפר  הטרור  ארגוני  את 
לעומת זאת, הפרסומים של דברים אלו בכלי 
גו־ של  חמתם  את  עוררו  השונים  התקשורת 
כי  שטוענים  בקבינט,  וחברים  מדיניים  רמים 
מי שדרש להימנע מהסלמה כוללת הם דווקא 
הרמטכ"ל אביב כוכבי וראש השב"כ נדב אר־

גמן.
הקבינט  בישיבת  שהשתתפו  שרים 
וראש  הרמטכ"ל  כי   "13 ל"חדשות  אמרו 
ולא  הלחימה  את  לעצור  המליצו  השב"כ 

הנוכ־ בעיתוי  בעזה  רחב  למבצע  להיגרר 
תנאי  את  מכתיב  חמאס  שכיום  בטענה  חי, 
לצאת  המליצו  השניים  לטענתם,  העימות. 
ייקבעו  שבה  ישראלית,  ביוזמה  רק  למבצע 
העיתוי ותנאי הפתיחה של המערכה.  בדיווח 
של חדשות 12, אמר שר בקבינט כי "נדהמנו 

הצבא".  של  מהתדרוכים  שיצאו  מהדברים 
את  תואמים  "אינם  אלו  תדרוכים  לדבריו, 
פי  על  בקבינט".  הרמטכ"ל  שהציג  ההערכה 
הדיווח, גורמים בקבינט דיברו גם על נסיבות 
הל־ סבב  את  לסגור  הוחלט  לפיהן  חשאיות 

חימה בעת הזו.

שר האוצר האמריקני: החזרי 
המס של טראמפ לא יפורסמו

 הדמוקרטים מתכוונים להיאבק בהחלטה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הדמוק־ הדרישה  למרות 
של  המס  החזרי  דו"חות  רטית, 
כך  יפורסמו.  לא  טראמפ  הנשיא 
הודיע אתמול שר האוצר האמרי־
קני סטיב מנוצ'ין. במכתב ששיגר 

יו"ר  ניל,  לריצ'רד  מנוצ'ין 
בענייני  העוסקת  הוועדה 
כי  מנוצ'ין  כתב  מסים, 
תכלית  "חסרת  הבקשה 

לגיטימית". 
הדמו־ צפויים  כעת 
ולהיאבק  לנסות  קרטים 
של  הצפויה  בהחלטה 

טראמפ,  של  מקורבו  מנוצ'ין, 
ישירה  תביעה  הגשת  באמצעות 
הרמז  את  העליון.  המשפט  לבית 
הראשון למאבק הצפוי נתן הבכיר 
הדמוקרטי ריצ'רד ניל שקיבל את 
נאמר  שפרסם  בהודעה  המכתב. 
כי "נהיה מוכנים" לפעול בקרוב. 

יועצו של פוטין באמירה אנטישמית: 
"נשיא אוקראינה היהודי יישב בה יהודים 

כדי לנקותה מרוסים"
בזמן שהנשיא היהודי נפגש עם רבנים חרדיים: יועצו הכלכלי של נשיא רוסיה התבטא בצורה אנטישמית 

כשהתייחס להיבחרו של נשיא אוקראינה, שמוצאו יהודי ◆ דובר הנשיא פוטין: "לקרמלין אין שום קשר להצהרתו"

מ‡: יר‡ל לבי‡

יועצו הכלכלי של נשיא רוסיה ולדימיר 
כי  אישי  בבלוג  כתב  גלאזייב,  סרגיי  פוטין, 
נשיאה הנבחר של אוקראינה, היהודי וולודי־
מיר זלנסקי, מתכנן "לנקות" מחוזות במדינה 
וישראלים  יהודים  יישוב  באמצעות  מרוסים 

שהתעייפו מהסכסוך במזרח התיכון.
כי  שלו  האישי  בבלוג  העריך  היועץ 

הממשל החדש באוקראינה עשוי ליישב את 
במטרה  ביהודים  ולוגאנסק  דונייצק  אזור 
לדחוק משם את הציבור הרוסי האתני. על 
פי ההסבר האנטישמי של גלאזייב, יהודים 
"המלחמה  בשל  לאוקראינה  להגר  יסכימו 
הבלתי פוסקת" בישראל. גלאזייב אף אמר 
ארצות  נשיא  של  התמיכה  כי  זה  בהקשר 
הברית דונלד טראמפ במועמדותו של זלנ־
סקי נובעת מחיבתו של הממשל האמריקני 

הנוכחי לחוגי ימין בישראל.
ממשרד החוץ נמסר בתגובה: "מביעים 
הבכי־ מיועציו  אחד  של  דבריו  על  פליאה 
הקונספירטיבי  הסגנון  רוסיה.  נשיא  של  רים 
ואינו  ראוי  אינו  הדברים  של  והאנטישמי 
משקף כלל את טיבם החיובי של יחסי רוסיה 

עם ישראל".
כי  להבהיר  מיהר  פוטין  הנשיא  דובר 

לקרמלין אין שום קשר להצהרה
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סמנכ"ל רפאל: "אנחנו שומרים את 
עצמנו צעד אחד לפני הצד השני"

ארגוני הטרור בעזה ניסו בסבב הלחימה האחרון לאתגר את מערכת כיפת ברזל באמצעות ירי מסיבי 
של רקטות בתוך זמן קצר ◆ בחסדי שמיים המערכת ידעה להתמודד עם המצב

מ‡: מ. יו„
עסקי  ופיתוח  אסטרטגיה  סמנכ״ל 
שחר  רפאל,  של  האווירית  ההגנה  בחטיבת 
את  שומרת  ישראל  כי  אתמול  אמר  שוחט, 
עצמה כבר הרבה מאוד זמן צעד אחד קדי־
לאיומים  הקשור  בכל  השני,  הצד  לפני  מה 

ולמערכת כיפת ברזל.
בראיון לכלי התקשורת אמר שוחט כי 
שהפגינה  מהיכולות  מאוד  מרוצים  ברפאל 
כיפת ברזל לנוכח העבודה שהמערכה האח־
"היא  מקודמותיה.  מעט  שונה  הייתה  רונה 
ביותר  שלה  המבחנים  בכל  בהצלחה  עמדה 
היכולות  את  מכירים  אנחנו  אחוז.  מ-85 
הזו  המערכה  אבל  עבר  מהיערכויות  האלה 
הייתה קצת שונה מהקודמות באינטנסיביות 
ובתחכום שלה. היא עמדה בהצלחה ביירוט 
לאזורים  שנורו  רקטות  מ-200  יותר  של 
היירוטים   2000 סף  את  וחצתה  מיושבים 
שלה במערכות הכוללות מאז כניסתה בשנת 

2011 למבצעיות".
שוחט אישר את מה שנאמר גם על ידי 
חמאס בכל  הקשור לניסיון לפרוץ את כיפת 
ברזל: "הצד השני לא שוקט על השמרים וגם 

הוא משפר את יכולותיו וראינו את זה במע־
רכה הזו, אבל הכנו את המערכת לתסריטים 
בעבר  שהייתה  ממה  אותה  ושיפרנו  האלה 
מרוכזים.  מאוד  מטחים  של  תסריטים  למול 
המערכת  של  מוצלחת  מאוד  עמידה  הייתה 
ביכולותיה  כשלה  לא  היא  האלה.  באתגרים 

להתמודד מול המטחים המורכבים שנורו".
ולשיקולים  המערכת  לעלות  באשר 
כסף  כי  שוחט  אמר  שבהפעלתה  הכלכליים 
אדם.  חיי  של  בהקשר  לשיקולים  נכנס  לא 
כדי  אחד  שקל  ולו  יחסוך  לא  אחד  "אף 
היכן  יודעים  אנחנו  בישראל.  אזרח  להציל 
שהמע־ משהו  זה  רקטה.  כל  ליפול  הולכת 
ובמידה  ראשוני  כתהליך  אותו  בודקת  רכת 
והשטח שעליו הוא ייפול מוגדר להגנה, רק 
אז היא מתחילה לפעול. אם השטח הוא לא 
הקרב  כלכלת  נכנסת  להגנה  שיועד  שטח 
למערכת ופה אנחנו לא נפעל ונבזבז מיירט 

תמיר". 

מסתמן:

 הנאשם בהריגת ערבייה ישוחרר למעצר בית
היהודי שנאשם בהריגת עאישה א ראבי סמוך לרחלים צפוי להקלה במצבו ◆ הוא ישתחרר למעצר בית 

באיזוק אלקטרוני, עד תום המשפט

מ‡: מ. יו„
הנער היהודי בן ה-16 שנאשם בהריגת 
האשה הערבייה עאישה א ראבי סמוך לרח־
בית  למעצר  להשתחרר  צפוי  בשומרון,  לים 

באיזוק אלקטרוני.
של  בעבירות  מואשם  הנער  כזכור, 
הריגה בנסיבות מעשה טרור, יידוי של אבן 
בנ־ מחמירות  בנסיבות  תחבורה  כלי  לעבר 
סיבות מעשה טרור, חבלה במזיד ברכב בנ־

סיבות מעשה טרור.
לפי כתב האישום, במהלך חודש אוק־
טובר האחרון נותרו הנער ותלמידים נוספים 
ללון בישיבה בה למדו אותה עת בסוף הש־
בוע. ביום שישי בערב התמקם הנער, בליווי 
אחרים, על גבעה הצמודה לשולי כביש 60, 
הממוקמת  מהיר,  בינעירוני  כביש  שהינו 
מטרים ספורים מהכביש, בחלקו שבין צומת 

רחלים לצומת תפוח.

