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נתניהו מכין את הקרקע 
לחוקי החסינות:

"מגיע לאזרחי 
ישראל ראש 

ממשלה 

הפגנות יום הנכבה:

אלפי פלשתינים 
בגבול רצועת 
עזה, דיווח על 
הרוג ועשרות 

פצועים

השליח הקטארי 
לרצועת עזה:

"המצב נפיץ, יש 
לפעול כדי לעצור 

את הסכנה"

מרן שר 
התורה על 

החילול בשבת 
הקרובה: 

"סכנה לכל 
תושבי 
ישראל"

בכיר איראני מאיים: "נביס את הברית 
של הציונים וארה"ב"

המקובל מנהר שלום: רבי 
אליהו דוד חמד זצ"ל

ישראל  גאון  של  להסתלקותו  שנה  ט"ז  במלאת 
ותפארתו, שר התורה והיראה, משיירי כנסת הגדולה

מרן הגאון רבי יחיאל מיכל 
פיינשטיין זצ"ל 

ראש ישיבת בית יהודה וחדב"נ רשכבה"ג מרן הגרי"ז מבריסק 
זצוק"ל אנו מביאים בזה עובדות וסיפורים לדמותו הגדולה 

כפי שסיפרו בני משפחתו ותלמידיו הקרובים

לפי הדיווח, רה"מ נתניהו ואנשיו מתדרכים את חברי 
סיעת הליכוד באיזה אופן להציג את הסוגיה ולהסביר 

כי יתמודד עם הדין אחרי שיסיים את תפקידו 

סדרנים של חמאס ריסנו את המפגינים בגדר הרצועה ◆ הם 
התפרעו, יידו אבנים והשליכו מטענים לעבר הגדר ◆ על פי 
הפלשתינים, מפגין אחד נהרג ולפחות 50 נפצעו
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
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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
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תחזית להיום:

שערים יציגים
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לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

hr

„ור „ור ומנהי‚יו
אייר  (י"א  זיע"א  מרופשיץ  נפתלי  רבי  הרה"ק 

תקפ"ז) נודע באמרותיו השנונות והנוקבות.

המ־ על  בענוותנותו,  לומר  נפתלי  רבי  רגיל  היה 
דור  "דור  רבנו  למשה  הקב"ה  לו  שהראה  דרש 
ודורשיו דור דור ושופטיו" – מדוע הקדים הקב"ה 
להראות למשה את הדור ורק לאחר מכן את דו־
מנהיג  את  להקדים  יש  לכאורה  ושופטיו?  רשיו 

הדור ולהזכירו ראשון?

כפני  יהושע  ופני  כחמה  משה  ו"פני  היות  ואמר: 
לבנה", ובכל דור מתמעטים והולכים המנהיגים. 
ואילו הראה הקב"ה למשה תחילה את השופטים 
והיה  לסבול  יכול  משה  היה  לא  הללו,  שבדורות 

מתפלא.

ואמר אז על עצמו: אם היה הקב"ה מראה למשה 
חלישות  עליו  נופלת  היה   – רבי  יהיה  נפתלי  כי 

הדעת, לאמר "הזאת נעמי", האם זהו רבי?

לאחר  ורק  הדור,  את  תחילה  לו  הראה  כן,  על 
מכן את מנהיגיו – לומר – כפי ערך הדור כך הם 

מנהיגיו…

// בר המערכ„

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

בוללוסון הה‡
היו ימים בהם נראה היה כי האיש הבכיר ביותר במ־
באותה  נתניהו  הממשלה  ראש  אחרי  הליכוד  פלגת 
תקופה, גדעון סער סולל את דרכו אל היהדות. כיפה 
בעדשתם  ונתפסה  לפעם  מפעם  ראשו  על  שנמצאה 
של הצלמים, דיווחים כי החל לשמור שבת, או ביקוריו 
שהפכו לתדירים יותר ויותר בבתי גדולי ישראל לצד 
העובדה כי הפך למקורב מאוד לרב ומחזיר בתשובה 
לגבי  התקשורת  בכלי  רבות  ספקולציות  העלו  נודע, 
עתידו הלוט בערפל של האיש, אשר אז היה נראה כי 
יחליף את ראש הממשלה נתניהו בבוא היום. בעקבות 
כך הוא אף זכה למתקפה בכלי התקשורת, לאור העו־
בדה שכשר הפנים הותיר את ההחלטה לסגור את בתי 
העסק בשבתות באחריות משרדו, מה שהפך את החוק 

שניסו להוביל גורמים שונים אז, לבלתי רלוונטי.

סער נותר בכיר מאוד במפלגת הליכוד. אמנם לא במקום 
השני, אך עדיין כזה שכולם מצפים לראות מתמודד מול 
נתניהו בבוא היום. בנוגע לדת, שם המצב מעט שונה כנ־
ראה. בתו של סער קשרה את גורלה עם ערבי שמעורה 
בציבוריות הישראלית ואף נחשב ב"תרבות" כביכול של 
החילוניות הישראלית לדמות מוכרת. לאחר שהפרסום 
עורר סערה, סער יצא בהודעה לתקשורת בה קרא "לא־

פשר לבתו לחיות את חייה הפרטיים".

מאז ומעולם חשדתי בקרבתם של פוליטיקאים לדת 
ולרבנים. אף פעם לא ברור האם הם עושים זאת מט־

עמי קרבה לדת או מטעמים פוליטיים מובנים. אם זו 
דרכה של בתו של סער, ספק גדול כמה אביה, שמגן 

עליה, קרוב באמת לדת.

טור פוליטי / ‡ברהם ויסמן

עו"ד של רה"מ הודיע ליועמ"ש 
כי בכוונתו לתאם מועד לשימוע
במקביל, ראש הממשלה ופרקליטיו הגיעו להסדר זמני על תשלום מקדמה 

לשכר טרחתם כדי להתגבר על המכשול הראשוני של בחינת החומרים לשימוע

מ‡: יוני טיין

בא כוחו של ראש הממשלה 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  הודיע 
כי בכוונתו לתאם מועד לשימוע. 
קידום  לשם  כי  נמסר  עוד 
המועד  וקביעת  השימוע  הליך 
בהתאם, הגיעו לפני זמן קצר אל 
משרדי פרקליטות מחוז תל אביב 
מטעם  נציגים  וכלכלה)  (מיסוי 
ליבת  את  ואספו  הממשלה  ראש 

חומרי החקירה בעניין מרשם.
הסנגורים,  שהבהירו  כפי 
לשכת  עם  קשר  ליצור  בכוונתם 
עד  לממשלה  המשפטי  היועץ 
מועד  תיאום  לשם  ליום 20.5.19 
השימוע (במידת הצורך, ייתכן כי 
יבקשו שהות קצרה לשם תיאום 

המועד).
כפי שמסר היועץ המשפטי 
לממשלה במכתבו מיום 12.5.19, 
כי הוא רואה חשיבות רבה בקיום 
לא  שנמסר  וכפי  השימוע,  הליך 
אחת - ככל שההליך אכן יתקיים, 
בכוונתו לקיימו בלב פתוח ובנפש 

חפצה.
הממשלה  ראש  במקביל, 

זמני  להסדר  הגיעו  ופרקליטיו 
טר־ לשכר  מקדמה  תשלום  על 
המכשול  על  להתגבר  כדי  חתם 
החומרים  בחינת  של  הראשוני 

לשימוע.
על  עומד  הממשלה  ראש 

להגנתו  כספי  סיוע  לקבל  זכותו 
ציבור,  איש  כל  כמו  המשפטית, 
שהמדי־ העתק  סכומי  מול  אל 
פנו  לפיכך,  בעניינו.  הוציאה  נה 
נתניהו  הממשלה  ראש  פרקליטי 

לקבל את החומרי החקירה.

0527643092

150

להזמנות 
במייל לחצו 

כאן
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4117766@�����.���
   -  - -
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יוגב: אחרים את כסיף עד 
שיסולק מהכנסת

ביזוי גדולי ישראל מוטל לפתחם של שופטי בית המשפט העליון. הרב קוק 
מגדולי חכמי ישראל בדורות האחרונים, אוהב עם ואדם

מ‡: יוני טיין
יוגב,  מוטי  הכנסת  חבר 
מפל־ איחוד  ברשימת   3 מספר 
להנצחת  החוק  ויוזם  הימין,  גות 
הרב קוק בכנסת הקודמת, קורא 
כסיף  עופר  ח"כ  את  להעביר 
את  ומגבה  הנוכחית  מהכנסת 
יציאתו של הרב רפי פרץ מאולם 

המליאה.
המש־ בית  נאורות  אילולא 
לא  כלל  כסיף  עופר  העליון,  פט 
גדולי  ביזוי  לכנסת.  נבחר  היה 
ישראל מוטל לפתחם של שופטי 
קוק  הרב  העליון.  המשפט  בית 
בדורות  ישראל  חכמי  מגדולי 

האחרונים, אוהב עם ואדם.
לא נעבור על כך בשתיקה. 
הרב  ח"כ  שעשה  כפי  מרע,  סור 
עופר  את  להחרים  בכוונתי  פרץ, 
כסיף עד שיסולק ממשכן הכנסת.
להעביר  נדרוש  טוב,  עשה 

אותו  קוק,  הרב  הנצחת  חוק  את 
אמר  הקודמת.  בכנסת  הגשתי 

יוגב
הרב  ח״כ  סיעתו  יו"ר  גם 
תא״ל (מיל) רפי פרץ, יושב ראש 
יצאתי  ואמר:  תקף  היהודי  הבית 
הכנסת  מליאת  מאולם  במחאה 
לאחר שח"כ עופר כסיף כינה את 

הרב קוק זצ"ל גזען.

