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צדיקא  רבה,  גברא  האי  של  להסתלקותו  השלושים  ככלות 
ופרישא, קדוש וטהור, גדול בנגלה ובנסתר, המקובל הגאון הצדיק 

רבי חיים מנחם מענדיל שטייגר זצוק"ל 
מחשובי רבני קרית צאנז – נתניה ומגדולי מעתיקי השמועה של 
גדולי וצדיקי הדורות זי"ע שוחח סופרנו עם תלמידיו ומבאי ביתו 
הקרובים ושמע מהם סיפורי מופת על האי גברא רבה שהאיר 

בתורתו ובצדקותו להמונים רבים שצבא על דלתות ביתו

משרד התחבורה 
מאפשר הרחבת 
הפעלת מוניות 
שירות בשבת 

בכל רחבי הארץ 
כולל בירושלים

יועצו של פוטין בהתבטאות 
מעוררת מחלוקת:

"נשיא אוקראינה 
'ינקה' את החלק 
המזרחי של ארצו 
מרוסים באמצעות 
יהודים מישראל"

ארה"ב הטילה 
סנקציות חדשות 

על איראן:

נילחם 
בגרעין

ישראל העבירה מסר לחמאס: "עצרו את 
פיתוח הטילים או שהחיסולים יחזרו"

מנהיג הג'יהאד האסלאמי: 
"מערכה נוספת בקיץ"

בכירים בכחול לבן
נגד ח"כ יאיר לפיד

בעקבות ההתקפות שלו בשבוע האחרון נגד הציבור החרדי ◆ לפיד 
קורע לחלוטין את היחסים עם החרדים ומטרפד כל אפשרות להצלחה 

של המפלגה, וליכולת שלה להקים ממשלה, בעתיד

האם "עסקת 
המאה" נחשפה?
המסמך האנונימי הועבר אמש בין אנשי 

משרד החוץ ואולם איש אינו יודע מה מקורו 
ומה מידת אמינותו ◆ חלק מהסעיפים עולים 

בקנה אחד עם הצהרות אמריקניות

 רוסיה: "ארה"ב אשמה בערעור הסכם הגרעין"

אירופה מבהירה לאיראן: "דוחים כל אולטימטום"

שר החוץ של איראן: "מדינות אירופה נקטו הצהרות תקיפות אך בפועל לא עשו דבר"

דד 
חחההה 
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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
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פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© 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

להזהיר ‚„ולים על ה˜טנים
בפרשת השבוע פר' אמור, נאמר "אמור אל 
הכהנים בני אהרן, ואמרת אליהם". מפרש 
רש"י את הכפילות: אמור ואמרת, להזהיר 
הגדולים  שהכהנים  הקטנים.  על  גדולים 
יזהירו את הקטנים להיזהר ולהישמר שלא 

להיטמא. 

משפט  על  נאמרו  נוספים  רבים  פירושים 
לאדם  יש  שלעיתים  הוא,  מהם  אחד  זה. 
(מלשון  ומזהירים  גדולים  רגעים  בחייו 
זוהרים), אולם לאחר מכן הם נעלמים, ומ־
פנים את מקומם לשגרה האפרורית ולרג־
עים 'קטנים' שאינם מאירים לו. לאדם כזה 
אומרת התורה שיקח עמו מהאור ומהזוהר 
של אותם רגעים גדולים, ויאיר עמם את 
הרגעים הקטנים, ובכך יזכה לעבור בשלום 

גם את אותם רגעים.

בברכת שבת שלום

// בר המערכ„

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

והב„ילנו מן הועים
אם זה יום הזכרון, או יום העצמאות. לפע־
מים מטשטשים ההבדלים, ובציבור החר־
די, קבוצות ובודדים מסוימים מרשים לע־
צמם להזדהות משום מה עם רעיונותיהם, 
והימים  החילונים,  אחינו  של  "חגיהם" 
בעבר,  הציונות  מנהיגי  שקבעו  המיוחדים 
שונאי  וטרפות,  נבלות  אוכלי  היו  שרובם 

דת ומשמיצי שמו יתברך.

יותר ויותר נראים אנשים המגדירים עצמם 
חרדים, ומרשים לעצמם בשנים האחרונות 
ולחגוג  בימיהם  החילונים  עם  להזדהות 

עמם ביום חגם, יום הקמת המדינה.

גם כלי תקשורת שונים המתיימרים לייצג 
עוסקים  ומצוות  תורה  שומר  חרדי  ציבור 
לע־ ומוצאים  והנופלים  הגבורה  בסיפורי 
ביום  ומשונים  שונים  ביטוי  סגנונות  צמם 
שלאחר מכן - ביום העצמאות. כאילו אנו 

חלק מהפסטיבל. 

אבל לא. הציבור החרדי שונה. יושבי בתי 
לי־ שייכים  אינם  התורה  עוסקי  המדרש, 
מים אלו. אותם לא מעניין יום עצמאותה 
של המדינה וחגיגותיה, ורבים מאלו שאינם 
עובדים ביום זה, רק מרבים בתורה, ויום זה 

הופך עבורם ל"יום שכולו תורה".

ברור לכולם כי המדינה לא הוקמה על ידי 
גדולי  עם  קבוע  באופן  שהתייעצו  אנשים 
ישראל, ומלבד זאת, לעם ישראל יש אירו־

והם  בהם,  להתמקד  בהרבה  גדולים  עים 
אלו שצריכים להעסיק את הציבור שומר 

התורה והמצוות.

על כך אנו אומרים מדי יום "והבדילנו מן 
התועים, ונתן לנו תורת אמת".

טור פוליטי / ‡ברהם ויסמן

בג''ץ: "במקום מתווה האו''ם – 
בממשלה מתעמרים במסתננים" 

שופטי בג"ץ מתחו ביקורת חריפה על טיפול הממשלה בסוגיית המסתננים 
ומהגרי העבודה, תוך שהם משבחים את מתווה האו"ם לפתרון הבעיה

מ‡: יוני טיין

בג"ץ קיים דיון בהרכב מו־
רחב של שבעה שופטים בעתירה 
בחוק  מדובר  הפיקדון.  חוק  נגד 
המחייב מסתננים ומבקשי מקלט 
המשכו־ מתוך  אחוזים  להפקיד 
על  לקופה  חודש  מדי  שלהם  רת 
רק  ישוחררו  אלה  כספים  שמם. 
כאשר הם יעלו על מטוס וייצאו 
מן הארץ. מטרת החוק היא לעו־

דד את יציאתם מישראל.

מתח  עמית  יצחק  השופט 
והעלה  החוק  על  ביקורת  בדיון 
המשפט  בית  על  כי  אפשרות 
מי־ אינו  כי  בטענה  אותו  לבטל 
היה  שהמחוקק  כיוון  זאת  דתי. 
מבקשי  בעיית  את  לפתור  יכול 
המקלט באמצעות מתווה האו"ם. 
המו־ התכלית  את  בודקים  "אנו 
צהרת, והיא לעודד יציאה", אמר 

עמית.
פנ־ פתרון  שהיה  "שמענו 
טסטי להוציא מספר גדול מאוד 

הע־ והמדינה  מקלט  מבקשי  של 
באמ־ ולעסוק  עליו  לוותר  דיפה 
התעמרות.  משום  בו  שיש  צעי 
אם  ובוחנים  מסתכלים  כשאנחנו 
שנת־ למה   – חלופי  אמצעי  יש 
אמצעי  שהיה  מהעובדה  עלם 
ותהה:  המשיך  עמית  חלופי?". 
"למדינה היה ביד הסכם עם נצי־
של  יציאה  שאפשר  האו"ם  בות 
אנחנו  אחת.  בבת  איש  אלף   16
בח־ זה  את  להביא  אמורים  לא 

שבון?".

(
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למרות המחאה: ועדת השרים אישרה 
עבודות בשבת בגלל תחרות בינלאומית
ועדת השרים להיתרי עבודה אישרה היתר לעבודות בשבת שבו תמכו נתניהו והשר כץ ◆ על פי 

ההערכה יהיו 950 עובדים מדי שבת למשך שבועיים בזמן התחרות

מ‡: יוני טיין

ראשי המפלגות החרדיות והאדמורים 
עבודה  להיתרי  שרים  בוועדת  אבל  זעמו, 

בשבת צפצפו.
שיאפשר  כללי  היתר  אישרה  הוועדה 
עבודות בשבת בשבועיים הקרובים לקראת 
בנימין  הממשלה  ראש  בישראל.  התחרות 
ההיתר,  במתן  תמכו  כץ  חיים  והשר  נתניהו 

הדתות  שר  בוועדה -  השלישי  החבר  ואילו 
הרב יצחק ועקנין מש"ס - התנגד.

יעבדו  עובדים   950 ההערכות,  פי  על 
זאת,  עם  בלבד.  שבועיים  למשך  שבת  מידי 
בהיתר  ומדובר  והיות  מדויק  אינו  המספר 
בעבו־ עובדים  יותר  לכלול  ניתן  יהיה  כללי, 

דות אלה.
יוזכר כי יהדות התורה ביטלה פגישת 
מו"מ קואליציוני עם הליכוד, במפלגה אמרו 

תאשר  שהממשלה  הדעת  על  יעלה  "לא  כי 
עבודות בשבת בזמן שיושבים איתנו למו"מ 
ח"כ  התורה,  דגל  סיעת  יו"ר  קואליציוני". 
ההדק  על  הקלה  "היד  כי  אמר  גפני,  משה 
מז־ זה  בשבת  עבודה  היתרי  אלפי  להוציא 
עזע. בעניין הזה, של העבודות בשבת, ישנה 
הידרדרות קשה ולא נוכל להשלים עם מצב 
הלי־ זה כאמור לאנשי  את  זה. אמרנו  חמור 

כוד".

בגלל שלא שותף 
בצוות המו"מ: יוגב 
נטש בסערה ישיבת 

סיעה של הבית היהודי
הוא טען כי; ''המינוי לסגן שר הביטחון עלול להתבטל'' 

◆ גורם בכיר: "הוא כועס, אבל הישיבה המשיכה 
באווירה מעולה גם בלעדיו"

מ‡: יוני טיין
ישי־ בזעם  נטש  יוגב  מוטי 
כעת  היהודי.  הבית  של  סיעה  בת 
צוות  של  אחרת  ישיבה  מתקיימת 
איחוד  של  המצומצם  ומתן  המשא 
הוגדר  כך  טובה",  "באווירה  הימין 
על ידי גורם בכיר במפלגה. הישיבה 
לא עסקה בחלוקת התפקידים, אלא 

סביב הדרישות הקואליציוניות.
באווירה  המשיכה  "הישיבה 
הגו־ עוד  מוסר  בלעדיו"  גם  מעולה 
כועס  "מוטי  מהמפלגה.  הבכיר  רם 
שהוא לא שותף בצוות המו"מ, אבל 
רפי,  הרב  לבין  בינו  פיצוץ  לא  זה 
אחר.  הסביר  כועס",  פשוט  הוא 
מנגד טען גורם אחר שנכח בישיבה 
בצלאל  בין  להפריד  שמנסה  כי "מי 

לרב רפי, מנסה להפריד גם בין מוטי 
לרב רפי".

בתוך כך, הצדדים של האיחוד 
לרמת  הגיעו  היהודי  והבית  לאומי 
נציגי  מול  הסעיפים  ברוב  סגירות 
הרא־ להיות  קשה  ועובדים  הליכוד 
המשא  לסגירת  בקואליציה  שונים 

ומתן.
לפי החלוקה המסתמנת לתפ־
קידים, היא כזו שתהיה כמה שיותר 
שלאחרו־ המפלגות,  שתי  בין  שווה 
ונסגר  כמעט  הביטחון  שר  סגן  נה 
כעסיו  "בעקבות  אך  ליוגב,  כשייך 
עלול המינוי להתבטל", מעריך גורם 
במפלגה. כך גם אופיר סופר שמכוון 
וישובץ  ייתכן  אך  וועדה  לראשות 

כחבר וועדת חוץ ובטחון.

יזמים נגד ראש העיר טבריה: ''מטרפד 
פרויקט כשהוא בניגוד עניינים'' 

למרות שיזמי פרויקט "אגם כנרת" הצליחו למלא את כל התנאים לקבלת היתר בנייה, כשבועיים לאחר 
שהתקבל האישור מהוועדה, נכנס רון קובי לתפקיד ראש עיריית טבריה והוא פועל נגד הקמת הפרויקט

מ‡: יוני טיין
שהינה   Y-GROUP הנדל"ן  חברת 
שפת  על  להיבנות  שעתיד  הפרויקט  יזמית 
המש־ לבית  דחופה  בקשה  הגישה  הכינרת, 
פט להורות לראש עיריית טבריה, רון קובי, 
ולמהנדס העיר, לתת להם את היתר הבנייה 
ראש  קובי,  לרון  להורות  ״יש  לפרויקט: 
היתר  את  לאלתר  לשחרר  טבריה,  עיריית 
נגדו  ינקטו  כן,  לא  שאם  לפרויקט,  הבנייה 

סנקציות בשל בזיון בית המשפט״.
קובי  נבחר  בטרם  עוד  כשנה,  לפני  כבר 
כנגד  להתבטא  קובי  החליט  עיר,  כראש  לכהן 
פרויקט 'אגם' שמיועד לקום בטבריה ואף טרח 

לפרסם זאת בסרטוני הרשת המזוהים איתו.
הפ־ יזמי  קובי,  של  התנגדותו  למרות 
לק־ התנאים  כל  את  למלא  הצליחו  רויקט 
לאחר  שכשבועיים  אלא  הבניה,  היתר  בלת 
שנתקבל האישור מהוועדה המקומית לתכ־
נון ובנייה, נכנס קובי לנעלי ראש העיר והוא 

פעל לטענתם נגד הקמת הפרויקט.

נמצאת  הקרקע  העירייה,  לטענת 
שכידוע  הסורי-אפריקני,  השבר  על  בדיוק 
יש  כן  ועל  אליו,  בסמיכות  בנויה  טבריה 
הגאולוגי  המכון  מטעם  מסמכים  להמציא 

שיאשרו שהקרקע בטוחה לבנייה.
פשוט  קובי  רון  אדון  יום,  של  "בסופו 
מזמן  חצתה  התנהגותו  כולם.  על  מצפצף 
אינו  גם  קובי  רון  האדומים.  הקווים  כל  את 
פועל "בשם" עיריית טבריה. הוא פועל בשם 
עצמו. הוא מצוי בניגוד עניינים שאין כמותו. 
הזה,  בפרויקט  מראש  לגעת  לו  היה  אסור 
לטרפד  מנת  על  הכל  ויעשה  ימשיך  והוא 
נש־ (אם  "אמברקס"  לו  ירימו  לא  אם  אותו 

תמש בעולם הדימויים שלו) בדמות צו לפי 
בזיון בית משפט", כלשון התביעה.

״הבקשה  בתגובה:  מסר  קובי  רון 
אלמנ־ לדבר  פשוטה  הוכחה  היא  שהוגשה 
טרי בסיסי שיכול למנוע את הסכסוך וליתר 
את המחלוקת. היזמים ימציאו דוח גיאולוגי 
מאושר על ידי המכון הגיאולוגי ויסיימו את 

הסאגה. עת דנה הוועדה המקומית בבקשת 
דוח  ממנה  הוסתר   2017 בשנת  היזמים 
על  יושבת  הקרקע  לפיו  מ-2012  גיאולוגי 
לוחות טקטוניים פעילים. לי אין קשר קנייני 
לקרקע. מתוקף תפקידי כיו"ר הוועדה המ־
קומית לתכנון ובניה אני רואה ראש וראשון 
ושמירתו,  הציבור  ביטחון  את  עיניי  לנגד 
קל וחומר כשמן המפורסמות הוא שטבריה 

ממוקמת על השבר הסורי-אפריקני.
הוועדה  מליאת  של  האחרון  "בדיון 
לתכנון ובנייה, בחלוף כ-3.5 שעות דיון, נת־
גלתה מחלוקת קשה עוד הרבה לפני התיק 
המיועד, על רקע העובדה שחברי האופוזי־
ציה פועלים באופן לעומתי ופוליטי גם כש־
לנגד עיניהם צריכים להיות שיקולים תכנו־
הישיבה  היצרים,  בלהט  משכך,  בלבד.  ניים 
הוגשה  בבוקר  למחרת  כבר  מידית.  ננעלה 
על כך הודעה לבית משפט, וכן בקשה למתן 
פרויקט  בנושא  לדיון  שבועיים  של  לארכה 

אגם״

"גרום לזולת להרגיש חשוב - ועשה זאת בכנות"

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

ח''כ מלכיאלי ללפיד: עשה 
טובה סע לחו''ל לטייל 

גם בצלאל סמוטריץ' תקף את לפיד על דברי ההסתה 
והשקרים נגד הציבור החרדי

מ‡: יוני טיין
(ש"ס)  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
חוק  בעניין  לפיד  יאיר  לדברי  הגיב 
הגיוס, "יאיר, הסתה שלך כנגד המ־
גזר החרדי, מגיעה לשיאים חדשים.
ולומד  שיושב  שאברך  לספר 
גס  שקר  הינו  לחודש,  מקבל 7,800 
כסחט־ החרדים  את  לתאר  שנועד 
נים- תפסיק עם זה ועשה טובה סע 

לחו"ל לטייל".
כתב  סמוטריץ'  בצלאל  גם 

לבן':  'כחול  ראש  מיושבי  ללפיד 
בוחר  לפיד  יאיר  הזכרון  יום  ערב 
הח־ הציבור  נגד  להסית  כדי  לשקר 

רדי ולומדי התורה ולסכסך ביננו. 

י

mailto:a035444900@gmail.com
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"לאחר שהגיוס והגיור יפתרו תיעשה 
חתירה לממשלה רחבה"

כך אומר הח"כ הטרי ממפלגת ש"ס משה ארבל ◆ ביום הראשון לכינון הכנסת ה-21, הקים שדולה 
למלחמה בתאונות דרכים עם מרצ והערבים

מ‡: יוני טיין     
ח"כ משה ארבל, חבר צוות המו"מ של 
ש"ס, הבהיר כי לאחר שסוגיות הגיוס והגיור 
לממשלה  חתירה  תיעשה  פתרונן  אל  יבואו 

רחבה.
לשחקנים  לב  ובשים  להיום  "נכון 
של  לממשלה  היתכנות  רואה  לא  הקיימים, 

יותר מ-65 הידועים לנו.
אין לי ספק שעם הזמן, כשנושאים כב־
דים כמו גיור וגיוס יבואו על פתרונם, נחתור 
לממשלה רחבה, זהו אינטרס לאומי", הסביר 

בראיון שהעניק ל'רשת קו עיתונות דתית'.
הז־ לו  יש  כנסת  כחבר  כי  אמר  בדבריו 

דמנות להכיר את בעלי המחלוקת, "להמשיך 
לחלוק עליהם אבל להכיר את הסיפור שלהם, 
לדעת לומר אותו, להבין מה כואב להם", הס־

ביר.
ביום הראשון לכינון הכנסת ה-21, יצר 
ח"כ  עם  יחד  ראשון.  פעולה  שיתוף  ארבל 
מיכל רוזין (מר"צ) וח"כ אוסאמה סעדי (רע"מ 
דר־ בתאונות  למלחמה  שדולה  הקים  תע"ל), 
שלא  למה  לכולם,  שכואב  נגע  זה  "הרי  כים. 
על  חיבורים,  לייצר  נבחרנו  פעולה?  נשתף 
חלוקים, 80%  נישאר   – שבמחלוקת  ה-20% 
סיבה  אין   – בעין  עין  רואים  אנחנו  מהדברים 

שלא נעבוד יחד", אמר.

השר אריאל תקף את בנט: "הוא פגע 
אנושות בימין"

השר אורי אריאל התייחס בראיון לאחריותו על המגזר הבדואי, לטקס הזיכרון האלטרנטיבי ולכישלון 
הימין החדש: "נזרקו לפח כ-120 אלף קולות"

מ‡ יוני טיין
הרשות  כל  והממונה  החקלאות  שר 
(ב')  אמש  ביקר  בנגב  ולהתיישבות  לפיתוח 
פצועים בבית חולים סורוקה בבאר שבע, בי־

ניהם גם בדואים מהדרום.
אורי  התייחס  חסון  אילה  עם  בשיחה 
לחללי  האלטרנטיבי  הזיכרון  לטקס  אריאל 
את  להרגיז  "למה  פלסטינים:  והרוגים  צה"ל 
כולנו ביום הזה? שיעשו את זה בעזה. אדאג 

שהם ייצאו החוצה".
בהמשך סיפר מדוע החליט לפרוש מה־
הכי  שמבין  האיש  לא  הפוליטיים: "אני  חיים 
בנט  של  שהמהלך  מאמין  בפוליטיקה.  טוב 
פגע אנושות במחנה הימין כשגרם ל120 אלף 
קולות להיזרק לפח, אבל אנחנו נמשיך בדרך 

בשומרון".

קלינטון: "אפשר לנהל את הקמפיין המוצלח ביותר ועדיין להפסיד את הבחירות"
קלינטון עוררה סערה לאחר שתיארה את ניצחונו של טראמפ כ"גניבה"

מ‡ ‡ברהם ויסמן

לשעבר,  הדמוקרטית  המועמדת 
בארה"ב  סערה  עוררה  קלינטון,  הילארי 

הבחירות  תוצאות  את  שתיארה  לאחר 
בערב  כ"גניבה".  בארה"ב  האחרונות 
לשעבר  הנשיא  ובעלה  היא  נאמו  שבו 
להפעיל  "אפשר  קלינטון:  אמרה  ביל, 

יכול  אתה  ביותר,  הטוב  הקמפיין  את 
התכונות  כל  עם  מועמד  להיות  אפילו 
ייגנבו  הבחירות  ועדיין  האפשריות, 

ממך".

המשלחת הראשונה 
מטעם הכנסת ה-21 

משתתפת בכנס למאבק 
באנטישמיות בקייב

קייב, אוקראינה: משלחת ראשונה מטעם הכנסת 
ה-21 השתתפה בכנס בין פרלמנטרי בנושא מאבק 

באנטישמיות.

מ‡: יוני טיין
משלחת  אוקראינה:  קייב, 
ראשונה מטעם הכנסת ה-21 הש־
תתפה בכנס בין פרלמנטרי בנושא 
מאבק באנטישמיות. חברי הכנסת 
אורלי  לבן),  (כחול  רזבוזוב  יואל 
פריג'  ועיסאווי  לבן)  (כחול  פרומן 
(מרצ) יחד עם מנכ"ל הכנסת אל־
ברט סחרוביץ מייצגים את ישראל 

בכנס.
בפאנל  אמרה  פרומן  ח"כ 
בנושא זהות יהודית במאה ה-21: 
"אנחנו נמצאים בבירת אוקראינה, 
הדרום,  תושבי  עם  ליבנו  אך 
הפצו־ ועם  ההרוגים  משפחות 

שהקהילות  חשוב  בישראל.  עים 
מנותקות  יחושו  לא  היהודיות 
העם  אחדות  ישראל.  ממדינת 
היהודי היא לא רק דבר שמדברים 

עליו, היא המהות שלנו". 
ח"כ רזבוזוב ומנכ"ל הכנסת 
הבין  לקשרים  התייחסו  סחרוביץ 
הכנסת  בין  הטובים  פרלמנטרים 
באגו־ ביטוי  לידי  הבאים  לראדה, 

דת הידידות הפעילה במיוחד.
בהמשך צפויה משלחת הכ־
נסת להיפגש עם נשיא אוקראינה 
יו"ר  זילנסקי,  ולדימיר  הנבחר, 
וראש  פרובי  אנדריי  הפרלמנט, 

הממשלה וולודימיר גרויסמן.

ארה"ב הטילה 
סנקציות חדשות על 

איראן:
 "נילחם בגרעין"

הסנקציות הוטלו ביום השנה לפרישת ארה"ב 
מהסכם הגרעין עם איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן

אינו  האמריקני  הממשל 
כה,  עד  שעשה  במה  עוצר 
נוס־ סנקציות  להטיל  וממשיך 
את־ איראן.  על  וחריפות  פות 
האמריקני  הנשיא  חתם  מול 
נוספת,  נשיאותית  הוראה  על 
חד־ סנקציות  יוטלו  במסגרתה 
את  הכוללות  איראן,  על  שות 
הפלדה  הברזל,  תעשיית  מגזר 

והאלומיניום והנחושת.

החדשות  הסנקציות 
במטרה  נעשו  איראן,  על  שהוטלו 
מיצוא  הכנסות  מאיראן  למנוע 
מתכת, שעלולה לממן את תוכנית 
הנשק הגרעיני. כך נאמר בהודעה 

האמריקנית.
הטי־ הסנקציות  את 
הראשון  השנה  ביום  ארה"ב  לה 
עם  הגרעין  מהסכם  לפרישתה 
איראן, ולאחר שורה של סנקציות 
שהוטלו קודם לכן על איראן מצד 

הממשל האמריקני. 