משקלו  אשר  סלע  בידו  אחז  הנער 
קרוב לשני קילוגרם, במטרה לפגוע באמצ־

עותו בנוסעי רכב ממוצא ערבי.
עם  ראבי  עאישה  נסעו  עת  באותה 
משפחתה בחלק זה של הכביש, מצומת רח־
בבידיא,  לביתם  בדרכם  תפוח,  לצומת  לים 
ברכב המשפחה, במהירות גבוהה של כ-100 
קמ"ש. עם התקרבות הרכב זיהה הנער שמ־
לבנה  זיהוי  לוחית  עם  פלסטיני  ברכב  דובר 

פלסטינית.
גבוהה  במהירות  הרכב  הגעת  לקראת 
יידה הנער את הסלע בעוצמה ובאופן חזיתי 
לעבר שמשת הרכב הקדמית, במטרה לפגוע 
לאפשרות  אדישות  ומתוך  הרכב,  ביושבי 
שהם ימותו. הסלע פגע בחלקה העליון הימני 
של שמשת הרכב הקדמית, ניפץ אותה, חדר 
אותה, ופגע בעוצמה אדירה ישירות בראשה 

של עאישה, הכל לעיני בני משפחתה.

פגיעת  לעאישה  נגרמה  מכך  כתוצאה 
הצליח  אשר  הזוג,  בן  וקטלנית.  קשה  ראש 
בכך  ולהימנע  ברכב  שליטה  לאבד  שלא 
הקטנה  הילדה  של  שלו,  בטיחותם  מסיכון 
ושל יתר משתמשי הכביש, המשיך בנסיעתו 
לכיוון צומת תפוח, תוך שהוא מפעיל אורות 
חירום מהבהבים, קורא לעבר בתו בצעקות 
ונוסע במהירות למרפאה הפלסטינית הקרו־

בה ביותר למקום, שם נקבע מותה.
אביו של הנער תקף לאחר הדיון בבית 
להגיש  הפרקליטות  החלטת  את  המשפט 
שהבן  יודעים  "אנו  בנו.  נגד  האישום  כתב 
מו־ ''לצערנו,  האב.  אמר  מפשע",  חף  שלנו 
מחיר  בכל  אשמים  למצוא  יתר  טיבציית 
הפכה אותנו לקורבן. יום אחד, וזה ייקח זמן 
לצערנו, הבן שלנו יזוכה. אך מי ישיב לו את 
זועק  העוול  ממנו?  שיגזלו  הנעורים  שנות 

לשמיים".

הסכם קיבוצי חדש בחברת אייר פראנס-
KLM

עשרות עובדי שלוחת חברת התעופה הצרפתית-הולנדית בישראל ייהנו בין היתר מהסדרת תנאי 
העסקתם שיכללו תוספות שכר על סוגים שונים של משמרות, משכורת 13, הגדלת דמי האש"ל ותעריף 

ימי ההבראה

מ‡: יוני טיין
הת־ חברת  עובדי  ועד  ההסתדרות, 
החברה  והנהלת   KLM-פראנס אייר  עופה 
על  חתמו  הצרפתית-הולנדית  המשותפת 
עובדיה  כל  על  שיחול  חדש  קיבוצי  הסכם 

בישראל.
העוב־ נוכח  היסטורי,  בהסכם  מדובר 
דה שלפני כשש וחצי שנים ביטלה ההנהלה 

את  החברות  שתי  של  הקודמת  המשותפת 
מאז,  חד-צדדי.  באופן  הקיבוצי  ההסכם 
משא  התנהל  שנים,  משש  למעלה  במשך 
ומתן להסדרת תנאי העסקתם של העובדים 

בהסכם קיבוצי חדש.
הסכ־ לכדי  הצדדים  משהגיעו  כעת, 
מות, בהסכם החדש נקבעה בין היתר תקופת 
קביעות  העובדים  יקבלו  שלאחריה  ניסיון 

בגין  שכר  תוספות  הוסדרו  בנוסף  בחברה. 
עבודה בשבתות, עבודה בלילות, במשמרות 
מיוחדות ובגין שעות נוספות. כמו כן הוגד־
רו דרגות השכר של העובדים, נקבע כי הם 
דמי  יוגדלו  משכורת 13,  לשנה  אחת  יקבלו 
הוסדרו  עוד  ההבראה.  ימי  ותעריף  האש"ל 
לכלל  השתלמות  וקרן  לפנסיה  ההפרשות 

עובדי החברה.

המשטרה חשפה 
חלקי נשק ותחמושת 

רבה בכפר סאלם
חלקי הנשק הועברו לבחינת מז"פ לשם בדיקה ומיצוי ראיות

מ‡: יר‡ל לבי‡
משט־ של  ממוקדת  בפעילות 
רת ישראל לתפיסת אמצעי לחימה 
ותחמושת על מנת לצמצם את נגי־
ואח־ פלילים  גורמים  בידי  שותם 
ובטחונו,  הציבור  שלום  למען  רים, 
ערכו הבוקר כוחות משטרה ולוחמי 
ממוקדים  חיפושים  מספר  מג"ב 
בכפר סאלם אחר כלי נשק ותחמו־

שת לא חוקיים.
החי־ בתום  אותרו  כך,  בתוך 
ומאות  רבים  נשק  חלקי  פושים 
שונים.  מסוגים  תחמושת  כדורי 
מז"פ  לבחינת  הועברו  הנשק  חלקי 

לשם בדיקה ומיצוי ראיות.

ו 27  בני 19  המקום  תושבי   2
אל  באום  המשטרה  לתחנת  עוכבו 
שוחררו  חקירתם  ובתום  פאחם 

בתנאים מגבילים.
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480 מיליון דולר יועברו לפלשתינים מקטאר
על רקע ההסלמה והחשש מקריסת הרשות הפלשתינית, משרד החוץ הקטארי הודיע כי יעניק סיוע 

לתושבים בעזה וביו"ש ◆ חלק מהסכום יוקצה לאספקת חשמל

מ‡: מ. יו„
בלילה  הודיע  הקטארי  החוץ  משרד 
שבים שלישי לרביעי כי המדינה תעביר 480 
מיליון דולרים לפלשתינים בעזה וביהודה וב־
שומרון. ההודעה נמסרה ברקע לסבב האחרון 
בין ישראל לחמאס, שדורש בין היתר שיפור 
של התנאים לתושבי הרצועה, ולחשש מקרי־

סת הרשות הפלשתינית.
באמצעות  יסופקו  דולרים  מיליון   300
הלוואות ומענקים לרשות הפלשתינית, שיש־
משו אותה לצורכי בריאות וחינוך. 180 מיליון 
הדולרים הנוספים יועברו כסיוע חירום הומי־
לסיוע  האו"ם  בתוכנית  תמכה  גם  כמו  נטרי, 

לפלשתינים, בין היתר באספקת החשמל.
המצב המדרדר בעזה מדאיג לא רק את 
כעס  כשהרבה  העולם,  את  גם  אלא  ישראל, 
מופנה אל עבר חמאס, השולט ברצועה. שרת 
החוץ של האיחוד האירופי, פדריקה מוגריני, 
ברצו־ השולט  הארגון  את  שלשום  תקפה 
של  ההבחנה  חסרות  הטילים  "התקפות  עה: 

להיפסק  צריכות  בעזה  פלשתינים  חמושים 
מיידית. האיחוד האירופי חוזר על מחויבותו 

הבסיסית לביטחון ישראל".
כמו כן, קראה מוגריני להחזיר את הר־

באשר  ברצועה.  לשלוט  הפלשתינית  שות 
לרשות הפלשתינית, בשבוע שעבר התריעה 
להיות  עלולות  הרשות  לקריסת  כי  מוגריני 

"השלכות ביטחוניות נוראיות".

אימאם מנצרת הורשע בהסתה לטרור 
לאחר הליכים שנמשכו כתשע שנים, בית המשפט קבע כי נאזם אבו סלים הסית למען האידיאולוגיה של 

אל קעידה ◆ "קרא לאלימות ולהריגה"

מ‡: מ. יו„
בראשות  בנצרת,  השלום  משפט  בית 
הרשיע  יונג-גפר,  הבכירה-לילי  השופטת 
נאזם  את  השנייה  בפעם  האחרון  שני  ביום 
אבו סלים, אשר כיהן כאימאם במסגד שיהאב 
לאלי־ הסתה  של  בעבירות  בנצרת,  א-דין 
בית  טרוריסטי.  בארגון  ותמיכה  וטרור  מות 
תפקידו  את  ניצל  הנאשם  כי  קבע  המשפט 
בדרשותיו  להפיץ  מנת  על  במסגד  ומעמדו 
"אל- הטרור  ארגון  של  האידיאולוגיה  את 
קאעידה", ולהסית את קהל המתפללים הרב 

המקשיב לו לדרך האלימות.
בשנת  נגדו  שהוגש  אישום  בכתב 
של  דומות  בעבירות  האימאם  הואשם   ,2010

הסתה לאלימות וטרור ותמיכה בארגון טרור 
ב-2012 ניתנה הכרעת הדין ובה הורשע בע־
שלוש  עליו  גזר  המשפט  ובית  אלו,  בירות 
של 18  תנאי  על  ומאסר  בפועל  מאסר  שנות 
המשפט  בית  קיבל   ,2013 בשנת  חודשים. 
בייצוג,  לכשל  טען  בו  ערעורו,  את  המחוזי 
לבית  אותו  והחזיר  הדין  הכרעת  את  ביטל 

המשפט השלום לצורך השלמות.
כעת, נתן בית המשפט הכרעת דין מר־
שיעה בשנית, במסגרתה סקר את התמשכות 
ההליכים בתיק והדגיש כי הסיבה לכך נועדה 
להמחיש את המאמץ המתמשך שעשה במה־
לך השנים, על מנת לגרום להתקדמות ההלי־
ההגנה  של  פוסקים  בלתי  חרף ניסיונות  כים, 

לגרום להימשכותם מכל טעם אפשרי, בין אם 
מוצדק ובין אם לא.