מגדולי  היה  קוק  הרב 
לנו  שקמו  האחרונים  הדורות 
אחד  ישראל.  ארץ  תורת  ואבי 
מהאורות הגדולים שאנחנו זוכים 
ללמוד מתורתו עמוקה את הקשר 
הנצחי שלנו לארץ ישראל, לכבוד 
לתורת  שלנו  ולמחויבות  האדם 
זו  גזען  קוק  לרב  לקרוא  ישראל. 

בורות ובושה.

לפיד תקף את החסינות 
וההתגברות: נתניהו רוצה להפוך 

אותנו לטורקיה של ארדואן
לפיד התייחס גם לניסיונות של נתניהו לדחות את השימוע שלו: היועץ המשפטי 

לממשלה צריך לבטל את השימוע של נתניהו. לא מגיע לו שימוע. אף אחד לא חייב 
לו שימוע. אין אף נאשם אחר במדינה שהיה מתנהג ככה ועדיין מקבל שימוע.

מ‡: יוני טיין
בנאום  לפיד  יאיר  ח"כ 
במליאת הכנסת לציון יום הרצל 
הניסיונות  את  בחריפות  תקף 
ואת  החסינות  חוק  את  להעביר 
לבכירי  ופנה  ההתגברות  פסקת 
הקואליציה שנכחו במליאה בזמן 

הנאום:
בעייני  הבעיה  הזה  "בבניין 
היא לא המושחתים, הבעיה בעי־
שנות־ ההגונים  האנשים  היא  ניי 
נים לזה יד מפני שהם פספסו את 
באדום  כתובים  השמות  הרגע, 
גלעד   . הקטנים  המסכים  על  פה 
לחיים  הלכת  זה  בשביל  ארדן 
יד?  לזה  לתת  בשביל  פוליטיים, 
יולי, אני מעריך ואני אוהב אותך 
הכנסת  ליו"ר  בעדך  והצבעתי 
טוב  סיכוי  שיש  יודעים  כולנו   ,
ישראל,  מדינת  נשיא  שתהיה 
לה־ רוצה  שאתה  הערכים  אלה 
ביא לבית הנשיא? את זה שיהיו 
זה  את  חסינות?  של  חוקים  פה 
שי־ זה  על  חתום  תהיה  שאתה 
דמוקר־ להיות  מפסיקה  שראל 
הלכת  זה  בשביל  פולקמן,  טיה ? 
לחיים פוליטיים, לחתום על זה? 
להגיד כן, אני חותם על זה? אני 
נותן לדבר הזה לדרוס אותי למ־
שאתה  יודעים  ואני  שאתה  רות 
דרכך?  לא  וזה  בזה  מאמין  לא 

חסרים  וצחי,  ומקלב  כהן  איציק 
שמשהו  שיודעים  הגונים  אנשים 
התלמי־ רפי,  הרב  פה.  קורה  רע 
דים מסתכלים עלייך , התלמידים 
האם  עצמם  את  שואלים  שלך 
הוא עומד לתת לזה יד? האם הוא 
יחתום על חוקי החסינות שייצרו 

לנו סולטאן משלנו?"
כי  לפיד  תקף  החסינות  על 
שימוע.  רוצה  באמת  לא  "נתניהו 
למשוך  אחד:  דבר  רק  רוצה  הוא 
להקים  כדי  זמן  צריך  הוא  זמן. 
מהכלא  היציאה  ממשלת  את 
הח־ חוק   את  להעביר  כדי  שלו 
ההתגברות  פסקת  ואת  סינות, 
זה  הטורקי".  "החוק  פשוט  שזה 

לטורקיה  אותנו  שיהפוך  החוק 
של ארדואן."

יעב־ האלה  החוקים  "אם 
רו, מדינת ישראל כבר לא תהיה 
עצמ־ את  תשאלו  מדינה.  אותה 
חסין  השליט  מדינות  באיזה  כם, 
בדמו־ כזה  דבר  אין  החוק?  בפני 

קרטיה.
לפיד התייחס גם לניסיונות 
השימוע  את  לדחות  נתניהו  של 
לממשלה  המשפטי  היועץ  שלו: 
נת־ של  השימוע  את  לבטל  צריך 
ניהו. לא מגיע לו שימוע. אף אחד 
לא חייב לו שימוע. אין אף נאשם 
ככה  מתנהג  שהיה  במדינה  אחר 

ועדיין מקבל שימוע.
היה  לא  אתמול  שהיה  מה 
מה־ צחוק  עושים  משפטי.  הליך 
ראש  של  הדין  עורכי  מערכת. 
הפרקלי־ את  מבזים  הממשלה 
המשפטי  היועץ  את  מבזים  טות. 
לממשלה. מנדלבליט צריך לזרוק 
אחד  לכל  המדרגות.  מכל  אותם 
השימוע  את  מבטלים  היו  אחר 

ואומרים לו, "לך למשפט".
אין חוק שמחייב את היועץ 
לערוך שימוע. יש לו את הסמכות 
הוא  השימוע.  את  לבטל  המלאה 
זה  אחרת  בה.  להשתמש  צריך 
מפחדים  התובעים  כאילו  נראה 

מהחשודים.

 058-5370344
054-8836638

boris0585370344@gmail.com
natalie.binyamin@gmail.com
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חדש מטבע! ַאייבּוּ 
משכך כאבים ומוריד חום 

הקלה בתוך כ-15 דקות ויעיל עד 8 שעות 

*תרחיפי נורופן ואדויל לילדים
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אינו מכיל 
סוכר

לשימוש מגיל 
חצי שנה - ללא 

מרשם רופא

ַאייּבוּ 
ונגמר הסיפור!

חום? כאבים?
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בלעדי! 

אייבו 4% 

אותה היעילות 

בחצי הכמות 

בהשוואה למתחרים*
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(

"ממשלת הימין בסכנה, בגלל ליברמן" 

ליברמן ממשיך עם הנוקשות המוזרה 
ותוקף את המפלגות החרדיות

הרב גפני תקף את ח"כ ליברמן ואמר כי, "האיש לא מבין איך מתנהלת המדינה. 
"לא הכרנו סוג מו"מ כזה, כאילו הוא בעל הבית וצריך לתת לו תשובה חיובית"

מ‡: יוני טיין
אבי־ ביתנו  ישראל  יו"ר 
כי  היה  שנדמה  ליברמן  גדור 
הגבוה  מהעץ  לרדת  החליט 
עליו טיפס, מעלה טונים גבוהים 
החרדים:  את  ותוקף  יותר  עוד 
שמעתי  האחרונים  "ביומיים 
הח"כים  מצד  איומים  ספור  אין 
לבחירות  נלך  בנוסח:  החרדים 
בלי  ממשלה  נקים  או  חוזרות 
מצטער  אני  ביתנו'.  'ישראל 
ענייני  שיח  לנהל  שבמקום 
דווקא המפלגות החרדיות בחרו 
ולאיים.  להשתלח  להתגרות, 
בנושאי  ביתנו'  'ישראל  תפיסת 
דת ומדינה ברורה למדי – אנחנו 
נגד  אנחנו  יהודית,  מדינה  בעד 

מדינת הלכה".
מפלגתו  כי  הבהיר  הוא 
זו  שהיא  האשמות  תקבל  לא 
ימין.  ממשלת  הקמת  שמסכלת 
"ישראל ביתנו מייצגת את הצי־
בור הכי מקופח במדינת ישראל 
עושה  בצבא,  שמשרת  ציבור   –

מסים  ומשלם  עובד  מילואים, 
עקרונותינו.  על  נוותר  לא  ולכן 
שמח־ ומי  ברצינות  אותנו  קחו 
תקום  ולא  במידה  אשמים  פש 
על  שיסתכל  ימין  קואליציית 

עצמו במראה".
ב'  לרשת  בראיון  כך,  בתוך 
ליברמן  ח"כ  את  גפני  הרב  תקף 
איך  מבין  לא  "האיש  כי,  ואמר 

מתנהלת המדינה. לא הכרנו סוג 
מו"מ כזה, כאילו הוא בעל הבית 
חיובית,  תשובה  לו  לתת  וצריך 
כי אם לא, אז לא תהיה ממשלה. 
על  שלפחות  בוודאות  אומר  אני 

סעיף הגיוס זה לא יקרה".
לדברי הרב גפני, "אם הוא 
מנדטים  החמישה  שעם  חושב 
שי־ המדינה,  את  ינהל  הוא  שלו 
הזה  הדבר  זה  מה  לחלום.  משיך 
ועדת  את  רוצה  פתאום  שהוא 
רא־ את  ביקשנו  אנחנו  הפנים, 
מבי־ אנחנו   - הפנים  ועדת  שות 
מה  ממנו.  יותר  הרבה  בזה  נים 

הוא מבין בזה?!".
שו־ הזה,  המצב  כל  ובגלל 
ביהדות  עמוקה  "דאגה  ררת 
לע־ אומרים  במפלגה  התורה": 
נמצא  המו"מ  "כדור   - סגל  מית 
שנראים  הליכוד  נציגי  בשטח 
כשבויים בידי ליברמן. מבחינתנו 
מחכים  אנו  אך  להתקדם  אפשר 
ממשלת  מהליכוד.  לתשובות 

הימין בסכנה, בגלל ליברמן".