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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הח"כ הטרי מכחול לבן ליועמ"ש: 
אסור על הכנסת חוק החסינות 

בהסכמים קואליציונים
הח''כ החדש יואב סגלוביץ פנה ליועמ''ש שיאסור להכניס את חוק החסינות 

בהסכמים הקואליציוניים ◆ הנימוק: זהו שוחד 

מ‡: יוני טיין
כותב  ליועמ"ש  במכתבו 
בכיר  לשעבר  שהיה  סגלוביץ 
יש  מאנשי  וכיום  במשטרה, 
מהשות־ הבקשה  עצם  כי  עתיד, 
פים הקואליציוניים לתמוך בחוק 
כי  לכל  שברור  שעה  חסינות, 
היא  החוק  של  העיקרית  מטרתו 
לאפשר לראש הממשלה חסינות 
מהעמדה לדין, בתמורה למינויים 
קואליציוניים, היא עבירת שוחד.
ותן"  "קח  בעיסקת  מדובר 
שר).  מינוי  קבל  חסינות,  לי  (תן 
המלומדת  לדעתו  שמהוה,  מה 
של בכיר המשטרה לשעבר, עבי־

רת שוחד.

מדובר לדעתו בחוק פרסו־
האיש,  נתניהו  עבור  שנועד  נאלי 
ולכן מדובר בטובת הנאה אישית, 

שדינה כשוחד לכל דבר וענין.

איפה  דורש  סגלוביץ 
איסור  על  יורה  כי  מהיועמ"ש 
החסינות  בנושא  בכלל  לדון 

במו"מ הקואליציוני.

רוסיה: "ארה"ב אשמה בערעור 
הסכם הגרעין"

בריטניה כינתה את הצעד האיראני "לא מבורך"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אתמול  בעולם  התגובות 
הודעתה  בעקבות  חצויות,  היו 
לפרוש  כוונתה  על  איראן  של 
הג־ מהסכם  יום  שישים  בתוך 
בעוד  ישונה.  לא  הוא  באם  רעין 
ובריטניה  גינה  האירופי  האיחוד 
לא  "צעד  ההסכם  את  כינתה 
האשימו  דווקא  ברוסיה  מבורך", 
לצעד  באחריות  וושינגטון  את 
החוץ  שר  של  לדבריו  האיראני. 
הרוסי סרגי לברוב, "המצב סביב 
בגלל  קרה  איראן  עם  ההסכם 
של  האחריות  חסרת  ההתנהגות 

וושינגטון".

אירופה מבהירה לאיראן: 
"דוחים כל אולטימטום"
איראן מבהירה כי היא מעוניינת לחזק את ההסכם ולא לבטלו

מ‡ ‡ברהם ויסמן

האירופי  האיחוד  מדינות 
הם  בה  הודעה,  אתמול  פרסמו 
מבהירים לאיראנים כי לא יסבלו 
שיוצב  איראני  אולטימטום  כל 
ההודעה  לאור  זאת  בפניהם, 
הגרעין.  הסכם  בעניין  האיראנית 
בהודעה שפורסמה על דעתן של 
באיחוד  החברות  המדינות   28
נאמר כי "מדינות אירופה דוחות 
כל אולטימטום מצדה של איראן 
הגרעין".  הסכם  המשכיות  לגבי 
בנוסף נאמר בהודעה, כי אירופה 
כוונתה  בעקבות  דאגה  מביעה 

הת־ את  להפחית  איראן  של 
חייבויותיה במסגרת ההסכם".

מנגד, איראן אומרת לאחר 
הנשיא  של  הדרמטית  ההודעה 
רוחאני, לפיו איראן תפרוש מה־

סכם הגרעין באם הוא לא ישונה, 
את  לחזק  מעוניינת  "איראן  כי 
לפי  כך  לבטלו",  ולא  ההסכם 
הסוכנות  דובר  קמלוונדי,  ברהוז 

האיראנית לאנרגיה אטומית. 
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(

לפני ירי הנ"ט בגבול הרצועה; נערך 
דיון מקדים על סגירת הכביש

התקבלה התראה שהייתה לגבי ביצוע ירי נ"ט לעבר כוחות צה"ל או רכבים 
אזרחיים ◆ אולם למרות זאת, הוחלט בסופו של דבר להשאיר את הכביש בו 

נהרג משה פדר הי"ד פתוח, בגלל היותו ציר מרכזי

מ‡: מ. יו„

ביום ראשון השבוע בשיאו 
מול  האחרון  הלחימה  סבב  של 
עזה  ברצועת  הטרור  ארגוני 
של  רכבו  עבר  אל  נ"ט  טיל  נורה 
כי  מתברר  כעת  ז"ל.  פדר  משה 
נידו־ המקרה  אירע  בטרם  עוד 
הציר  את  לסגור  האפשרות  נה 
אזורים  שנסגרו  כפי  לתנועה 
לרצועה,  הגבול  בקרבת  אחרים 
שהייתה  התראה  בעקבות  זאת 
ירי  של  אפשרות  על  הצבא  בידי 
נ"ט לעבר כוחות צה"ל או רכבים 
אזרחים. לבסוף הוחלט להשאירו 
פתוח בשל חשיבותו כציר תנועה 
החל  מאז  שחלפו  בימים  מרכזי. 
צה"ל בהקמת מכשול באזור שי־

מנע פגיעות נוספות.
כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
ראשי  עורק  ציר  הינו   34 "כביש 

באופן  סגירתו  עזה.  עוטף  של 
החיים  בשגרת  תיפגע  רציף 
המערבי.  הנגב  בישובי  התקינה 
לאיום,  חשופים  אשר  אזורים 
ובהתאם  חירום  בעתות  נסגרים 
גם  נעשה  וכך  המצב,  להערכת 

בסבב לחימה זה.
האחרונים,  "בחודשים 
מס־ לקחים  מהפקת  כחלק 
מתקיים  קודמים,  לחימה  בבי 

באזורים  המרחב  לארגון  מאמץ 
מנת  על  עזה  בעוטף  מסוימים 
לאיומים,  המרחב  את  להתאים 
והירי  הנ״ט  איום  גם  ביניהם 
נע־ זה  מאמץ  במסגרת  הישיר. 
במ־ והנדסה  עפר  עבודות  שות 
עוקפים,  צירים  סלילת  רחב, 
לירי.  חשופים  צירים  והסתרת 
ויפיק  האירוע  את  לומד  צה״ל 

את לקחיו".

"הסבב בעזה הופסק בגלל 
שיקולים הקשורים לאיראן"

מקורות ישראלים אמרו את הדברים לערוץ האמריקני "אל–חורה" ◆ הוסיפו: 
"לא ניתן לחשוף את השיקולים בשלב זה"

מ‡: מ. יו„
"אל- האמריקני  הערוץ 
דיווח  הערבית  בשפה  חורה" 
ישראליים  מקורות  מפי  שלשום 
הק־ "שיקולים  כי  עמו  ששוחחו 
להפסקת  גרמו  לאיראן  שורים 
עזה".  ברצועת  האחרון  הסבב 
"לא  כי  לערוץ  אמרו  המקורות 
ניתן לחשוף את השיקולים בשלב 

הזה".
בנימין  הממשלה  ראש 
לנפג־ בטקס  התייחס  נתניהו 
בעזה  למצב  איבה  פעולות  עי 
ואמר: "אנו מחשבים את צעדינו 
בשיקול דעת ובמחויבות - תקי־
כדי  שיטתית  ומאוד  עקבית  פה, 
ישראל".  בטחון  את  להבטיח 
נתניהו  חזר  אתמול  יותר  מוקדם 

על הבטחתו למנוע מאיראן נשק 
גרעיני.

דבריו של נתניהו הגיעו על 
הרפובליקה  של  ההודעה  רקע 
נסוגה  שהיא  כך  על  האסלאמית 

הת־ עליהם  מהסעיפים  מחלק 
שנחתם  הגרעין  בהסכם  חייבה 
בינה לבין המעצמות. סבב הלחי־
מה האחרון פרץ בעזה ביום שבת 

והגיע לסיומו ביום שני בבוקר.

הפקיסטנית שנידונה למוות - 
מצאה מקלט מדיני בקנדה

הצעירה הנוצרייה הפקיסטנית שוחררה ממאסר על ידי בית המשפט העליון בפקיסטן

מ‡ ‡ברהם ויסמן

צעירה  הייתה  ביבי  אסיה 
לפני  עד  אנונימית  פקיסטנית 
עם  הסתכסכה  אז  שנים,  כתשע 
המוסלמיות  משכנותיה  כמה 
את  ביזתה  כי  נגדה  טענו  אשר 

הנוצרייה  ביבי  על  האיסלאם. 
גזר  המקומי  המשפט  בית  הטיל 
החוקה  שמורה  כפי  מוות,  דין 
הדין  גזר  זאת,  עם  בפקיסטן. 
במ־ העליון  המשפט  בבית  בוטל 
שנים  כשמונה  לאחר  זאת  דינה, 

בהם ישבה ביבי בכלא.

הבינו  שחרורה  לאחר  מיד 
למ־ תיאלץ  ביבי  כי  במשפחתה, 
המ־ ממדינות  באחת  מקלט  צוא 
של  מנקמתם  החשש  לאור  ערב, 
דווח  אמש  איסלאמיים.  קיצונים 
לקנדה,  בשלום  הגיעה  ביבי  כי 

שהעניקה לה אזרחות. 

מנהיג הג'יהאד האסלאמי: 
"מערכה נוספת בקיץ"

זיאד נחאלה מאיים: "מה שהיה בסבב הזה הוא תרגיל באש חיה להתנגדות" 
◆ עוד אמר "לולא המאמצים להפסקת האש ואם ההסלמה היתה נמשכת עוד 

שעה - תל אביב היתה מופצצת"

מ‡: מ. יו„

האסלאמי  הג'יהאד  מנהיג 
יומיים  לפני  איים  נחאלה  זיאד 
בריאיון  ישראל  על  בחריפות 
עם  המזוהה  אל-מיאדין  לרשת 
ישראל  "אם  כי  ואמר  חיזבאללה 
לא תצליח להכיל את ההתנגדות 
אנחנו   - מנשקה  אותה  ולפרק 
שהיה  מה  בקיץ.  במערכה  נהיה 
חיה  באש  תרגיל  הוא  הזה  בסבב 
להתנגדות. אני אומר באופן נחרץ 

ואנחנו  תגיע  הגדולה  שהמערכה 
ערוכים לה. לולא המאמצים לה־
פסקת האש ואם ההסלמה הייתה 
אביב  תל   - שעה  עוד  נמשכת 

הייתה מופצצת".
יש־ את  האשים  נחאלה 
לסבב  שהביאה  בכך  ראל 
שירתה  בכך  האחרון  ההסלמה 
בשישי  בגבול  המפגינים  לעבר 
הצלף  ירי  על  והשיבה  האחרון 
להבנות  בניגוד  החיילים,  לעבר 
הוסיף  הוא  בעבר.  שהוסכמו 

ברי־ שתי  בפני  עמדו  שבישראל 
להמשיך   - האחרון  בסבב  רות 
אירועי  את  לקיים  או  במערכה 

יום העצמאות והאירוויזיון.
עוד אמר נחאלה כי מצרים 
הפלגים  מהתנהלות  התאכזבה 
שלא  משום  בעזה,  הפלסטינית 
להגיב  כשהחליטו  אותה  עדכנו 
ארגון  מנהיג  הישראלי.  הירי  על 
בעזה  הפלגים  כי  סיפר  הטרור 
ישראל  שהציבה  התנאי  את  דחו 

להפסיק את צעדות השיבה.

mailto:a035444900@gmail.com
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האם "עסקת המאה" נחשפה?
המסמך האנונימי הועבר אמש בין אנשי משרד החוץ ואולם איש אינו יודע מה מקורו ומה מידת 

אמינותו ◆ חלק מהסעיפים עולים בקנה אחד עם הצהרות אמריקניות

מ‡: מ. יו„

של  השלום  תכנית  פרטי  אלה  האם 
ממשל טראמפ? אתמול הופצה הודעה ארו־
כה ומפורטת המתיימרת לתאר את הפרקים 
המאה".  "עסקת  של  הסודיים  המדיניים 
ההודעה האנונימית הנפתחת במילים, "להלן 
עיקרי ההסכם המוצע על ידי הממשל האמ־
ריקני כפי שהובא לידיעתי", הועברה אמש 
בין אנשי משרד החוץ ואולם איש אינו יודע 

מה מקורה ומה מידת אמינותה.
עולים  בה  הכלולים  מהסעיפים  חלק 
בקנה אחד עם אמירות פומביות של ג'ארד 
פרטים  מאידך,  גרינבלט.  וג'ייסון  קושנר 
בשבועות  שהיו  הדלפות  סותרים  אחרים 

האחרונים אודות תכניה.
חשוב לציין כי מדובר במסמך מפורט 
ביותר המשדר אמינות, אך לא ברור מי עומד 
מאחוריו ומי השקיע כל כך הרבה בכתיבתו 
כי  בהחלט  ייתכן  אך  הקטנים.  לפרטים  עד 

מדובר במסמך מפוברק.
הנה ההודעה. אתם תשפטו: 

ידי  על  המוצע  ההסכם  עיקרי  ״להלן 
הממשל האמריקני כפי שהובא לידיעתי:

1. הסכם
ייחתם הסכם משולש בין ישראל אשף 
שתיקרא  פלסטין  מדינת  ותקום  וחמאס, 
"פלסטין החדשה" שתוקם על שטחי יהודה 
שומרון ועזה מלבד ההתנחלויות כפי שיפו־

רט בהמשך.
2. פינוי שטחים

היום  שהם  כפי  ההתיישבות  גושי 
ישארו בידי ישראל ויצורפו אליהם ההתנח־
לויות הבודדות. השטחים של הגושים יגדלו 
שי־ הבודדות  ההתנחלויות  לשטחי  בהתאם 

צורפו אליהם.
3. ירושלים

לישראל  משותפת  ותהיה  תחולק  לא 
ולפלסטין החדשה ותהיה הבירה של ישראל 
יהיו  הערבים  התושבים  החדשה,  ופלסטין 
ירושלים  עיריית  החדשה.  פלסטין  אזרחי 
שטחי  כל  על  מוניציפלית  אחראית  תהיה 
ירושלים מלבד החינוך שיטופל ע"י ממשלת 
תשלם  החדשה  ופלסטין  החדשה,  פלסטין 

לעיריית ירושלים את הארנונה והמים.
של  בתים  לקנות  יורשו  לא  יהודים 
של  בתים  לקנות  יורשו  לא  וערבים  ערבים, 
יהודים. לא יסופחו שטחים נוספים לירוש־
לים. המקומות הקדושים יישארו כפי שהם 

היום מוחזקים.
4. עזה

מצרים תחכיר לפלסטין החדשה שט־
להקמת  תעופה  שדה  הקמת  למטרת  חים 
מגורים.  מלבד  ולחקלאות  ומסחר  מפעלים 
הצדדים  בין  יקבע  והמחיר  השטחים  גודל 
למדינות  (הסבר  התומכות  המדינות  בתיווך 
בין  אוטוסטרדה  תיסלל  בהמשך)  התומכות 
מעביר  להקים  ויותר  ושומרון  ליהודה  עזה 
ליהודה  מעזה  (תת-קרקעי)  מותפלים  מים 

ושומרון.
5. המדינות התומכות

בביצוע  כלכלית  שיתמכו  המדינות 
האירופי  האיחוד  ארה"ב,  הינם:  זה  הסכם 

ומדינות המפרץ המפיקות נפט.
תקציב  יעמידו  התומכות  המדינות 
שנים   5 במשך  דולר  מיליארד   30 של  בסך 
החדשה.  לפלסטין  לאומיים  לפרויקטים 
הבודדות  ההתנחלויות  פינוי  של  (העלות 
יש־ על  יחולו  ההתנחלות  בגושי  ומיקומם 

ראל).
6. החלוקה בין המדינות התומכות

א. ארה"ב 20%
ב. האיחוד האירופי 10%

ג. מדינות המפרץ המפיקות נפט 70% 
- החלוקה בין מדינות אלו תהיה עפ"י תפו־

קת הנפט שלהם.
המ־ מדינות  על  שמוטל  הנטל  רוב  ד. 
פיקות נפט הינו היות שהן יהיו המרוויחות 

העיקריות מהסכם זה.
7. צבא

להקים  יותר  לא  החדשה  לפלסטין 
שיוחזק  קל  נשק  יהיה  היחיד  הנשק  צבא. 

בידי המשטרה.
לפל־ ישראל  בין  הגנה  הסכם  ייחתם 

סטין החדשה שבו ישראל תערוב לפלסטין 
ופלס־ חיצונית,  תוקפנות  כל  מידי  החדשה 

טין החדשה תשלם לישראל עבור הגנה זו.
בין  שיערך  במו"מ  זה  תשלום  עלות 

הצדדים בתיווך המדינות התומכות.
8. זמנים ושלבי ביצוע

עם החתימה על ההסכם:
שלו  הנשק  כל  את  החמאס  יפקיד  א. 

כולל הנשקים האישיים בידי המצרים.
ימ־ המנהיגים  כולל  החמאס  אנשי  ב. 
התומכות  מהמדינות  משכורות  לקבל  שיכו 

עד להקמת הממשלה.
פתוחים  יהיו  הרצועה  גבולות  כל  ג. 
ומצרים  לישראל  ופועלים  סחורות  למעבר 
כפי שהם היום עם יהודה ושומרון וגם דרך 

הים.
דמוקר־ בחירות  יערכו  שנה  בתוך  ד. 
טיות ותיבחר ממשלה לפלסטין החדשה, כל 
אזרח פלסטיני יוכל להעמיד עצמו לבחירה.

הבחירות  לאחר  שנה   – אסירים  ה. 
בהד־ האסירים  ישוחררו  הממשלה,  והקמת 

רגה במשך שלוש שנים.
ושדה  ימי  נמל  יוקם  שנים   5 בתוך  ו. 

ישמשו  אז  ועד  החדשה  בפלסטין  תעופה 
הים  ונמלי  בישראל  התעופה  שדה  אותה 

בישראל.
ויש־ החדשה  פלסטין  בין  הגבולות  ז. 
ראל יהיו פתוחים למעברי אזרחים וסחורות 

כפי הנהוג עם מדינות ידידותיות.
ח. תסלל אוטוסטרדה גשר בגובה של 
כ- 30 מ' מעל פני האדמה, בין עזה ליהודה 
חברה  תקים  האוטוסטרדה  את  ושומרון, 
האוטוסטרדה-גשר  של  המימון  סינית, 
קוריאה  דרום  יפן 10%,  סין 50%,  מ:  יגיע 
ארה"ב  קנדה 10%,  אוסטרליה 10%,   ,10%

והאיחוד האירופי 10%.
9. בקעת הירדן

ישראל  בידי  תישאר  הירדן  בקעת  א. 
כפי שהיא כיום.

בן 4  אגרה  לכביש  יהפוך  כביש 90  ב. 
מסלולים.

הכ־ לסלילת  מכרז  תוציא  ישראל  ג. 
ביש.

ד. יינתנו 2 מעברים מפלסטין החדשה 
פלסטין  בשליטת  יהיו  אלו  מעברים  לירדן, 

החדשה.
10. אחריות

א. במידה וחמאס ואשף יתנגדו להס־
כם זה, תבטל ארה"ב את כל התמיכה הכס־
שאף  לכך  ותדאג  לפלסטינאים  שלהם  פית 

מדינה בעולם לא תעביר להם כספים.
לתנאים  יסכימו  שאש"ף  במידה  ב. 
האיס־ הג'יהאד  או  וחמאס  זה  בהסכם 
על  האחריות  תוטל  יסכימו,  לא  לאמי 
האיס־ והג'יהאד  חמאס  של  המנהיגים 
יש־ בין  אלימות  של  נוסף  ובסבב  לאמי 
ישראל  את  ארה"ב  תגבה  והחמאס  ראל 
לפגוע אישית במנהיגי החמאס והג'יהאד 
עש־ של  שקבוצה  יתכן  (לא  האיסלאמי 
מי־ של  חייהם  את  יקבעו  בודדות  רות 

ליוני בני אדם).
ג. במידה שישראל תתנגד להסכם זה, 

תיפסק התמיכה הכלכלית בישראל.
כחודש  בעוד  ההודעה.  נוסח  כאן  עד 
כאשר תתפרסם התכנית באופן רשמי אמי־

נותה תתברר.
בתגובה:  מסר  הלבן  בבית  בכיר  גורם 
ספ־ דיווח  על  להגיב  מתכוונים  לא  "אנחנו 

קולטיבי נוסף שאינו מדויק ואינו מועיל".

ישראל העבירה מסר 
לחמאס: "עצרו את 
פיתוח הטילים או 
שהחיסולים יחזרו"

זאת על פי דיווח בעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד ◆ משלחת 
מצרית תגיע היום לרצועה כדי לדון עם בכירים בעזה 

על תהליך ההסדרה עם ישראל

מ‡: מ. יו„

על פי דיווח של העיתון אל-
הזהירו  בישראל  אל-ג'דיד  ערבי 
בז־ אם  כי  העזתי  הטרור  ארגון  את 
טילי  בפיתוח  ימשיכו  הצבאית  רוע 
למדיניות  תשוב  היא   - קרקע-ים 
החיסולים הממוקדים, כיוון שהדבר 

משנה את מאזן הכוח באזור.
יש־ כי  בדיווח  נכתב  עוד 

לרקטה  גם  בדבריה  התייחסה  ראל 
האס־ הג'יהאד  ידי  על  שפותחה 
להתפוצץ  שמסוגלת  בדר 3,  לאמי, 
ובכך  הנחיתה  מקום  מעל  מטר   20

להסב נזק גדול יותר.
פלסטיניים  מקורות  במקביל, 
המודיעין  של  משלחת  כי  דיווחו 
המצרי צפויה להגיע היום לרצועת 
עזה, זאת כדי לדון עם בכירים בעזה 

על תהליך ההסדרה עם ישראל.

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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שר החוץ של איראן: "מדינות אירופה נקטו 
הצהרות תקיפות אך בפועל לא עשו דבר"

לדבריו, "איראן מצפה ליותר מרוסיה וסין"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שר  אמר  האיראנית,  ההודעה  ברקע 
החוץ האיראני מוחמד ג'אווד זריף כי מדינות 
מחלק  האיראנית  לנסיגה  אחראיות  אירופה 
כעת  הנמצא  זריף  לדברי  ההסכם.  מעקרונות 
נקטו  (האירופים)  "הם  ברוסיה,  מדיני  בביקור 

דבר".  עשו  לא  בפועל  אך  תקיפות  הצהרות 
 - וסין  רוסיה   - להסכם  השותפות  שאר  לגבי 
אמר זריף "ידידינו רוסיה וסין שמרו על קש־
רים טובים איתנו, למרות שבמקרים מסוימים 
אנו מצפים מהן ליותר... רוסיה שמרה על קש־
רים טובים איתנו והקשרים בין שתי המדינות 

איראן  כי  אמר  האיראני  שה"ח   . התרחבו" 
במ־ הפעולה  שיתוף  את  להמשיך  מעוניינת 
כי  האיראני  המסר  על  חזר  הוא  הסכם.  סגרת 
איראן גלתה סבלנות רבה במשך שנה אך עתה 
ההזדמ־ וחלון  להצילו  כדי  לפעול  העת  הגיע 

נויות לכך מצומצם מאד .

סקר בארה"ב: התמיכה בנשיא טראמפ 
ממשיכה לזנק

מדובר בעלייה של אחוז אחד ביחס לסקר שנערך חודש קודם לכן

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בנ־ ויותר  יותר  תומכים  האמריקנים 
שפר־ חדש  מסקר  עולה  כך  האמריקני.  שיא 
סם מכון הסקרים 'גאלופ'. לפי הסקר, שיעור 
נתון   ,46% על  כיום  עומד  בטראמפ  התמיכה 
זה  בשלב  מכהן  אמריקני  לנשיא  במיוחד  נאה 
בתמיכה  חדה  עלייה  מציג  הסקר  כהונתו.  של 
בנשיא, זאת לאחר שעם תחילת נשיאותו זכה 
טראמפ באחוזי אהדה נמוכים יחסית, לפי הס־

קרים. 
שעבר  בחודש  שפורסם  סקר  אותו  לפי 

תמכו בטראמפ 45% מהאמריקנים. 
כי  מלמד   ,CNN רשת  שערכה  סקר 
לטרא־ טוב  ציון  מעניקים  מהאמריקנים   56%
ביותר  הגבוה  הנתון   - כלכליות  בסוגיות  מפ 

מאז נכנס הנשיא לבית הלבן בינואר 2017. 
שבה  הקודמת  הפעם   ,2017 במארס 
פו־ כה  היתה  טראמפ  של  הכלכלית  מדיניותו 
הש־  .55% של  לתמיכה  הנשיא  זכה  פולרית, 
בתת הממשל הארוכה בינואר האחרון דרדרה 
מעמדו  מאז  אך   ,48% של  לשפל  הנשיא  את 
ואפי־ שלו,  הלא־טבעי  הקהל  מצד  גם  נסק 

שמתקשים  הדמוקרטית,  המפלגה  תומכי  לו 
להתכחש למצבה הכלכלי המזהיר של ארה"ב: 
במספר  וגידול  גבוהה  צמיחה  באבטלה,  שפל 

המועסקים, מעבר לכל הציפיות.
אפ־ בסוף  שנערך   ,CNN של  הסקר 
רחבי  מכל  נשאלים   1,007 כלל  האחרון,  ריל 
ב־3.8%.  נאמדת  בו  הדגימה  וטעות  ארה"ב, 

הכלכלית  זו  בסקר -  שנבחנו  סוגיות  מבין 12 
היא נקודת החוזק הגדולה ביותר של טראמפ. 
מדובר במגמת המשך לסקר "גאלופ" שפורסם 
כי  דיווחו  מהאמריקנים  ולפיו 69%  לאחרונה 
הם צופים שיסיימו את השנה האזרחית במצב 
כלכלי טוב יותר מהשנה שעברה - הנתון הטוב 

ביותר מאז 2002. 