בין  המשפט  בית  קבע  הדין  בהכרעת 
בכתב  לנאשם  שיוחסו  "הדרשות  כי  היתר 
אק־ אירועים  רקע  על  נישאו  האישום, 
מבצע  אל-קאעידה,  פעילי  הרג  טואליים: 
מוח־ הנביא  קריקטורות  פרסום  בעזה,  צבאי 
מד בדנמרק וביקור האפיפיור בישראל. הנא־
שם עשה הנאשם שימוש נרחב ויעיל באותם 
אירועים על מנת לשלהב את קהל השומעים 
זו,  מניפולציה  באמצעות  וליצור  והקוראים, 
ביקש  שאותם  התכנים  לקליטת  פורה  כר 
להרג  לנקמה,  קריאות  כללו  ואשר  להעביר, 

ולאלימות".

בשל נסיבות מיוחדות וחשאיות:

ישראל סיכמה על הפסקת אש מול חמאס
הרמטכ"ל והשב"כ המליצו לפתוח בהמשך מבצע ביוזמה ישראלית

מ‡: יר‡ל לבי‡

ישראל  הסלמה  של  שעות   36 לאחר 
שנכנס  חמאס.  מול  אש  הפסקת  על  הסכימה 
בוקר.  לפנות  בשעה 4:30  משני  החל  לתוקף 
אך   - לרגיעה  התנגד  האיסלאמי  הג'יהאד 

חמאס לחץ לקבלה.
במהלך ישיבת הקבינט שהתקיים בליל 
אתמול ונמשכה כחמש שעות דווחו החברים 
המ־ באמצעות  אש  הפסקת  הציע  חמאס  כי 
לאחר  אחת  פעם  פעמיים:  המצרים  תווכים 
שנייה  ופעם  שלשום,  בעזה  הבניין  הפלת 
לפ־ שאותת  הראשון  הממוקד  הסיכול  אחרי 
הכפפות  את  מסירים  שהישראלים  לסטינים 

וחוזרים למדיניות הסיכולים הישנה.

"נסיבות  על  סיפרו  בקבינט  גורמים 
אותן,  לפרט  ניתן  שלא  וחשאיות"  מיוחדות 
בעת  דווקא  אש  להפסקת  להביא  כהצדקה 
הסבב  לאחר  גם  נשמעו  דומות  אמירות  הזו. 
הקודם, אז התברר מאוחר יותר שישנה חזית 
נוספת בצפון עם גילוי המנהרות של החיזבא־

ללה, כך דווח בחדשות12.
הקבינט  בישיבת  שהשתתפו  גורמים 
המלי־ השב"כ  וראש  הרמטכ"ל  כי  סיפרו 
להיגרר  ולא  הלחימה  את  לעצור  לקבינט  צו 
בטענה  הנוכחי,  בעיתוי  בעזה  רחב  למבצע 
שכיום חמאס מכתיב את תנאי העימות הש־
יש־ ביוזמה  רק  למבצע  לצאת  המליצו  ניים 
הפתיחה  ותנאי  העיתוי  ייקבעו  שבה  ראלית, 
של המערכה. ההערכה שהוצגה לקבינט אמש 

ולחץ  מצרי  לחץ  כי  הייתה  ישיבה  במהלך 
מצד חמאס, לצד פגיעה בג‘יהאד האסלאמי, 
יגרום לארגון לעצור את הירי ולבלום, זמנית 
לפחות, את כוונותיו להוציא פיגוע גבול נגד 
ישראל. עוד דווח כי בכירים במערכת הביט־

חון הסתייגו מחיסול חלפן הכספים בעיר עזה 
מחשש שיוביל לעימות רחב.

שהו  בעזה  הלחימה  סבב  אורך  לכל 
מנהיג חמאס בעזה, יחיא א-סינוואר, ומנהיג 
 . בקהיר  נח'אלה,  זיאד  האסלאמי,  הג'יהאד 
לה־ דאגו  המצרים  פלסטיניים,  מקורות  לפי 
שאיר את מנהיגי חמאס והג'יהאד בקהיר עד 
שיסתיים הסבב, כך שתהיה להם יכולת הש־
פעה גבוהה יותר עליהם וכדי להעביר מסרים 

מישראל בצורה מהירה יותר.

המשטרה פשטה על 
מטמנה לא חוקית 

להשלכת פסולת ביתית
המטמנה פעלה באופן שמשאיות אשפה היו מובילות 

באופן שיטתי, על בסיס יומיומי ולאור יום

מ‡: יר‡ל לבי‡

שבוצעה  יזומה  בפעילות 
בהובלת משטרת ישראל ובשילוב 
הסביבה,  לאיכות  המשרד  נציגי 
לאכי־ והרשות  ירוקה  משטרה 
בעיר  הכוחות  פשטו  ולגבייה  פה 
טמרה על מטמנה אשר פעלה ללא 

היתר וללא רשיון עסק.
שמ־ באופן  פעלה  המטמנה 
שאיות אשפה היו מובילות באופן 
ולאור  יומיומי  בסיס  על  שיטתי, 

יום, פסולת ביתית למטמנה.
עם הינתן האות, פעלו שוט־

רי משטרת ישראל במקום ועיכבו 
והוטלו  לחקירה  חשודים  ארבעה 
אלפי  מאות  בסך  קנסות  עליהם 
משאיות  נתפסו 3  בנוסף  שקלים. 
זבל אשר על פי החשד שינעו את 

האשפה למטמנה.
מטרד  היוותה  המטמנה 
חמור. סביבתי  ומפגע  לתושבים 
זיהום  נתגלה  שבוצעה  בבדיקה 

קרקע חמור.

גרינבלט: "ראש הממשלה 
הפלסטיני מתעלם מ-700 
טילים שנורו על ישראל"

גרינבלאט ציין כי "זו תזכורת נוספת לכך שבטחונה של 
ישראל אינו נתון לוויכוח, ועומד במרכז תשומת ליבנו"

מ‡: יר‡ל לבי‡

הנשיא  של  המיוחד  השליח 
טראמפ למזרח התיכון, ג'ייסון דב 
גרינבלט, כתב בחשבון שלו ותקף 
הפלסטיני  הממשלה  ראש  את 
התקי־ את  שתגנה  לאו"ם  שפנה 
פות האחרונות בעזה של ישראל.

הוא אמר בציניות כי "באופן 
הפלסטי־ הממשלה  ראש  מדהים, 
בפעולה  לנקוט  באו"ם  מפציר  ני 
אך  הישראלית',  'התוקפנות  נגד 
מתעלם מ-700 הטילים שנורו על 

ישראל.
תז־ "זו  כי  ציין  גרינבלאט 

של  שבטחונה  לכך  נוספת  כורת 
ועומד  לוויכוח,  נתון  אינו  ישראל 

במרכז תשומת ליבנו".
הממשל  שליח  כך,  בתוך 
ג'ייסון  התיכון,  למזרח  האמריקני 
גרינבלט, תקף גם את החמאס על 
"חמאס  האחרונה:  ההסלמה  רקע 
לי־ נוספים  טילים  לשגר  מאיים 
שראל במהלך תחרות בינלאומית 
חושבים  בחמאס  האם  בישראל. 
שבכך הם יזכו לאהדה? תתעורר, 
הטרוריסטית  ההתנהגות  חמאס, 
ותמשיך  תצליח  לא  לעולם  שלך 
ולהזיק  וסבל,  אומללות  להביא 

לחיי הפלסטינים".

פלורידה: שלפה תנין 
מהכיס ו-41 צבים מהתיק
שוטרים עצרו רכב שלא עצר בתמרור עצור ◆ הם 

נדהמו ממה שגילו בתיקם של הנוסעים

מ‡ פ. יוחנן
שו־ בפלורידה,  דיווח  לפי 
בצד  לעצור  מרכב  שביקשו  טרים 
עצור,  בתמרור  עצר  שלא  לאחר 
להם  שחיכה  ממה  לגמרי  הופתעו 
חריג  היה  שזה  מסתבר  בפנים. 
שב־ עניין  זה  בה  במדינה  אפילו 
מצלצלים  תנינים  לראות  שגרה 

בפעמון הדלת. 
של  השריף  משרד  פי  על 
והגבר  הנהגת  שארלוט,  מחוז 
לשוטרים  הסבירו  לידה  שישב 
שהם היו בעיצומו של מסע איסוף 
ממעבר  ונחשים  צפרדעים  של 
תחתי בקרבת מקום. כשהשוטרים 

כה,  עד  אספו  מה  לראות  ביקשו 
כדי לוודא שאין להם זנים מוגנים, 
האישה בת ה-25 פתחה את התיק 
צבים   41 בפניהם  וחשפה  שלה 

קטנטנים.
 כשהם שאלו אותה אם "יש 
עליו?",  להצהיר  משהו  עוד  לך 
לצ־ מכיסה.  קטן  תנין  שלפה  היא 
ערם של השניים, הם נאלצו לשלם 
ותנין  צבים  זני  שאספו  כיון  קנס 
באשר  חוק.  פי  על  מוגנים  אשר 
נלקחו  אלו  החביבים,  לזוחלים 
הבר  וחיות  הדגה  "שירות  בידי 
של פלורידה" ולאחר מכן שוחררו 

חזרה לחיק הטבע.
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תאונות קשות בבני ברק:

בן 8 נפגע מאוטובוס באורח בינוני, כף יד 
עובדת נקטעה במכונת חיתוך

בתאונת דרכים בבני ברק נפצע ילד כבן שמונה באורח בינוני כתוצאה מפגיעת אוטובוס. לאחר קבלת 
טיפול ראשוני בזירה, פונה בניידת טיפול נמרץ להמשך טיפול בבית החולים

מ‡: יר‡ל לבי‡  
חרדי  ילד  ברק:  בני  בעיר  תאונות  שוב 
פינת  איש  חזון  ברחוב  שצעד  שמונה  כבן 

עזרא, נפגע מאוטובוס חולף.
כוננים ופראמדיקים של ארגוני ההצלה 
טיפול  לו  העניקו  התאונה,  לזירת  שהוזעקו 

רפואי ראשוני במיקום התאונה.
בהמשך פונה לבית החולים בניידת טי־
כא־ כאשר  רפואי,  טיפול  להמשך  נמרץ  פול 

מור, מצבו מוגדר בינוני.
סיפר:  הצלה  באיחוד  חובש  צדוק  יוני 
מאוטובוס.  שנפגע  רגל  הולך  בילד  "מדובר 
בזירת  ראשוני  רפואי  טיפול  לו  הענקנו 
התאונה ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול 
נמרץ להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החו־

לים".
מתנדבי  נוסף,  עבודה  תאונת  מקרה 
הקישון  לרחוב  הוזעקו  דן  גוש  סניף  מד"א 

בבני ברק בעקבות דיווח על פועלת שכף ידה 
נלכדה במכונת חיתוך במהלך עבודתה.