"קבלת תפקידים חסרי השפעה 
- אסון ליהדות החרדית"

שלושים חברי מועצה של 'שלומי אמונים' ברשויות המקומיות לח"כי אגודת 
ישראל: הבהירו במכתבם כי "על ח"כי אגודת ישראל לדרוש תפקידים בעלי 

משמעות לפתרון בעיות הציבורי החרדי בדמות סגני שרים ללא שרים מעליהם"

 מ‡: יוני טיין 

של  מועצה  חברי  שלושים 
על  חתמו  אמונים'  'שלומי  סיעת 
מכתב בו הם תובעים מחברי הכ־
לדרוש  ישראל  אגודת  של  נסת 
הקואליציוני  המו"מ  במסגרת 
תפקידים בעלי משמעות לפתרון 
במכתב  החרדי.  הציבור  בעיות 
הם מבהירים כי נטילת תפקידים 
אסון  בגדר  היא  השפעה  נטולי 

ליהדות החרדית.
האחרו־ בימים  "שמענו 
המו"מ  אודות  הדיווחים  את  נים 
המ־ המגמה  ואת  הקואליציוני, 
לקבל  דיווחים,  ע"פ  כך  סתמנת, 
וע־ יו"ר  סגנים,   של  גדולה  מנה 

דות וכו', על מנת שכל אנ"ש יהיו 
בעלי תארים. 

בזאת:  להבהיר  "הננו 
החרדית.  ליהדות  באסון  מדובר 
תארים  אינה  בכנסת  מטרתכם 
אלא  שיניים,  חסרי  ותפקידים 
אחזקת עמדות השפעה אמיתית 

למען ציבור שולחיכם. 
כי  בזאת,  תובעים  "אנו 
עמ־ קבלת  על  תעמוד  אגו"י 
היינו  משמעותיות.  מפתח  דות 
מעליהם,  שר  ללא  סגן  תפקידי 
לפתרון  הרלוונטיים  במשרדים 

בעיות לציבור החרדי. 
שר  סגן  ברורות,  "ייאמר 
הש־ כל  חסר  שר,  מכהן  מעליו 
נעדר  ובוודאי  משמעותית,  פעה 

כל יכולת להוביל מדיניות.
"אין צורך להזכיר שוב את 
מתמו־ אנו  עימם  הבעיות  שלל 
הרשויות  חינוך,  מוסדות  דדים: 
אטי־ הדיור,  מצוקת  המקומיות, 
התנהלות  ממשלה,  משרד  מות 
תקציבים  וחסימת  שרירותית 
בלתי  בירוקרטיה  למוסדות, 
הזמן  הגיע  ועוד.  ועוד  הגיונית 
שי־ בעלות  כתובות  לנו  שיהיה 

ניים וסמכויות.
עו־ אנו  בו  הנוכחי  "המצב 
המפ־ לנציגי  בפתח  כעניים  לים 
לגות האחרות, הינו בלתי נסבל. 

את מכתבם חתמו במילים: 
הגדול  ההישג  בכח  "בידיכם, 

בבחירות, לשנות את המצב".

האם הבחירות יתקיימו בעוד 4 חודשים?

רה"מ נתניהו על המו"מ 
הקואליציוני: "דרישות 

המפלגות בלתי אפשריות"
״הסיעות מבקשות דרישות בלתי אפשריות. סיעה אחת ביקשה ארבעה 

תפקידי שרים ודרישות תקציביות שאין לנו. אם היינו עם תקציב כמו של 
ארה"ב, מילא״. אמר ראש הממשלה

מ‡: יוני טיין
נשמע  הממשלה  ראש 
מהקפאון  להתייאש  מתחיל 
במו"מ הקואליציוני, לדברי ראש 
מבקשות  "הסיעות  הממשלה: 
סיעה  אפשריות.  בלתי  דרישות 
עמית  לפי  'כולנו'  {שהיא  אחת 

תפקידי  ארבעה  ביקשה  סגל} 
שאין  תקציביות  ודרישות  שרים 
לנו. אם היינו עם תקציב כמו של 

ארה"ב, מילא".
לוין,  יריב  התיירות  שר 
ומי  הממשלה  ראש  של  מקורבו 
שאחראי על שיחות המו"מ מטעם 

'הליכוד' התבטא כי האפשרות של 
בחירות חוזרות קיימת.

מרגיש  "אני  לדבריו, 
שהולכים לבחירות. אם זה ימשך 
הבחירות  בצער,  לוין  אמר  ככה, 
בעוד  דהיינו  בספטמבר",  יהיו 

ארבעה חודשים מהיום.

איראן: "לא תהיה
 מלחמה עם ארה"ב"

לדבריו, איראן לא תנהל מו"מ נוסף עם ארה"ב בנוגע לשיפור אפשרי של 
הסכם הגרעין

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הגואה  המתיחות  ברקע 
בי־ שנשמעו  והאיומים  במפרץ 
של  מכיוונה  הן  האחרונים  מים 
ארה"ב,  של  מכיוונה  והן  איראן 
של  העליון  מנהיגה  אתמול  אמר 
חמי־ עלי  האייתוללה  איראן 
ארצו  של  בכוונתה  אין  כי  נאי 
"לא  לדבריו,  בארה"ב.  להילחם 
ארה"ב,  עם  מלחמה  שום  תהיה 
זאת משום שאף אחד מהצדדים 

אינו מעוניין בה".

הוסיף  האיראני  המנהיג 
ארצו  של  בכוונתה  אין  כי  ואמר, 

על  ארה"ב  עם  נוסף  מו"מ  לנהל 
הסכם הגרעין. 

mailto:a035444900@gmail.com
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נתניהו מכין את הקרקע לחוקי החסינות - "מגיע לאזרחי ישראל 
ראש ממשלה במשרה מלאה"

לפי הדיווח, רה"מ נתניהו ואנשיו מתדרכים את חברי סיעת הליכוד באיזה אופן להציג את הסוגיה ולהסביר כי יתמודד עם הדין אחרי שיסיים את תפקידו

מ‡: יוני טיין
נתניהו  רה"מ  הודיעו  האחרונים  בימים 
וסביבתו למספר חברי כנסת שהם "מחליפים 

דיסקט" ומעתה יוצאים להילחם על חסינותו 
בכל הכוח. כך מדווחת הכתבת הפרלמנטרית 

של חברת החדשות, דפנה ליאל.

לחברי  נתניהו  רה"מ  שערך  בתדרוכים 
כנסת בימים האחרונים נשמעו הטיעונים האלה:
״מגיע לאזרחי ישראל ראש ממשלה 

במשרה מלאה. אחרי שאסיים את תפקי־
די אתמודד עם הדין. אזרחי ישראל ידעו 
על  חושב  הייתי  אם  בי.  ובחרו  מצבי  מה 

טובתי האישית הייתי מנהל את המשפט 
פרטי,  כאזרח  ולא  ממשלה  ראש  כשאני 

אבל אני מבין שזה לא טובת המדינה״.

רה"מ 
ביקש 

מהמפלגות 
החרדיות 
לא לדחוק 
לפינה את 

ליברמן
נתניהו למעשה רמז, בעיקר 

לחרדים, שהם יידרשו 
לוותר בחלק מהדברים 

שהם דורשים שנוגעים לדת 
ומדינה, כדי לאפשר את 

הקמת הממשלה  

מ‡: יוני טיין

בפגישות שערך בימים האחרו־
נים ראש הממשלה עם ראשי המפל־
גות החרדיות ועם ראשי איחוד מפ־
לגות הימין הפציר בהם נתניהו לרדת 
דת  בענייני  מציבים  שהם  בדרישות 
לפינה  לדחוק  לא  כדי  זאת,  ומדינה. 
לי־ אביגדור  ביתנו  ישראל  יו"ר  את 
להקשיח  סיבות  לו  לספק  ולא  ברמן 
במגעים  עמדותיו  את  יותר  עוד 
הקואליציוניים. נתניהו למעשה רמז, 
בעיקר לחרדים, שהם יידרשו לוותר 
שנו־ דורשים  שהם  מהדברים  בחלק 
את  לאפשר  כדי  ומדינה,  לדת  געים 

הקמת הממשלה.
ח"כ אייכלר אמר ב'רשת ב' כי: 
הקואליציה  הרכבת  את  שמונע  "מי 
לרדת  יכול  לא  אחד  אף  ליברמן,  זה 
איזו  לו  יש  כן  אם  אלא  נפשו,  לנבכי 
סגירה עם לפיד להקים ממשלה חי־

לונית בלי חרדים ובלי נתניהו".
למ־ הניסיונות  במסגרת  וגם, 
עבור  המשפטים  לתיק  חלופה  צוא 
האפ־ נבדקה  הימין,  מפלגות  איחוד 

מפלגות  באיחוד  גורמים  מצד  שרות 
בנוגע  עצמו)  סמוטריץ'  (לא  הימין 
התחבורה  משרד  התחבורה.  לתיק 
תקצי־ ועתיד  ביצועי  כמשרד  נתפס 
התשתיות  עבור  גם  שרלוונטי  בים, 
ביהודה ושומרון. אלא שלדברי אותם 
גורמים דווקא בליכוד סירבו לבקשה 
נכון  התחבורה,  שתיק  והבהירו  הזו 
סמוטריץ',  בליכוד.  נשאר  לעכשיו, 
לקבל  בדרישתו  עומד  עדיין  מצידו, 