ספרד: אנטישמים מתנכלים לכפר 
'גבעת היהודים'

 Castrillo) ‘אנטישמים מתנכלים לכפר הספרדי העתיק שבשנה שעברה שינה את שמו מ‘להרוג יהודים
Matajudios) לגבעת היהודים (Castrillo Mota de Judios) ◆ ראש העיר אמר כי כי המתנכלים אינם 

תושבי המקום

מ‡: יר‡ל לבי‡
שעב־ שבשנה  העתיק  הספרדי  הכפר 
אחרי  היהודים“,  ל“גבעת  שמו  את  שינה  רה 
ליהודים“,  ”מוות  נקרא  שנים  מאות  שבמשך 
של  מתקפה  תחת  אלה  בימים  עצמו  מוצא 
סמלי  רוססו  האחרונים  בימים  אנטישמיים. 
ובניינים  תמרורים  על  וסיסמאות  ימין-קיצוני 

בכפר, ובהם הובעה מחאה על החלטתו לשנות 
את השם.

ראש הכפר, לורנצו רודריגז פרז אמר, כי 
האח־ התקריות  לאחר  במשטרה  תלונה  הגיש 
בי־ הכוללים  שלטים  פרסום  שכללו  רונות, 
טויים אנטישמיים בוטים וסלוגנים פשיסטיים. 
בין המבנים שהושחתו היו גם מבנים עירוניים 

וספסלים ציבוריים.
”שינוי השם, לצערנו, לא מביא רק הש־
אמר  לו“,  שמגיע  הכבוד  ואת  חיוביות  לכות 
רודריגז פרז. ”יש כמה אנשים שרוצים שנשכח 
לישראל  נתקרב  שלא  ובוודאי   – היהודים  את 
סביבה  כאן  ליצור  לניסיונות  ניכנע  לא  אך   –

אלימה“.

"הדרך הטובה ביותר להשיג את המיטב מויכוח היא להימנע ממנו"
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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

גורמים בארה"ב:

 איראן אישרה 
לתאים שיעיים 
בעיראק לפגוע 

ביעדים אמריקניים
כוחות הצבא האמריקניים המוצבים במזרח 

התיכון נתונים בסכנה ◆ כלי שיט במפרץ הפרסי 
והמורדים החות'ים בתימן עלולים לפגוע בספינות 

וביעדים אחרים

מ‡: מ. יו„

שיט  כלי  מצד  התקפות 
תאי  הפרסי,  במפרץ  איראניים 
וגיוס  בעיראק  שיעיים  טרור 
בכו־ לפגיעה  בתימן  החות'ים 
חות אמריקניים - אלה האיומים 
מצד  לאחרונה  שהתעוררו 
רבות  דאגות  שהעלו  איראן, 

בבית הלבן.

הברית  בארצות  בכירים 
במדינה,  התקשורת  לכלי  מסרו 
למלי־ ירוק  אור  נתנה  שאיראן 
ציות שיעיות לפגוע ביעדים של 
בעק־ באזור.  האמריקני  הצבא 
בקהילת  מקורות  טענו  כך,  בות 
על  הורה  הלבן  הבית  המודיעין, 
אמ־ מטוסים  נושאת  שליחת 
וכוחות  הפרסי  למפרץ  ריקנית 

נוספים.

4 הרוגים בהתנגשות 
מיניבוס בגדר 

בטיחות בכביש 443
10 בני אדם נוספים נפצעו בתאונה שהתרחשה 
בסמוך לצומת שילת לכיוון ירושלים ◆ חובש 

שטיפל בפצועים: "מדובר ברכב הסעות שהתנגש 
בגדר הפרדה ונבלם בחורשה בצד הדרך"

מ‡: מ. יו„
בהת־ נהרגו  אדם  בני   4
בטיחות  בגדר  מיניבוס  נגשות 
אדם  בני  עשרה   .443 בכביש 
בס־ התרחשה  התאונה  נפצעו. 
ירוש־ לכיוון  שילת  לצומת  מוך 
לים. ההרוגים הם גברים בשנות 
סיפר  ראייה  עד  לחייהם.  ה-40 
הגיע  "הרכב  התקשורת:  לכלי 
המעקה  על  ועלה  במהירות, 
מעורב  שהיה  הרכב  בטיחות". 
לשיקום  לרשות  שייך  בתאונה 

האסיר.

ביחידת  חובש  עוזיהו  יוני 
הצלה"  "איחוד  של  האופנועים 
"מדובר  סיפר:  לזירה  שהגיע 
בגדר  שהתנגש  הסעות  ברכב 
בצד  בחורשה  ונבלם  הפרדה 
נותר  לא  הצער  למרבה  הדרך. 
אר־ של  מותם  את  לקבוע  אלא 
בזי־ כן  כמו  הרכב.  מנוסעי  בעה 
רפואי  סיוע  הוענק  התאונה  רת 
בינוני  נפגעים  למספר  ראשוני 
קשה וקל שלאחר מכן פונו לה־
בבית  רפואי  טיפול  קבלת  משך 

חולים".

ק
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תינוקת בלעה 3 סוללות
הרופאים החליטו שלא לערוך בשלב זה התערבות רפואית וימתינו ליציאה 

טבעית של הסוללות תוך מעקב

מ‡: יר‡ל לבי‡
בכרמיאל  'טרם'  למיון 
תי־ האחרונה  ביממה  הובהלה 
שהילדה  לאחר  שנה  כבת  נוקת 

בלעה 3 סוללות כפתור.
בדיקות  נערכו  לתינוקת 
וצי־ רפואית  בדיקה  לצד  מדדים 
נמצאו  התינוק  ובמעי  רנטגן  לום 

הסוללות.
סבלה  שלא  התינוקת 
הוע־ ממשית,  רפואית  ממצוקה 

בהפניית  החולים  לבית  ברה 
לשקול  מנת  על  'טרם'  רופאי 
באמצעות  הסוללות  הוצאת 
בשל  וזאת  כירורגית,  פעולה 
הנזק הבריאותי שעלול להיגרם 

מהימצאותם שם.
החו־ בבית  מעקב  לאחר 
שלא  הרופאים  החליטו  לים 
התערבות  זה  בשלב  לערוך 
רפואית וימתינו ליציאה טבעית 

של הסוללות תוך מעקב.

מבצעי הלינץ' בחווארה נשפטו ונענשו 
לתקופות מאסר ותשלום פיצויים

כשנתיים לאחר הלינץ' בכפר חווארה בשומרון בו הותקף תושב איתמר, באו 
מבצעי הלינץ' על עונשם ◆ חמישה מהפורעים הורשעו, הוטלו עליהם עונשי 

מאסר וכן תשלום פיצויים כספיים לנפגע הלינץ' 

מ‡: יר‡ל לבי‡
הלינץ'  לאחר  כשנתיים 
הות־ בו  בשומרון  חווארה  בכפר 
הס־ איתמר,  היישוב  תושב  קף 
של  משפטיהם  לאחרונה  תיימו 
השתתפו  אשר  מהפורעים  חלק 
הורש־ הפורעים  ונעצרו.  בלינץ' 
מאסר  עונשי  עליהם  הוטלו  עו, 
וכן נאלצו הפוגעים לשלם לנפגע 
אלפי שקלים בגין הנזק שנגרם לו 

ולרכבו.
בעס־ הסתיימו  המשפטים 
הפ־ הגיעה  עליהם  טיעון  קאות 
עם  להסכמה  הצבאית  רקליטות 
נפגע  המחבלים.  של  דינם  עורכי 
חיים  עו"ד  ידי  על  יוצג  העבירה 
עקב  אשר  חוננו,  מארגון  בלייכר 
ואף  המשפטיים  ההליכים  אחרי 
שותף  והיה  המשפט  לבית  הגיע 
כא־ הדין  גזרי  מהדיונים.  בחלק 
בפועל  מאסר  חודשי  כללו  מור, 

בתשלום  המחבלים  חויבו  וכן 
כספי לנפגע על סך אלפי שקלים.
פורעי הלינץ' שנעצרו הינם 
חמאל,  בררא  מוצטפא,  מוחמד 
אשר  מפלח,  ועלקם  עיסא,  נמר 
מח־ בנסיבות  בתקיפה  הורשע 
מירות, זריקת חפצים לעבר נתיב 
משפט,  הליכי  ושיבוש  תחבורה 
ועוד  מאסר  חודשי  ל- 19  נשפט 
בגין  שהופעלו  חודשים  חמישה 
דבר  של  בסופו  מותנה.  מאסר 
תש־ וכן  מאסר,  חודשי  ריצה 24 
ששולמו   ₪ אלפי  של  פיצוי  לום 

בפועל לנפגע העבירה. 
היה  הנאשמים  אחרון 
הורשע  אשר  דויכאת,  אחמד 
בזריקת  מבעיר,  חומר  בייצור 
בנסיבות  בתקיפה  נפיץ,  חפץ 
חפ־ בזריקת  ופעמיים  מחמירות 
צים לעבר רכב נוסע, נשפט ל36 
הפעלת  ובנוסף  מאסר  חודשי 

דבר  של  בסופו  מותנה.  מאסר 
בנוסף  מאסר  חודשי   42 ריצה 
לתשלום פיצויים של אלפי ש"ח 

ששולמו בפועל לנפגע העבירה.
הת־ גררה  זו  טיעון  עסקת 
ועו"ד  הנפגע  מצד  חריפה  נגדות 
המשפט  מבית  שביקשו  בלייכר, 
יקבל  ולא  המחבל  עם  יחמיר  כי 
את עסקת הטיעון, לאור העובדה 
שלחוב־ מוכר  במחבל  מדובר  כי 
מאירועי  אישום  כתבי  מספר  תו 
אישו־ כללו  האישום  כתבי  עבר. 
נשק  נשיאת  בהם  שונים,  מים 
סחר  היתר,  ללא  נשקים  וייצור 
לתקי־ שותפות  מלחמתי,  בציוד 
פה או פגיעה בנסיבות מחמירות, 
חבלה במזיד ברכב וכן השתתפות 
הציבורי.  הסדר  נגד  בפעילות 
חרף התנגדותם של עו"ד בלייכר 
אושרה  המשפט  בסיום  והנפגע, 

עסקת הטיעון ע"י השופט.

הבנקים בישראל נערכים לגל 
שטרות אירו מזויפים

השטרות הם באיכות זיוף גבוהה במיוחד, והמכונות לא מגלות את הזיוף

מ‡: יר‡ל לבי‡

של  בערך  מזויפים  שטרות 
בי־ לאחרונה  מופצים  אירו   500
שראל. השטרות הם באיכות זיוף 
גבוהה במיוחד, ויש קושי להבחין 
באמת  אכן  הכסף  ששטר  בכך 

נראה מזויף.
לזייף  הצליחו  הזייפנים 
הפעם גם מקצת מאמצעי ההגנה 
מכו־ רבים  ובמקרים  השטר,  של 
נות הכסף שסופרות את השטרות 

לא מצליחות לגלות את הזיוף.
הזיופים  מכת  בעקבות 
העו־ לעובדים  הדואר  בנק  הורה 
סקים בקנייה ובהמרה של מטבע 

להודעה  עד  לקבל  שלא  זר, 
 500 של  בערך  שטרות  חדשה 
הפ־ האירו,  בגוש  הבנקים  אירו, 
האספ־ את  שעבר  בשבוע  סיקו 

בערך  שטרות  של  הסדירה  קה 
שלטענתם  לאחר  אירו,   500 של 
שימוש  פשיעה  אירגוני  עושים 

נרחב בשטרות בערך זה.

השליח הקטרי יגיע לחלק 
כסף בעזה

בדיווח בעיתון לבנוני נכתב כי מדובר בחלק מההבנות שסוכמו בין ישראל 
לעזה ◆ ארגוני הטרור ברצועה שומרים על דריכות מחשש לפעולה ישראלית 

שתנסה לשפר את התדמית הביטחונית של ישראל בעיני הציבור

מ‡: מ. יו„

אל- הלבנוני  העיתון 
אחבאר דיווח כי שליח קטר למ־
אל-עמאדי,  מוחמד  התיכון,  זרח 
בסוף  עזה  ברצועת  לבקר  צפוי 
כספי  מענק  לחלק  כדי  השבוע 
נז־ ולמשפחות  חמאס  לאנשי 
בחלק  מדובר  כי  דווח  קקות. 
יש־ בין  סוכם  שעליהן  מההבנות 

ראל לבין הרצועה.
אר־ כי  בעיתון  דווח  עוד 

גוני הטרור ברצועה שומרים על 
ישרא־ לפעולה  מחשש  דריכות 

לית שתנסה לשפר את התדמית 
בעיני  ישראל  של  הביטחונית 

ארגוני  הדיווח,  פי  על  הציבור. 
כי  למתווכים  הבהירו  הטרור 
אלים  סבב  תגרור  כזו  "פעולה 

יותר".

פלסטיני שנהרג מרקטה באשקלון 
הוכר כנפגע פעולות איבה

הפלסטיני שנהרג מפגיעת רקטה באשקלון לפני כחצי שנה הוכר כנפגע 
פעולות האיבה, ומשפחתו תקבל פיצויים ממשרד הביטחון 

מ‡: יר‡ל לבי‡
תביעת  שפורסמה  לאחר 
מחמוד  משפחת  בני  של  הענק 
שנהרג  הפלסטיני  אבו-עסבה, 
לפני  באשקלון  רקטה  מפגיעת 
כחצי שנה – החליט אתמול משרד 
כנפגעי  בהם  להכיר  הביטחון 
יפצה  המשרד  האיבה.  פעולות 
קצבה  להם  ויעניק  כספית  אותם 
אלפים  עשרת  מעל  של  חודשית 

שקלים.
שייצג  רחאל,  מוחמד  עו"ד 
מסר  בתביעה,  המשפחה  בני  את 
החלטת  על  "מברכים  הם  כי 
בעת  "לצערי,  הביטחון".  משרד 
מקרים  מעט  לא  היו  האחרונה 
כאלה, שבהם צריך להעניק הכרה 
ופיצוי מידי", אמר רחאל. "ברור 
ששום פיצוי בעולם לא ירפא את 

הפצע".
התביעה  להליך  במקביל 
מול משרד הביטחון, מנהלת המ־
כבאות  נגד  ענק  תביעת  שפחה 
שבתיק  הראיות  "מכל  והצלה. 
נטשה  הכבאות  רשות  כי  עולה 

עוד  כשהמנוח  האירוע  זירת  את 
היה בחיים", טען רחאל. "אילולא 
כך, כל הטרגדיה הזאת היתה נמ־

נעת והמנוח היה נשאר בחיים".
בת־ נמסר  והצלה  מכבאות 
הל־ והופקו  תחקיר  שנערך  גובה 
הרש־ בעקבות  הנדרשים  קחים 
לנות, שגרמה לתוצאה הטרגית.

אבו-עסבה, בן ה-48 מהכ־
פר חלחול הסמוך לחברון, החזיק 
בישראל,  ולינה  שהייה  באישור 
ועבד בארץ במשך שנים. כך היה 
בבניין  פגעה  רקטה  כאשר  גם 

לפני  באשקלון  שהה  בו  מגורים 
כחצי שנה, שם נהרג. על פי חוק 
משפ־ בני  איבה,  פעולות  נפגעי 
ליווי  להכרה  הם  גם  זכאים  חתו 

ופיצוי.
המוות  המשפחה,  לטענת 
נגרם בשל מחדל חמור של לוח־

הזירה  את  שעזבו  האש  כיבוי  מי 
הק־ נפילת  אחרי  לאתרו  מבלי 
סאם. שתי נשים נוספות שנמצאו 
שנפגעה  בדירה  אחרים  בחדרים 
אנוש  במצב  החולים  לבית  פונו 

וקשה.
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הז' - ישוב ירחמנו
ֲחֵברוֹ  ִהְכִעיסוֹ  שִֶׁאם  ָוָדם  ָשׂר  בָּ ת  ִמדַּ כְּ ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֵאין  ה  ִהנֵּ
ַאֲהָבה ַהּקוֶֹדֶמת. ֲאָבל ִאם ָחָטא ָאָדם ְוָעָשׂה  ה ְמַעט לֹא כְּ ה ִעּמוֹ ִמְתַרצֶּ שֶׁהּוא ִמְתַרצֶּ כְּ
ָמקוֹם  ָרכוֹת לד:) "בְּ נּו (בְּ רּוְך הּוא, ְוַהיְּ דוֹׁש בָּ דוָֹלה ִעם ַהקָּ יוֵֹתר גְּ ׁשּוָבה, ַמֲעָלתוֹ  תְּ
ְדֵפְרׁשּו  כִּ ַעם  ְוַהטַּ ַלֲעמוֹד".  ְיכוִֹלין  מּוִרים  גְּ יִקים  ַצדִּ ֵאין  עוְֹמִדים  ׁשּוָבה  תְּ ֲעֵלי  בַּ שֶׁ
ַאְכַסְדָרא  כְּ ֲעשּׂוָיה  ִהיא  ה  ָלמָּ ה  ִעְנַין  בְּ כט:)  בְמָנחוֹת  הּוא  (ְלָפֵנינּו  ַהּבוֶֹנה  ֶפֶרק  בְּ
ָרא  רּוְך הּוא בָּ דוֹׁש בָּ ה' ְוַהקָּ רּוׁש ָהעוָֹלם ִנְבָרא בַּ ל ָהרוֶֹצה ָלֵצאת ֵמעוָֹלמוֹ ֵיֵצא, פֵּ כָּ שֶׁ
ִמין  ֵאין חֶֹמר ְוֵיֶצר ָהַרע ּוְפָגם כְּ תוַֹח ְלַצד ָהַרע ְוַהֵחְטא ִלְרָוָחה ֵאין ַצד שֶׁ ָהעוָֹלם פָּ
ל ִמי  ה כָּ רּוָצה ְלַצד ָהַרע ְלַצד ַמטָּ דוָֹלה פְּ ְרָצה גְּ א פִּ ָדִרים ֶאלָּ ַעל גְּ ַאְכַסְדָרא, ֵאינוֹ בַּ
ְוָעוֹן  ֵחְטא  ַצד  ִיְמָצא  א  לֹּ שֶׁ ְלַצד  ִיְפֶנה  לֹא  לוֹ  ִפְתִחין  ה  מָּ כַּ ֵמעוָֹלמוֹ  ָלֵצאת  ְרֶצה  יִּ שֶׁ
רּוהּו  לּוהּו. ְוִהְקׁשּו ּוְלַהדְּ ַמְעָלה שִֶׁאם ָישֻׁב ְיַקבְּ ֵנס ֶאל ַהִחצוִֹנים, ְוִהיא ְפתּוָחה ִמלְּ ִלכָּ
ְהֶיה ִנְגָדר  יִּ שֶׁ יק לוֹ  ְתׁשּוָבה לֹא ַיְספִּ ב בִּ ֶזה שֶַׁהשָּׁ ָתא, ָרצּו בָּ ָעא ִמלְּ יְּ ַהאי, לֹא ִמְסתַּ בְּ
יק ֲאֵליֶהם ָאְמָנם  ֵדר ְמַעט ַיְספִּ א ָחְטאּו גָּ לֹּ יִקים שֶׁ דִּ ַהצַּ ֵני שֶׁ יִקים ִמפְּ דִּ ֶגֶדר ַהצַּ ָעוֹן כְּ בֶּ
ָדִרים  ה גְּ מָּ יר ַעְצמוֹ כַּ א ָצִריְך ְלַהְגדִּ ֵדר ְמַעט ֶאלָּ יק לוֹ גָּ ָחָטא ָושָׁב לֹא ַיְספִּ ַהחוֵֹטא שֶׁ
הּו  ַקל ְיַפתֵּ ַעם ַאַחת ִאם ִיְתָקֵרב שָׁם בְּ ַבר ִנְפָרץ פַּ ֵדר ַהְמַעט כְּ ֵני שֶׁאֹתוֹ ַהגָּ ָקשִׁים ִמפְּ
ַתח ָהַאְכַסְדָרה  ֶרְך פֶּ ֵנס דֶּ דוֹל ְמאֹד, ְוָלֶזה לֹא ִיכָּ א ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ֶהְרֵחק גָּ ֶאלָּ ִיְצרוֹ 
ה ָצרוֹת ְוִסּגּוִפים ְלַעְצמוֹ  מָּ ֲעֶשׂה כַּ ַתח ַצר ַויַּ ֶרְך פֶּ ֵנס דֶּ ה ְוִיכָּ א ִיְתַעלֶּ ְרָצה שָׁם ֶאלָּ ַהפִּ שֶׁ

ָרצוֹת. ם ַהפְּ ְוִיְסתֹּ

ַתח  ֶרְך פֶּ א ִנְכְנסּו דֶּ לֹּ ֵני שֶׁ ׁשּוָבה עוְֹמִדים ְוכּו' ִמפְּ ֲעֵלי תְּ בַּ ָמקוֹם שֶׁ ַעם ֶזה בְּ ּוִמטַּ
פּו  ַתח ָהֶעְליוֹן ְוִסגְּ ֶרְך פֶּ א ִנְצַטֲערּו ְוָעלּו דֶּ יִקים, ֶאלָּ דִּ ְהיּו ִעם ַהצַּ יִּ ֵדי שֶׁ יִקים כְּ דִּ ַהצַּ
ַמְדֵרָגה ה' ֵהיָכל  יִקים ְלָכְך ָעָלו ְוָעְמדּו בְּ דִּ לּו ִמן ַהֵחְטא יוֵֹתר ְויוֵֹתר ִמן ַהצַּ ַעְצָמן ְוִנְבדְּ
ְכִניַסת ָהַאְכַסְדָרא ְוָלֶזה  ֶפַתח ַהֵה"א בִּ יִקים בְּ ג ַהֵה"א ְוַצדִּ ַהְינּו גַּ ַגן ֵעֶדן דְּ בְּ י שֶׁ ֲחִמישִׁ
רּוְך הּוא  דוֹׁש בָּ ׁשּוב ה' ֶאל ְמקָֹמּה, ְוַיְחִזיר ַהקָּ ַהְינּו תָּ ׁשּוָבה דְּ ֲאשֶׁר ָהָאָדם ַיֲעֶשׂה תְּ כַּ
"ָיׁשּוב  נּו  ְוַהיְּ ְויוֵֹתר.  יוֵֹתר  א  ֶאלָּ ְלַבד,  בִּ ָהִראׁשוָֹנה  ַאֲהָבה  כְּ שָׁב  ֵאינוֹ  ָעָליו  ִכיָנתוֹ  שְׁ

ֵנם ִויָקְרֵבם יוֵֹתר. ּיוִֹסיף ַרֲחִמים ְלִיְשָׂרֵאל ִויַתקְּ ְיַרֲחֵמנּו" שֶׁ

א  ַעס ַהּקוֵֹדם ֶאלָּ ְוָכְך ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ֲחֵברוֹ לֹא ִיְהֶיה נוֵֹטר ֵאיָבה ֵמַהכַּ
ְויוֵֹתר  יוֵֹתר  ְוַאֲהָבה  ַרֲחִמים  ַמְדֵרַגת  בְּ לוֹ  ִיְהֶיה  ַאֲהָבתוֹ  ׁש  ְמַבקֵּ ֲחֵברוֹ  שֶׁ ְרֶאה  יִּ שֶׁ כְּ
ַלֲעמֹד  ְיכוִֹלים  מּוִרים  גְּ יִקים  ַצדִּ ֵאין  שֶּׁ ׁשּוָבה  תְּ ַבֲעֵלי  כְּ ִלי  הּוא  ֲהֵרי  ְויֹאַמר  ֶדם  ִמקֹּ
מּוִרים ִעּמוֹ  יִקים גְּ ָקֵרב אָֹתם שֵֶׁהם ַצדִּ מְּ ה שֶׁ ְכִלית ֻקְרָבה יוֵֹתר ִממַּ ֶאְצָלם ִויָקְרֵבהּו תַּ

א ָחְטאּו ֶאְצלוֹ: לֹּ שֶׁ

ה לחודש – יום שבת

גרמניה: הסתה אנטישמית 
בהפגנה ניאו-נאצית בדּויסּבּורג
נגד התהלוכה של הניאו-נאצים הפגינו, בכל רחבי העיר, מאות אנשים במקומות שונים

מ‡: יר‡ל לבי‡  
אנשי   200 כ-   – דויסבורג 
בהפג־ השתתפו  קיצוני  ימין 
הניאו-נאצית  המפלגה  של  נה 
בדויסבורג.  ”הימין“  הזעירה 
המא־ ”יום  את  גייסה  המפלגה 
אותו  אשר  הפועלים“,  של  בק 
קיצוני  ימין  אנשי  גם  מנצלים 
כחלק  למטרותיהם,  שרת  ככלי 
במ־ השנה“  תחילת  ”מתקפת  מ 
סגרת מאבק הבחירות לפרלמנט 
התקיימה  לכן  קודם  האירופי 
רָטל  כבר הפגנה של ”הימין“ בוּופֶּ
נוספת  והפגנה   ,(Wuppertal)
שבו־ שלושה  תוך  כבר  מתוכננת 

עות בדוֹרטמּונד.