העניקו  מד"א  צוותי  בסיוע  הכוננים 
במצב  כבת 25  לאישה  ראשוני  רפואי  טיפול 

מספר  של  חלקית  קטיעה  עם  בינוני  עד  קל 
טיפול  ניידת  ידי  על  פונתה  והיא  אצבעות 
שיבא  החולים  בבית  טיפול  להמשך  נמרץ 

בתל השומר.

60% מהמבוטחים סבורים כי טיפול רפואי 
טוב תלוי בקשרים

10% ויתרו על טיפול בגלל תשלום ◆ הרוב שבעי רצון מקופ"ח

מ‡ פ. יוחנן
בקופות  המבוטחים  של  הכולל  רובם 
החולים מאמינים שקבלת שירות טוב ומהיר 
כך  בקשרים.  תלויה  תהיה  קשה  מחלה  בעת 
קובע דוח ביטוח הבריאות הממלכתי של מכון 
מאיירס־ג'וינט־ברוקדייל. 60% ענו "כן בהח־
מה־  92% מסוימת".  במידה  "כן  ו־24%  לט" 
משיבים משלמים על ביטוח רפואי וולונטרי. 
עוד עולה ש־10% ויתרו בשנה האחרו־
נה על טיפול רפואי או תרופה בגלל תשלום, 
ו־29%  המרחק  בגלל  רפואי  שירות  על   11%
המת־ זמני  בשל  כלשהו  רפואי  טיפול  על 
התחתון  מהחמישון  הכנסות  בעלי  אולם  נה. 
דיווחו בשיעורים גבוהים מהממוצע על ויתו־

וזמני  מרחק (18%)  תשלום (20%),  בשל  רים 
המתנה (32%).

סו־ שהם  מציינים  מהמבוטחים   72%  
 75%) "בהחלט"  המשפחה  רופא  על  מכים 
ו־66%  בכללית   71% במכבי,   76% בלאומית, 
בשנה  משפחה  לרופא  פנו   85% במאוחדת). 
האחרונה (לעומת 89% ב־2016), יותר בלאומית 
(92%) ופחות במכבי (82%); 45% מהמבוטחים 
דיווחו שהביקור האחרון היה רק לצורך קבלת 
אישורים ומילוי טפסים (לעומת 35% ב־2016). 
שיעור הממתינים יותר מחודש לרפואה יועצת 
בקהילה, עלה מ־25% ל־33% בשנתיים האחרו־
נות. השיעור הגבוה ביותר נמצא בקרב מבוטחי 
הכללית (36%), אחריה בלאומית (35%), במכבי 

(31%) ומאוחדת (24%). 
לצד תחושת הביטחון המועטה הנוגעת 
גם  נרשמה  קשה,  מחלה  בעת  סיוע  לקבלת 
החולים.  לקופות  ביחס  גבוהה  רצון  שביעות 
יעידו על כך הממצאים החיוביים: מתוך 45% 
דחוף  רפואי  לטיפול  שנזקקו  המרואיינים 
בשנה האחרונה,  בן משפחה  או עבור  עבורם 
הקופה  של  טלפוני  למוקד  פנו   (66%) הרוב 
לעומת  בקהילה,  דחופה  רפואה  למוקד  או 
42% שפנו לחדר מיון. כמו כן, כמחצית מה־

בשנה  מהקופה  התחייבות  ביקשו  מרואיינים 
האחרונה. מרבית המבוטחים (82%) שביקשו 
התחייבות בשנה האחרונה (כמחצית המבוט־

חים ביקשו) דיווח על הליך קל.

דו"ח האו"ם מזהיר: 

מיליון זנים של בעלי חיים בסכנת הכחדה
בשל הפעילות האנושית סכנת ההכחדה צפויה בתוך עשורים ספורים ◆ על כל תושבי כדור הארץ לשתף 

פעולה ל"שינוי מהפכני"

מ‡ פ. יוחנן
דו"ח שמפרסם האו"ם מזהיר, כי מיליון 
חיים  בעלי  של  הזנים  מיליון  שמונת  מכלל 
וצמחים בטבע נתונים בסכנת הכחדה כוללת 
האנו־ הפעילות  בשל  ספורים  עשורים  בתוך 
שית. מחבריו קוראים לכל תושבי כדור הארץ 
לשתף פעולה כדי לבצע "שינוי מהפכני" שי־

עצור את הסכנה.
ולמדיניות  למדע  הבין־ממשלתי  המצע 
אקו־ למערכות  ושירותים  ביולוגי  גיוון  על 
של  הסביבה  לתוכנית  שמשתייך  גוף  לוגיות, 
האו"ם, פרסם את הדו"ח, ובו 1,800 עמודים 
מומחים  כ־500  מאז 2005.  מסוגו  הראשון   -

לבחון  כדי  חומרים  אלפי  בחנו  מדינות  מ־50 
באופן חסר תקדים את ההשפעה של בני אדם 
על מערכות הטבע - והתוצאה חמורה ביותר.
 לפי החוקרים, אוכלוסיית העולם הוכ־
פי  צמחה  העולמית  הכלכלה  מאז 1970,  פלה 

עשרה.  פי  התרחב  הבינלאומי  והסחר  ארבעה 
הדבר הוביל לפגיעה חמורה בטבע בשל הצורך 

לספק מזון ובגדים  וליצור מקורות אנרגיה.
בחמשת  כי  ואמרו  הזהירו  החוקרים 
אוכלוסיית  הצטמצמה  האחרונים  העשורים 
יונקי הבר ב־82%, המערכות האקולוגיות הט־
בעיות איבדו כ־47% משטחן בממוצע ומיליון 
של הכחדה כוללת, בהם  זנים נמצאים בסכנה 
שניים מכל חמישה זנים של יצורים אמפיביים. 
העי־ המניע  הוא  בקרקעות  שהשימוש  "נראה 
קרי לקריסת הגיוון הטבעי, כש־70%  מהחק־
לאורן  יאן  אמר  בשר",  לייצור  קשורים  לאות 

מהמכון למחקר מדיניות בצרפת. 

ראש ממשלת 
פולין: לא נשלם 
פיצוי על רכוש

מתאוש מורבייצקי הצהיר כי ממשלתו לא תשלם 
פיצוי על רכוש שנגזל בשואה ◆ "פולין היתה הקורבן 

העיקרי של המלחמה"

מ‡ פ. יוחנן

הודיע  פולין  ממשלת  ראש 
מתכוונת  אינה  ממשלתו  כי 
שאבד  רכוש  על  פיצויים  לשלם 
העולם  מלחמת  במהלך  נגזל  או 

השנייה.
אמר  מורבייצקי  מתאוש 
להשבת  לקמפיין  בהתייחס 
שאבד  רכוש  על  פיצוי  או  רכוש 
פולין  כי  ואמר  בשואה,  נגזל  או 
היתה הקורבן העיקרי של המל־
לשלם  מתכוונת  אינה  ולכן  חמה 
הקו־ "היינו  הרכוש.  על  פיצוי 
במהלך  ביותר  הנרצחים  רבנות 
ולעו־ השנייה,  העולם  מלחמת 
תשלומים  לשום  נסכים  לא  לם 
שום  הזו,  הסיבה  בגלל  למישהו 

פיצויים".
מורבייצקי  של  ההצהרה 
קמפיין  שמתנהל  בזמן  מגיעה 

יהודי  רכוש  להשבת  הקורא 
שגרר  קמפיין  החוקיים,  לבעליו 
מצד  אנטישמיות  נאצה  תגובות 
החבר־ ברשתות  רבים  פולנים 

תיות.
העבירה   1997 בשנת 
שק־ חוק  הצעת  פולין  ממשלת 
ציבורי  יהודי  רכוש  כי  בעה 
העו־ ממלחמת  בפולין  שנותר 
לקהילות  יוחזר  השנייה,  לם 

היהודיות במדינה.
בי־ שצויין  השואה  ביום 
החליטה  שעבר,  בשבוע  שראל 
הלאומנית   Kukiz 15 מפלגת 
שיבלום  חוק  הצעת  להגיש 
חזרה  לדרוש  שיבקשו  יהודים 
את רכושם שנותר בפולין לאחר 
עיתוי  השנייה.  העולם  מלחמת 
זעם  עורר  החוק  הצעת  הגשת 
רבים  יהודים  ארגונים  בקרב 

בעולם.