את תיק המשפטים.
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חברי הכנסת האוזר, ביטון וחיימוביץ' 
נשאו נאומי בכורה במליאה. לפיד יצא 

בחוץ כשביטון נאם
חברי הכנסת החדשים המשיכו לשאת את נאומי הבכורה שלהם במליאת הכנסת ◆ ח"כ האוזר: "העברת 
אוכלוסייה כחלק מהסכם שלום חלפה מהעולם". ח"כ ביטון: "מה שלמדנו בירוחם הוא שאפשר לתקן 

את החברה הישראלית ולכן אנחנו כאן"

מ‡: יוני טיין
ח"כ צבי האוזר מנה את חמשת האת־
ושבכוונתו  מבחינתו  ביותר  החשובים  גרים 
להתמקד בהם: "לפתחה של ישראל ניצבים 
כאן  עתידנו  את  יעצבו  אשר  אתגרים,  שלל 
בארץ. לחמישה מתוכם אני מציע לייחד את 

תשומת לב מיוחדת.
הראשון: שינוי גבולות המזרח התיכון. 
ההפנמה שהמציאות החדשה במזרח התיכון 
עם  התרחשה  חזור  האל  נקודת  את  חצתה 
הגו־ ברמת  ישראל  בריבונות  ארה"ב  הכרת 
הקרב  שדה  העתקת  הוא  השני  האתגר  לן. 
ביש־ האוכלוסייה  ריכוזי  אל  האויב  משטח 
ראל. עלינו להבין כי ירי הרקטות מעזה הוא 
הישראלי  ההרתעה  לכושר  המבחן  מקרה 
במזרח התיכון. על ישראל לפעול בנחישות 
מקדים  כתנאי  מרקטות  עזה  רצועת  לפירוז 
ישליך  בדרום  ההרתעה  אובדן  לשיקומה. 
בחזית  ההרתעה  שחיקת  על  ישיר  באופן 

הצפון מול איראן והחיזבאללה.
האתגר השלישי הוא ההכרה כי העב־
רת אוכלוסייה, כחלק מהסכם שלום, חלפה 
מבי־ אנשים  עוד ולעקור  ניתן  לא  מהעולם. 
היו  כאילו  ההיסטורי,  מולדתם  ומנוף  תם, 
באופן  ובין  בהסכם  בין  להזזה,  הניתן  חפץ 
בין  הקשר  הוא  הרביעי  האתגר  צדדי.  חד 
יהדות  לבין  היהודי  העם  של  הלאום  מדינת 
ברית  לקיים  ישראל  מדינת  על  התפוצות: 
אחים – ברית עולם -  עם יהדות התפוצות 
ולדאוג שבכל זמן נתון תהא ישראל פתוחה 
וערוכה לקלוט כל יהודי החפץ בכך. אך מכל 
המשמ־ האתגר  ועולה  צף  הללו  האתגרים 
שלכידות  העמוקה  ההבנה  והוא:  מכל  עותי 
חברתית היא מרכיב הליבה בחוסן הישראלי, 
אל מול כל אתגרי העתיד. שום אויב מבחוץ 
לא מסוכן כמו פילוג החברה הישראלית למ־

חנות, בגדר הפרד ומשול.
פעילותו  את  הזכיר  ביטון  מיכאל  ח"כ 
של  הכותרת  "גולת  ירוחם:  העיר  בראשות 
ירוחם.  העיר  ראש  להיות  זה  שלי  העשייה 
גירעו־ כלכלית,  רגל  בפשיטת  עיר  קיבלתי 
נות הלוואות תדמית גרועה הגירה שלילית. 
ועשינו  אסטרטגיה  בנינו  עבודה.  הייתה  לא 
חינוך. הבאנו את ירוחם מ60% בגרות ל90% 
השקענו  הרך,  בגיל  מהפכה  עשינו  בגרות. 

מספר  אני  ל400.   הגענו  מ40   בסטודנטים 
בושה.  יש  זה  בתוך  אבל  פילנתרופיה  על 
בנדבנים?   תלוי  להיות  צריך  חינוך  למה 
בירוחם  שלמדנו  ומה  בירוחם  הרבה  עשינו 
הישראלית  החברה  את  לתקן  שאפשר  הוא 
הסוציו  את  לנצח  אפשר  כאן.  אנחנו  ולכן 
שתצמ־ אסטרטגיה  לבנות  אפשר  אקונומי. 
אדם.  לכל  שווה  הזדמנות  ותיתן  פערים  צם 
את זה אני בא לעשות כאן. קורות חיי ימקדו 
ושווין  חינם  חינוך  הבאים:  בתחומים  אותי 

הזדמנויות.

השראה  לשאוב  נדרשת  ישראל  כנסת 
משני מוקדים. מוקד אחד מגילת העצמאות 
יסודות  על  מושתת  תהיה  ישראל  'מדינת 
הצדק, החרות והשלום' זה לא מתממש לנגד 
עיננו ולפעמים יש נסיגות. ומוקד שני 'הלא 
פרוס לרעב לחמך וכו' – אנחנו זכינו לפרוס 
הציבורי.  בדיור  לביתנו  עני  ולהכניס  לחם 
מזון.  חבילות  יותר  יהיה  שלא  המשמעות 
ציבורי  דיור  זה   – בית  תביא  מרודים  עניים 
שחסר. הפסוק הזה הוא תכנית עבודה שלי 

ותכנית עבודה של כולנו."
יצויין כי ביטון תקף את חבר מפלגתו 
לפיד שהסית נגד החרדים סביב סערת סגי־

רת המפעל בירוחם.
בנו־ התמקדה  חיימוביץ'  מיקי  ח"כ 
ובמאבק  הסביבה  על  בהגנה  הקיימות,  שא 
שאני  מרגישה  "אני  הארץ:  כדור  להצלת 
שמ־ הם  הבאים,  הדורות  של  כשליחה  כאן 
אנחנו  האם  ושואלים  היום  עלינו  סתכלים 
מקיימים את התפקיד שלנו לדאוג לעתידם, 
כפי שנהגו הדורות הקודמים או שאולי אנ־
שלהם, בתקוות  בהם, בחלומות  בוגדים  חנו 
שלהם לגדל את ילדיהם בעולם כמו זה שבו 

אנחנו גדלנו.
החוט המקשר בין סביבה, בעלי חיים, 
הבריאות שלנו ושלמות כדור הארץ הוא זה 
למדתי,  האחרונות.   בשנים  אותי  שמניע 
כפי  שלנו  שהעולם  בעיקר  והבנתי  חקרתי 
שאנחנו מכירים נמצא על סף משבר עצום, 
שלמרבה  האנושות  בתולדות  תקדים  חסר 
המ־ לו.   אחראים  האדם  בני  אנחנו,  הצער, 
שבר הזה מחייב אותנו לפעולה דחופה. לחץ 
מספיק.  לא  זה  אבל  וטוב,  חשוב  זה  ציבורי 
ההחל־ מקבלי  שלנו  בידיים  נמצא  הכדור 
אחראים  נהיה  בואו  הפוליטיקאים,   - טות 
גו־ של  משולב  מאמץ  הוא  הפתרון  ונועזים. 
פים אזרחיים, ממשלתיים ותאגידים לשינוי 
סדר  בראש  הנושא  את  שישים  כזה  כלכלי, 
העדיפויות, יקדם אנרגיה מתחדשת וטיפול 
במ־ בינתיים  צריכה,  דפוסי  וישנה  בפסולת 
בצעדים  שיתמכו  בטכנולוגיות  להוביל  קום 
שינויים  של  בישום  מפגרים  אנחנו  האלו, 
בסיסיים, ברמת ההתנהגות וברמת החקיקה 
חברי  כל  נתאחד  לא  מדוע  סיבה  שום  ואין 

הבית הזה מול האיום הזה ונפעל אחרת.

נשיא ארה"ב טראמפ: 
''השגרירות שלנו עומדת 

כתזכורת גאה ליחסים 
החזקים שלנו עם ישראל''
 את הדברים כתב הנשיא ביום השנה לפתיחתה של 

השגרירות האמריקנית בירושלים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
התייחס לציון יום השנה לפתיחתה 
בירוש־ האמריקנית  השגרירות  של 
ישראל.  של  הרשמית  בירתה  לים, 
בהודעה שפרסם הנשיא האמריקני 

נכתב: "היום מציינים את יום השנה 
הברית  ארצות  שגרירות  לפתיחת 
שלנו  היפה  השגרירות  בירושלים. 
עומדת כתזכורת גאה ליחסינו החז־
קים עם ישראל ולחשיבות של קיום 

הבטחות ועמידה לצד האמת".

פיצוץ מכליות הנפט במפרץ: 

מדינות רבות בעולם 
יצטרפו לחקירה הסעודית

ההערכה היא כי איראן היא שאחראית לפגיעה בכלי השיט

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמי־ ואיחוד  סעודיה  מלבד 
מדינות  של  שורה  צפויות  רויות 
את  לחקור  העולם  ברחבי  נוספות 
בארבע  לפגיעה  שהוביל  האירוע 
ספינות, מהן כמה סעודיות שנשאו 
גורם  לפי  לארה"ב.  היתר  בין  נפט, 

בין  האמירויות,  באיחוד 
לשלוח  שצפויות  המדינות 
במט־ מטעמם  חוקרים 
של  זהותם  את  לגלות  רה 
בכלי  לפגיעה  האחראים 
צרפת,  ארה"ב,  יהיו  השיט 
נוספות  ומדינות  נורבגיה 

במפרץ. 
בכלי  מהפגיעה  כתוצאה 
השיט נגרם נזק רב והושמדה כמות 
רבה של נפט שהייתה בדרכה לנמ־
הערכה  העולם.  ברחבי  שונים  לים 
הפ־ מאחורי  עומדת  איראן  כי  היא 

גיעה בכלי השיט.