שוב  קראו  הניאו-נאצים 
ושוב סיסמאות כגון ”הכל למען 
ו“לעולם  והאומה“  הגזע  העם, 
שלט  גבי  על  ישראל“.  עוד  לא 
הסיסמה  את  לקרוא  היה  ניתן 
שלנו“.  האסון  היא  ”ישראל 
הרפו־ צוינה  שנישאו  בנאומים 
גרמניה  של  הפדראלית  בליקה 
כ ”מערכת פוליטית חולה, אשר 
ללא  להיאבק  רוצים  אנו  בה 
למגר“,  רוצים  אנו  ואותה  מנוח 
צוין  הנציונל-סוציאליזם  ואילו 
חשים  אנו  אשר  ”תנועה,  כ 

קשורים עימה ברוחנו“.
אורסולה  השואה  מכחישת 
קאשר עליה הושתו מספר  ָהאוורבֶּ

פעמים עונשים במסגרת גזרי דין 
יוש־ ואשר  עממית,  הסתה  בגין 
הוצגה   – במעצר  לעכשיו  נכון  בת 
כמוע־ ”הימין“  מפלגת  ידי  על 
לפרלמ־ לבחירות  מובילה  מדת 
הוצגו  לכך,  בנוסף  האירופי.  נט 
בחירות  שלטי  ההפגנה  במהלך 
של  מפלגת ”הימין“, אשר הביעו 

סולידריות עם האוורבק.
הניאו- של  התהלוכה  נגד 
העיר,  רחבי  בכל  הפגינו,  נאצים 
שונים.  במקומות  אנשים  מאות 
הימין  אנשי  ניצבו  ושוב  שוב 
מול  ההפגנה,  בשולי  הקיצוני, 
עו־ רבת  אנטי-פשיסטית  מחאה 

צמה.

סגן הרמטכ"ל לשעבר קורא לחלק 
הטבות מורחבות לארגון הטרור

האלוף במילואים, יאיר גולן, טוען כי על ישראל "לתת לחמאס גזר שמן ומתוק"
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לשעבר,  הרמטכ"ל  סגן 
האלוף (במיל.) יאיר גולן, אמר כי 
לצד המתקפות של ישראל, עליה 
לארגון  הטבות  במדיניות  לנקוט 
החמאס. "צריך לתת הטבות גדו־
הפת־ האם  ולראות  לחמאס  לות 
רון יגיע", אמר גולן בראיון לגלי 

צה"ל.
על  ההודעה  עם  כזכור, 
ישראל  בין  אש  הפסקת  הסכם 
העזתיים,  הטרור  ארגוני  לבין 
תושבי  בקרב  רב  זעם  התעורר 
הער־ נלוותה  כשאליהם  הדרום 
הביטחון  במערכת  הגורמים  כת 
לשוב  צפויים  הטרור  ארגוני  כי 
ישראל.  מול  נוסף  לסבב  במהרה 
המא־ של  חיזוק  ללא  לדבריהם, 
המצב  לשיפור  המדיניים  מצים 
הרגי־ גם  ברצועה,  ההומניטרי 
תח־ לא  היום  שמסתמנת  עה 
קצר.  זמן  לטווח  אף  מעמד  זיק 
הערכה  כי  נטען  ב'הארץ'  בדיווח 
המודי־ גופי  בהערכת  נתמכת  זו 
עין, כאשר נטען כי בתוך שבועות 

לחזור  עשויה  הלחימה  ספורים 
ביתר שאת.

לאחר  התחזקה  הערכתם 
על  להכריז  מיהרו  שבחמאס 
ישראל  כי  טענו  כשהם  ניצחון, 
תחרות  בעקבות  להם  "נכנעה" 
"לימדנו  תיירים.  המוני  שתגרור 

אותה לקח", אמרו.
הרמטכ"ל  סגן  זאת,  עם 
לשעבר טען אמש כי "עזה אינה 
כשיורים,  עושים  מה  של  שאלה 
יורים.  כשלא  עושים  מה  אלא 
ומתוק  שמן  גזר  להם  לתת  צריך 
ולראות האם הולך בטוב עם הח־

כניסה  יצליח -  לא  זה  אם  מאס. 
לב־ שצריך  דבר  היא  קרקעית 

דוק".
התייחס  הראיון  במהלך 
גולן לסערה שעוררו דבריו לאחר 
בין  השווה  שנים  כ-3  שלפני 
ישראל  על  שעוברים  התהליכים 
לשואת  שקדמו  התהליכים  לבין 
להת־ סירב  גולן,  אירופה.  יהודי 
נצל על דבריו כשהוא מצרף לכך 
את האמירה, לפיה הוא "מופתע 
ממי שאמר אז שזו אמירה קשה. 
שסרח  חייל  רגש.  קהי  נעשינו 

הפך לילד של כולנו".

מושל ניו יורק פרסם גינוי חריף 
לתקיפת יהודי בויליאמסבורג

אין מקום לשנאה במדינתנו, ועלינו להישאר מאוחדים נגד השנאה המתפשטת 
על פנינו, דברי המושל
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מושל ניו יורק אנדרו קומו 
זו,  לתקרית  חריף  גינוי  פרסם 
אירועים  לשורת  שמצטרפת 
שגורמים  אלימים  אנטישמיים 
הח־ תושביה  בקרב  כבד  לחשש 

רדים של שכונת ברוקלין.
מזועזע  "אני  אמר,  המושל 

מההתקפה על גבר יהודי בלבוש דתי 
"המ־ המושל.  אמר  בוויליאמסבורג", 

עם  אלימות  של  הזה  הנתעב  עשה 
בעק־ במיוחד  מאוד,  מטריד  שנאה 
שנאה  פשעי  על  בדיווחים  עליה  בות 
ואירועים אנטישמיים בשנה האחרונה, 
למ־ סובלנות  אפס  לנו  יש  יורק,  בניו 
עשי אנטישמיות כאלה, פשעים כאלה 

הם לא רק לא בסדר, הם לא חוקיים".
שתטפל  למשטרה  "פניתי 
תמיד  אנחנו  רצינית,  בצורה  בזה 
נגד  היהודית  הקהילה  עם  נעמוד 
צורותיה.  כל  על  האנטישמיות 
וע־ במדינתנו,  לשנאה  מקום  אין 
הש־ נגד  מאוחדים  להישאר  לינו 

נאה המתפשטת על פנינו".
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משלחת שגרירי או"ם ביקרה באשקלון 
בבית משה אגדי הי"ד

השגרירים הזרים ביקרו בביתו של משה אגדי הי"ד, שנהרג מרסיסי רקטה שנורתה מהרצועה לעבר 
אשקלון ◆ הם הביעו את הזדהותם עם סבלם של התושבים ועם אובדן חיי האדם
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ממדינות  או"ם  שגרירי  של  משלחת 
אלו  בימים  השוהה  העולם,  ברחבי  שונות 
בישראל, הגיעה השבוע לביקור באזור הד־
יש־ בין  הלחימה  סבב  רקע  על  וזאת  רום, 
ראל וארגוני הטרור ברצועת עזה שהסתיים 

אתמול.
 – הזרים  השגרירים  של  ביקורם  את 
הונדורס  שגרירי  את  היתר,  בין  שכללה, 
השנהב,  חוף  וטוגו,  ניקרגואה  וגוואטמלה, 
ליטא ולטביה – הוביל שגריר ישראל באו"ם, 
המ־ חברי  הגיעו  הסיור  בתחילת  דנון.  דני 
תושב  הי"ד,  אגדי  משה  של  לביתו  שלחת 
שנורתה  רקטה  מרסיסי  שנהרג  אשקלון 
הגי־ הם  מכן  לאחר  העיר.  לעבר  מהרצועה 

עו לבית הספר "ארלוזורוב", שספג פגיעה 
מרקטה.

שגריר לטביה לאו״ם, אנדרס פילדגו־
ביץ, הביע את תנחומיו לראש העיר אשקלון 
ולתושבים הסובלים. "אנחנו כאן כדי ללמוד 
עוד על הנזק ועל המצב ההומניטרי בשטח", 
אמר. "אנחנו מבינים את הצורך של ישראל 
מאוד  מודאגים  כולנו  תושביה.  על  להגן 
ומקווים לרגיעה". פילדגוביץ הוסיף והביע 
תקווה לחידושו של דיאלוג פוליטי בין הצ־

דדים: "מקווים שיבוא שלום על האזור״.
אליז־ מרי  באו"ם,  הונדורס  שגרירת 
בת' פלורס, הביעה את זעזועה מאובדן חיי 
לדיאלוג  היא  אף  וקראה  ומהנזקים,  האדם 
שהקהילה  מקווים  "אנחנו  הצדדים.  בין 

הבינלאומית תוכל לחולל שינוי".
לאשקלון  "הגענו  אמר:  דנון  השגריר 
ולהראות  הדרום  תושבי  את  לחזק  מנת  על 
חמאס.  של  התוקפנות  את  מקרוב  לעולם 
את  תגדיר  הביטחון  שמועצת  הזמן  הגיע 
מלחמה  פשע  המבצע  טרור,  כארגון  חמאס 
אנו־ כמגנים  עזה  בתושבי  משתמש   – כפול 
שיים ופוגע באזרחי ישראל. זה יהיה הצעד 

הבא שנוביל במועצת הביטחון".
גלאם,  תומר  אשקלון,  עיריית  ראש 
כי  אמר  הוא  הזרים.  האורחים  עם  שוחח 
תושבי עירו חיים במציאות בלתי אפשרית 
של סבבי לחימה תכופים, הנותנת בהם את 
להעביר  לשגרירים  קרא  גלאם  אותותיה. 

לכל רחבי העולם את המראות אותם חוו.

המלחמה ביוזמות חקיקה נגד עריכת 
ברית מילה ושחיטה כשרה

רבני מדינות וערים באירופה התכנסו עם דיינים ואבות בית דין לוועידה במונקו בעקבות יוזמות 
חקיקה נגד עריכת ברית מילה ושחיטה כשרה
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הכינוס  נערך  בערך  שנה  חצי  מידי 
אירופה  רבני  ועידת  של  המתמדת  הוועדה 

באחת מן המדינות באירופה.
הרבנים עוסקים בוועידה זו בנושאים 
יוז־ כמו  אירופה,  ליהדות  הקשורים  שונים 
ונגד  מילה  ברית  עריכת  נגד  חקיקה  מות 
נסיך  עם  נפגשים  הרבנים  כשרה.  שחיטה 
ממשל  אישי  עם  וכן  השני,  אלברט  מונקו, 
מבקרים  הם  בנוסף,  הקהילה.  מנהיגי  ועם 
גם  ועתידים  הקהילה,  של  שונים  במוסדות 
אזכרה  טקס  ולערוך  טהרה  מקווה  לחנוך 

לקורבנות השואה ממונקו, הי"ד.
הג־ השבר  רקע  על  מתקיים  הכינוס 
מדינה  כל  שבו  בעידן  בעולם,  שקיים  דול 
מעוניינת בטובתה שלה בלבד, כך אמר רבה 
גול־ פנחס  ר'  הוועדה,  ונשיא  מוסקבה  של 
דשמידט. לדבריו, ארצות הברית התפטרה 
מן התפקיד של "השוטר העולמי", ובמקביל 
מחפ־ ורוסיה  מאירופה,  נפרדה  בריטניה   –
בתוך  אפילו  מאירופה.  בהפרדה  עתיד  שת 
החיים היהודיים שקוע כל אחד בחוג שלו. 
הרב גולדשמידט הוסיף כי על יעקב אבינו 
נאמר כי לא הביט ימין ושמאל, אלא קירב 
את כולם – וכי זהו גם תפקידה של הוועדה.

שנערכה  בוועידה  המשתתפים  בין 

במרכז  ספרא  אדמונד  ע"ש  הכנסת  בבית 
גאב"ד  היו:  מונקו,  קרלו,  במונטה  היהודי 
של  רבה  ארנטרוי;  הכהן  חנוך  ר'  אירופה, 
אנגליה – ונשיא עמית של הוועדה – ר' אפ־
רים מיירוויס; סגן נשיא הוועידה, רבה של 
ר'  לונדון,  ראב"ד  קורסיה;  חיים  ר'  צרפת, 
שעל  "חולי"א"  ארגון  ראשי  געללי;  מנחם 
ידי "מתנאל", מר אלברט וגב' ג'ואל אפללו, 
רבות  ממדינות  ודיינים  דין  בית  אבות  וכן 
איטליה,  אוסטריה,  כמו  האירופי,  באיחוד 
אוק־ רוסיה,  פולין,  לוקסמבורג,  שווייץ, 
ראינה, בלגיה, הולנד, בריטניה, גרמניה וצ־

הקהילה  ועד  בחסות  נערכת  הוועדה  רפת. 
היהודית במונקו, רבה של מונקו – ר' דניאל 
הוועידה,  של  הפטרונים  ומועצת  תורג'מן, 

בראשותו של מר בוריס מינץ.
לפני תחילת הדיונים נשא הרב אביחי 
אפל, רבה של פרנקפורט ויו"ר ארגון רבני 

גרמניה דברי ברכה.
במושב הפתיחה של הוועדה נערך דיון 
נסב  הדיון  באירופה.  הפוליטי  במצב  הנוגע 
סביב השאלה האם הימין הקיצוני באירופה 
הוא פרטנר לשיחה עם הקהילות היהודיות, 
לשבת   – בכלל  מוסרי  או   – אפשרי  והאם 
בהשמדת  דגלו  מייסדיהם  אשר  אנשים  עם 
יהודים. כמו כן נערך דיון על ההשלכות של 

הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי.
של  סקירה  ערך  גולדשמידט  הרב 
של  הדיפה  כמו  בנושאים  הוועדה  פעילות 
יוזמות חקיקה בנושאים של שחיטה כשרה 
לעגונות  סיוע  גם  כמו  מילה,  ברית  ועריכת 
אשר  החוק,  לתיקון  הצעה  פי  על  בחו"ל. 
גובשה ע"י הנהלת בתי הדין הרבניים ביש־
ראל, בתי הדין בישראל יקבלו סמכות לדון 
בעניינים הנוגעים לעגונות בחו"ל, על מנת 
שיוכלו לפעול נגד בעלים סרבני גט בכלים 

חוקיים, ולשחרר את הנשים מעגינותן.
יו"ר אגודת הרבנים בארה"ב ובקנדה, ר' 
דין  בית  הקמת  על  סקירה  ערך  רלב"ג,  אריה 
יפעל  הדין  בית  באמסטרדם.  לעגונות  מיוחד 
במסגרת בית הדין של אירופה, בנשיאות הרב 
השלטונות  ידי  על  מוכר  הדין  בית  ארנטרוי. 

באירופה, ויפעל לשחרר עגונות מעגינותן.
מכתב  הכינוס  בתחילת  הובא  בנוסף 
הגר"ג  וממרן  קנייבסקי  הגר"ח  ממרן  מיוחד 
הוועידה  לראשי  קוראים  הם  בו  אדלשטיין, 
שב־ בימים  דווקא  תורה…  בלימוד  "להוסיף 
השחיטה  את  לאסור  מנסים  מהמדינות  חלק 
המילה…  ברית  את  לאסור  אף…  ולאחרונה 
הנוגעים  עם  שפועלים  הרבנים  עושים  טוב 
בדבר לחזק את טהרת הייחוס על ידי בתי דין 
קבועים וחשובים, ובכך למנוע פרצות בגיור".

טרגדיה בלייקווד: 
פעוטה שנשכחה ברכב 
למשך שעות - נפטרה
פעוטה כבת שנה וחצי שנשכחה ברכב המשפחתי - נפטרה
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החרדית  בקהילה  טרגדיה 
בלייקווד, ניו ג'רזי: פעוטה כבת שנה 
 - המשפחתי  ברכב  שנשכחה  וחצי 

סבלה מהתייבשות, ונפטרה.
באתר  הדיווחים  פי  על 
Yeshiva World News הפעוטה 
לפני  שעות,  למשך  ברכב  הושארה 

שצוותי ההצלה הגיעו אליה.
והבחין  למקום  שנקלע  שכן 

בתינוקת, מיהר להזעיק למקום מתנ־
דב של ארגון 'הצלה' - לא לפני שחי־
בה  וביצע  מהרכב,  התינוקת  את  לץ 
המתנדב  סיפר  יותר  מאוחר  הנשמה. 
מ'הצלה' כי התינוקת סבלה מדום לב 
ופונתה בדחיפות לבית החולים קימ־

בול בעיר תוך שהיא מונשמת.
לא  הקטן  לבה  הלב,  לדאבון 
בה,  שנעשו  ההחייאה  במאמצי  עמד 

והיא נפטרה זמן קצר לאחר מכן.

"טראמפ הפסיד 
מיליארד דולר בעשור"

ה"ניו יורק טיימס" פרסם תחקיר שבו נחשפו הצהרות 
המס של נשיא ארה"ב בין השנים 1985 ל-1994 שמהן 

עולה כי הפסיד 1.17 מיליארד דולר

מ‡ פ. יוחנן
את  חשף  טיימס"  יורק  ה"ניו 
אר־ נשיא  של  המס  הצהרות  נתוני 
לשנים  טראמפ  דונלד  הברית  צות 
הפסיד  כי  עולה  שמהם   ,1985-1994
1.17 מיליארד דולר תוך עשור - וכך 
חמק במשך 8 שנים מתשלום מס הכ־
נסה. המסמכים שחשף העיתון בנוגע 
למצבו הפיננסי של נשיא ארה"ב בין 
המידע  את  מספקים  ל-1994,   1985
היום  עד  שפורסם  ביותר  המפורט 

לגבי תשלומי המסים של טראמפ.
הלי־ עסקי  כי  עולה  מהתחקיר 
בה שלו, ביניהם מגדלי מגורים ובתי 
יותר  ו-1991  ב-1990  הפסידו  מלון, 
מ-250 מיליון דולר בכל שנה - יותר 
פי שניים מהסכום שהפסידו מי שהיו 
ההכנסה  מס  של  ברשימות  אחריו 

באותן שנים. 
עוד עולה כי טראמפ הפסיד כל 

כך הרבה כסף שנה אחר שנה, בתקו־
פה האמורה, עד שנראה שהוא רשם 
אחר  מסים  משלם  אזרח  אף   - שיא 
הפסדיו.  לרמת  הגיע  לא  בארה"ב 
האלה  הקשים  ההפסדים  למעשה, 
אפשרו לנשיא ארה"ב לחמוק מתש־
אותן  מתוך  בשמונה  הכנסה  מס  לום 

"יום לחימה עולה למדינה כ־70 מיליון שקלים"עשר שנים.
כך מעריך ארגון העצמאים על סמך סבבי הלחימה הקודמים בדרום ◆ "כ־20 אלף עסקים ייפגעו בכל 

יום ויפוצו ב־3,000 שקלים כל אחד"

מ‡ פ. יוחנן
בד־ שנפגעו  עסקים  תפצה  המדינה 
רום בהיקף של 61.5 מיליון שקלים לכל יום 
לחימה. הפיצוי יידרש ליותר מ־20 אלף בתי 
היציג  הארגון  ב"להב" -  מעריכים  כך  עסק, 
של העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים. 
הכרזתו  על  מתבססת  "להב"  הערכת 

מצב  על  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של 
מהרצועה,  ק"מ   40 עד  של  ברדיוס  מיוחד 
על  בממוצע  יעמוד  הפיצויים  שסכום  כך 

כ־3,000 שקלים לכל בעל עסק. 
 - בעזה  האחרונים  המבצעים  בשני 
עמוד ענן וצוק איתן - שגם במהלכם הוכרז 
מצב מיוחד, המדינה שילמה פיצויים בהיקף 

כולל של 2.2 מיליארד שקלים. ד"ר רובי נת־
נזון, היועץ הכלכלי של "להב", מעריך כי בה־
תבסס על סבבים קודמים ובשקלול תחזיות 
הצמיחה הנוכחיות צפוי המשק לספוג הפסד 
של 73.75 מיליון שקלים על כל יום לחימה. 
יצוין כי לצורך פיצוי כלכלי, לא קיימת הפר־

דה בין "מצב מיוחד" ל"מצב חירום". 

שחור ולבן
ר ו ב י צ י  ס ח י  | ם  ו ס ר פ  | ה  י ג ט ר ט ס א
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ארה"ב: "מעוניינים במשא ומתן חדש 
עם איראן"

השליח האמריקני לענייני איראן בריאן הוק אמר כי ארצו רוצה לחדש המו"מ בנושא הגרעין ◆ בינתיים, 
טראמפ הטיל סנקציות חדשות על תעשיות הפלדה והכרייה של איראן

מ‡ פ. יוחנן

איראן  לענייני  האמריקני  השליח 
בריאן הוק אמר בריאיון לרשת "אל-ערביה" 
את  לחדש  "מעוניינת  הברית  ארצות  כי 
הג־ להסכם  בנוגע  איראן"  עם  ומתן  המשא 
יתקיים",  אכן  שכזה   ומתן  משא  רעין. "אם 

אמר הוק, "הוא יובא לאישור הקונגרס". 
השבוע הטיל נשיא ארצות הברית דו־
תעשיות  על  חדשות  סנקציות  טראמפ  נלד 
הפלדה והכרייה של איראן. הסנקציות יוטלו 
בע־ המעורבים  זרים  פיננסיים  מוסדות  על 
המתכת,  הפלדה,  תעשיות  עם  סחר  סקאות 
האלומיניום והכרייה של הרפובליקה האיס־

לאמית.
טראמפ אמר כי איראן "יכולה לצפות 
התנה־ את  תשנה  לא  אם  נוספות  לפעולות 
גותה". הוא הוסיף כי הוא מקווה שיום אחד 
לשיחות.  איראן  מנהיגי  את  לפגוש  יוכל 
טראמפ אמר כי איראן "יכולה לצפות לפעו־
התנהגותה".  את  תשנה  לא  אם  נוספות  לות 
הוא הוסיף: "אני מקווה שאוכל להיפגש בע־

פתרון".  למצוא  כדי  איראן  מנהיגי  עם  תיד 
משרד האוצר האמריקני מסר שארה"ב תא־
פשר תקופת מעבר של 90 יום לפני שתחל 

לאכוף את הסנקציות.
הצדדים  שני  השמיעו  יותר  מוקדם 
איים  רוחאני  חסן  איראן  נשיא  איומים: 
ברמה  אורניום  להעשיר  תחזור  מדינתו  כי 

הלבן  בבית  בכיר  הגיבו.  ובארה"ב   - גבוהה 
על  חדשות  סנקציות  תטיל  ארה"ב  כי  אמר 
"הח־ כי  הוסיף  הוא  מאוד".  "בקרוב  איראן 
מהתחייבויותיה  חלקית  לסגת  איראן  לטת 
בהסכם הגרעין היא בבחינת "סחיטה גרעי־
נית של אירופה" ואמר כי כל "מדינה שתפר 

את הסנקציות תישא באחריות".