צילומי לוויין חושפים: 

סין הורסת מסגדים 
בחבל המוסלמי

תחקיר בריטי חושף הרס נרחב של אתרים איסלמיים 
בחבל שינג'יאנג בסין ◆ מדובר בצעד נוסף נגד בני 

המיעוט האויגורי במדינה

מ‡ פ. יוחנן 
שערך  מקיף  תחקיר  פי  על 
אתר המודיעין הבריטי "בלינגקט", 
מתוכ־ הריסה  ביצעה  סין  כי  עולה 
לא־ הקדושים  אתרים  במספר  ננת 

סלאם במחוז שינג'אנג.
הע־ המסגד  התחקיר,  פי  על 
תיק בעיר הגדולה קרגיליק, נהרס 
התחקיר  החולפת.  השנה  במהלך 
עשה שימוש במספר צילומי לוויין 

שמספקות חברות שונות.
גם באתר החדשות של עיתון 
סיפור  פורסם  הבריטי  ה"גרדיאן" 
במס־ נרחב  הרס  המראה  דומה 
אתרי  בעיקר  נוספים,  אתרים  פר 
של  המדברי  באזור  לרגל  עלייה 

חבל שינג'יאנג.
סרטון  הופץ  שעבר  בחודש 
הורסים  בסין  דחפורים  נראים  בו 
בחבל  הנראה  ככל  גדול,  מסגד 
החשד  לעלות  החל  אז  שינג'יאנג. 
היקף  רחב  להרס  נערכת  סין  כי 
של של אתרים מקודשים לאסלאם 

בחבל. 
נרחבת  מערכה  מנהלת  סין 
שינגאנג,  חבל  של  פניו  לשינוי 
המיעוט  בבני  ברובו  המאוכלס 

שמוצאו  טורקי  עם  בני  האויגורי, 
היא  ודתו  אסייה  מערב  בערבות 

האסלאם.
התחוללה  שעברה  בשנה 
"מח־ של  הקמתם  סביב  סערה 
מוסלמים  עבור  מחדש"  חינוך  נות 
בחבל שינג'יאנג. בתחילה הכחישה 
סין את הידיעה אך לאחר מכן הודו 
בכירים בבייג'ינג כי אכן הוקמו מו־
סדות כאלו ומטרתם "להעניק הכ־
ולהגן  לאוכלוסיה  מקצועית  שרה 

אליה מפני רעיונות קיצוניים" .
מושל חבל שינג'יאנג, המחוז 
המערבי במדינה בו מתגוררים רוב 
בני המיעוט האויגורי, הסביר לכלי 
המח־ של  מהותם  את  התקשורת 
הומניים,  במתקנים  "מדובר  נות. 
כמגן  המשמשים  לגמרי  חוקיים 
לאזרחים מפני הקיצוניות הדתית".
חיוניים  האלו  "המוסדות 
הדתית  הקיצוניות  נכגד  והמערכה 
חייבת להימשך לתוך העתיד, זאת 
רואים  אנו  עכשיו  שכבר  למרות 
תוצאות חיוביות", טוען זקיר ואמר 
להח־ להמשיך  המדינה  בכוונת  כי 
זיק אזרחים במתקנים הללו בעתיד 

הנראה לעין.
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אחר 500 ימים בכלא: מיאנמר שחררה 
שני כתבים

לאחר לחץ בינלאומי כבד, נעתרו השלטונות במדינה לשחרר שני עיתונאים  ◆ הסיבה למאסרם - חשפו 
את דיכוי בני הרוהינגיה

מ‡ פ. יוחנן
שו־ פוליצר  פרס  זוכי  עיתונאים  שני 
בעקבות  שנכלאו  לאחר  שנה  מהכלא  חררו 
ביקורת שכתבו על התנהלות המדינה ויחסה 
רחין  בחבל  מוסלמי  מיעוט  הרוהינגה,  לבני 

שבמערב המדינה.
שני הכתבים, או וואה לון, בן 33, ו-או 
קוואי סאו או, בן 27  נעצרו בסוף שנת 2017. 
שהשתמש  צבאי  דין  בית  ידי  על  נשפטו  הם 
סודות  "חשיפת  על  האוסר  קולוניאלי  בחוק 

רשמיים". 
מת־ טבח  על  דיווחים  סיקרו  השניים 
בני  של  כפרים  העשרה  הצבא  שביצע  משך 
הרוהינגה בשנת 2017. השניים נאשמו שעשו 

מהמשטרה  לידיהם  שהגיע  במסמך  שימוש 
המקומית, ובכך חשפו סודות מדינה. 

לאחר  רק  הגיע  השניים  של  שחרורם 
שחרורם  למען  בעולם  ושתדלנות  התערבות 
שכללה מנהיגים ממספר מדינות אירופאיות, 
שהת־ רויטרס  הידיעות  מסוכנות  עיתונאים 

גייסו למען שחרורם.
להמשיך  יורשו  השנים  אם  ברור  טרם 
להישאר  יוכלו  והאם  העיתונאית  בעבודתם 
שלטונה  את  הכתים  מעצרם  פרשת  במדינה. 
שנים  במשך  שהייתה  מי  סוצ'י,  סאן  אנג  של 
בפרס  וזכתה  במדינה  האופוזיציה  מנהיגת 
השנים  ארוכת  התנגדותה  על  לשלום  נובל 

לשלטון הצבא במדינה.

הגר"ד לאו להרב 
מקלב: "דאגו 

להשוואת בתי הדין 
לבתי המשפט"

הרב הראשי ביקש כי יכניסו את הצורך להשוואת 
התנאים למסמך הדרישות במשא ומתן הקואליציוני

מ‡: יר‡ל לבי‡
בל־ פגישה  נערכה  אמש 
לישראל  הראשי  הרב  של  שכתו 
ונשיא בית הדין הגדול, הגאון רבי 
צוות  חבר  הגיע  לשם  לאו,  דוד 
יהדות  של  הקואליציוני  המו"מ 

התורה ח"כ הרב אורי מקלב.
הרב  העלה  הפגישה  במהלך 
ח"כ  בפני  לאו  הגר"ד  הראשי 

דו"ח  ביישום  הצורך  את  מקלב 
לבתי  הדין  בתי  להשוואת  הצוות 
המשפט, בין היתר על ידי הוספה 
משמעותית של תקני עוזרים מש־

פטיים לבתי הדין הרבניים.
יכני־ כי  ביקש  הראשי  הרב 
התנאים  להשוואת  הצורך  את  סו 
ומתן  במשא  הדרישות  למסמך 

הקואליציוני.

ספר תורה נחנך 
והוכנס לשדה 

התעופה באוקראינה
ספר התורה ניתן בהשאלה ע"י הקהילה היהודית 

בנשיאות הרב הראשי לקייב 

מ‡: יר‡ל לבי‡    
רב  קעניג  אפרים  הרה"ח 
ועשרות  בצפת  ברסלב  קהילת 
כמנהגם  ששהו  הקהילה  מבני 
מידי שנה בימים אלו בסמוך לציון 
רבי נחמן מברסלב זצוק"ל באומן 
שהוכנס  התורה  ספר  את  חנכו 
רשמית לשדה התעופה בוריספול 
בקייב בתיאום עם הנהלת אל על 

בקייב.
בהשאלה  ניתן  התורה  ספר 
בנשיאות  היהודית  הקהילה  ע"י 
דב  יעקב  רבי  לקייב  הראשי  הרב 

בלייך שליט"א.
קופת  יו"ר  כהן  הלל  הרב 
מסר:  אוקראינה  ליהודי  החסד 
עו־ בוריספול  התעופה  "בשדה 

אלפי  מאות  השנה  במשך  ברים 
והמגמה  ומצוות  תורה  שומרי 
הרא־ כשהיעד  והולכת  מתרחבת 
ומהיום  לת"א,  הינו  מקייב  שון 
בימי שני וחמישי ניתן לפנות לקו 
החם של שדה התעופה בוריספול 
KBP שע"י קופת החסד ליהודי 
יש  הדברים  מטבע  אוקראינה. 
איחורים בטיסות, הפסדי טיסות, 
ועוד בעיות שלאחרונה עם פרוץ 
המשבר בהחזרת נוסעים מישראל 
לעיתים  הינם  הללו  השירותים 
הצלת נפשות של ממש. ולאור כך 
התעו־ לשדה  מסופקים  יום  מידי 
או  חלבי  סנדוויצ'ים  עשרות  פה 
בשרי בהכשר העדה החרדית י-ם 

לרווחת ציבור הנוסעים".

ראש מועצה בעוטף עזה קורא להקים 
ישוב חדש באזור

ראש מועצת שדות נגב: הקמת ישוב חדש היא התשובה לטרור ◆ במועצת יש"ע הצטרפו לקריאה

מ‡ פ. יוחנן
לדרישתו  מצטרפים  יש"ע  במועצת 
לנציגי  וקוראים  נגב  שדות  מועצת  ראש  של 
את  להקים  המתעתדים  ולשרים  המפלגות 
היישוב  הקמת  את  להציב  החדשה  הממשלה 

החדש בראש סדר העדיפויות.
תמיר  נגב  שדות  האזורית  המועצה  ראש 
עידאן: "בזמן שארגוני הטרור מנסים לעשות הכל 
על מנת להחריב את ההתיישבות בעוטף, אנחנו 
בהתפתחות  שלנו,  בתושבים  להשקיע  בוחרים 

האזור ובאמירה חד משמעית לחמאס: אנחנו כאן 
לתמיד. אישור הקמתו של היישוב החדש שכבר 
הגיע לדיון בממשלה הקודמת זו התשובה הטובה 
בפרט  העוטף  תושבי  על  הטרור  לאיומי  ביותר 
והמדינה בכלל. שמחתי להיפגש היום עם ראשי 
העוטף.  תושבי  את  לחזק  שהגיעו  יש"ע  מועצת 
הסולידריות והאכפתיות בביקור שכזה הם אבני 
היסוד לשיתוף פעולה שמוכיח שלמרות המרחק 
חד־ יישובים  להקמת  הציוני  החלום  הגיאוגרפי, 

שים הוא בר הגשמה בכל חלקי ישראל".

זמן קצר לאחר מכן החל פינוי הנוסעים, 
אך חלקם נלכדו בגוף המטוס הבוער. חקירת 

האירוע עודנה נמשכת. 
בתגובה אמר יו"ר מועצת יש"ע חננאל 
דורני כי "זהו הזמן הטוב ביותר להקמת יישו־
בים חדשים בעוטף עזה, זוהי תשובה ציונית 
הבאה  לממשלה  קוראים  אנו  לטרור.  הולמת 
חדשים  ישובים  הקמת  של  למדיניות  לחזור 
באזורי  ובעיקר  ישראל,  ארץ  מרחבי  בכל 

העימות".