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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הפגנות יום ה'נכבה':

 אלפי פלשתינים בגבול רצועת עזה, 
דיווח על הרוג ועשרות פצועים

סדרנים של חמאס ריסנו את המפגינים בגדר הרצועה ◆ הם התפרעו, יידו אבנים והשליכו מטענים 
לעבר הגדר ◆ על פי הפלשתינים, מפגין אחד נהרג ולפחות 50 נפצעו

מ‡: מ. יו„
לנ־ הגיעו  פלשתינים  מפגינים  אלפי 
ברצועת  הגבול  לגדר  סמוך  הכינוס  קודות 
בחמאס  הנכבה.  יום  הפגנות  במסגרת  עזה 
שיגיעו  לפחות  מפגינים  ל-100,000  מצפים 
למחאות השיבה ו"עצרת המיליון" שתיערך 
בצהריים בעיר עזה בהשתתפות בכירי האר־
גונים הפלשתיניים. בעזה מדווחים על הרוג 

אחד ועשרות פצועים.
חמאס פרש בשטח 350 סדרנים לובשי 
אפודים כתומים שמנסים לעשות סדר ולמ־
נוע אלימות קשה מול הגדר. עם זאת, מצה"ל 
נמסר כי המפגינים הפרו את הסדר, הבעירו 
צמיגים ומיידים אבנים בכמה מוקדים לאורך 
הגדר ברצועת עזה. בנוסף, הושלכו מטענים 
התקרבות  ניסיונות  וזוהו  הרצועה  בשטח 
משתמשים  צה"ל  לוחמי  המערכת.  לגדר 

באמצעים לפיזור הפגנות.
שרי־ על  דווח  להפגנות,  במקביל 
רחוק  לא  עזה,  בעוטף  שפרצה  פה 

ששוגר  תבערה  בלון  בשל  עוז,  נחל  מקיבוץ 
דליקה  התפתחה  נתיבות  באזור  מהרצועה. 
והחוקרים בודקים אם נגרמה מבלון תבערה.
סוכנויות הידיעות הפלשתיניות ציטטו 
גורמים בכירים בחמאס שהביעו אכזבה נוכח 
(שעות  עתה  עד  הנמוך  המשתתפים  מספר 

הצהריים) באירועי הנכבה. דובר חמאס מסר 
קוראים  ברצועה  במסגדים  המואזינים  כי 
תפילת  לאחר  הנכבה  לתהלוכות  להגיע 

הצהריים.
כי  אתמול  העריכו  הביטחון  במערכת 

המפגינים יהיו מרוסנים.

מושל פלורידה חושף: 

"רוסיה פרצה למאגרי 
בוחרים במהלך מערכת 

הבחירות לנשיאות ארה"ב"
פלורידה הייתה אחת מהמדינות שהעניקו את הניצחון 

בבחירות לטראמפ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לנ־ הבחירות  מערכת  במהלך 
טראמפ  דונלד  הפך  בסופה  שיאות 
ממש  של  דרמה  התחוללה  לנשיא, 
למ־ לפרוץ  הצליחה  רוסיה  כאשר 
פלורידה,  במדינת  הבוחרים  חשבי 
מחוזות  כמה  על  פרטים  לחשוף 
בחירה מרכזיים, ולדלות משם מידע 
רב. כך אמר אתמול מושל פלורידה 

רון דה סנטיס.
פרטים  הוסיף  לא  המושל 
הצליחה  רוסיה  האם  הבהיר,  ולא 

בפועל  להתערב  גם  כך  באמצעות 
במדי־ הפנימית  הבחירות  במערכת 
נה שהינה מדינה המתנדנדת באופן 
לרפובלי־ הדמוקרטים  בין  מסורתי 
פלורי־ האחרונות  בבחירות  קנים. 
לטראמפ  קולותיה  את  העניקה  דה 
שה־ המהפך  ממדינות  חלק  והייתה 

פכו את טראמפ לנשיא.
אינו  הוא  סנטיס,  דה  לדברי 
יכול לחשוף פרטים נוספים, משום 
עליו  אוסרת  הפדרלית  שהבולשת 

לעשות זאת. 

 לקראת הבחירות בארה"ב: 

ביידן יורד בסקרים 
הפנימיים של 

המפלגה הדמוקרטית
לראשונה מאז הודיע רשמית על התמודדותו, ביידן ירד 

בסקרים הפנימיים של המפלגה הדמוקרטית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
למתמודד  רעות  חדשות 
לנ־ המועמד  תפקיד  על  החדש 
הדמוקר־ המפלגה  מטעם  שיאות 
סגנו  כה  עד  בעוד  ביידן:  ג'ו  טית, 
לשעבר של אובמה, ציין רק עליות 
על  הרשמית  הכרזתו  מאז  בסקרים 
הדמו־ בפריימריז  להתמודד  כוונתו 
קרטי, בימים האחרונים חלה נסיגה 
על  מצביעים  שונים  סקרים  ושני 
התמתנות בתמיכה בביידן ועל ירי־

דה של 4% בתמיכה בו. 
שביידן  אחרי  הסקר,  לפי 
את  למצב  והצליח  לגבהים  נסק 
למעלה  עם  המוביל  כמועמד  עצמו 

הצט־ בו  התמיכה  תמיכה,  מ-40% 
מצמה קלות ועומדת כעת על 39% 
ברני  היהודי  למועמד   19% לעומת 

סנדרס. 

רעידת אדמה בעוצמה 
בינונית הורגשה בארץ

רעידת אדמה הורגשה אמש ברוב חלקי הארץ  ◆ לא 
דווח על נפגעים ולא נעשו פניות למוקדי החירום 

חרי בכ ‡מ
הורגשה   ,19:53 בשעה  אמש 
רעידת אדמה ברחבי מדינת ישראל, 
כאשר זו הורגשה, כמעט בכל חלקי 
הארץ, אך לא בעוצמה חזקה מידי. 
הרעידה הורגשה בערים: ירושלים, 
נחלים,  שדרות,  חולון,  אביב,  תל 
סבא,  כפר  לציון,  ראשון  גבעתיים, 
מו־ גת,  קריית  נתיבות,  שבע,  באר 

בית  דימונה,  גדי,  עין  צפת.  דיעין, 
שמש, רחובות, אופקים, ראש העין, 
נחל שורק, בני ברק, מודיעין עילית, 

דולב, עומר ואלעד.
כ-200  אירע  האדמה  רעש 
זרקא  א  מג'סר  מערבית  קילומטר 
בים  הוא  כשהמוקד   4.3 בעוצמה 
התיכון. עד כה לא דווח על נזק או 

נפגעים.

מזכיר המדינה האמריקני בביקורו ברוסיה: 
"ארוכה הדרך לשיפור היחסים בין המדינות"

מזכיר המדינה האמריקני: "ארה"ב איננה מחפשת להילחם באיראן"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מזכיר המדינה האמריקני נחת אתמול 
במוסקבה, ונפגש עם נשיא רוסיה וולדימיר 
לברוב.  סרגי  הרוסי  החוץ  שר  ועם  פוטין 
בשיחה עם לברוב אמר פומפאו כי 'השיחות 
בין השניים יכולים להוביל לשיפור היחסים 
מז־ של  קולו  נימת  זאת,  עם  המדינות'.  בין 
כיר המדינה האמריקני לא הייתה אופטימית 
במיוחד, והוא אמר כי "ארוכה הדרך לשיפור 
היחסים בין שתי המדינות". שר החוץ הרוסי 
חילו־ שוררים  המדינות  שתי  בין  כי  הבהיר 
בסוגיה  לטיפול  בנוגע  מהותיים  דעות  קי 

האיראנית. 

האירא־ הנושא 
במהלך  גם  עלה  ני 
פומ־ של  שיחתם 
מזכיר  ופוטין.  פאו 
האמריקני  המדינה 
הרוסי  לנשיא  אמר 
מעוניינת  ארה"ב  כי 
את  תפסיק  ''שאיראן 
ההתנקשויות  קמפיין 
גרו־ באמצעות  שלה 
אינה  ארה''ב  רותיה. 
עם  מלחמה  מחפשת 

איראן'', ציין. 
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כיˆ„ ל˜בל וליים החלטו-ב

למדנו בפעם הקודמת שאנחנו צריכים לשים לב לדרך שבה אנו מגיעים 
להחלטות, ועל כל אחד לשאול את עצמו האם אני בודק ושוקל את הדב־
רים החשובים או שההחלטות שלי נמהרות וחסרות מחשבה ובדיקה? או 
אולי אני מאלה שמושכים בכתפיים מסלקים מעיניהם את הצורך בלהח־

ליט ומתעלמים?