בראשות האדמו"ר מסערט ויזניץ:

ביום שני הכנסת ספר תורה לביהמ"ד 
הגדול ברמת ויז'ניץ חיפה

נכתב ע"י הרה"צ רבי מאיר כ"ץ שליט"א ראש מכון יד רמ"ה ונשיא הכולל ברמת ויז'ניץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
ידי  על  נכתב  המהודר  התורה  ספר 
ומשפחתו,  שליט"א  כ"ץ  מאיר  רבי  הרה"צ 
לע"נ אביו הרה"צ רבי אהרן ארי' כ"ץ זצ"ל 
אבד"ק בית אהרן פלעטבוש בעל 'שבחו של 
אהרן', והרבנית ע"ה, וחמיו הרה"צ רבי משה 
ובעל  ויז'ניץ  סערט  ישיבת  ראש  זצ"ל  הגר 

'ברכת משה', והרבנית ע"ה.
תתקיים  התורה  ספר  הכנסת  שמחת 
ח'  הקרוב  שני  ביום  בעז"ה  והדר  פאר  ברוב 

באייר הבעל"ט. מעמד כתיבת האותיות ית־
קיים בבית הרה"צ רבי מאיר כ"ץ, רח' מקור 
ברוך 13 ברמת ויז'ניץ חיפה, לאחר מכן תצא 
מרן  כ"ק  בראשות  התורה  לכבוד  התהלוכה 
ומ־ בתוף  שליט"א,  ויזניץ  מסערט  אדמו"ר 
חול והמון חוגג לעבר ביהמ"ד הגדול ברמת 

ויז'ניץ..
עם  ברוב  תתקיים  המצוה  סעודת 
הדרת מלך, בהיכל עריכת השולחנות שע"י 
רב־ אדמורי"ם  בהשתתפות  הגדול,  ביהמ"ד 

של  הילולא  סעודת  בשילוב  רב,  וקהל  נים 
עשרים  במלאות  זצ"ל  משה'  ה'ברכת  בעל 

שנה להסתלקותו.
יצא  תורה,  ספר  הכנסת  מעמד  לכבוד 
בכה־ ואהרן  'משה  מהודר  קונטרס  לאור 
בענייני  תורה  וחידושי  דרשות  ובו  ניו', 
ממרנן  ראשון,  בפרסום  חלקם  תורה,  ספר 
ה'חכמת  בעל  כ"ק  ברוך',  ה'מקור  בעל  כ"ק 
אליעזר', כ"ק בעל ה'ברכת משה', כ"ק בעל 

ה'שבחו של אהרן' זצוק"ל, ועוד.

שגרירות ארה"ב תערוך את טקס יום 
העצמאות האמריקני בירושלים

לראשונה תערוך השגרירות את טקס העצמאות האמריקני בירושלים ולא בהרצליה

מ‡ פ. יוחנן

בישראל  הברית  ארצות  שגרירות 
יום  חגיגות  את  לראשונה  השנה  תערוך 
בירושלים.  ביולי  ב-4  האמריקני  העצמאות 
האירוע יתקיים בבנייני האומה וזאת הפעם 
תתקיים  היוקרתית  שהחגיגה  הראשונה 

בבירה.
לה־ סירבו  הברית  ארצות  בשגרירות 
גיב, אולם מספר אישים ישראלים שהתיאום 
התכנית  שזוהי  אישרו  החל  לשכותיהם  מול 
העצמאות  יום  חגיגת  בעבר  האמריקנית. 

בהר־ השגריר  של  בביתו  נערכה  האמריקני 
אנשים,  אלפי  הוזמנו  לאירוע  פיתוח.  צליה 
מראש הממשלה ונשיא המדינה, דרך ראשי 

ואנשי  בכירים  פקידים  הביטחון,  מערכת 
עסקים שפעילים בארצות הברית. 

השגריר הנוכחי דיוויד פרידמן לא היה 
בשנה  כבר  בהרצליה  הטקס  מקיום  מרוצה 
תפקידו  את  למלא  הגיע  שבה  הראשונה 
בארץ, ואף התלונן על הלחות הרבה ששררה 

במתחם בשל הצפיפות.
באולם  הטקס  התקיים  שעברה  בשנה 
נתב"ג.  ליד  סיטי  האיירפורט  במתחם  סגור 
ראש הממשלה נתניהו ואחרים העלו באירוע 
את האפשרות לקיים אותו בשנה הבאה בי־

רושלים, כפי שאכן עומד לקרות.

גיליון באר 
הפרשה

להורדה

ברכ מזל טוב 
רונולי„י„ינו ברוך הכ
ר' ‡בי‡ל „ריי הי"ו
י˜י ל˜וחו מנהל

 במר„ פרסום חור ולבן
לר‚ל הול„ הב חי' 

בעטו"מ ולמזל"ט
יה"ר ירווה נח ממנה

ומכל יוˆ"ח, ‡כי"ר.

טוב מזל ברכ

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור:  

 בע נעמי, ˆינ‡ בפינחס בן ‡לי
נחמה, ל‡ה ב הינ„ל בריינ„ל 

הינ„‡, „ב בן ונה בייל‡
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

  ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל'
lehitpalel@gmail.com  
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ראש ממשלת אוסטרליה 
ספג ביצה בראשו

צעירה הטיחה ביצה בראשו של רה"מ סקוט מוריסון 
כששוחח עם תומכים בכנס בחירות ◆ זו הפעם 

השנייה בחודשיים האחרונים שפוליטיקאי מותקף 
בביצה מול המצלמות

מ‡ פ. יוחנן
אוסטרליה  ממשלת  ראש 
בראשו  ביצה  ספג  מוריסון  סקוט 
מול המצלמות, במהלך אירוע בחי־
דיבר  מוריסון  אולבורי.  בעיר  רות 
עם תומכיו בכנס לקראת הבחירות 
כשצעירה  הבא,  בשבוע  שייערכו 
בראשו  והטיחה  מאחוריו  הגיחה 
ראש  נשברה.  שלא  הביצה,  את 
הממשלה מוריסון טען מאוחר יותר 
מי־ לתנועה  משתייכת  שהמפגינה 
שהיא  בחוות  שפוגעת  ליטנטית 
בעלי  כלפי  באכזריות  מאשימה 

חיים.
הצעי־ את  תפסו  מאבטחים 
בת 24,  הולט,  כאמבר  שזוהתה  רה 
ברור  לא  החוצה.  אותה  והוציאו 
על מה ביקשה למחות הולט. אחרי 
שהוצאה מהאולם היא אמרה לכת־
בים שלא התכוונה להפיל אף אחד. 
היא תיארה את הטחת הביצה ברא־
לא  הכי  כ"מעשה  מוריסון  של  שו 
המשטרה  לעשות".  שאפשר  מזיק 

מסרה שהיא נעצרה.
הפוליטיקאי  הוא  מוריסון 

המצל־ מול  בביצה  שהותקף  השני 
מות לאחרונה. לפני חודשיים הטיח 
לפרייזר  של  בראשו  ביצה  נער 
הקיצוני,  מהימין  סנאטור  אנינג, 
בעקבות  גדול  זעם  שעורר  אחרי 
אנינג  זילנד.  בניו  לטבח  תגובתו 
אמר ש"הסיבה האמיתית לשפיכות 
"מדיניות  היא  זילנד  בניו  הדמים" 
מו־ לפנאטים  שמאפשרת  ההגירה 

סלמים להגר לניו זילנד".

במעמד רבני העיר ומאות משתתפים התקיים שיעור 
בימי ספירת עומר בביהמ"ד המרכזי" היכל יצחק" ע"ש 

הרה"ג רבי יצחק שלזינגר זצו"קל במודיעין עילית 
בעניין איסור הקפת הראש וגילוח הפאות והזקן. 

של  רבה  נשא  המרכזי  המשא  את 
זיכ־ "ישראל  רבי   הגאון  בברכפלד  אחוזת 
האיסור  חומרת  על  שדיבר  שליט"א  רמן" 
מדאורייתא לגלח את פיאות הראש שנאמר 
לא תקיפו את פאת ראשכם והרחיב בנושא 
ואת הדינים החלים על המגלח ומתגלח דין 

קטן ועוד. 
מתושבי  מאות  השתתפו  במוצ"ש 
גילוח  בעניין  בשיעור  עילית  מודיעין  העיר 
הוקרן  בנוסף  והזקן,  הראש  ותספורת  זקן 
פי  על  הפאות  גידול  חשיבות  בנושא  מצגת 

ההלכה. 
רבי  הגאון  דברים  נשא  הערב  במהלך 
הגבעה  רב  שליט"א,  קראפ  מרדכי  משה 
הדרומית ומנאמי ביתו של רבנו מרן הגרי"ש 
פי  על  זה  בנושא  שהרחיב  זצו"קל,  אלישיב 
ההלכה ואת דעתם של גדולי ישראל זצו"קל 

בחובת הזהירות בגילוח הזקן והאות. 
יורם  רבי  הגאון  דברים  נשא  בנוסף, 
ומו"צ  ודיין  העיר  מרבני  שליט"א  סרי 
בבית דינו של המרא דאתרא של מודיעין 
שליט"א  קסלר  מאיר  רבי  הגאון  עילית 
שאינם  הגילוח  מכונות  בנושא  שהרחיב 

ל"ע.  הציבור  להכשלת  וגורמות  כשרות 
שהציגה  בנושא  מצגת  הוצגה  מכן  לאחר 
הפת־ ואת  הגילוח  בנושא  המכשלות  את 
רונות ההלכתיות המותרות על דעת גדולי 

ישראל שליט"א. 
בימי  שנה  מדי  נערך  זה  שכנס  יצוין, 
העיר  רבני  של  בברכתם  העומר  ספירת 

על  העומר  ספירת  של  אלו  בימים  ודווקא 
בנו־ ההלכתית  המודעות  את  לעלות  מנת 
לגלח  מדאורייתא  איסור  שהם  אלו  שאים 
פאת  תקיפו  לא  כנאמר  הראש  פיאות  את 
התורה  גדולי  כתבו  שכבר  וכפי  ראשיכם 
בשנים האחרונות על האיסור בגילוח וחובת 

הזהירות בפאות. 

משרד המדע יתקצב את 'בראשית 2' 
ב-20 מיליון ש"ח

כחודש אחרי שהחללית הישראלית התרסקה, שר המדע הכריז כי משרדו יתקצב את פרויקט "בראשית 
2" בסכום כפול מזה שהקצתה הממשלה עבור הפרויקט הקודם

מ‡ פ. יוחנן
שר המדע והחלל אופיר אקוניס הודיע 
כי משרדו יכפיל את התמיכה הכספית בפ־
במהלך  "בראשית".  הישראלי  החלל  רויקט 
משרד  כי  אקוניס  אמר  הממשלה  ישיבת 
 2 "בראשית  החללית  את  יתקצב  המדע 
"בסכום של 20 מיליון שקלים, זאת לעומת 
10 מיליון שקלים שהקצתה הממשלה עבור 

הפרויקט בפעם הקודמת.  
הישראלית  שהחללית  לאחר  כחודש 
תקלה  בשל  התרסקה  הראשונה "בראשית" 

טכנית רגע לפני שהספיקה לנחות על הירח 
סוכנות  כי  עדכן  המדע  שר  שתוכנן,  כפי 
החלל הישראלית פנתה לנאס"א כדי שתבחן 
סוכנות  עם  בהסכם  מעורבותה  הגדלת  את 

החלל עבור פרויקט "בראשית".
את  ואיחד  ריתק  בראשית  "פרויקט 
מוצל־ לנחיתה  בציפייה  ישראל  אזרחי  כל 
ישיבת  במהלך  אקוניס  אמר  הירח",  על  חת 
לצד  העצום,  הציבורי  "העניין  הממשלה. 
חידדו  הדרך,  פורצי  הטכנולוגיים  ההישגים 
העצומה  ההתגייסות  בהגדלת  הצורך  את 

להצלחת הפרויקט. אין לי ספק שההחלטה 
ולהע־ הממשלתית  התמיכה  את  להכפיל 
מיק את שיתוף הפעולה מול סוכנות החלל 
 "2 "בראשית  להצלחת  תסייע  האמריקנית 

ולנחיתתה בהצלחה על הירח", סיכם השר.
עוד נודע כי סוכנות החלל הישראלית 
חתמה על הסכם עם נאס"א לטובת העמותה 
יאפשר  ההסכם  אל.  איי  ספייס  הישראלית 
לסייע לעמותה במעקב אחר החללית החד־
שה, במתן תקשורת לחלל העמוק וכן במט־

רות מדעיות שונות נוספות.

שיעור האבטלה 
בארה"ב - הנמוך 
ביותר זה 50 שנה

3.6% מובטלים בלבד באפריל ◆ טראמפ: "הטוב ביותר 
עוד לפנינו"

מ‡ פ. יוחנן
ממשיכה  בארה"ב  האבטלה 
לשבור שיאים שליליים, וכעת היא 
השיעור   - בלבד  ל־3.6%  צונחת 
העי־ שנה.  כ־50  זה  ביותר  הנמוך 
של  דו"ח  פרסם  היום'  'ישראל  תון 
לפיו  האמריקני,  העבודה  משרד 
בחודש  החדשות  המשרות  מספר 
הג־ נתון  אלף -  ל־263  זינק  אפריל 
זאת,  עם  מהתחזיות.  ב־33%  בוה 
בזכות  רק  לא  ירד  האבטלה  שיעור 
הבלתי  מספר  כי  גם  אלא  הצמיחה 
מוב־ מוגדרים  שאינם  מועסקים 
לעומת  אפריל  בחודש  גדל  טלים 

מארס. 
העו־ האמריקנים  שיעור 
האוכלוסייה  לכלל  ביחס  בדים 
כמעט 80%  בעוד  על 60.6%,  עומד 
מועס־ הם   54-25 בני  מהאמריקנים 
רק  גבוהה  השכלה  בוגרי  בקרב  קים. 
מבע־ לעומת 5.4%  מובטלים,   2.1%

קלה  ירידה  התיכונית -  ההשכלה  לי 
לעומת חודש מארס. השכר הממוצע 
על  עומד  אמריקני  לעובד  השעתי 
26.43 דולר - עלייה של 3.2% בשנה 

בקרב  המובטלים  שיעור  החולפת. 
 4.8% רק  הוא:  גם  נמוך  מיעוטים 
האח־ בשנתיים  הוגדרו  מההיספנים 
האחרון  ובחודש   - כמובטלים  רונות 

הנתון צנח אף יותר, ל־4.2%. 
מוג־  6.7% השחורים  מקרב 
דרים כמובטלים, נתון נמוך יחסית, 
הלבנים עומדים על 3.1% בעוד רק 
מק־ מהאמריקנים־אסיאתים   2.2%

בלים דמי אבטלה.
בעקבות הנתונים אמר הנשיא 
לעו־ קנאה  מושא  "אנחנו  טראמפ: 
לם - הטוב ביותר עוד לפנינו". סגן 
הוסיף: "הנתונים  פנס  מייק  הנשיא 
אמר  שהנשיא  מה  את  מאששים 
מאפשר  אתה   - הדרך  כל  לאורך 
לאמריקנים לשמור יותר ממה שהם 
האישיים  במסים  חותך  מרוויחים, 
את  משחרר  אתה  החברות,  ומסי 
עבור  ונלחם  האמריקנית  האנרגיה 
את  בחזית  שמציבים  סחר  הסכמי 
האמרי־ של  והעבודות  העובדים 
שהכלכלה  היא  והתוצאה  קנים, 
ואנו  לגדולתה  חוזרת  האמריקנית 

חוזים בכך כיום".
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 במסגרת הרפורמה בהפעלת אשכולות חדשים:

משרד התחבורה מאפשר הרחבת 
הפעלת מוניות שירות בשבת בכל 

רחבי הארץ כולל בירושלים
משרד התחבורה מעדיף חברות מוניות שעובדות בשבת, וטען כי אין מבחינתו 

בעיה בהפעלת קווים ביום השבת ובתנאי שלא תהיה "תחבורה ציבורית מסובסדת 
שפועלת בשבת"

'חרי' בכ :‡מ

שי־ חדשות,  שירות  מוניות 
לי־ חדשה  רפורמה  במסגרת  פעלו 
בשבת,  יפעלו  נוספים,  קווים  צירת 
התחבורה  משרד  השבוע  הודה  כך 
בנושא  מנהלית  לעתירה  בתשובה 
מגי־ בכך  המשפט.  לבית  שהוגשה 
לשיאים  קודש  בשבת  הפגיעה  עה 
חדשים, של הכפלת הנסועה בשבת 
בכל  חדשים,  קווים  ידי  על  קודש 
עיר  בירושלים  כולל  הארץ,  רחבי 
אליה  ובקווים  העיר  בתוך  הקודש, 

וממנה – בעצם יום שבת קודש.
בע־ הגיעה  המשרד  תשובת 
קבות עתירה שהוגשה על ידי עו"ד 
אורן ביאלר, בשם חברת מוניות חי, 
נגד הזכייה של חברת "ארגון מוניות 
תל אביב קווים 4-5" במכרז להפע־

לת מוניות שירות בתל אביב.
הת־ משרד  כי  נטען  בעתירה 
שפו־ מוניות  חברות  מעדיף  חבורה 
תחרות  מאפשר  ובכך  בשבת  עלות 
במשרד  ציינו  בתגובה,  הוגנת.  לא 
כי "אין מניעה שהתוכניות להפעלת 
פעילות  יכללו  שירות,  מוניות  קווי 
בשבת, בהתאם לסטטוס-קוו הקיים 
מו־ להפעלת  בנוגע  ימימה  מימים 

ניות שירות".
התנאי היחיד שהוצב על ידם 
ציבורית  תחבורה  "שככלל,  הוא 
כך  בשבת",  פועלת  לא  מסובסדת 
לעשות  ניתן  יהיה  לא  שבשבתות 
סבסוד  את  ולקבל  ברב-קו  שימוש 
שירות.  מוניות  להפעלת  המדינה 
התח־ במשרד  כי  הוסיפו  במשרד 
המכרזים  "הוראות  כי  מודים  בורה 

הפעלת  לנושא  מלהתייחס  נמנעו 
אולם,  בשבת",  השירות  מוניות 
בשבת  השירות  מוניות  "הפעלת 
במס־ גם  אפשרית  להיות  המשיכה 
החדשים".  ההפעלה  אשכולות  גרת 
גם  יאפשר  התחבורה  משרד  קרי, 
הפעלה של קווי מוניות שירות חד־

שים בשבת.
לעתירה  בתשובה  מכך,  יותר 
התחבורה  משרד  פרקליט  מצטט 
גם חברי כנסת מהאופוזיציה בכנסת 
מהרשימה  חנין  דב  כמו  הקודמת, 
ומציין  ממרצ  וזנדברג  המשותפת 
היתה  המחוקק  עמדת  כי  "ניכר  כי 
הס־ ממסגרת  לשנות  אין  כי  והינה 
מוניות  להפעלת  בנוגע  טטוס-קוו 
במסגרתו,  אשר  בשבת,  שירות 
נתפסות מוניות השירות כחלק מה־

פתרון לתחבורה ציבורית בשבת".
המוניות  חברת  של  עתירתה 
בעק־ העותרים,  בידי  נמשכה  חי, 
בות המלצת בית המשפט, שכצפוי, 
תומך בדרך כלל באופן סדרתי בחי־

לולי שבת.
משרד  שיוצר  האומלל  המצב 
הרפורמה  שלאחר  הוא  התחבורה, 
בר־ שירות  מוניות  קווי  יפעלו 110 
חבי הארץ, כפול מהמצב היום. מש־
השבת  חילולי  הכפלת  הדבר  מעות 
שעוד  במה  הארץ,  לכל  והרחבתם 
כשימור  מתחסדת  בציניות  מוסבר 

הסטטוס-קוו.
הרפורמה שועטת קדימה. על 
הק־ בחודשים  ב'גלובס',  פרסום  פי 
מכרזים  להתפרסם  אמורים  רובים 
של קווים בערים ובאיזורים: ירוש־
לים עיר הקודש (עירוניים ובין-עי־

רוניים), ראשון לציון, נתב"ג, בקעת 
טבריה,  נצרת-חיפה,  השרון,  אונו, 
עכו-נהריה, אשדוד-אשקלון, אילת 

ועוד.
הנורא  המערך  מצטרף  בכך 
שירות  במוניות  נסיעות  אלפי  של 
בכל רחבי הארץ בשבתות ובמועדי 
המבישים  השבת  לחילולי  ישראל, 
של  הארץ,  בכל  ישראל  רכבת  של 
גש־ והקמת  כבישים  ושיפוץ  בינוי 
שא־ התחבורה  שמשרד  תוך   – רים 
לא  למצער  אלה,  תחומים  על  מון 

מנע זאת.
השבת  קדושת  למען  בוועדה 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרן  שע"י 
רוצים  כאשר  כי  אומרים  שליט"א 
לחלל את השבת בכל תחומי התח־

בורה, מתעלמים מכל ממה שקשור 
שמבק־ לעת  ואילו  לסטטוס-קוו, 
בהעצ־ שבת  חילולי  להרחיב  שים 
ופרי־ והכפלתם  השירת  קווי  מת 
פתאום   – הארץ  בכל  מחדש  סתם 
מנפנפים בסטטוס-קוו. הכל נעשה 
חי־ של  והקלוקלת  הנואלת  בדרך 

אותה  להפוך  והנסיון  השבת  לולי 
ליום חול. הם אינם מבינים שמאב־
דים בכך את הברכה ואת המזל. אם 
הם אינם מבינים – על נציגי יהדות 
ול־ להם  להסביר  והשבת  התורה 
במשא  השבת  שמירת  את  דרוש 
ומתן הקואליציוני. לא נוכל להיות 
בשבת  שפוגעת  מממשלה  חלק 
הבטחות  למרות  סידרתי,  באופן 
את  למסד  יש  והצהרות.  חגיגיות 
שהבט־ ולהבטיח  השבת  שמירת 

חות תעוגנה וגם תקויימנה – אמרו 
בוועדה.

מועצת העיר עפולה 
אישרה: קריית חינוך 

בהיקף ענק תוקם באופן 
מיידי למגזר החרדי

עיריית עפולה אישרה תכנון  מתקדם לבנייתה של קריית חינוך חרדית 
חדשה והיסטורית עם 40 כיתות לימוד, בגני ילדים, מבנה תלמוד תורה 

ובית ספר בית יעקב לבנות, לאור ההתרחבות והתבססות הקהילות 
בעפולה עילית סגן ראש העיר: "ראש העיר החדש מבשר על שינוי, 

עפולה פורחת עם צפי של מאות יח"ד חדשות".

חרי בכ :‡מ
תכ־ האצת  אושרה  התכנון  וועדת  בישיבת 
חינוך  קריית  של  להקמתה  הסופיות  הבינוי  ניות 
תלמוד  ספר,  בית  ילדים,  גני  הכוללת  חרדית 
בעפולה  החדשה  בשכונה  שתוקם  ועוד,  תורה, 
עילית, בצמידות לקרית ויזניץ על מאות תושביה.
על פי התוכניות יוקם מבנה בית ספר לב־
נות הכולל 16 כיתות לימוד וחצר ענקית, חדרי 
ספח וספריה, במתחם סמוך ייבנה תלמוד תורה 

נו־ כיתות   16 הכולל  מפואר 
חצר  עם  הקהילה  לבני  ספות 
בקומ־ ידיים  רחבת  משחקים 
מתוכ־ בנוסף  מושלם.  פלקס 
ננת בניית 8 כיתות גן, 4 לבנים 
לכל  כשבסמוך  לבנות,  ו-4 

כיתה חצר מיוחדת.
בעירייה  גורמים 
הוא  התכנון  כי  מציינים 
האישית  ובדחיפתו  ביוזמתו 
אלק־ אבי  מר  העיר  ראש  של 
בץ הרואה צורך בדאגה לכלל 
התושבים בעיר באופן שוויוני 
במימון  לסייע  מתכוון  ואף 
תקציבים  ובהשגת  הפרויקט 
המפוארת  הקרייה  להשלמת 
מספר  בעוד  לשמש  שצפויה 

שנים אלפי ילדים חרדיים.
החד־ החינוך  קריית 
ויזניץ  קהילת  את  תשרת  שה 
לצמיחתה  הפינה  אבן  ותהיה 
את  המסמלת  השכונה  של 
בעיר  החדשה  הבנייה  פריחת 
של  משמעותיים  בהיקפים 

את  לשבח  גם  מציינים  בעירייה  יח"ד.  מאות 
הח"כ הטרי יעקב טסלר שסייע בהשגת האישו־

רים הנדרשים לתוכנית.
ראש העיר אבי אלקבץ אמר בתום ישיבת 
המועצה כי, "אחרי שמינינו את ידידי צורי לסגן 
ראש העיר, אני שמח לקדם יחד איתו ויתר חברי 
של  ההתפתחות  המשך  את  החרדיים  המועצה 
כלל הציבוריים בעיר. עפולה היא עיר של כולם, 

בכלל ובפרט מאז נכנסתי לתפקידי

:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

 בל ‡ו˜ר
עונ‚ מבחר עלוני 

‰ב ל‰ור„‰

   לח כ‡ן ל‰ור„ ‰מנ‰ ‰יומי מ‚'מבו מייל !!!