הונגריה: אלפים בהילולת הרה"ק רבי 
ישעיל'ה מקרעסטיר

המונים נוהרים לתפילה בציונו הקדוש של הצדיק רבי ישעיל'ה מקרעסטיר זי"ע, הטמון בעיירה 
ּבוֹדרוְֹגֶקֶרסטּור בהונגריה לרגל יום ההילולא

מ‡: יר‡ל לבי‡
דרכם  את  עושים  ישראל  אלפי  רבבות 
לעיר קערעסטיר, מקום מנוחת רבינו הקדוש, 
העיר בה האיר אורו למעלה מיובל שנים עד 
שואבת  אבן  המקום  מהוה  ומאז  לפטירתו, 
שמים  רחמי  לעורר  הבאים  ישראל,  בני  לכל 

אצל מושיען של ישראל.
הפועל  קערעסטיר',  אורחים  ב'הכנסת 
במשך כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של 
רבינו זי"ע, לקבל את אלפי האורחים שפוק־

דים את העיר במשך ימות

שיעשו  הרבבות  לקליטת  נערכים  השנה, 
את דרכם לעיר, לארגן מקום מרווח לכל הרבבות, 
שיוכלו להשתתף בסעודות ההילולא, וכן יאורגן 
המקום לציבור שיוכלו להתפלל בחדר ה'קויטעל 
היום,  תפילות  לג'  למניינים  יתארגנו  וכן  שטוב', 
במשך כל היממה יוגשו לציבור כיבוד וטעימות 
לר־ יעמוד  טהרה  מקוה  שתיה,  וכן  גדול,  ברווח 
שות הבאים, שאטלים מיוחדים יסיעו את הציבור 

לציון, הכל על הצד היותר טוב.
מקום מיוחד נפתח השנה לנשים ובנות 
הדרך,  מטורח  לנוח  הם  אף  שיוכלו  ישראל, 

ולהתפלל  ההילולא,  בסעודות  ולהשתתף 
נפתח  כן  כמו  שטוב.  לקויטעל  ונראה  סמוך 
היכל התורה, שיפעל במשך כל יום ההילולא, 
בה יוכלו כל האורחים לשבת ולהגות בתורה 

באין מפריע.
לביתי  יבואו  "אם  הבטיח:  הק'  רבינו 
שמות  להזכיר  ניתן  עתה",  עד  כמו  יוושעו 

לתפילה על הציון במס' 03-9546562
את  יאבטחו  מתוגברים  אבטחה  כוחות 
המש־ גם  כאשר  כלה,  עד  מהחל  המעמד  כל 
טרה המקומית מצטרפת את מערך האבטחה.
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ירושלים: מאות השתתפו במעמד הסיומים, בתום פרוייקט 'בין הזמנים'
מ‡: כב 'חרי' ˆילום: יע˜ב כהן

פסח  הזמנים  בין  לפני  ימים  מספר 
ירושלים'  'שס  סיעת  נציגי  פנו  האחרון, 
בספרא  המשפטית  למחלקה  בעירייה 
וביקשו אישור שימוש בשטח ריק העומד 
תו־ עבור  הנביא,  שמואל  שכונת  במרכז 
שבי המקום במהלך חודש ניסן. האישור 
אוהלי  ארבעה  הוקמו  ובשטח  התקבל 
שונות.  למטרות  שימשו  אשר  תפילה 
באוהל המרכזי והגדול שנבנה בשטח של 
המרכ־ התפילות  מניני  נערכו  מ"ר,   300
בין  ישיבת  וכן  חול  ובימי  בשבתות  זיים 
הרה"ג  בראשות  הנביא'  'שמואל  הזמנים 
ישראל מאיר אהרונוב שליט"א ובנשיאות 
כהן  יצחק  הרב  הגדול  הגאון  השכונה  רב 
שליט"א בהשתתפות מאות בחורים ואב־
רכים - באוהלים הקטנים יותר, השתמשו 
וכן  שיעורים  וחדר  ספרים  אוצר  עבור 

בתדירות  שנערכו  תפילות  מניני  עבור 
בכל יום.

לאל־ הזמנים  בין  פרוייקט  בתום 
סגן  שיזם  בירושלים  ישיבות  בחורי  פי 
הבחו־ התכנסו  בצלאל,  אברהם  רה"ע 
באוהל  המרכזי  הסיומים  למעמד  רים 
הגר"י  הראש"ל  בהשתתפות  הענק, 
ושורת  כהן  הגר"י  השכונה  רב  יוסף, 

רבנים ודיינים.
במעמד  שהשתתף  ליאון  רה"ע 
הצהיר כי במקום יוקם בית המדרש, מרן 
ראשי  את  שיבח  יוסף  הגר"י  הראש"ל 
הבחורים  עשרות  את  ובירך  הקהילה 
ומארגני  יוזמי  את  וכן  מסכתות  שסיימו 
בצלאל  אברהם  הרב  רה"ע  סגן  האירוע 
כהן  הגר"י  השכונה  רב  דהן.  רוני  והרב 
לנו  שאין  שנים  "עשרות  בנאומו  אמר 
מקום תפילה מסודר בשכונה, הגיע הזמן 

שזה יהיה המקום שלנו".

בתום המעמד, נעמדו למעלה מ-40 
לאמירת  המסכתות  מסיימי  הבחורים 
שכונת  את  שהכיר  מי  עם.  ברוב  ההדרן 
שמואל הנביא בשנות העבר, בה התגוררו 
הש־ את  הבין  פשע.  ומשפחות  עבריינים 
הש־ רב  של  וההתרגשות  העצומה  מחה 
את  שחולל  כהן,  יצחק  הרב  הוותיק  כונה 
המהפכה יחד עם ראש ישיבת אור החיים 

הגר"א אלבז.
ויוזם  הזמנים  בין  ישיבת  ראש 
הקמת אוהלי התפילה, הרב ישראל מאיר 
אהרונוב שליט"א מסר בתום האירוע את 
תודתו למסייעים בהקמת האוהל ולמאות 
במה־ בקביעות  שהשתתפו  התורה  בני 
בין  ובישיבת  בתפילות  החודש  כל  לך 
מעמד  האירוע  ליוזמי  הודה  וכן  הזמנים. 
אברהם בצלאל  הרב  רה"ע  סגן  הסיומים, 
המעמד  לתקצוב  שפעלו  דהן  רוני  והרב 

ולהפקה מקצועית באירוע.

ביוזמת סגן רה"ע י-ם אברהם בצלאל:

אלפי בחורים מישיבות 'בין הזמנים' בירושלים יצאו ליומיים 
של חוויות בצפון הארץ 

חרי בכ :‡מ
בכלל  ובירושלים  בחירות  מערכות  סבב  אחרי 
בשי־ לשגרה.  חזרו  המקומית  ש"ס  בסיעת  סוערות, 
תוף ראשי ישיבות ורכזי שכונות, למדו מאות בחורים 
ב-35 ישיבות בין הזמנים במהלך חופשת בין הזמנים 
פסח, לאחר שלושה שבועות בהם שקדו למעלה מא־
לפיים בחורי ישיבות על תלמודם בהתמדה, יזם סגן 
ראש העיר אברהם בצלאל טיול חוויתי לצפון הארץ.
הישי־ בני  אלפי  נהנו  מורכב,  לוגיסטי  במבצע 
בות מיומיים של כיף בצפון הארץ. הטיול כלל, שיט 
קייאקים, מסלול גי'פים מאתגר, שחיה במעינות הח־
מים בחמת גדר וארוחה מושקעת לכל בחור. מטרת 
הטיול הייתה לרכז את מאות הבחורים בטיול מסודר 
מהב־ שימנע  מושקע  טיול  להם  ולהעניק  ומבוטח 
חורים לצאת לבדם לצפון, בכך נמנעו אסונות רבים 
שמתרחשים לצערנו בכל שנה בזמן שבחורים מתא־
הארץ  בצפון  לאטרקציות  ויוצאים  בקבוצות  רגנים 
בטיולים לא מסודרים. "שבוע הבא אנחנו מתחילים 
את זמן קיץ, אין דבר מהנה יותר לסיים את חופשת 
שבו־ לאחר  הארץ  בצפון  חוויתי  בטיול  הזמנים  בין 
עיים של לימוד במסגרת ישיבות בין הזמנים. הטיול 
מעניק לנו כוחות חדשים לזמן הקרוב". סיכמו הבחו־
הטיול  קיום  את  שאפשר  מי  בטיול.  שהשתתפו  רים 
ודאג לכל הנושאים הטכניים, הם מינהל קהילתי רמת 
ועוזרו  ברגר  עזרא  הרב  היו"ר  של  בראשותו  שלמה 

בארגון  השנה  לאורך  שפועלים  ברנשטיין,  שמחה 
פעילויות לבני הנוער וסייעו בארגון הטיול.