כל מה שנדרש מאתנו זה ישוב הדעת, מה פירוש המילים ישוב הדעת? 
שימו לב המילים ישוב וישיבה נובעות מאותו שורש. כל אדם נדרש להגיע 
להחלטות בכל רגע בחיים, כמו: יש לי חצי שעה פנויה מה אעשה בה? 
מישהו זרק לו מילה איך אני אגיב למה שהוא אמר לי? אתם בדיאטה האם 
לאכול פרוסת העוגה או להתאפק? לכן לא להסס להאט מעט את הקצב 
ולבדוק את ההיבטים בכל ענין לשקול אותם היטב בדעתך וכמו שאומרים 

היום "שב על זה"

אנחנו צריכים לנסות להחליט את ההחלטה הטובה ביותר שאנחנו יכו־
לים אבל לא להתלבט עד כדי כך שנפחד להחליט, כי ישנה אפשרות לה־

גיע להחלטות נכונות ומהירות, בדיוק כמו שעושה חייל בשדה הקרב,

אני רוצה לתת טכניקות שיעזרו לכם לפתור בעיות שצצות כל הזמן, בכל 
נושא ותחום בחיים בעבודת ה', בזוגיות, בעבודה, חברה, כהורים, וכל דבר 
שהוא, ברגע שהגעתם להחלטה תמשיכו להתקדם הלאה בביטחון מלא 
שקיבלתם את ההחלטה הטובה והנכונה ביותר שיכלתם להגיע אליה, לא 
להתחיל להכניס את עצמכם לספקות רגע זה בסדר מה שהחלטתי? אולי 
הייתי צריך להחליט אחרת? כי זה ישתק אתכם ויעצור אתכם מלהתקדם 
שזה  בביטחון  תהיה  שהחלטת  ברגע  ולכן  שהחלטתם!  מה  את  ולעשות 
מה שהכי נכון וטוב עבורכם שהרי אין לדיין אלא מה שעיניו רואות ואין 

הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו"

לכן עלינו לקבל את ההחלטה שלנו ולצאת לדרך חיכינו לרגע הזה שיגיע 
זה היה  זה נגמר אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה כי מגיע 
לך עכשיו לצאת לחירות אמיתית מרכז האומץ לשנות  העוגן שלך להצל־
חה, מלווה אותך בתוכנית ליווי אישית באחריות מלאה לתוצאות! המשך 
שבוע הבא אי"ה.  ההצלחה ממשיכה עכשיו מחזור שלישי נפתח קורס 
 TMP-Therapeutic   פרונטלי לתכנות תת המודע טראנס וסוגסטיות

Mind Programming

דמיון מודרך סוגסטיבי | NLP Basic Practitioner אתה רוצה לדעת 
להניע תהליכי שינוי עמוקים בעצמך ובאנשים, להתחבר לכל אדם בש־
חייב(!)  אתה  אנשים  אליו  שממגנט  וכריזמטי  משפיע  אדם  להיות  ניות, 
לרכוש את היכולת לתכנת את תת המודע! בחודש יוני נפתח מחזור נוסף 
של קורס ה- TMPהמקיף ביותר של ד"ר שינוי לכל הפרטים המלאים 
0506669924        קורס מתומצת ועניני וממוקד מטרה  טראנס וסוגסטיה 
תרפי ברמה הגבוהה ביותר לתכנת את תת המודע לעשות את הבלתי אפ־

שרי לפרטים 0506669924.הראשון מסוגו בישראל

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

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

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

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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במהלך מסיבת עיתונאים משותפת 

נשיא ארה"ב שיבח 
את ראש ממשלת 

הונגריה 
טראמפ אמר כי הנשיא ההונגרי שמר על מדינתו בטוחה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
מפ, שיבח את ראש ממשלת הונג־
ריה ויקטור אורבן, במהלך מסיבת 
הש־ שערכו  משותפת  עיתונאים 
המנהיגים  שני  הלבן.  בבית  ניים 
כמעט  זהות  בעמדות  המחזיקים 
הגירה  במניעת  ותומכים  לחלוטין 

ובהנהגת מדיניות ימנית מובהקת, 
קיימו מסיבת עיתונאים משותפת 

לאחר פגישה בת כשעתיים. 
העיתונאים  מסיבת  במהלך 
ממשלת  לראש  טראמפ  אמר 
שנוי  קצת  אולי  "אתה  הונגריה: 
עשית  בסדר,  זה  אבל  במחלוקת, 
המדינה  על  ושמרת  טובה  עבודה 

שלך בטוחה".

האיחוד האירופי: 
"נעשה את החלק שלנו 

בהסכם הגרעין כדי 
שהוא ימשיך להתקיים"

את ההודעה פרסמה שרת החוץ של האיחוד 
האירופי, פדריקה מוגריני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
במדי־ ממשיכה  אירופה 
לאולטימטום  נכנעת  ואינה  ניותה 
זאת  עם  יחד  אך  האיראני, 
מבהירה כי היא מעוניינת בהמשך 
שנח־ הגרעין  הסכם  של  שימורו 
כשלוש  לפני  האיראנים  מול  תם 
האיחוד  של  החוץ  שנים.  שרת 

האירופי, פדריקה מוגריני, אמרה 
שלשום בערב, כי למרות ההודעה 
מצפים  עדיין  "אנחנו  האיראנית, 
ההת־ כל  את  לקיים  מאיראן 
הגרעין,  בהסכם  שלה  חייבויות 
ואנחנו נקיים את החלק שלנו כדי 
להמשיך ליישם את העסקה הגר־

עינית במלואה".

גורם ישראלי בכיר חושף:

 הקשר האיראני לסדרת הפיגועים 
שהתרחשו במפרץ הפרסי

התקשורת הערבית ציטטה גורם ביטחוני ישראלי שאמר שלישראל ולארה"ב היה מידע מודיעיני על 
הפיגועים שבוצעו בידי קבוצות המזוהות עם איראן, במכליות נפט של סעודיה ואיחוד האמירויות ◆ 

הגורם: "ההתקפות בוצעו מכלי שיט מתקדמים, רק מדינה יכולה לעמוד מאחורי אמצעים אלה"

מ‡: מ. יו„

"אינדיפנדנט  הסעודי  החדשות  אתר 
אל-ערביה" חשף אתמול פרטים חדשים על 
מדינות  של  מטרות  נגד  שבוצעו  הפיגועים 
כך  ובתוך  האחרונים,  בימים  הפרסי  המפרץ 
במ־ איראן  של  למעורבות  והוכחות  רמיזות 
עשים. כל זאת, בין היתר, מפי גורם ביטחוני 

ישראלי.
האתר ציטט גורם בכיר מישראל שטען 
כי לגופי המודיעין של ארה"ב, ישראל ומדי־
נות ערביות במפרץ הפרסי היה מידע מוקדם 
על אודות סדרת הפיגועים שביצעו המורדים 
החות'ים נגד ספינות נפט ערביות ומערביות.

על  המודיעין  הישראלי,  הגורם  לטענת 
התקפות הטרור שביצעו המליציות השיעיות 
המזוהות עם איראן היה מדויק הודות לאמצ־
עי ביון מתקדמים שבהם מסתייעים גופי רי־
גול מערביים וערביים בנמלי המפרץ הפרסי.

לבנות  העבירה  ארה"ב  כי  דווח  עוד 
בריתה במפרץ הפרסי את המידע על כוונות 
וכי  טרור,  פיגועי  לבצע  החות'ים  המורדים 
הפצת  לשיבוש  באמצעים  שימוש  נעשה 
במטרה  השונים  התקשורת  באמצעי  המידע 
ומפולת  הנפט  בשוקי  ופאניקה  בהלה  למנוע 

כלכלית גלובלית.
המצוטט  הישראלי  המקור  לטענת 
בוצעו  הנפט  מכליות  נגד  הפיגועים  בדיווח, 
המו־ חמושים  שיט  בכלי  שימוש  באמצעות 
פעלים מרחוק, ולדבריו שום ארגון אינו יכול 
פיגועים  של  לפועל  הוצאה  מאחורי  לעמוד 
שבוצעו נגד המכליות, ללא סיוע מצד מנגנוני 

מודיעין וביטחון של מדינה גדולה.
הל־ מיאדין  אל  ברשת  כי  פורסם  עוד 
בנונית, המזוהה עם טהרן וחיזבאללה, נמסרו 
זמן  הנפט  מכליות  נגד  הפיגועים  על  פרטים 
על  המעיד  דבר   - שהתרחשו  לאחר  קצר 
מעורבות של בכירים איראניים בפיגועים נגד 

ספינות הנפט.
רקע  על  מגיעות  איראן  של  הפעולות 
ובצל  ארה"ב,  לבית  בינה  הגוברת  המתיחות 
האחרונים  בימים  שאירעו  חריגים  אירועים 
במפרץ הפרסי. שבוע שעבר הודיעה ארה"ב 
המזרח  באזור  כוחותיה  את  מעבה  היא  כי 
התיכון, ושלחה למפרץ הפרסי כמה מפציצים 

לבסיסה בקטאר.
סעודיה אישרה אתמול כי שני מתקנים 
ועפיפ  א-דואדימי  במחוזות  נפט  לשאיבת 
בא־ הותקפו  ריאד,  הבירה  באזור  הנמצאים 
שר  קלה.  במידה  וניזוקו   - מל"טים  מצעות 

האנרגיה הסעודי הגדיר את הפעולה כמתק־
פת טרור. מי שעמד מאחורי ההתקפה הזו הם 
החות'ים, שידועים כמיליציה פרו-איראנית.
וושי־ בין  הגוברת  המתיחות  רקע  על 
באור  האחרונים  והאירועים  לטהרן,  נגטון 
יורק  הניו  אתמול  פרסם  הפרסי,  המפרץ 
בשבוע  הלבן  בבית  שהוצגה  תוכנית  טיימס 
אלף   120 הצבת  של  אפשרות  ובה  שעבר 
כחלק  התיכון  במזרח  אמריקנים  חיילים 

מההתמודדות מול איראן.
האמירויות  ואיחוד  סעודיה  מלבד 
ברח־ נוספות  מדינות  של  שורה  צפויות 
גורם  לפי  האירוע.  את  לחקור  העולם  בי 
שצפויות  המדינות  בין  האמירויות,  באיחוד 
את  לגלות  במטרה  מטעמם  חוקרים  לשלוח 
השיט  בכלי  לפגיעה  האחראים  של  זהותם 
יהיו ארה"ב, צרפת, נורבגיה ומדינות נוספות 

במפרץ. 