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%98%20%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=617564554933774650786E464B3342347436653838673D3D&rm=77574A4C2B514D5A48484D316C2F563749562F58726C7039534A56424C2F4679
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בסימן 'מחובר לטהור':

הושלמו ההכנות לקראת יומא דהילולא קדישא 
של ה'צדיק דמעיקרא' מסטרעטין זי"ע

משלחת מצאצאי בית סטרעטין יעלו לציונו הקדוש בבית העלמין בסטרעטין שבאוקריינה, ויתפללו 
לישועת כלל ישראל ביומא דהילולא קדישא – י"א אייר הבעל"ט

חרי בכ :‡מ
בהנהלת אגודת 'בוני סטרעטין' מציינים 
מסע  לקראת  ההכנות  סיום  על  רב  בסיפוק 
הקודש 'א נסיעה קיין סטרעטין' לקראת יומא 
דהילולא קדישא דמרן רבינו הקדוש, ה'צדיק 
זי"ע,  מסטרעטין  צבי  יהודה  רבי  דמעיקרא' 

אבי שושילתא קדישתא דבית סטרעטין.
לפני  שמנתה  סטרעטין  קדושה  קהילה 
אך  ונכחדה,  כמעט  אב,  בתי  אלפי  השואה 
אב  בתי  אלפי  משלושת  למעלה  ישנם  כיום 
קדושות,  וקהילות  ערים  בעשרות  המפוזרים 
מענקי  וקדיש  עיר  לאותו  צאצאים  וכולם 

הרוח שבאותו הדור. 
מאז נתייסד ה'איגוד' לפני שלוש שנים, 
ולספר  הצאצאים,  לכל  להגיע  מנהליה  טרחו 
להם אודות זקניהם הקדושים שהעמידו חמה 
וב־ בתפילתם  העולם  לכל  והאירו  בקומתן 
שעבר  הפסח  חג  לקראת  אף  קדשם.  עבודת 
עלינו לטובה, קיבלו אלפי צאצאים ותלמידים 
חוברת מהודרת שהו"ל בהדר על ידי הנהלת 
ה'איגוד' ובו דברי תורה מרבוה"ק זי"ע, לצד 

סקירה על פעלי האיגוד בשנים האחרונות.
ה'איגוד'  פעילויות  של  הכותרת  גולת 
הינה הנסיעה ההיסטורית לעיירה 'סטרעטין' 
ההדים  תשע"ז,  בשנת  לראשונה  שהתקיימה 
המנהלים  שקבלו  החמים  והמשוב  העצומים 
לא הותירו ספק בנחיצותו, ואף השנה החלי־
טו על נסיעה שכזו, אם כי הפעם לא התבצע 

פרסום מאחר וכל המקומות נתפסו מיד.
להזמין  ב'איגוד'  הוסיפו  הביקוש  לאור 
לנסי־ להצטרף  ניתן  ועדיין  נוספים  מקומות 
עה הקד', להתפלל לישועה פרטית בתוך כלל 
ישראל. וכפי שרבים מעידים על שראו ישו־
עות מעל לדרך הטבע שנעשה על ידי תפילה 

מעומק הלב על הציון הקדוש.
עומד  בו  הנורא  שהביזיון  אחר  השנה, 
בית העלמין בסטרעטין נודע לכל, כאשר רק 
לאחרונה שכן ערל החליט להרחיב את שטח 
המרעה לבהמותיו על שטח בית העלמין, ראו 
ב'איגוד' את הנחיצות לשנס מותניים לפעול 
מרבדי  ולפרוס  המקום  לגידור  שאת  ביתר 
זפת לשבילים נוחים לכניסה, ובכך להציל את 

בזיון בית העלמין בק' בסטרעטין.
במצב  נמצא  החיים  בית  של  "המצב 

שליט"א,  ברנדוויין  פישל  הרב  אומר  נוראי" 
יו"ר ה'איגוד', לפני עשרות שנים נבנה האוהל 
דבר.  נעשה  לא  ומאז  רבוה"ק,  של  קברם  על 
בית החיים עומד שמם, בלי גידור ובלי שום 
סממן שכאן זהו בית הקברות. חייבים להציל 
את המקום בו נקברו אלפים מאחינו בני יש־
ראל ובראשם מרנן רבותינו הק', מרן הצדיק 
דמעיקרא מהרי"צ מסטרעטין זי"ע ובניו הק־
מסטרעטין  אברהם  רבי  רביה"ק  מרן  דושים 
זי"ע ומרן רביה"ק רבי אליעזר מאזיפולי זי"ע.
מנה־ שיגרו  דהילולא  יומא  לקראת 
צאצאי  אלפי  לכל  נחוצה  פנייה  ה'איגוד'  לי 
לטהור'  'מחובר  במגבית  להשתתף  רבוה"ק, 
לציין  למותר  החיים.  בית  את  להציל  בכדי 
מנוחותם  מקום  את  בלהציל  הכבירה  הזכות 
המופיע  נדירה  ברכה  לצד  עליון,  קדושי  של 
מרן  הבטיח  בו  מחנה יהודה'  'דגל  בספה"ק  
ש"יהפוך את  רביה"ק הצדיק דמעיקרא זי"ע 
סוף  עד  ולצאצאי  לי  שיסייע  מי  לכל  העולם 

כל הדורות". 
כמו כן כל התורמים יזכו להזכרת שמם 
על ציון קדשו ביומא דהילולא, על ידי חשובי 
לתפילה  שמות  להעביר  ניתן  רביה"ק.  נכדי 
ולפניות בכל נושא ל'איגוד' בטלפון -02-567
bs025677080@gmail. ובדוא"ל   70-80

   com
עמו  כל  ועל  עלינו  תגן  הגדולה  זכותם 

בית ישראל.

"אני מלא הערכה ל'לאומית' על שירותי הרפואה 
שניתנים לאלפי לקוחות לאומית בעמנואל"

כך ראש מועצת עמנואל לבכירי 'לאומית שירותי בריאות' שנפגשו עמו השבוע ◆ הצדדים סיכמו על 
קידום פרויקטים משותפים בנושא מודעות רפואית, רפואה מונעת ועוד

חרי בכ :‡מ

ישיבת  התקיימה  השבוע  שלישי  ביום 
ירושלים  במחוז  'לאומית'  הנהלת  בין  עבודה 
לראש מועצת עמנואל, הרב אליהו גפני וצוות 
בלשכתו  התקיימה  הפגישה  הבכיר.  לשכתו 
בה:  נכחו  'לאומית'  של  כשמהצד  גפני,  של 
מר עודד ויגרצין מנהל המחוז, צבי ברנשטוק 
רוזנש־ אפרים  והרב  התיישבות  אזור  מנהל 

טיין, מנהל שיווק למגזר החרדי.
המ־ הצמיחה  נתוני  לפגישה:  הרקע 
של  ושורה  בישוב,  'לאומית'  של  דהימים 
יוזמות ופעילויות  שמקדמת 'לאומית' למען 

הקהילה.
המועצה  ראש  בירך  הפגישה  בתחילת 
את 'לאומית' על הזינוק הדרסטי במספר הל־
קוחות שלה בריכוזים החרדים בכלל ובישוב 
תודתו  את  גפני  מסר  בנוסף  בפרט.  עמנואל 
על המהפכה האדירה שמובילה 'לאומית' בכל 
ומוד־ בריא  חיים  אורח  לקידום  שקשור  מה 

עות רפואית בציבור החרדי. 
ציין  לאומית,  של  לקוח  בעצמו  גפני, 
זו־ עמנואל  שתושבי  העובדה  את  במיוחד 
בדומה  ומלא  מקיף  לשירות  מלאומית  כים 
"זה  אחרות.  בערים  תושבים  שמקבלים  לזה 
לספק   מתעקשת  שלאומית  מאליו  מובן  לא 
מענה הרמטי גם במקומות יישוב קטנים יח־

סים ולאו דווקא בערים הגדולות".
בצרכים  הצדדים  דנו  הפגישה  בהמשך 
נוס־ ועניינים  בעמנואל  לאומית  של  השונים 
המועצה  כשראש  הפרק,  על  העומדים  פים 
לאומית  לימין  ולעמוד  לסייע  מבטיח  מצדו 

ככל הניתן. 
נציגי לאומית שיבחו את הרב גפני על 

הגישה החיובית ושיתוף הפעולה הפורה עמו 
למען תושבי הישוב. 

קטפה   2018 שנת  במהלך  כזכור, 
לאומית שירותי בריאות את המקום הראשון 
במספר המצטרפים בריכוזים החרדים, כולל 
המקום  את  כבשה  היא  בו  עמנואל  בישוב 

הראשון בפער עצום מהמתחרים. 

לראשונה בישראל: 

'מכבי' מגישה 
שירותי ייעוץ 

ורפואה מומחים 
בתוך בית ההחלמה 

'טלזסטון'
'מכבי' תעניק מעטפת רפואית מלאה לאלפי 

היולדות השוהות מדי שנה בבית ההחלמה 'טלזסטון' 
שבקרית יערים • עשרות מומחי 'מכבי', אנשי מקצוע 
ומדריכות אישיות יעמדו לרשות היולדות, חברות כל 
קופות החולים • מנהלת השיווק ב'מכבי', הגב' נירית 

בן קיש: "גאים להוביל את הפרויקט היחיד מסוגו 
בארץ, ולהעמיד לרשות כל יולדת את מומחי 'מכבי' 
בליווי אישי ובזמינות גבוהה, בכדי לצייד אותן בכל 

הכלים החיוניים לאחר הלידה"

חרי בכ :‡מ
'מכבי שירותי בריאות' ובית 
שב־ 'טלזסטון'  לנשים  ההחלמה 
בפרויקט  יוצאים  יערים,  קריית 
בישראל,  מסוגו  ויחיד  ראשוני 
שיפעל תחת השם 'לטיפה'. במס־
גרתו, תעמיד 'מכבי' שירותי יעוץ 
היולדות  לרשות  מומחים  ורפואה 
בזמי־ ההחלמה,  בבית  השוהות 
שירותי  אישי.  וביחס  גבוהה  נות 
כל  לחברות  ייתנו  במקום  'מכבי' 
קופות החולים, והם כוללים שפע 
מא־ והרצאות  סדנאות  של  עצום 
נשי מקצוע בכירים, הדרכות בכל 
ושיחות  בתינוק  הטיפול  נושאי 
הזקוקה  יולדת  כל  עם  פרטניות 

לאוזן קשבת ומקצועיות.
'טלזסטון'  ההחלמה  בית 
ובעולם,  בארץ  ביותר  הגדול  הינו 
ומגיעות אליו מדי שנה כ-13,000 
מתוך  הארץ.  רחבי  מכל  יולדות 
קשב ורגישות רבה, זיהתה 'מכבי' 
את הצורך הרב במידע חיוני בכל 
תחומי רפואת הגוף והנפש שלא־
את  להוביל  ובחרה  הלידה,  חר 
בשיתוף  החשוב,  בתחום  המהפך 
תזכה  מעתה,  ההחלמה.  בית  עם 
לקבל  למקום  המגיעה  יולדת  כל 
ובעל  הבכיר  'מכבי'  מרופא  ליווי 
השם, תושב קרית טלז סטון, ד''ר 
רפאל בורץ, המלווה את בית הח־
למה במסירות כבר עשרות שנים. 
כמו כן, תעמדנה לרשות היולדות 
ומו־ תזונה,  מדריכות  דיאטניות, 

מחי ילדים שיעבירו סדנאות מק־
ביניהם  תחומים.  במגוון  צועיות 
הנולד,  ברך  טיפול  התינוק,  הזנת 
פעילות  חשיבות  אודות  והסבר 
בנוסף,  מההחלמה.  כחלק  גופנית 
עשיר  במגזין  יולדת  כל  תצויד 
בו  'מכבי',  מומחי  מטעם  ומקיף 
הידע  את  ולהעשיר  לקרוא  תוכל 
בזמן  הרלוונטיים,  התחומים  בכל 

ובמקום שנוח לה.
המבוטחות  מכבי,  חברות 
החזר  מקבלת  נהנות  שלי'  ב'מכבי 
ההחל־ בבית  השהייה  עלות  על 
מה, כחלק מסל ההטבות ליולדת, 
שירותים  למגוון  החזר  גם  הכולל 
ואבי־ בדיקות  טיפולים,  פרטיים, 

זרים רפואיים.
ב'מכבי',  השיווק  מנהלת 
"קבוצת  קיש:  בן  נירית  הגב' 
הב־ שירותי  את  המגישה  'מכבי', 
חרטה  בישראל,  הטובים  ריאות 
המומחיות  ערכי  את  דגלה  על 
והשירות. פרויקט 'לטיפה', היחיד 
את  עיניו  לנגד  שם  בארץ,  מסוגו 
מו־ מענה  ומתן  היולדות,  רווחת 
ולשאלות  לצרכים  ורגיש  מחה 
שלאחר  בתקופה  שעולות  הרבות 
המשך  מהווה  זה  מהלך  הלידה. 
טבעי להשקפת עולמה של מכבי, 
הרפואה  שירותי  כי  המאמינה 
אלו  הם  בישראל,  ביותר  הטובים 
ומקצו־ מומחיות  בין  המשלבים 
רגיש  שירות  לבין  מובילה,  עיות 

וקשוב".
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תנופת השירותים נמשכת 

מתחילת השנה: למעלה מ-50 
רופאים מומחים חדשים 

הצטרפו למהפכת הבריאות של 
מכבי בירושלים

מתחילת שנת 2019, הצטרפו למרכזים הרפואיים של 'מכבי' בירושלים למעלה 
מ-50 רופאים מומחים, בכל תחומי הרפואה • ראש מחוז ירושלים והשפלה, 
מר גידי לשץ: "קליטתם של הרופאים החדשים מהווה עבורנו תוספת כוח 

משמעותית, להמשך מהפכת הבריאות המבורכת בעיר. הירושלמים מצביעים 
ברגליים ומעל 30,000 חברים נוספים כבר הצטרפו למכבי בירושלים בשלוש 

וחצי השנים האחרונות"

חרי בכ :‡מ

הב־ ומהפכת  'מכבי'  של  השירותים  תנופת 
האחרונות,  בשנים  בירושלים  מובילה  שהיא  ריאות 
קיבלה חיזוק משמעותי, עם הצטרפותם של למעלה 
למערך  חדשים  מומחים  ומטפלים  רופאים  מ-50 
שירותי הרפואה של מכבי בכל המרכזים הרפואיים 
בעיר. הרופאים שהצטרפו הם רופאים מומחים בכל 
תחומי הרפואה. בהם רפואת משפחה, ילדים, נשים, 
אא"ג, עור, אורתופדיה, כירורגיה, המטולוגיה, גס־

טרואנטרולוגיה, קשב וריכוז, והתפתחות הילד.
ירושלים  מחוז  מוביל  האחרונות,  בשנים 
מהפי־ לשץ,  גידי  מר  בראשות  ב'מכבי',  והשפלה 
כה אדירה בכל הקשור לבריאות הציבור בעיר. עד 
כה , נוספו בשלושת השנים האחרונות, 21 מרכזים 
רפואיים, חדשים בכל שכונות ירושלים. זאת בנוסף 
לשני מרכזים רפואיים, העתידים להיחנך בחודשים 
הקרובים בשכונות העיר, בהם יינתנו שירותים מת־

קדמים במגוון תחומי הרפואה.
ושיתופי  הסכמים  'מכבי'  קידמה  זאת,  לצד 
מנת  על  בירושלים,  החולים  בתי  עם  רבים  פעולה 
למבוטחי  במקום  הניתן  השירות  את  ולשפר  לייעל 
מכבי. כמו"כ, השיקה מכבי שירותים לרווחת חברי 
מכבי בעיר. בהם שירות 'רופא נוכרי בשבת' הפרוס 
במרכזים שונים ברחבי העיר, שירותי רופא מומחה 
 ,19:00-21:00 השעות  בין  ערב  מדי  המקבל  תורן 
בימי שישי בין השעות 08:00-12:00 ובמוצאי שבת 
בין השעות 19:00-21:00 בסניף החדש שנפתח בג־

בעת מרדכי ברחוב שחל 79.
במס־ שרה",  "יד  עם  ייחודי  פעולה  ושיתוף   
דחוף  רפואי  שירות  לקבל  המבוטחים  יכולים  גרתו 
ב"מרכז פרנקל לרפואה דחופה". המרכז פועל מידי 
של  הרפואיים  המרכזים  ששאר  בשעות  גם  ערב, 
מכבי סגורים, החל מהשעה 19:00 בערב ועד חצות. 

ולהנ־ להתאים  מנת  על  רבות  פועלת  מכבי 
גיש את שירותי מכבי לציבור חברי מכבי החרדים 
בעיר. התאמת השירותים מתקיימת תוך התייעצות 
עם רבני העיר שליט"א ומובילי דעת בקרב תושבי 
העיר – עמם שומרת מכבי על קשר הדוק באמצעות 

הנהלת הקופה ומתאמי קשרי הקהילה בעיר.
החר־ למגזר  השירותים  הרחבת  במסגרת   
מרחבים  מנהלי  בירושלים  מכבי  מינתה  בעיר,  די 
החרדי,  המגזר  מתוך  המגיעים  רפואיים  ומרכזים 
ר'  בהם  לתושבים.  השירותים  להתאמת  הפועלים 
זאב רייכמן המנהל את המרכז הרפואי 'פנינת חמד' 
ברוממה, ר' אבי ארנטרוי המנהל את המרכז הרפואי 
רמת אשכול, והגב' דבורה מילר המנהלת את המרכז 

הרפואי ברמת שלמה.
גידי  במכבי,  והשפלה  ירושלים  מחוז  ראש 
לה־ מנת  על  רבים  משאבים  משקיעה  לשץ: "מכבי 
עניק את שירותי הבריאות הטובים ביותר בישראל, 
קיבלנו  השבוע  רק  ממבוטחיה.  ואחד  אחד  לכל 
שקבע  הבריאות   משרד  עבור  ברוקדייל  סקר  את 
הקו־ לעומת  מרוצים,  הכי  מכבי  מחברי   93% ש 
האישי  מהשירות  הרפואה,  מאיכות  האחרות,  פות 
מחוז  של  הרבה  השקעתו  המקוונים,  והמשרותים 
ההצט־ בנתוני  ביטוי  לידי  באה  והשפלה,  ירושלים 
רפות המרשימים של מבוטחים חדשים במחוז. על 
פי נתוני הביטוח הלאומי, מובילה 'מכבי' את שירו־
תי הבריאות בירושלים, וזוכה כבר למעלה משלוש 
שנים וחצי למספר המצטרפים הגבוה ביותר בעיר. 
קליטתם של עשרות הרופאים והמטפלים מתחילת 
השנה, מהווה עבורנו תוספת כוח משמעותית להמ־
כאשר  בירושלים.  המבורכת  הבריאות  מהפכת  שך 
השילוב בין שירותי רפואה מתקדמים, לבין צוותים 
החברים  עבור  שם  הנמצאים  ומסורים  מקצועיים 
ברגעי האמת, עם שירות אישי ואנושי מהווה חלק 

בלתי נפרד מהמהפכה אותה אנו מובילים בעיר".

אחרי ההצלחה האדירה: מלון 
'כינורות' נערך לסופ"ש נדיר 2 

מיד לאחר ל"ג בעומר
מלון כינורות נערך לשחזר את ההצלחה ב"סופ"ש נדיר 2" שייערך בקרוב 

במלון היוקרתי בצפון. שיא האירוע: החזן והזמר שולם למר, מקהלת ידידים, 
יענקי רובין ואברימי בלטי, על במה אחת.

חרי בכ :‡מ
 "1 נדיר  "סופ"ש  אירועי  של  ההצלחה  לאחר 
בט־ 'כינורות'  במלון  חודשים  מספר  לפני  שנערכו 
בריה, במלון היוקרתי נערכים לשחזר את ההצלחה 

באירוע דומה בקרוב.
בחוקותי,  פרשת  בשבת  המתוכנן,  פי  על 
אירועי "סופ"ש  ייערכו  אייר / 23.5-24.5)  (י"ח-כ' 
פינו־ יוקרתית  הופעות  הפעם  גם  שיכללו  נדיר 2" 
למו־ ועד  בלילה  חמישי  מיום  החל  משתלמים  קים 

צאי שבת.
הזמר  של  ענק  הופעת  תיערך  חמישי  ביום 
שי־ למר,  שולם  הברית,  מארצות  העולמי  והחזן 
יהיו  הבמה  על  לצידו  בישראל.  מיוחד  לביקור  גיע 
אמן  בליווי  רובין  ויענקי  העולמית  ידידים  מקהלת 

הקלרינט אברימי בלטי.
מלכותית.  ערב  ארוחת  תיערך  לכן  קודם  עוד 
ביום שישי ייהנו אורחי השבת המיוחדת מטועמיה 
כמעין עולם הבא ומרחצה המטהרת גוף ונפש בחמי 

טבריה.
ומפנק,  נדיר  אירוח  לכם  מחכה  עצמה  בשבת 
עונג  של  שבטופ  וטופ  המלך,  כיד  גורמה  סעודות 
ידידים  מקהלת  למר,  שולם  והזמר  החזן  עם  שבת 
תפילות  את  יחד  שילוו  רובין,  יענקי  המנגן  ובעל 

השבת בהרמוניה שכמותה לא ראיתם.
הלקחים  מהפקת  כחלק  כי  מציינים  במלון 
מ"סופש נדיר 1", הוחלט כי הפעם כל חלקי הנופש, 
כולל בהופעה בליל שישי, יהיו לאורחי השבת בלבד 

שיזכו להופעה פרטית ומיוחדת.

מגמת הצמיחה של 'מכבי' בערי הצפון בעיצומה

מאות מצטרפים נוספו וחמישה 
מרכזים חדשים של 'מכבי' 

נפתחו בערי צפון
מאות מצטרפים חדשים נוספו ל'מכבי שירותי בריאות' בערי הצפון במהלך 

החודשים האחרונים • ד"ר גלית קאופמן ראש מחוז הצפון: "פתיחת המרכזים 
הרפואיים החדשים ופיתוח השירותים בהלימה תרבותית ובהתאמה למגזר 

החרדי הוכיחו את עצמם ומאות מבוטחים מצטרפים למכבי". 

חרי בכ :‡מ

'מכבי שירותי בריאות' במחוז הצפון, ממשיכה 
במחוז,  הרפואיים  השירותים  את  ולהרחיב  לחזק 
חמישה  קאופמן.  גלית  ד"ר  המחוז  ראש  בהובלת 
החר־ בריכוזים  נפתחו  חדשים  רפואיים  מרכזים 
בקרית  העמק,  במגדל  יונה,  בהר  בטבריה,  דיים-  
נרשמת  זו  להתפתחות  ובהתאם  ובעפולה,  אתא 

עליה גבוהה במספר המבוטחים.
במ־ נוספו  חדשים  קשרי  מתאמי  במקביל, 
ותהליך  השירותית  מההתאמה  כחלק  הצפון  חוז 

שירותי  'מכבי  של  הצמיחה 
בריאות' בצפון.

שירותי  ב'מכבי 
הפס־ ללא  מפתחים  בריאות' 
קה את מערך השירותים בה־
תאמה למגזר החרדי. בהתאם 
הנהלת  מקיימת  זו  למגמה 
רבנים,  עם  פגישות  המחוז 
ציבור  ועסקני  קהילות  ראשי 
במ־ החרדיים  הריכוזים  בכל 
מדגישה  אלו  בפגישות  חוז. 
'מכבי' את היותה קשובה לצ־
העת  כל  ונערכת  המגזר  רכי 
להנגיש את מכלול השירותים 

הרפואיים למגזר החרדי. 
קאופמן  גלית  ד"ר 
ראש המחוז מציינת: "בשנים 
משפחות  בוחרות  האחרונות 
להקים  החרדי  מהמגזר  רבות 

הח־ קיבלנו  לכך,  ובהתאם  הצפון,  בערי  ביתם  את 
לטה אסטרטגית יחד עם מנכ"ל 'מכבי' מר רן סער, 
אישית  בהתאמה  'מכבי'  של  השירותים  את  לפתח 
וייעודית למגזר בכל עיר ועיר בצפון, זאת על מנת 
להעניק את השירות הטוב והמתקדם ביותר למגזר.

ר' משה שלזינגר, מנהל השיווק למגזר החרדי 
קשרי  מתאמי  של  נרחבת  פריסה  "ל'מכבי'  מוסיף: 
אנח־ הצפון.  בערי  וגם  הארץ  רחבי  בכל  קהילה 
המתקדם,  המקצועי,  השירות  את  לתת  ערוכים  נו 
האישי והטוב ביותר לכלל מבוטחי 'מכבי' בכל רחבי 

הארץ בכל עת".
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ונ־ מר  יום  אותו  מני  בייעף  והלכו  חלפו  יום  שלושים 
מהר בו התבשרנו בכאב וביגון על סילוקו הפתאומי של איש 
האלוקים, צדיקא ופרישא, בקי בכל מכמני התורה, עובד ה' 
מנעוריו במסירות נפש עד כלות הכוחות, עמוד החסד והת־
פלה, תל תלפיות לרבים וטובים ששיחרו לפתחו, הגה"צ רבי 
חיים מנדל שטייגר זצוק"ל מחשובי רבני קרית צאנז נתניה, 
של  השמועה  מעתיקי  ומגדולי  שמואל"  "מדרש  כולל  ראש 

גדולי וצדיקי הדורות זי"ע.
קשה מאוד ביריעה קצרה זו לבא ולהקיף את מסכת גד־
לותו, צדקותו וקדושתו הנשגבה של האי גברא רבה רבי חיים 
מענדיל זצוק"ל שעבד את בוראו במשך פ"ו שנים ברציפות 
בזה  נביא  שלפנינו  ביריעה  אולם  יתואר,  בל  נפש  במסירות 
אי אלו פירורים ועובדות ממסכת חייו המאלפים שהיו לאות 
ולמופת בקרב כל מעריציו ומכריו, והדברים יהיו בבחינת 'לא 

ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא'.