סגן ראש העיר אברהם בצלאל שהגיע למקום 
אמר לבחורי הישיבות "לומדי התורה, אתם הגאווה 

רשכבה"ג  מרן  של  דרכו  את  ממשיכים  אתם  שלנו. 
התו־ בני  למען  רב  בעמל  שטרח  זיע"א  יוסף  הגר"ע 
רה. אין אושר ושמחה כמו לראות אתכם, שעמלתם 
לאורך זמן חורף והשקעתם זמן בחופשת הפסח, נה־

נים בטיול. המהפכה של בחורי הישיבות הירושלמים 
ממשיכה, מחובתנו שכל בחור יחליף כוחות לפני שי־
חזור לישיבה". בצלאל הוסיף והדגיש: "יצאנו לדרך 
בברכת מרן ראש הישיבה נשיא המועצת חכם שלום 
כהן שליט"א וחברי המועצת, התודה לשר הפנים הרב 

אריה דרעי שעומד לימיננו".
הס־ הזמנים  בין  ישיבות  וראשי  הטיול  מארגני 
בירו "בכל חופשת בין הזמנים, מאות בחורי ישיבות 
ומ־ לטיולים  עצמם  בכוחות  יוצאים  וגדולות  קטנות 
סלולים בצפון הארץ. לצערנו, בכל שנה אנו שומעים 
על בחורים שקיפחו את חייהם או נקלעו לסכנת נפ־
שות בטיולים שביוזמתם. לכן הוחלט להוציא לפועל 
טיול מושקע ומהנה שימנע את יציאתם של הבחורים 
לאתגרים בכוחות עצמם, הטיול השנה העניק חוויות 
עוצמתיות ונתן תחושת מיצוי מלאה. אין ספק שטיול 
גם  ומפוקח  במקצועיות  שמאורגן  ומבוטח,  מסודר 

בפן הרוחני, מונע אסונות רבים בנפש ובגוף".
בין  לישיבות  להצטרף  הרב  הביקוש  בעקבות 
מספרים  הישיבות  רשמי  פסח,  בחופשת  הזמנים 
לאלפיים  מעבר  עוד  לצרף  אפשרות  הייתה  לא  כי 
סגן  החינוך  תיק  מחזיק  הורה  בעקבות כך,  בחורים. 
רה"ע אברהם בצלאל לאגף שבראשותו, לתכנן טיול 
נוסף למאות הבחורים שלא השתתפו בבין הזמנים זה 
מחוסר מקום. בנוסף, בימים אלו עמלים צוות לשכ־
תו על תוכנית חינוכית נוספת שתתן מענה לכלל בני 

התורה בירושלים בחופשת קיץ הקרובה.
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בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א

הערב בקרית צאנז בנתניה: עצרת מספד מרכזי על 
סילוקו של הגאון הצדיק רבי חיים מנדל שטייגר זצוק"ל

ככלות השלושים להסתלקותו

חרי בכ :‡מ
לה  ומחוצה  צאנז  קרית  תושבי  המוני 
ישתתפו הערב בהספד מר ככלות השלושים 
גברא  האי  של  הפתאומית  הסתלקותו  על 
רבה, שריד לדור דעה, רב האי גאון וצדיק, 
התורה,  מכמני  בכל  בקי  ופרישא,  חסידא 
הגאון הצדיק רבי חיים מנדל שטייגר זצוק"ל 
מחשובי רבני קרית צאנז בנתניה, ראש כולל 
שנל־ חיים"  ה"חקל  ובעל  המרכזי  בביהמ"ד 
קח לעולמו ביום כ"ה אדר ב' תשע"ט למגי־
נת לבם של המוני תלמידו ומעריציו שביכו 
החלל  ועל  בהסתלקותו  האבידה  גודל  את 

הגדול שנפער.
זכה  זצוק"ל  שטייגר  רח"מ  הגה"צ 
צאנז  בקרית  בשנים  עשרות  תורה  להרביץ 
בה־ בגמרא,  נחמיה  אוהל  המרכזי  בביהמ"ד 
רבים  כאשר  וחסידות,  מוסר  באגדה  לכה, 
שנא־ לשיעוריו  להאזין  מגיעים  היו  וטובים 
הע־ ידיעותיו  לצד  מיוחדת  במתיקות  מרו 
והנסתר  הנגלה  התורה  מכמני  בכל  שירות 

כאחד.
ומשקה  כדולה  ידוע  היה  זאת  לצד 
קמאי  צדיקי  הגדולים  רבותיו  של  מתורתם 
זי"ע,  מסלונים  הרמ"ח  מרן  הלבנון,  ארזי 
מרן מהר"א  מבעלזא זי"ע ומרן השפע חיים 
הדור  וצדיקי  גדולי  שאר  לצד  זי"ע  מצאנז 
תורתם  ואת  וחסה  דבק  בצלם  אשר  זי"ע 
ובמסירות  קודש  אש  בלהט  והנחיל  השקה 

לדורות הבאים.
הגדולה  בדמותו  ראו  וטובים  רבים 
יוק־ אש  כולו  שכל  חסידי  יהודי  של  דמות 
הגועשים  חייו  את  וחי  בעבודת הבורא,  דת 
חצובים  חסידות,  ובחיי  בתורה  והסוערים 
יש־ לא  שבעולם  נהרות  שכל  איתן  בסלע 
מכל  פרוש  מנעוריו,  וטהור  קדוש  טפוהו, 

היכולת,  קצה  עד  שנותיו  כל  העולם  הבלי 
טיבותא  מחזיק  ולא  ונפיק  שייף  עייל  שייף 
לילות  מופלא  מתמיד  היותו  לצד  לנפשיה, 
כימים שזכה לסיים את הש"ס פעמים רבות 

בעיון.
כמו"כ נודע בחסדיו המופלאים, וזאת 
למרות שכל דקה ודקה בחייו היתה מדודה 
אל  התמסר  ועבודה,  לתורה  במאוד,  אצלו 
ברוחב  ובממון  בגוף  ובסיוע  בעזר  הזולת 
על  זאת  נפש,  במסירות  פנים  ובמאור  לבו 
כל  סבבוהו  אשר  הרבים  היסורים  חבלי  אף 

הימים.
החלו  הגדולה  הרוחנית  מורשתו  את 
להוציא תלמידיו ומעריציו בקונטרסי "חקל 
ושי־ שיעוריו  מתוך  חיותו  בחיי  עוד  חיים" 
חותיו הרבים.  בקרוב אף אמור לצאת לאור 
"חקל  הספרים  סדרת  מתוך  א'  חלק  עולם 
ומעריציו  תלמידיו  של  לבם  לשמחת  חיים" 
להוצאתם  ומשתוקקים  המצפים  הרבים 

לאור עולם.   
בכי  להספד  הערב  יתכנסו  כאמור, 
מעריב  תפלת  לאחר  ותמרורים 
בשעה תשע ורבע המוני תושבי 
ומ־ תלמידיו  לצד  צאנז  קרית 
ביהמ"ד  בהיכל  הרבים  עריציו 
המרכזי "אוהל נחמיה" שם הר־
שנים  עשרות  במשך  תורה  ביץ 

במסירות.
יש־ המרכזי  המשא  את 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  מיע 

שליט"א.
דברי  ישמיעו  כמו"כ 
רבי  הגה"צ  המשפיע  הספד 
בנו  וכן  שליט"א,  טויסיג  אהרן 
שטייגר  יוסף  יעקב  רבי  הרה"ג 
שליט"א מרבני כולל ש"ס בירושלים עיה"ק.

יועברו  ההספדים  מהלך  כי  יצוין, 
המרכזי  הכנסת  בית  ברחבת  הקרנה  במסכי 

לתועלת המוני המשתתפים.

יו"ר החינוך העצמאי הרב לייזרזון שליט"א בפנייה נרגשת לחכ"י יהדות התורה בעקבות המגעים הקואלציוניים

עלינו לנצל את שעת הכושר הנדירה להפסקת 
ההתערבות הממשלתית בתכני החינוך החרדי
המחוז החרדי שהוקם במשרד החינוך בממשלת לפיד – פירון בשעתו כדברי מקימיו "לחולל שינויים 

בחברה ובחינוך החרדי" הוא שורש פורה ראש וחייבים לפעול בנחרצות לביטולו

חרי בכ :‡מ
הגורלית  האחריות  תחושת  "מתוך 
המוטלת עלי ועל שותפיי בעבודת הקודש 
מחובתי  אני  מוצא  העתיד,  הדור  לחינוך 
שנים  רבת  וידידות  עמוקה  הערכה  מתוך 
התורה  קדשי  למען  הכבירה  לפעלכם 
הדרישה  את  בפניכם  להעלות  והיהדות, 
במ־ להעמיד  והאלמנטרית,  הלגיטימית 
המתנהלים  הקואלציוניים  המגעים  רכז 
החדשה  הממשלה  להרכבת  אלה  בימים 
ההתערבות  של  המוחלטת  להפסקתה 
הנתונה  החינוך,  בנשמת  הממשלתית 
גדולי  של  הבלעדית  לסמכותם  ורק  אך 
התחזקה  אשר  חמורה  התערבות  הדור, 
הוקם  מאז  האחרונות  בשנים  והתעצמה 
החינוך  במשרד  החרדי"  "המחוז  לכאבנו 
מוצהרת  במגמה  פירון,   – לפיד  בממשלת 
"לחולל שינויים בחברה ובחינוך החרדי", 
המגעים  את  ולהשיב  לבטל  חייבים  אותו 
למשרד  העצמאי  החינוך  בין  הישירים 

שנים  עשרות  נהוג  שהיה  כפי  החינוך 
קודם לכן".

במילים אלו פותח יו"ר החינוך העצמאי 
רבי אברהם יוסף לייזרזון שליט"א את פנייתו 
יהדות  של  הכנסת  חברי  לשמונת  הנרגשת 
הקואלציוני  ומתן  המשא  בעקבות  התורה, 
המתנהל עתה לקראת הרכבת הממשלה הח־
דשה, שהעתקיו הועברו גם למרנן ורבנן חברי 

מועצות גדולי התורה שליט"א.
כי  לייזרזון,  הרב  כותב  השאר  בין 
הדור  שגדולי  הקודש  שליחות  בתוקף 
עליו  הטילו  ויבדלחט"א  זי"ע  הקודם 
הדורות  חינוך  למען  שנה  ארבעים  לפני 
הרובצת  האחריות  וכובד  אבות,  בדרכי 
לע־ החינה"ע  בהנהגת  שותפיו  ועל  עליו 
אלף  ממאה  למעלה  של  ולגורלם  תידם 
לשלש  בקרוב  המתחנכים  ישראל,  ילדי 
חש  יעקב,  ובית  בתי"ס  תתי"ם,  מאות 
הוא לשמש הפעם כשליחה של המערכת 
כולה בקריאה מלב אל לב לנצל את שעת 