ישראל

עליה חדה בנהגים החוצים צמתים 
ברמזור אדום

ראש המשמרת בנתיבי ישראל יוצא בקריאה לציבור: "עזרו לנו להציל חיי אדם"

מ‡: יר‡ל לבי‡

התנועה  ניהול  במרכז  משמרת  ראש 
כי  מזהיר  ישראל  נתיבי  חברת  של  הלאומי 

לאחרונה: "בחודש האחרון אנו רואים תופעה 
מטרידה, בה ישנה עליה חדה בנהגים החוצים 
צמתים ברמזור אדום, דבר אשר מביא לפצו־

עים קשה ואף הרוגים".

האוח־ מכם,  "אנא  מוסיף  ניר 
אחד  רגע  אחריות-  קחו  בהגה,  זים 
לגרום  עלול  בנהיגה  דעת  היסח  של 

קשה". לתאונה 
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רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר)

בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
21

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

ההרשמה החלה!
03-9050505
on-line@tourplus.co.il

 מוקד
הזמנות:
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פרשת הרג הפלשתינית:

 הפרקליטות תערער על שחרור הקטין 
למעצר בית

פרקליטות מחוז מרכז תפנה לביהמ"ש במטרה לשנות את החלטת המחוזי להעביר את בן ה-16 למעצר 
בית ◆ ההחלטה על השחרור הסתמכה על חוות דעת פתולוגית

מ‡: מ. יו„

הודי־ (פלילי)  מרכז  מחוז  פרקליטות 
ערר  תגיש  כי  מרכז  המחוזי  לביהמ"ש  עה 
שפו־ המחוזי,  החלטת  על  העליון  לביהמ"ש 
הנאשם   16 ה-  בן  הנער  את  להעביר  רסמה 
בפיקוח  למעצר  א-ראבי  עאישה  בהריגת 
אלקטרוני. הנאשם מואשם בהריגה בנסיבות 
מעשה טרור, יידוי של אבן לעבר כלי תחבו־
רה בנסיבות מחמירות בנסיבות מעשה טרור, 

חבלה במזיד ברכב בנסיבות מעשה טרור.
כי "בהחל־ נכתב  הפרקליטות  בהודעת 

טת בית המשפט מ-7 במאי, קבע בית המש־
פט כי קיימות ראיות לכאורה כבדות משקל 
הקטין,  של  אשמתו  להוכחת  עוצמה  ובעלות 
כאשר במסגרת החלטתו גם ציין כי "במהלך 
הדיון הבהירו ב"כ המשיב כי אין הם חלוקים 
בעת הזו על עצם התרחשות האירוע המתואר 
המצערות  הנסיבות  על  או  האישום,  בכתב 
המחלו־ וכי  המנוחה,  של  למותה  שהובילו 
תשתית  של  קיומה  בשאלת  מתמקדת  קת 
ראייתית הקושרת את המשיב, הוא ולא אחר, 

לביצוע המעשים".
היום  הפרסומים  "לאור  נמסר:  עוד 

בנושא, יצוין כי הסכמתם הנ"ל של באי כוח 
להוכחת  לכאורה  ראיות  של  לקיומן  הנאשם 
עצם קרות האירוע, לרבות דרך קרות מותה 
האישום,  בכתב  כמתואר  ראבי,  עאישה  של 
מכבר  זה  ברשותם  היו  שכבר  אף  על  ניתנה 
הס־ הביע  בהן  קוגל,  ד"ר  מאת  דעת  חוות 
ריבוי,  נוכח  וזאת  בנושא,  מסוימות  תייגויות 
התומכות  לכאורה  הראיות  ועוצמת  גיוון 
את  והנוגדות  האישום,  אלה בכתב  בהיבטים 
הסתייגויות ד"ר קוגל, אשר בית המשפט לא 
נדרש אליהן כי הדבר כלל לא היה שנוי במ־

חלוקת".

בכיר איראני מאיים: 
"נביס את הברית של 

ישראל וארה"ב"
שר ההגנה האיראני שיגר איום לעבר ארה"ב וישראל ◆ 
מחשש לפיגועים על ידי כוחות פרו-איראניים, ארה"ב 

הורתה להוציא עובדים לא חיוניים שלה מעיראק

מ‡: מ. יו„

שיגר  נוסף  איראני  בכיר 
ישראל  לעבר  איום  אתמול 
הגו־ המתיחות  רקע  על  וארה"ב, 
הפ־ ובמפרץ  התיכון  במזרח  ברת 
הרשמית  הידיעות  סוכנות  רסי. 
של  דבריו  את  פרסמה  במדינה 
חתא־ אמיר  האיראני,  ההגנה  שר 
של  הברית  את  שאמר: "נביס  מי, 

האמריקנים והציונים".
מטה־ שנשמעים  האיומים 
המדרדר  המצב  לנוכח  גוברים  רן 
במפרץ הפרסי, שם אירעו בימים 
האחרונים מספר פיגועים שביצעו 
כוחות תומכי איראן במכליות נפט 

האמירויות.  ואיחדו  סעודיה  של 
את  ארה"ב  תגברה  המצב,  לנוכח 
לפגיעה  מחשש  באזור,  כוחותיה 

במטרות אמריקניות.
משרד  הודיע  זו,  במסגרת 
מפנה  הוא  כי  האמריקני  החוץ 
בעי־ חיוניים  הלא  הצוותים  את 
ראק מחשש לפיגועים נגד מטרות 
אמריקניות שיבצעו קבוצות פרו־
בי־ לפיגועים,  מחשש  איראניות. 
טלה גם גרמניה תרגיל של כוחות 
הצבא של בעיראק. גם בידי ברלין 
ישנם ממצאים מודיעיניים המעי־
דים על קבוצות שנתמכות על ידי 
איראן ועלולות לבצע פיגועים נגד 

מטרות גרמניות.

רחובות: תוקם 
שכונה חדשה בת 

6,500 יחידות דיור 
השכונה החדשה מתוכננת על שטח של כ- 1,200 

דונם ממזרח לדרך בגין ◆ הארגונים הירוקים 
ברחובות מתכוונים להתנגד

מ‡: יר‡ל לבי‡

המקומית  הועדה  לאישור 
מזרח  תוכנית  תובא  ברחובות 
העיר הכוללת: 1,200 דונם, 6,500 
יחידות דיור, 700,000 מ"ר שטחי 
תעסוקה ומסחר ו-200 דונם פא־
העקרונית  התוכנית  את  רקים. 
מהמובילים  יועצים  צוות  רקם 
הגורמים  עם  בשיתוף  בתחומם, 

המקצועיים בעירייה.
במזרח  החדשה  השכונה 
העיר (בסמוך לכניסה לעיר מכיוון 
על  אלה  בימים  מתוכננת  רמלה) 
ממזרח  דונם   1,200 כ-  של  שטח 
הצ־ שגבולה  ברצועה  בגין,  לדרך 
הנ־ אחוזת  לשכונת  מקביל  פוני 
כביש  הוא  הדרומי  וגבולה  שיא 

.40
שעליה  התכנית,  עקרונות 
בהובלתו  המומחים  צוות  עבדו 
ההנ־ תיק  מחזיק  העיר,  ראש  של 
דסה, יוצגו היום לאישור במליאת 

ובניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
על מנת לקבל את הערות החברים 
בחו־ כן  כמו  התכנון.  המשך  לפני 
שיתוף  מפגש  ייערך  הקרוב  דש 
התכנית  עקרונות  יוצגו  בו  ציבור 
לקבלת  דיון  וייערך  לתושבים, 
באופן  המתחם  לפיתוח  הצעות 

המיטבי.
צר־ לספק  עתידה  התכנית 
מבני  כגון  שונים  ציבוריים  כים 
(בשטח  ירוקים  פארקים  ציבור, 
מתוכנן של למעלה מ- 200 דונם) 
ותשתיות ציבוריות נוספות שיתנו 
מענה להיקף ופיתוח במתחם, וכן 
ושירותי  תנועה  פתרונות  יספקו 

ציבור לעיר הוותיקה.
התו־ עקרונות  כי  לציין  יש 
הטובה  היא  היום  שתוצג  כנית 
עיריית  ידי  על  שנבחרה  ביותר 
הראשון,  במקום  זכתה  רחובות 
ע"י  שנערכה  אדריכלים  בתחרות 
אדרי־ משרדי  בין  הנדסה  מינהל 

כלים המובילים בישראל.

אבנים הושלכו לעבר רכבו של ח"כ 
סמוטריץ' בשומרון

 אבנים הושלכו לעבר רכבו של ח''כ בצלאל סמוטריץ' שנסע בשומרון ◆ ''השגרה בכבישי יהודה ושומרון 
פגשה גם אותי'' אמר על כך סמוטריץ'

מ‡: מ. יו„
ערבי השליך אבנים לעבר רכבו של ח''כ 
הימין),  מפלגות  (איחוד  סמוטריץ'  בצלאל 
שבשומ־ קדומים  ביישוב  לביתו  שנסע  בעת 
נגרם  נזק  אולם  נפגעו,  לא  הרכב  יושבי  רון. 