ואלה תולדות
ביום ב' תמוז שנת תרצ"ג, זרח בעיירה רעטיאג הסמו־
כה לדעעש, אור שמשו של הגה"צ רבי חיים מנחם מענדיל 

זצוק"ל לאביו הרה"ח ר' שמואל זצ"ל.
מגדולי  זצ"ל  חיים  הג"ר  בן  היה  זצ"ל  שמואל  ר'  אביו 

ושו"ע,  הש"ס  על  רבים  חיבורים  חיבר  בצפת,  צאנז  חסידי 
וכולם נאבדו לדאבוננו בשנות השואה בעליית גג בהונגריה. 

רבי חיים התבקש לבית עולמו בצעירותו בשנות הרעב 
שפקדו את צפת בתקופת מלחמת העולם הראשונה ב' אלול 

תרע"ז ושם מנוחתו כבוד.
רבי  הרה"ק  שימש  זצ"ל  הגרח"מ  של  בבריתו  כסנדק 
משה דוד טייטלבוים זי"ע אב"ד לאפוש נכד הגה"ק הישמח 

משה זי"ע.
בהיותו רך בשנים גמר אביו ר' שמואל זצ"ל אומר לחזור 
לעלות לארה"ק, ואז עלה יחד עם בנו הקטן ועם כל משפחתו, 
והגיעו לארה"ק בתחילת חודש אב ודרו אז בעיה"ק ירושלים 
בשי'ח ג'ראח בתי זינבירגן ליד ציון שמעון הצדיק, ובאמצע 
בכך  צפת.  בעיה"ק  מחצבתם  כור  לשורש  חזרו  אלול  חודש 
היתה יד ההשגחה העליונה למלט נפשם ממאורעות השואה. 

ימי נערותו - עיה"ק צפת
ימי חורפו של הגה"צ רבי חיים מענדיל זצוק"ל נטועים 
"אהבתי  בשיחה  לימים  שהעיד  וכפי  צפת"ו,  בעיה"ק  עמוק 

לשהות באוויר הטהור של עיה"ק צפת". 
כל הבלי העולם לא היו שווים בעיני חסידי צפת אפילו 
לא כקליפת השום. אור קודש סובב אותם ואת כל הנלווים 

אליהם; גן עדן היתה מנת חלקם גם בעולם הזה. לא ששבעו 
נחת בחייהם האישיים, אולם ברגע שכל תנועה שלהם היתה 
מחושבת האם היא לשם שמים, ולא - הם לא היו משתמשים 
בה -  אזי כל מה שעברו, חלפו כמו ליד עיניהם, ואליהם לא 

ייגשו.
הגרח"מ זצ"ל זכה להכיר בעיה"ק צפת בשנת תרצ"ו את 

הרה"ק ר"א מאושפצין זי"ע הי"ד, חתן הדברי חיים זי"ע.
אברהם  רבי  הרה"ק  של  ביקורו  במהלך  תרצ"ט  בשנת 
זכה  בצפת,  בהיותו  בארה"ק,  הי"ד  זי"ע  מקארלין  אלימלך 
פלאית,  בברכה  בירכו  אשר  קדשו,  לברכת  זצ"ל  הגררח"מ 
כשברכו  זו,  כגון  מברכה  זכרו  לא  קארלין  חסידי  בין  שאף 

"שיגדל להיות ערליכע איד".
בהיותו עלם צעיר בשנת תש"ד, אף זכה להיות בין קומץ 
של  הטהורים  ושולחנות  בתפילות  להשתתף  שזכו  המנין 
מרן מהר"א מבעלזא זי"ע, בימים הנוראים הראשון לשהותו 
בארה"ק שאז שהה כידוע בעיה"ק צפת. וזכה להיות בזמנים 
נשגבים ונעלים שאף אחד כמעט לא נכח שם במחיצת קדשו.

הוי גולה למקום תורה
בתחילה למד שם בצפת בת"ת אצל המלמד ר' אשר זלץ 
ז"ל. דא עקא, שבימים ההם התדלדל מאד מספרם של מש־
פחות חרדים וחסידים בצפת, ונשארו אך ד' או ה' משפחות 
יראים ושלמים ובעקבות כך לא היו שום מוסדות לימוד מסו־
דרים לבנים ולבנות, כך נשלח בעודו ילד בשנת תש"ד ללמוד 
בעיר חדרה, בישיבה שעמדה אז בראשותו של הג"ר אלחנן 
פרלמוטר זצ"ל, שם התבלט כנער בן עלייה דורש ומבקש את 
בוראו. הכל הביטו עליו בישיבה כעל בחור קדוש וטהור הד־
בוק כל המעת לעת בה', ואינו מרפה אף לרגע אחת מלימוד 

התורה לצד עבודת התפלה.
הסמוכה  בחיפה  ללמוד  נשלח  תש"ה  בשנת  מכן  לאחר 
בישיבה הק' "תפארת ישראל", שם עמל בתורה ביגיעה, עד 
כי בחורי הישיבה ראו בו דמות של בחור קדוש וטהור הדבוק 
תקופה  באותה  ועבודה.  מתורה  לרגע  מרפה  ואינו  בבוראו, 
זצ"ל  ויינגורט  הגרי"מ  רבות  שנים  ורעו  ידידו  גם  שם  למד 

מקרית צאנז.
בישיבת תפארת ישראל נקשר ביותר לרה"י הג"ר מאיר 
התבטא  אחת  ולא  ביותר,  והעריכו  שחיבבו  זצ"ל  רובמן  דב 
בהתלהבות ברבים בפני הבחורים שעליהם ללמוד מהתמדת 
התורה ויראת ה' טהורה הנסוכה על פניו של הב' החשוב חיים 
ולגדול  לצעוד  עליהם  כיצד  ילמדו  וממנו  שטיגר,  מענדיל 

בתורה וביראת ה'. 
לימים אמר שממנו קיבל ללמוד על הדף, שהיה מדייק 
בכל מילה, לדוגמא מדוע תוס' אומר 'קצת קשה' ולא אומר 

סתם 'קשה'.
למ־ זכה לשמוע שיעורים  אף  בישיבת תפארת ישראל 

ככלות השלושים להסתלקותו של האי גברא רבה, צדיקא ופרישא, קדוש וטהור, 
גדול בנגלה ובנסתר, המקובל הגאון הצדיק 

רבי חיים מנחם מענדיל שטייגר זצוק"ל 
מחשובי רבני קרית צאנז – נתניה ומגדולי מעתיקי השמועה של גדולי וצדיקי הדורות 
זי"ע שוחח סופרנו עם תלמידיו ומבאי ביתו הקרובים ושמע מהם סיפורי מופת על 

האי גברא רבה שהאיר בתורתו ובצדקותו להמונים רבים שצבא על דלתות ביתו

יצחק רבינוביץ
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שלמה  רבי  האדיר  הגאון  הישיבה  ראש  מפי  עמוקים  דניים 
האדיר  הגאון  של  תלמידיו  ובחירי  מגדולי  שהיה  זצ"ל  ליס 
בתפארת  שם  שבליטא.  בקלצק  עוד  זצ"ל  קוטלר  אהרן  רבי 

ישראל למד הגרח"מ חמש שנים.

המעבר לכפר אתא
ז"ל  הוריו  כשראו  תש"ח,  בשנת  מספר,  שנים  אחר 
שהיישוב החרדי בצפת מצטמק ורע לו, וכאמור שממש נשא־
גדולים  היו  והנסיונות  ה'  יראי  בודדות  משפחות  אך  שם  רו 
מהשפעת הציונות כאשר אצל יראי ה' היה רעב מחסור, ואילו 
אצל פורקי העול היה שפע. ומכיון שאביו ראה שלא מוצא 
מוסד לימודים לבנות על טהרת הקודש, קם אביו ז"ל ובצעד 
של הקרבה עצומה עזב את צפת, חמדת לבבו וערש אבותיו, 
ועבר לדור בקרית אתא, שם היו מוסדות חינוך כשרים לבנות. 
שם היו מתפללים בבית מדרשו של הרה"ק רצ"ה מק־
רטשניף זי"ע מירושלים שהיה דר שם בשנים אלו ואף הקים 
שם קריה. לימים אף היה האופרוף של הגרח"מ בבית מדרשו.
כ"ק  עם  יחד  זצ"ל  הגרח"מ  למד  לביתו  חוזר  כשהיה 
האדמו"ר מקרטשעניף זי"ע שדר שם בשנים האלו. וכך סיפר 
ללמוד  וזכיתי  שם  שהייתי  תשט"ו  בשנת   : השיחים  באחד 
עמו, היינו לומדים בכל יום בחברותא כמה שעות, אך קודם 
לכל היה לימוד החוק לישראל, שלימד לכמה אנשים. אחר כך 
הלכו האנשים ולמדנו שם ואם לא הלכו למדנו בביתו, בשעות 
הלפני הצהריים והצהריים. למדנו כמה שעות רצופות כל יום 
כך למדנו  חוק בעיון ואחר  למד כאמור  בקביעות. בתחילה  
גמ' פסחים וכל מהרש"א ומהר"ם וכל הראשונים, למד בעמ־

קות ובדקדוק עד שהכל היה ברור לגמרי.
העיד בנו כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים שליט"א 
שכולם  אתא  בקרית  נעוריו  מימי  זוכר  שהוא  לנחם,  בבוא 
דו־ שהוא  שטייגר  מענדיל  חיים  הבחור  על  בהערצה  הביטו 
גמא לבחור חסידי ירא ושלם, בן עלייה, אשר ממנו יראו וכן 

יעשו.

לעיה"ק ירושלים
כעבור שנים בעת דברו בלימוד בנודע ביהודה ועוד עם 
הג"ר בנימין מנדלזון זצ"ל, רבה של קוממיות, שכיהן אז כרבה 
של קרית אתא, המליץ לו שכבחור חסידי עליו ללמוד בישי־
בה חסידית, בהצביעו על ישיבת סלונים בירושלים, הגרח"מ 
זצ"ל קיבל את ההצעה בהתלהבות, לאחר שכבר שמע מעט 
אודות חבורת זקני החסידים של, מפי בן דודו הרה"ח ר' חיים 

אליהו שטרנברג ז"ל.
ואכן בשנת תש"י, בהיותו בן י"ז, קיים שוב בעצמו 'הוי 
בישיבת  ללמוד  עיה"ק  לירושלים  ונסע  תורה'  למקום  גולה 
'בית אברהם' דסלונים שהיתה אז בשנותיה הראשונות ונודעה 
לתהלה בכל העולם כישיבה יחודית המשלבת בין כתליה את 

עומק העיון בתוה"ק לצד החמימות וההתלהבות החסידית.
כס־ תמידין  שיעורים  שמע  בירושלים  סלונים  בישיבת 
דרן מפי ראש הישיבה דאז, האדמו"ר הנתיבות שלום זי"ע. 
בתקופה הזאת למדו בישיבת סלונים טובי הבחורים מהארץ 
שליט"א,  שכטר  הגרי"מ  יבלחט"א  וביניהם  כולו  ומהעולם 

ועוד.
ירוש־ מגדולי  שיעורים  לשמוע  הלך  בירושלים  בהיותו 
לים. כן הלך לחברון לשמוע שיעור מרה"י הגר"י סרנא זצ"ל. 
כן אהב בימי בחרותו ללמוד את ספרי אחיעזר, קובץ שיעו־

רים ושיעורי הגר"ח הלוי.

דבקותו בצדיקי הדור
גליונות רבים נוכל למלא אודות אישיותו הנדירה, גדלות 
את  עבודתו  וחסידותו,  הנשגבה  צדקותו  והתמדתו,  תורתו 
השי"ת בלהב אש קודש. כך גם ארוכה תהא היריעה אם נבוא 
לספר על התקשרותו האמיצה שהיה עמו כל ימיו אשר חיה, 
ברבו המובהק, ה"ה, האי חסידא וקדישא, הרה"ק רבי מרדכי 

חיים מסלונים זצוק"ל. 

כלפי  התבטלותו  אודות  ספור  אין  להאריך  ניתן  גם  כך 
רבו מרן השפע חיים זי"ע מצאנז ודביקותו העצומה בו, לצד 

דבקותו העצומה כל ימיו במרן הרה"ק מהר"א מבעלז זי"ע.
פרקים"  מעין "ראשי  רק  יהווה  ויסופר  ייכתב  אשר  כל 
למעשה  היה  שבהליכותיו  זה,  וצדיק  גאון  של  דמותו  לעצם 
דמו־ בצלו.  שהסתופו  לרבים  דרך  מורה  של  וכאבוקה  כנר 
וניחו־ המזהיר  העבר  מסורות  ואת  קדומים  הוד  אמרה  תו 
חות הדור הקודם של חסידים ובני עליה הנחיל לבני דורנו, 
צורת  ואת  בצדיקים  התמה  ואמונתו  דביקותו  את  בראותנו 
הסתופפותו בצלם בדחילו ורחימו, היה הוא בכך ספר מוסר 

חי איך יש לבוא לשער המלך ולהתקשר לצדיק.
התחמם  אמת,  צדיקי  של  לפתחם  משכים  היה  ימיו  כל 
קלט  אחריהם,  עקב  רגלם,  בעפר  והתאבק  אבוקתם  לאור 
במוחו וליבו את רוחם הק', וקנה בצילם אורחות חיים, תורה, 

יראת ה' טהורה, חסידות וכל מידה ישרה ונכונה. 
ול־ לשעתו  אך  הייתה  לא  הגדול  בצילם  ההסתופפות 
זמנו, אלא השפיעו עליו עמוק עמוק לדורי דורות, ובמשך 
עשרות שנים אחר כך עדיין רוח קודשם היה חופפת עליו, 
ובד'  בקרבתו  נשא  עדיין  ורוחם  אותו,  ליוו  ושיגם  שיחם 

אמותיו.
וכה  הדור.  מצדיקי  הרבה  של  בצילם  להסתופף  נהג  כן 
סיפר על ימי בחרותו, שרצה לחזות באפיית המצות אצל הרב 
מבריסק זצ"ל ממאפיית ר' לייבלע, ועל כן הלך להיות כפועל 

פשוט כדי לחזות בעבודתו הק' באפיית המצות.

במחיצת הרה"צ רבי משה 
בטלן זצ"ל

בייחוד ראה עצמו כתלמיד אדוק להרה"צ החסיד המו־
פלג רבי משה וייס זצ"ל, המכונה "רבי משה בטלן" , הוא זכה 
סח  לימים  נפש.  אהבת  אותו  באהבתו  איש-סודו  להיות  אף 
הגרח"מ זצ"ל, רבי משה זצ"ל היה הרבי שלי לחסידות וממנו 
למדתי איך חסיד צריך להיראות" ואף הוסיף וסיפר: "פגש־
תי בו לראשונה אצל הרה"ק רבי מוטל מסלונים זי"ע. "זכות 
מיוחדת עמדה לי בכך שהייתי חביב אצלו, והייתי לאיש סודו. 
לרוב פרישותו לא היה משתתף כמעט בחתונות, אולם בשמ־

חת הנישואין שלי כיבדני בהשתתפותו.
היו לנו שיחות רבות ועמוקות בעניני עבודת ה'. זכורני, 
שהראיתי לו תשובה מה'דברי חיים' זי"ע שכותב דברים כגח־
לי אש אודות רוח קדשו של ה'אור החיים' הק' זי"ע, ואף ציוה 

להעביר מלמד שפיקפק בזה.
כל ימיו היה מזכיר בהערצה גדולה את הרה"צ ר' משה 
עמו  לשהות  זכה  סיני',  'מבצע  בתקופת  תשי"ז  בשנת  זצ"ל. 

כשבועיים בבית מדרשו של הרה"ק מבעלזא זי"ע.
ז"ל  פויגל  ר"ש  הנודע  "המשב"ק  סיפר  אף  בהזדמנות 
הציע עבורנו דירה ללינה, אך ר' משה זצ"ל התנגד לכך מטע־
מי קדושה ופרישות, והעדיף להישאר ללון בביהמ"ד. וכך היה 
כשהוא  המדרש,  בבית  נוקשה  ספסל  על  לילותיו  את  עושה 
מכסה עצמו עם בגדו העליון. אף הוא הציע לי, לבא לנוח עמו 

תורת הנסתר
לצד בקיאותו הגדולה בכל חדרי התורה, החסידות והמוסר, היו לו עשר ידות בתורת הנסתר והקבלה, ורבים 
וטובים שהתעסקו בעניני קבלה היו עולים למעונו לשאול אותו את שאלותיהם והוא באחת היה פותר להם את 

ספקותיהם בכל רזי תורת הנסתר. 
כידוע שדרכו בקודש היה בלימוד תורת הנסתר שחייבים ללמוד בתחילה בתורת הרמ"ק זי"ע, ולפני כעשרים 
שנה אף היה נוסע בהסתר מדי שבוע במשך שנה תמימה ללמוד את תורת הנסתר בשיטת הרש"ש אצל הגר"י 

זליכה זצ"ל מרבני ב"ב.
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בבית המדרש...
עוד סיפר: אף הוא התאכסן בביתי שבקריית צאנז-נת־
ניה במשך שבועיים ימים, דבר שהיה נדיר אצלו, מאחר שה־
קפיד שלא לישן במיטה שאינה שלו. היה זה בקיץ של שנת 
בקריה.  נחמיה'  'אהל  המרכזי  ביהמ"ד  את  כשיסדו  תשכ"ג, 
נהג אז בגינוני קדושה נוראים, שאין כאן המקום לפרטם, ונו־
כחתי אז לראות במוחש שאדם השומר על קדושתו במסירות 
נפש, שומרים עליו מן השמים לבל ייכשל באחת מהנהגותיו... 
באותם הימים היה נוהג לטבול במימי הים בשעה שלוש לפ־

נות בוקר, שאז בוודאי אין שם איש...

במחיצת רבו מרן הרמ"ח זי"ע
סלו־ אברהם'  'בית  בישיבת  ללמוד  שהגיע  זמן  באותו 
נים כאמור, זכה להתקרב בקשר איתן ואמיץ להגה"ק רמ"ח 
של  נכדו  הוא  כי  ממנו  כששמע  זי"ע  הרמ"ח  זי"ע,  מסלונים 
הרה"ק ר"מ דעעשער זי"ע, התרגש מאוד, ותיכף ומיד קבע 

לימוד בחברותא עמו. 
בבחינת  זי"ע,  הרמ"ח  ברבו  ונפשו  לבו  בכל  נקשר  מאז 

'אחזתיו ולא ארפנו'.
ולילה,  יומם  קדשו  במחיצת  לשהות  זכה  זו  בתקופה 
כשהוא מנצל היטב תקופה יקרה זו, לעקוב מקרוב אתר דרכיו 

הנאדרות בקודש, וליהנות מאור תורתו וחסידותו.  
בזקנותו של מרן הרמ"ח זי"ע כהו מאור עיניו, ואז זכה 
תלמידו הנפטר זצ"ל ומספר שעות ביום היה עומד ומקריא 
לפניו מתוך הכתב את סדרי לימודיו. באותן השנים היה לומד 

לפניו גמרא רמב"ם ועוד. 
הגרח"מ זצ"ל היה מספר שמרן הרמ"ח ידע הכל בע"פ, 
ואף היה מתקן אילו היו מחסרים תיבה או מילה וכדומה. לי־
מים התבטא הגרח"מ זצ"ל כי לא הסיח דעתו מרבו זה אף לא 

יום אחד.
תמיד  אומר  והיה  האחרון  יומו  עד  דבוק  היה  זה  ברבו 
ש'לא שוכח ממנו בשום יום'. ואף רבו זצ"ל העריכו באמרו: 

"חיים מנדל הוא מהאנשים שלי".
התקשרותו לרבו מרן הרמ"ח זי"ע היה בבחינת טופח על 
מנת להטפיח וגם במרחק של 65 שנים מאז הסתלקותו, היה 
אפשר לחוש בקרבתו את אווירת ההוד ששררה בחדרו של 
לארץ  האירו  אשר  ויראתו  מקדושתו  מעט  ולטעום  הרמ"ח, 

ולדרים.
אומר  ממנו  שמעו  אחת  לא  כי  הוסיף  התלמידים  אחד 
בלהט ובהתלהבות מתוך כיסופים וגעגועים עזים: "ר' מוטל 
לא היה איתנו כלל וכלל". "מי יכול להשתוות אליו". "לפתע 

ראינו שהוא לא פה".
התבטאות מיוחדת נשמעה מפי מרן הנתיבות שלום זי"ע 
מסלונים אודות הגרח"מ זצ"ל, כי הוא היה היחיד שירד לסוף 

מסלונים  הרמ"ח  מרן  של  תהלוכותיו  דרכי  את  והבין  דעתו 

בתפילותיו. 

לכ"ק  חייב  אני  נתבטא:  השיחים  אחת  תחת  פעם 

האדמו"ר הנתיבות שלום זי"ע מסלונים הרבה, שמעתי ממנו 

שיעורים כלליים, ובזמן הראשון שמעתי ממנו גם שיעור כל 

יום.

במחיצת מרן מהר"א מבעלזא זי"ע
כאמור, עוד בהיותו עלם צעיר בשנת תש"ד, זכה להיות 

בין קומץ המנין שזכו להשתתף בתפילות ושולחנות הטהורים 

הראשון  הנוראים  בימים  זי"ע,  מבעלזא  מהר"א  מרן  של 

לשהותו בארה"ק שאז שהה כידוע בעיה"ק צפת.

גם בלמדו בישיבת 'בית אברהם' סלונים היה הולך בכל 

שבת להשתתף בטישים אצל הרה"ק מבעלזא זי"ע בשכונת 

קטמון, שהיה נערך בשעה מאוחרת.

ונביא אך תיאור אחד מפיו: "מי שראה איך היה בסעודה 

שלישית כשאמר הרה"ק מבעלזא זי"ע 'נפשי ישובב' בנעימה 
מיוחדת, מיד ראו שאין בזה העולם מיד זרק את ראשו וסגר 
את עיניו והיו צריכים להמתין מספר דקות ארוכות עד שהת־
עורר וחזר לעצמו, ולא ביקש נטילת ידים, וזה היה סימן שלא 
היה זה נמנום, שאחר שנמנם היה נוטל ידיים, זה היה בשעה 

מאוחרת כשתיים בלילה. 
בפ־ לחייו  האחרון  הק'  החיים  אור  שבשיעור  לציין  יש 
רשת שמיני דיבר הגרח"מ זצ"ל על ענין דביקות, והזכיר את 
ג' רבותיו הרה"ק מבעלזא, מרן הרמ"ח והרה"ק ה'שפע חיים' 
נאך  דבקות?  לו  יש  אחד  כל  וכי  דבריו:  את  סיים  וכך  זי"ע. 
געמכטע זאכן קען מען מאכן. אפשר לחקות צריך הכנה לד־

בקות.
כן סיפר בעצמו אודות הפעם האחרונה ששהה במחיצת 
קדשו: "פעם אחרונה הייתי אצל הרה"ק מבעלזא זי"ע, נסעתי 
אליו מקרית צאנז ביום י"א אב כעשרה ימים לפני פטירתו, 
היה  הסדר  אחרון,  אותי  שיכניס  שלום  ר'  מהגבאי  ביקשתי 
שכל העולם נכנסו ביחד ומי שסיים יצא, וביקשתי להישאר 
שאף  מה  פלא  דבר  מבעלז  הרה"ק  ועשה  והסכים,  אחרון, 
פעם לא היה איתי בקוויטל, ר' שלום היה קורא את הקוויטל, 
והרה"ק מבעלז ראשו היה כפוף ולא היה מסתכל על האנשים, 
כך היה הסדר, לבסוף הרים את הראש ומסתכל עלי פון קאפ 

ביז פיס, ונתן לי עוד הפעם היד.