עם  משמיא  לכך  שזכינו  הנדירה  הכושר 
התו־ יהדות  של  והשפעתה  כוחה  הגברת 
סוף  להביא  כדי  האחרונות,  בבחירות  רה 
סוף לאחר שנים קשות של מאבקים בלתי 
נלאים להפסקתה המוחלטת של ההתער־
בתכני  השונות  בדרכים  הממשלתית  בות 
ודרכי הלימודים במערכת החינוך החרדי 
הקש־ מערכת  את  ולהחזיר  העצמאי,   –
העצמאי  החינוך  ראשי  בין  והמגעים  רים 
מקובל  שהיה  כפי  החינוך  משרד  לבכירי 
מאז  כן,  לפני  שנים  שישים  במשך  ונהוג 
הוענקה לחינוך העצמאי ע"י כל ממשלות 
ומ־ עצמאית  חינוכית  אוטונומיה  ישראל 

לאה ללא כל התערבות בתכניה.
לייזרזון,  הרב  מציין  דבריו  בהמשך 
אר־ החינוך  מערכת  את  שמלווה  כמי  כי 
למגעים  מודע  הוא  ברציפות,  שנה  בעים 
שהתנהלו בשנים עברו לפני הקמת המחוז 
החרדי בממשלת השמד, בין ראשי החינוך 
במשרד  הרלוונטיים  והגורמים  העצמאי 
יותר  או  פחות  מתנהלים  שהיו  החינוך, 
על מי מנוחות, כאשר עם כל השתייכותם 

החילונית של ראשיה ובכיריה, לא הרהיבו 
בדרך כלל לתת הוראות והנחיות בנושאים 
היא  שזאת  ידעו  כי  וערכיים,  חינוכיים 
החי־ דרכי  את  לקבוע  הבלעדית  זכותנו 
נוך אך ורק בהדרכת גדולי ישראל, ובעוד 
שבעבר התמקדו שני מפקחים בלבד של 
ומנהליים  ארגוניים  בתחומים  משה"ח 
המפגע  הוקם  מאז  הרי  בסמכותם,  שהיא 
נתמנו  החרדי,  המחוז  של  חינוכי  האנטי 
המנ־ ומפקחות  מפקחים  למאה  קרוב 
של  בדרכים  לחדור  המחוז  בפקודת  סים 
לתוככי  הטבות  במתן  ולעיתים  הנחיות 
בלתי  שהוא  דבר  שלנו,  המקודש  החינוך 
נסבל לחלוטין, ואשר על כן הגיעה השעה 
הנכונה והמתאימה לדרוש עתה את ביטו־

לו המוחלט של המחוז המיותר והמזיק.
החינוך  יו"ר  מדגיש  מכתבו,  בסיום 
שנציגיהם  ובטוח  סמוך  הוא  כי  העצמאי 
ושלוחיהם של מרנן ורבנן שליט"א ערים 
והיסודי  הערכי  לנושא  היטב  ומודעים 
העומד עתה על סדר היום, המשולב יחד 
התורה  עולם  את  להבטיח  המערכה  עם 

והישיבות, כי "אם אין גדיים אין תיישים", 
אלו  שורות  להפנות  לנכון  מוצא  הוא  אך 
מתוך לב כואב תרתי משמע כאשר השו־
עמוקה  בתפילה  בביה"ח,  נרשמות  רות 
יצליח,  בידם  ה'  חפץ  כי  איתנה  ובתקווה 
כבוד  להרמת  באמונה  שליחותם  למלא 
דקדושה  העזות  בכל  ולהשפיע  שמים, 
היסו־ החינוכית,  התשתית  הרס  למניעת 
דית והמפוארה של החינוך העצמאי, עליה 
מסרו נפשם וביזו עצמם כל גאוני וצדיקי 
ועד  הקמתו  מאז  זי"ע  האחרונים  הדורות 
מהנהלת  בעתיד  ולחסוך  הזה,  היום  עצם 
ובד־  - יום  יום  להיאבק  העצמאי  החינוך 
רך כלל אכן בהצלחה - בהתאם להוראות 
וההוראות  התכניות  עם  ישראל,  גדולי 
אחד  בקנה  עולות  שאינם  הממשלתיות 

עם העצמאות החינוכית המובטחת לנו.
מכתבו  את  חותם  לייזרזון  הרב 
לה־ התורה  יהדות  לחברי  עמוקה  בברכה 
צלחת תפקידם ושליחותם הציבורית רבת 
כולה  החרדית  היהדות  למען  האחריות, 

להאדרת כבוד ה'.  

כשר לכל ימות השנה

קהל רב השתתף ביום העיון לכשרות 
המזון של מכון "פומבדיתא"

הכש־ והאתגר  הפסח,  חג  תום  עם 
רותי הכבד שהוא מציב בכל שנה מחדש 
תורני  מכון  זימן  השונים,  הכשרות  לגופי 
"פומבדיתא", שכבר נודע בפעולותיו התו־
שהוקדש  מיוחד  עיון  יום  הענפות,  רניות 
לנושאי כשרות המזון לכל ימות השנה. כי 
הנה כן, אתגר זה, מורכב לא פחות מאשר 
האתגר הראשון, ובמיוחד בתקופה שמיד 
החמץ,  לשגרת  והחזרה  הפסח  חג  לאחר 

ובפרט בעולם דינאמי, טכנולוגי ומשתנה.
שהתקיים  העיון,  יום  במסגרת 
באולמי הדקל בביתר עילית, בהשתתפות 
נש־ רחב,  וקהל  "פומבדיתא"  מכון  חברי 
ומרתקים  אקטואליים  הלכה  שיעורי  מעו 
ומומ־ הוראה,  בעלי  רבנים  מפי  ביותר, 
ניסון  צברו  אשר  הכשרות,  בתחום  חים 
הכשרות,  בתחום  עשירה  ופרקטיקה  רב 
שאלות  מגוון  על  אור  שפכו  ובנאומיהם 
נקודות  על  גם  כמו  ומעשיות,  פרקטיות 

הטעונות חוות דעת של מומחים בתחום.
המאר־ ייעדו  ולכתחילה,  בעקרון, 

גנים את יום העיון עבור ציבור האברכים, 
המקפיד על כשרות קלה כבחמורה, בכדי 
הידע  ואת  המודעות  את  בקרבו  להעמיק 
כיצד להפעיל את המטבח היהודי כדת וכ־
דין, בכל פרטיו ודקדוקיו, ולא עבור הצי־

בור שכשרותו אומנותו ומקצועו - אך עד 
מהרה, הודות לשורת הנואמים המרשימה, 
גילו בו ענין והתעניינות גם משגיחי כשרות 
במפעלי ענק, וממוני כשרות במוסדות צי־
בור כמו בתי מלון, בתי חולים, צבא ומשט־
רה, אשר באו להחכים עוד ועוד, להעשיר 
להתעדכן  בכדי  וגם  ומקצועי,  הלכתי  ידע 
בחידושים ובזיופים שהתגלו לאחרונה. בי־
ניהם היו כאלה שהגיעו במיוחד ליום העיון 
מבני ברק, מבית שמש ומאשדוד. במעמד 
דוד  הרב  העיר,  ראש  לסגן  תודה  הובעה 
זלץ, ולחבר מועצת העיר הרב חיים ברגר, 

על סיועם לקיומו של יום העיון.
שה־ וההרצאות  השיעורים  מערך 

שתרע על פני קרוב לשש שעות רצופות, 
עמוסות בידע ובהכוונה מעשיים, נגע במ־
כלול של נושאי כשרות העומדים על סדר 
היום. על חידושים ועל זיופים, על חדשות 
ועל חשדות, על מכשלות ועל משוכות, על 
חרקים ועל תולעים. חלק מההרצאות לוו 
במצגות ובשקפים שהמחישו את הדברים. 
מכשירים,  רבנים  היו  הנואמים,  בין 
אשר הודות למומחיותם ההלכתית והמעשית 
ניצבים  הם  הכשרות,  בשדה  ההיקף  רחבת 
בקו החזית מזה רבות בשנים מול מכת זיופים 
והיצרנים,  החקלאים  המגדלים,  מצד  וכזבים 
בעיקר הפרטיים, מהארץ ומחו"ל, אשר יראת 
השם, אינה משמשת אור לנתיבתם, וממילא 
גם אינם רגישים לעוון אכילת מאכלות אסו־
רות, טריפות ושרצים. בנאומיהם העלו צרור 
קטן של דוגמאות לתרמיות וזיופים שחשפו 
בעבודת הקודש שלהם, להזיר את כנסת יש־

ראל ממאכלות איסור.
הגאונים:  בידי  נמסרו  השיעורים 
רבי ישראל ברזובסקי שליט"א חבר בד"ץ 
אגודת ישראל ובד"ץ ביתר עילית, רבי דוב 
בכשרות  שם  בעל  מומחה  שליט"א  לנדא 
בעמח"ס  שליט"א  ויא  משה  רבי  המזון, 
חיים  אברהם  רבי  כהלכה,  המזון  בדיקת 
שרייבמן שליט"א מועד הכשרות של בד"ץ 
שפיצר  דוב  שלו'  ורבי  החרדית,  העדה 
שליט"א רב קהילת ברכת יצחק ורב מע־

רכת הכשרות בקדימה-צורן.
הרה"ג  לע"נ  הוקדשו  השיעורים 
מילר  אלימלך  דוד  ב"ר  יעקב  מרדכי  ר' 
משפחתו  ע"י  ציון,  הדר  ת"ת  רו"מ  ז"ל, 

תבלח"ט, במלאת השלושים לפטירתו. 
הציגו  השיעורים,  באמצע  בתווך, 
המשתתפים שאלות וקושיות, שהתפתחו 
לדיונים ערים, ולא אחת גרמו לסערת-רוח 
תורנית בחלל האולם, ועד מהרה היו שראו 
לבירורים  גבוה  שולחן  בכדי,  ולא  בכינוס, 
הלכתיים העומדים ברומו של עולם הכש־

רות, הנוגע לכל בית יהודי בארץ ובעולם.
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סעויובעמופוררבייעימערעסטירזיעעיכנסורחיםרבייעיעסויז

ורףממטרסיחזרפבעטויסייחזרביוי

מפוריסוברמווברזיערפריבעמוויטעבסמנמנחםרבירוי
וביברוךרבוםי
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יוםוירר