רבו מרן ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע
פרק מיוחד הינו התקשרותו והתבטלותו לרבו כ"ק מרן 
אביו,  מבית  שמע  עוד  שמעו  את  זי"ע,  מצאנז  חיים  השפע 
שאר  אצל  בקלויזנבורג  השנים  באחד  להיות  אביו  כשזכה 
בשרו ואז הסתופף בצל הקודש, וכאשר חזר לאר"י היה מספר 
בערגה ומתוך התפעלות על עוצם עבודתו שלא היתה מוכרת 

גם בימים ההם. 
לימים הוסיף וסיפר הגרח"מ זצ"ל : "כאשר למדתי בי־
מגדולי  זצ"ל,  קלפהולץ  הגרח"י  בשם  מכר,  לי  היה  רושלים 
ירושלים, שהוא זה שבישרני שאורו הבהיר של רבינו עומד 

לזרוח בעיה"ק. 
מאוד  נרגש  הייתי  צאנז  מחסידי  למשפחה  "כבן 
כששמעתי בשורה טובה זאת. (עד אז הכרתי רק כמה נינים 

סיפורי צדיקים
בכל מוצ"ש היה מסב לסעודת מלווה מלכה יחד עם בני עלייה אברכים ובחורים מבקשי ה' אז שמעו ממנו 
עובדות קודש מגדולי הדורות, במסירות נפש, גם בשבתות לא רגילות לא ויתר על סעודת מלוה מלכה עם מנין 

יהודים, ובאם לא לכל הפחות עם ג' יהודים.
סיפר בימי השבעה הרה"ח ר' יעקב משה שפיצר מירושלים: זכורני שהגרח"מ הגיע לקרית צאנז עוד בשנות 
בחרותו ובעת שישבו למלוה מלכה והיה ביניהם אנשים מבוגרים, והגרח"מ ישב ביניהם כזקן ורגיל וסיפר עובדות 

מצדיקים, וכולם ישבו ממש פעורי פה לשמוע את הסיפורים הנפלאים.
בשנת תשנ"ב עבר צינתור בלבו והיה בסכנת חיים, וכשניצול והתרפא אמר שקיבל שנות חיים במתנה מן 
השמים כדי לספר ולהעביר לדורות הבאים אחרינו את מה שראה בדור הקודם בצלם של גדולי הדור זי"ע לצד 

חסידי קמאי זצ"ל.
מבלי  הצדיקים  בסיפורי  במיוחד  גדול  ודייקן  סמכא  כבר  שנותיו  כל  נודע  הגרח"מ  כי  יצוין  הדברים,  אגב 
להוסיף או לשנות מהסיפור מאומה ומשום כן היו רבים וטובים מגיעים אליו לשמוע את סיפוריו שהיו ידועים 
באמינותם ודיוקם, לדוגמא נצטט בזה מתוך לשונו שסיפר ברבים: אספר סיפור מעניין שכבר סיפרתי בשנה שע־
ברה. הם מבקשים ממני לספר מה שלא סיפרתי אך אני יספר את מה שכבר כן סיפרתי, כי אני לא ממציא סיפורים 

חדשים, ר' מוטל גם עשה כך שדייק ביותר בכל סיפור עם כל הפרטים מבלי לשנות זיז כלשהו.
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לבית צאנז, כמו האדמו"ר רבי יעקב מטשאקאווא זצ"ל ובניו). 
כשבישר לי ר' חיים יעקב את הבשורה, שנינו של הדברי חיים 
זי"ע, ראש ישיבה גדול בארה"ב, יגיע היום לירושלים, הער־
כתי מיד כי מדובר בלא אחר מאשר הרב מקלויזנבורג, עליו 

שמעתי עוד בימי ילדותי.
אולם לחזות בפניו הק', זכה רק בביקורו הראשון בירו־
שלים בראשית החורף של שנת תשט"ו, אז זכה לחזות לרא־
שונה בעבודתו הק' והלוהטת בתפילת מנחה 'רגילה' של יום 
חול, בראותו את תפילת המנחה הלוהטת ועמוסת הדמעות, 
כשהרבי מתחטא כבן לפני אביו שבשמים, מיד גמר בדעתו 
היה בבחינת  מאז  כי אויתיה!.  אשב  פה  ישאר  זה  כי במקום 
מלך  של  מפלטרין  אחריו  ובא  דבק  בו  ארפנו',  ולא  'אחזתיו 
ירושלים, לארץ לא זרועה של אותם ימים, קרית צאנז בנת־

ניה, בכדי להיות קרוב אל הקודש.
הגרח"מ סיפר כי מרוב התפעלות הוא נשאר אז גם לת־
פלת ערבית, וכפי שהתבטא לימים: "גם תפלת ערבית היתה 
שלא מעלמא הדין. למחרת ביום חמישי, התחיל הרבי זי"ע 
לש־ עד  התמשכה  והתפילה  בשעה 9:30,  שחרית  להתפלל 
עות הצהריים. היא הסתיימה לה קרוב לשעה שלוש! לאחר 
התפילה התכבד הרבי בסנדקאות ראשונה בעיה"ק ירושלים. 
באותה  להתפלל  הרבי  התחיל  גם  כסלו,  ר"ח  שישי,  ביום 
ההלל  את  כשאמר  אך  אתמול,  להתפלל  התחיל  בה  השעה 
היתה זו תפילה שלא תישכח ממני לעולם. כאשר הגיע למי־
לים "בחצרות בית ה' בתוככי ירושלים", התעכב בהן חמישים 
המאוחרות  הצהריים  בשעות  התפילה  את  כשסיימו  דקות! 
כמעט ולא הספיק הזמן לטבילה במקווה וכבר הגיע זמן הד־

לקת הנרות.
הגרח"מ זצ"ל אף השתתף בשבת הראשונה בירושלים, 
מיוחדת  והתרגשות  התפעלות  מתוך  ואמר  התבטא  לימים 
הבעש"ט  תלמידי  של  דינור  מנהרות  חצובה  שבת  זו  "היתה 
בה־ שנהרו  ירושלים  תושבי  את  שהסעירה  שבת  זי"ע.  הק' 
רק  שמעו  שעל כמוהו  נשגב ומופלא,  בצדיק  מוניהם לחזות 

מסיפורים של זקני חסידים".
הוסיף הגרח"מ וסיפר: "זכורני, כי בעידן רעוא דרעוין, 
כאשר זימרו את "צור שהשלום שלו", התעכב הרבי במילים 
בהיכל  שנערך  שבטיש,  זוכר  אני  תמימה!  שעה  במשך  אלה 
בי־ חשוב מזקני החסידים  פגשתי ביהודי  חיי עולם,  ישיבת 
רושלים של מעלה, הרה"ח ר' יוסל ויינברג ז"ל, שהיה דבוק 
בצדיקי בית סלונים, בהרה"ק ר' שלומק'ה מזוועהיל ובהרה"ק 
מחפש  אתה  מה  יוסל,  ר'  אותו:  ושאלתי  זצוק"ל,  מבעלזא, 

כאן?... הוא ענה לי בשלוש מילים" דאס איז א רבי!...

בברית האירוסין
הצדקנית  הרבנית  זוגתו  עם  האירוסין  בברית  בואו 
קרית  של  ייסודה  טרם  היה  עוד  זה  בירושלים  תבלחט"א 
צאנז, ואת ה'תנאים' ערך וקרא מרן השפע חיים זי"ע. השדכן 
היה הרה"ח ר' דוד גרינצווייג ז"ל, עמו היה בידידות קרובה, 
ולאחר שקם השידוך, הוא שוחח עם המנוח זצ"ל ובישר לו 
שהרבי רוצה להקים כולל בקרית צאנז ושהוא ילמד שם. ואכן 
תיכף ומיד רכש הגרח"מ את דירתו בקרית צאנז עוד בהיותו 

חתן!
נישואיו  לאחר  עקר  הוא  כי  פעם,  סיפר  זצ"ל  הגרח"מ 
בגלל  רק  זרועה  לא  ארץ  בבחינת  שהיה  למקום  מירושלים 
הרבי זי"ע! ומיום שהוא הגיע לירושלים לא חלם כלל שיגור 

מחוץ לחומותיה. 
בשטח  מאשר  בירושלים  אז  לגור  קל  יותר  הרבה  היה 
השומם בנתניה הרחוקה. כיום, כשזקני כבר הלבין יכול אני 
לומר, כי סהדי במרומים, אישיותו וצדקותו של הרבי זי"ע הן 
שמשכו אותי הנה ולא כל משהו אחר. לא היתה לי כל סיבה 
אחרת לעשות את הצעד של "לכתך אחרך במדבר", הפטיר 

ואמר הגרח"מ זצ"ל.

הכולל הראשון בקרית צאנז
שנת תשי"ז, שנתה הראשונה של קרית צאנז, אז הקים 

מש־ יותר  לא  נמנו  שעליו  אברכים,  כולל  במקום  זי"ע  הרבי 
מענ־ משה  מוה"ר  החסידים,  הגאונים  ה"ה,  אברכים,  לושה 
דל וינקלר ז"ל ומוה"ר יוסף מאיר ויינגורט ז"ל, שפיארו את 
קריית צאנז רבות בשנים והיוו סמל ודוגמה לבני תורה ובני 

עלייה, והשלישי שבהם היה הגה"צ המנוח זצ"ל.
התאריך המדויק היה ביום ט"ו באב, יומא דהילולא של 
הגה"ק מרודניק זי"ע, אז קרא לו הרבי לביתו ואמר לו שהוא 

רוצה לפתוח כולל ושהוא ילמד שם. כששאל את הרבי, באיזה 
יום יתחילו סדרי הכולל. התשובה המפתיעה היתה: "עכשיו! 
היכנסו אל ביהמ"ד והתחילו ללמוד!"... באותו זמן למדו הל' 
שביעית, כך במשך כל שנת תשי"ח, כדי שלשנה הבאה, שנת 
תשי"ט, שהיתה שנת שמיטה, יהיו בקיאים בהלכות אלו, בכל 

פרטיהן ודקדוקיהן. 
הגרח"מ סיפר שאכן הם מלאו אחר הוראת קדשו, ולא־

עמוד החסד
לצד זאת עסק הגרח"מ זצ"ל רבות בגמילות חסדים והכל מתוך הצנע והסתר שרק הקרובים אליו ממש ידעו על כך.

עד היום קיים גמ"ח לעזר נישואין בישיבת צאנז. מה שפחות ידוע היא העובדה שמי שייסד אותה היו רה"י הגרא"ש שמ־
רלר זצוק"ל יחד עם המנוח הגרח"מ שטייגר זצוק"ל. בכל פעם נערכו אסיפות הגמ"ח לסירוגין פעם אחת בבית הגרא"ש 

שמרלר זצ"ל ופעם בבית הנפטר זצ"ל. ולא אחת נדדו רגליו, ואף עד לחדרה הגיע, בשביל לאסוף כסף לגמ"ח זה.
כאמור לעיל, עוד זכה להיות שליחו של ר' משה בטלן זצ"ל לחלק מעות לצדקה מה שהרה"ק מסקווירא זי"ע שלח 

עמו עבור עניי ארה"ק.
סיפר יהודי, כי פעם בא להשיח את לבו בפניו הגרח"מ זצ"ל אודות הצרה שפקדתו, כשכל מטרתו לא היתה כלל עבור 
ממון, אולם מה מאוד הופתע, שכעבור כמה שעות התקשר אליו הגרח"מ, ואמר לו כי יש לו בידו סכום הגון שיוכל לבוא 

לעזרתו. כן ישנם עוד סיפורים למכביר, בעשיית חסד בנסתר ובגלוי עם רבים וטובים.
סיפר מקורבו הרה"ח ר' מנחם לוק הי"ו: "מעשי החסד הכבירים ובהיקפים אדירים של הגרח"מ זצ"ל היה באופן 

מדהים ומעורר תמיד השתאות אצלי ואצל כל הסובבים אותו אשר הבחינו בפעולותיו הכבירות בעניני חסד.
  אספר בזה עובדה אחת מהתקופה האחרונה. בשנה האחרונה לחייו היה הגרח"מ זצ"ל כידוע מאד חלש, ואז אמר לי 
בתענית אסתר בזה"ל: "חשבתי להישאר בבית מאחר שאני מרגיש מחושים קשים בלבי, אבל מה אני יעשה הרי צריך 
לאסוף כסף עבור יהודים נזקקים ואיך ניתן לי הרשות להתעלם מהם חלילה, וכך למרות חולשתו הגדולה וגילו המ־
תקדם ביותר, התאמץ הרבה מעבר לכוחותיו הטבעיים וכך כיתת רגליו במסירות נפש ממש בכדי לאסוף כסף לטובת 

הנזקקים שידע שהם המתינו עליו כל שנה ביום הפורים לקבל ממנו נתינה הגונה בעין יפה לשמח את לבם השבור.
הרב בן ציון וינגרטן מי שעזר בניהול הכולל והיה אחראי על הצדקות של הגרח"מ זצ"ל במשך שנים רבות סיפר אף 
הוא מתוך התפעלות מרובה, שכמעט הוא לא מכיר כאלו אנשים צדיקים שמחלקים סכומי כסף כה גבוהים לנצרכים 

כפי שהוא חילק במשך שנים רבות מתוך מסירות שאין למעלה הימנה.
והחידוש היה אצל הגרח"מ זצ"ל שגם ליהודים שהוא לא הכיר אותם כלל הוא היה מוזיל מכיסו אם היה מרגיש שה־

דבר יביא לתועלת עבורם וירוממם לא פחות מאותם יהודים שהוא הכיר.
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חר תקופה השלימו את עצמם בהל' אלו.

בצל הקודש
של  תקופה  שהיה  עצמו  על  בהזדמנות  סיפר  הגרח"מ 
כמה שנים שלא החסיר שום 'טיש' ותפילה אצל הרבי כאשר 
שבת  בליל  ב'טיש'  וכן  בשבת,  התפילות  ג'  בכל  משתף  היה 
נמשך  שכידוע  דרעוין  רעווא  בעת  מכן  ולאחר  השבת  וביום 
מאומה,  החסיר  לא  הסוכות  חג  ימי  בז'  וגם  ארוכות,  שעות 
הטהרים,  ובשולחנות  בתפילות  אז  היו  היום  שרוב  ואמר 
כאשר סיימו שחרית ומוסף בשעות אחר הצהרים ואחר כך 
כבר היה ה'מיטאג טיש', ואח"כ מנחה ומעריב ועוד 'טיש' עד 
הרבה  היו  לא  הארוכות  השעות  לרוב  כאשר  הלילה,  שעות 

חסידים שהחזיקו אז מעמד.
על הערכתו של הרבי להגרח"מ זצ"ל ניתן ללמוד במק־
צת מהסיפור שלפנינו. סיפר הרה"ח ר' יודל טורנר ז"ל שהלך 
פעם לטייל בלילה עם הרבי, וכל הבתים היו חשוכים רק אצלו 

היה אור, נענה הרבי "חיים מנדל מאכט תיקון חצות"...

התורה נשמת חייו
אפס קצהו עוד טרם נגענו בגודל התמדתו העל טבעית 
נס ליחו כאשר ישב  לא  ממש  ועד יומו האחרון  יומם ולילה 

ועסק בתורה יומם ולילה בלי הפסק כלל.
מרן  בקודש,  כדרכו  שינה  מיעוט  מתוך  היתה  התמדתו 
יותר  לישן  צריך  לא  שהוא  פעם  לו  אמר  זי"ע  חיים'  ה'שפע 
לישון  לו  נצרך  היה  לא  מעולם  ואכן  בלילה,  שעות  מארבע 
שגם  אמר  ובזקנותו  ביתו...  מבני  לאחד  שהתבטא  כפי  יותר 

זאת אינו יכול כבר...
כל  הייתה  והיא  הכוחות,  כלות  עד  בתורה  היה  דבוק 
משאת חייו ושאיפותיו עלי אדמות, עד שלא יכול היה לראות 
פעם  אמר  וכך  קט,  לרגע  ואפילו  תורה  לבטל  שאפשר  איך 
לאיש אמונו הרה"ח ר' מנחם לוק הי"ו שהיה לוקח אותו הרבה 
ברכבו, שלא יתקשר אליו כשיצא מביתו, אלא יתקשר אליו 
רק כשהוא כבר עם רכבו ליד ביתו בכדי שלא יצטרך להמתין 

למטה מספר דקות וכך הוא יתבטל מלימודיו.
גם  כי  עד  ויציבה  איתנה  כה  היתה  הגדולה  התמדתו   
במצבים של חולי וכדומה לא ויתר על שיעוריו והחברותות 
הקבועות, והיה מגיע במסירות נפש לביהמ"ד להרביץ תורה 
וחסידות לפליאתם הרבה שיצאו כל פעם מחדש בהתפעלות 

ממסירותו העל טבעית ללימוד התורה.
בקי היה בכל מכמני התורה, ואפס קצהו נגענו כבר לעיל 
כבר בשנות בחרותו בנו הוסיף וסיפר כי ברבות השנים הת־
בבחרותו  כבר  קיבל  זצ"ל  אביו  כי  אגב  בדרך  למשפחה  גלה 
היתר הוראה מהגאון הרב בענגיס זצ"ל, דבר נדיר ביותר המ־
עיד יותר מאלף עדים על גדלותו כבר באותם שנים. וכן מרן 
ה'שפע חיים' זי"ע מצאנז רצה שישמש כמו"ץ בק"צ בהפלגתו 

בגדולתו בתורה. 
כך היו לו חברותות רבות במשך היום בהרבה ממקצועות 
הש"ס  את  ידע  כי  העידו  החברותות  מעמיק,  בעיון  התורה 
כולו עם גדולי הראשונים והאחרונים על בוריו, לא אחת אף 
היה מצטט קטעים שלמים מדברי הקצוה"ח, הנתיבות, ועוד, 
בע"פ לפליאתם של החברותות שעמדו משתוממים על היקף 

ידיעותיו הרבות.
עם  ואבהע"ז  חו"מ  שו"ע  למד  המאוחרים  בשנותיו  גם 

חברותות במשך היום. כן ענה בד' מינים עד שנתו האחרונה.
במהלך השנים סיים כמה וכמה פעמים את לימוד הש"ס 
הודיה  בסעודת  תשס"ה  בשנת  שו"ע,  חלקי  ד'  כל  ולימוד 
דב־ סבבו  לחיים,  ממוות  בלבו  מהטיפול  שיצא  אחר  שערך 
ריו אודות שבח והודיה להשי"ת על שזכה להגיע לכך ולסיים 

כמה וכמה פעמים את הש"ס וד' חלקי השו"ע. 
הגרח"מ זצ"ל סיפר אז, כי מרן השפע חיים זי"ע התבטא 

עליו אחר שנעשה לו נס גדול, כי הוא "מלומד בניסים". 
על אף גדלותו העצומה בכל מכמני התורה בנגלה ובנס־
תר נמנע כל השנים מלפרסם את חידושיו ואף בשנים קדמו־
ניות כשהרבי השפע חיים זי"ע ביקש ממנו להעלות מחידו־

שיו ולפרסם בקובץ התורני שהו"ל בימים ההם ירחון 'ישראל 
סבא' לאחר שכבר כתב זאת, ביקש שלא לפרסמו ואמר שלא 

בגלגול הזה.
המצר־ את  בשבילו  קונה  שהיה  מנכדיו  לאחד  אמר  כך 
כים לכבוד שבת, כשהגיע עם הדברים אמר לו אתה הרי לומד 
בהתמדה, תשאיר את הדברים ורוץ ללמוד אני כבר יסדר את 

הדברים...
היארצייט  היה  חשון  א'  ביום  אמר:  השיעורים  באחד 
פע־ כמה  בחברותא  עמו  למדתי  ברלינר,  רא"ח  הרה"ח  של 
יחד  למדנו  בירושלמי  היומי  דף  ללמוד  וכשתקנו  ש"ס,  מים 
גם ירושלמי, יחד עם הגרי"מ ויינגורט ויבדלח"ט ר' אליעזר 
בריל, סיימנו כמה פעמים ש"ס בבלי במסגרת דף היומי, וכמה 

פעמים ירושלמי.

הרבצת תורה ויראה
כאמור לעיל שהרביץ תורה שנים רבות בקרית צאנז.

כמו"כ מספר שנים כיהן כראש כולל של האדמו"ר מז־
מו־ ת"ח  תלמידים  להעמיד  זכה  שם  בנתניה,  זצ"ל  לאטשוב 

בהקים.
במרוצת השנים, זכו תושבי קרית צאנז לשמוע לשיעורי 
התורה הרבים אותם מסר בכל מקצועות התורה; בגמ', הלכה, 
עין יעקב, וידיעותיו המבהילות בתורה ובחסידות משכו רבים 

לשבת מולו ולהאזין לאמרי השפר שבפיו.
סדר יומו העמוס והצפוף נע סביב ציר של תורה עבודת 

ה' וחסידות כמעט כ"ד שעות ביממה. 
במהלך השנים אף יצאו לאור קונטרסים משיעוריו, בשם 

'חקל חיים'.
בשנים האחרונות הקים בביהמ"ד אהל נחמיה כולל ערב 
"מדרש שמואל", ע"ש אביו זצ"ל. האברכים אף זכו לשמוע 
שישי  ובליל  הלבבות'  'חובת  בספר  שיעור  א'  יום  מדי  ממנו 
שיעור בספה"ק 'אור החיים', כשלשיעורים אלו הצטרפו גם 
וידיעותיו  דבריו  מוצא  על  שהתענגו  הקריה  מתושבי  רבים 

הרבות שהעשיר אותם.
יש לציין, כי הגרח"מ זצ"ל היה פוסק בד' מינים עד שנתו 
האחרונה, כאשר ת"ח ובני תורה רבים מהקרייה ואף מחוצה 
לה היו מגיעים במיוחד אל הגרח"מ זצ"ל עם הד' מינים בכדי 
לשמוע את דעתו הבהירה, באשר ידעו כי הוא בקי גדול בהל־
כות אלו לצד המומחיות והבנתו המיוחדת במקצוע חשוב זה.
אחד מבני משפחתו אף סיפר בימי השבעה, כי הוא זוכר 
איך שהגרש''ז בריל שליט"א דומו"צ צאנז היה בא לשאול את 

קושיותיו בסוגיות הש"ס אותם למד. 
הגר"א רובין שליט"א מרבני רחובות סיפר בימי השבעה, 
כי במשך שנים רבות היה מתייעץ עמו בעניני הלכה, ולא אחת 

כאשר לא הגיעו לסיכום ברור, היה הגרח"מ זצ"ל עולה לביתו 
של הרבי והיה דן עמו באותו שאלה סבוכה, ולאחר מכן היה 
חוזר טלפונית להרב רובין שליט"א עם תשובתו והכרעתו של 

הרבי זי"ע בדבר.

קדושתו ופרישותו
מכל  התרחקותו  אודות  למלאות  ניתן  שלמים  פרקים 
עניני העולם הזה שהפליאה את כל מכריו וסובביו, אך נביא 

עתה בזה גרגירים אחדים. 
עד  לפיו  אוכל  מכניס  היה  לא  בשנים  עשרות  במשך 
השעה ארבע או חמש אחה"צ, אז היה מסיים את סדר יומו 
למוד  קבע  עמם  החברותות  לצד  ושיעוריו  בתפלות  העמוס 
מביהמ"ד  חוזר  היה  אז  ורק  ובשו"ע,  בש"ס  שונים  בנשואים 
לביתו לטעום דבר מה בפיו, ושוב היה חוזר לביהמ"ד עד לש־
עות הקטנות של הלילה להמשיך בשיעוריו וסדריו העמוסים. 
כך גם במשך עשרות שנים לא נטל ידיו לסעודה באמ־
צע השבוע ואף לא אכל בשר אלא לכבוד שבת, ורק בסעודת 

מצוה נטל את ידיו.
במקביל, היה נוהג במשך שנים רבות שלא לאכול מחוץ 

לביתו. 
בני ביתו אף העידו כי גם במספר השעות הזעומות שהיה 
ישן בלילה היה קם כמה פעמים במהלך שינתו, והיה מתיישב 
על מיטתו ללמוד ושוב היה ממשיך בשינתו הזעומה והקצרה 
עד לפנות בוקר אז היה מתעורר ומתגבר כארי ליום חדש של 

עבודת ה'.
פרק מיוחד היה מסכת שמירת עיניו הק'. כל ימיו היה 
בהתנהגותו  קמאי,  מחסידי  כחד  ברחוב  וצעד  בעיניו  נזהר 
היוה דוגמא ומופת חייה לכל החסידים לראות כיצד על יהודי 

ללכת ברחוב במורא לצד הכנעה. 
מאריך  היה  נחלש  כאשר  זקנותו  לעת  ימיו  בערוב  גם 
את דרכו והיה הולך מאחורי הבנינים מקום שגדל שם קוצים 
ודרדרים בכדי לא להיכשל ח"ו במראות אסורות, ולא אחת 
היה מתבטא שעדיף לו ללכת ולהיתקע בקוצים מאשר לקבל 

קוצים רוחניים בעיניו.
אך  הפלאית,  גדלותו,  אודות  לכתוב  ניתן  עוד  רבות 
למועד  חזון  ועוד  לקצר,  נאלצים  אנו  היריעה  קוצר  מחמת 

אי"ה להרחיב את היריעה. זי"ע.

התמונות באדיבות "ארכיון 
צאנז", הצלם משה גולדשטין
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