לרכבו של סמוטריץ'.
"הערב השגרה בכבישי יהודה ושומרון 
פגשה גם אותי. אבן שנזרקה עכשיו על הרכב 
רמאדן  אירוע  הביתה.  בדרך  בסינג'יל  שלי 
קלאסי", כתב ח''כ סמוטריץ' על מה שאירע 

עמו.

השליח הקטארי לרצועת עזה: "המצב 
נפיץ, יש לפעול כדי לעצור את הסכנה"

מוחמד אל-עמאדי התייחס לסבב הלחימה וטען: "אם היה נמשך עוד כמה שעות, אלפי אזרחים היו 
נעקרים מבתיהם" ◆ עוד דיווח כי פקידי עזה יקבלו 50 אחוז ממשכורת ינואר

מ‡: מ. יו„

 השליח הקטארי לרצועה, מוחמד אל-
עמאדי, התייחס במסיבת עיתונאים מיוחדת 
לח־ ישראל  בין  האחרונים  לאירועים  בעזה 
להפסקת  שסייעה  הכספים  ולהזרמת  מאס 

האש.
הדו־ מיליון   30 אל-עמאדי,  לדברי 
לרצו־ לאחרונה  קטאר  שהעבירה  לר 

"סוגיית  החמאס.  לפקידי  נועדו  לא  עה 
לא  עדיין  לפקידים  המשכורות  תשלומי 
עדיין  "היא  אל-עמאדי.  אמר  הוכרעה", 
בתחנת  זאת,  אף  על  בדיונים".  נמצאת 
אל-אקצא",  "קול  חמאס,  של  השידור 
ממשכורות  אחוז   50 תשלום  כי  פורסם 
חודש ינואר לפקידי עזה יועבר כבר ביום 

חמישי הקרוב. 
"המענק  עמאדי,  אל  לטענת 

עניות,  למשפחות  מיועד  כעת  שהועבר 
הבכיר  הומניטריים".  ולנושאים  לחשמל 
החלי־ הנסיכות  כי  עוד  הוסיף  הקטארי 
טה להאריך את תמיכתה בתחנת החשמל 
כי  אמר,  עוד  השנה.  לסוף  עד  ברצועה 
שדה  חולים  בית  לבנות  החליטה  קטאר 
על הגבול הצפוני של רצועת עזה, בשטח 
40 דונם, על מנת לתמוך בתחום הב־ של 

ריאות ברצועה.

"זכור כי שמו של האדם הוא הצליל הערב ביותר עבורו, בכל שפה"

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
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ִמיד ְלֵמַצח ָהָרצוֹן  א ִיְדֶמה תָּ ָלל, ֶאלָּ י כְּ ִלישִׁית - ִמְצחוֹ לֹא ִיְהֶיה בוֹ קֹשִׁ ַהשְּׁ

ְרצוֹנוֹ  בִּ ִקיֵטם  ְוַישְׁ ם  ְיַרצֵּ ּכוֲֹעִסים  ָאָדם  ֵני  בְּ ְמָצא  יִּ שֶׁ ֲאִפּלּו  ל  ַהכֹּ ֶאת  ה  ַרצֶּ יְּ שֶׁ

ָנם, ַאף הּוא  בּורוֹת ּוְמַתקְּ ה ַהגְּ ִמיד רוֶֹצה ּוְמַרצֶּ ן ֵמַצח ָהָרצוֹן הּוא תָּ כֵּ ַהּטוֹב, שֶׁ

ף שָׁם ָחְכָמה  ָרצוֹן טוֹב ִוישַׁתֵּ ֲעָסם, ְוהּוא ְיַנֲהֵלם בְּ ִרים כַּ בְּ ְתגַּ ּבוִֹרים ַהמִּ ה ַהגִּ ְיַרצֶּ

ְגָמא  בּול ִויַקְלֵקל ַחס ְושָׁלוֹם, ְוֵיָעֶשׂה דֻּ א ַיֲעבֹר ַהגְּ לֹּ ַעס, שֶׁ ית ַהכַּ בִּ דוָֹלה ְלַהשְׁ גְּ

ּוִמשָּׁם  יָקא  ְדַעתִּ ִמְצָחא  בְּ ְפָלָאה  ַהנִּ ַהָחְכָמה  ִמן  ְך  ִנְמשָׁ שֶׁהּוא  ָהֶעְליוֹן  ְלָרצוֹן 

ל. ה ַהכֹּ ְמַרצֶּ

ד ֶאָחד ִעם  ִרּיוֹת, שִֶׁאם ִמּדוָֹתיו ָקׁשוֹת ִמצַּ ִמיד נַֹח ַלבְּ ְך ִלְהיוֹתוֹ תָּ שֵׁ ְוֶזה ִימָּ

ִרּיוֹת נוָֹחה ֵהיֶמּנּו,  רּוַח ַהבְּ ל שֶׁ ֶנה כָּ שְׁ ּנּו. ְוֶזה ַטַעם ַהמִּ ֵני ָאָדם, לֹא ִיְתַרּצּו ִממֶּ בְּ

קוֹם נוָֹחה ֵהיֶמּנּו: רּוַח ַהמָּ

ְוא אוֹ  מַֹע ַהּטוֹב, ָאְמָנם שֵַׁמע שָׁ ִמיד ִלשְׁ ְהיּו ָאְזָניו נוֹטוֹת תָּ יִּ ָהְרִביִעית - שֶׁ

ין  ּסוֹד ַהֲאָזָנה ָהֶעְליוָֹנה ֵאין ׁשּום ַצֲעַקת דִּ ֶדֶרְך שֶׁ ָלל, כְּ ֶהם כְּ ֵנס בָּ ה לֹא ִיכָּ ֻגנֶּ ַהמְּ

ָבִרים ַהּמוִֹעיִלים,  א ַהּטוֹבוֹת ְוַהדְּ ְך לֹא ַיֲאִזין ֶאלָּ ַגם ָלׁשוֹן ָהָרע ִנְכָנס שָׁם, כָּ ְולֹא פְּ

ָחׁש ְוִדּבּורוֹ  ַהנָּ שֶׁ ָלל, ּוְכמוֹ  ַעס לֹא ַיֲאִזין ֲאֵליֶהם כְּ יִרים כַּ ְגבִּ ָבִרים ַהמַּ ּושְָׁאר דְּ

נּו "לֹא ִתשָּׂא  ה. ְוַהיְּ ָבר ְמֻגנֶּ ֵנס ֵאָליו ׁשּום דָּ ְך לֹא ִיכָּ ּוְלׁשוֹנוֹ ֵאינוֹ ִנְכָנס ְלַמְעָלה, כָּ

ָלל, ְולֹא  ֵנס ְלָאְזנוֹ כְּ א ִיכָּ לֹּ ה שֶׁ ֻגנֶּ ן שְָׁאר ַהמְּ כֵּ ל שֶׁ ְוא" (שְׁמוֹת כג, א) כָּ שֵַׁמע שָׁ

ָבִרים ַהּטוִֹבים. א ֶאל ַהדְּ ֶבת ֶאלָּ ִתְהֶיה ַקשֶּׁ

ְהֶייָנה  ה. ָאְמָנם תִּ ָבר ְמֻגנֶּ ׁשּום דָּ ָלל בְּ ֶהן כְּ ל בָּ כֵּ ַהֲחִמישִׁית - ֵעיָניו לֹא ִיְסתַּ

ָצַרת ָעִני  ְרֶאה בְּ יִּ ִפי כֹחוֹ, ּוְכשֶׁ יַח ּוְלַרֵחם ַעל ָהֻאְמָלִלים כְּ גִּ ָתִמיד ְפֻקחוֹת ְלַהשְׁ

ַרֲחִמים  ִויעוֵֹרר  כֹחוֹ  ִפי  כְּ ָעָליו  ַדְעּתוֹ  בְּ ִיְתּבוֵֹנן  א  ֶאלָּ ָלל,  כְּ ֵעיָניו  ַיֲעִצים  לֹא 

ָהַעִין  ֶדֶרְך שֶׁ ָחה ָרָעה, כְּ גָּ ל ַהשְׁ ִרּיוֹת. ְוִיְתַרֵחק ִמכָּ ַמִים ּוִבְפֵני ַהבְּ ְפֵני שָׁ ָעָליו בִּ

ד ֶאל ַהּטוֹב:  ֶלת ִמיַּ כֶּ קּוָחה ּוִמְסתַּ ָהֶעְליוָֹנה פְּ

יא לחודש – יום חמישי

תעודת הערכה לשוטר שירה במחבל
מ‡: מ. יו„

ושו־ יהודה  אוגדת  מפקד 
העניק  ניב,  ערן  תא"ל  מרון, 
לשוטר  הערכה  תעודת  השבוע 
שומרון  ממרחב  אלואשווילי  גיא 
שירה במחבל ערבי שביצע פיגוע 

סמוך לצומת תפוח.
הגיע  שבועות  מספר  לפני 

מחבל בן 20, תושב סניריא, למו־
תפוח.  לצומת  הסמוך  מג"ב  צב 
של  חשדם  את  העלה  המחבל 
הלוחמים אשר החלו לבצע מרדף 

רגלי אחריו.
שהיה  אלואשווילי  רס"ב 
וחתר  המרדף  את  זיהה  במקום, 
של  דרכו  את  שחסם  בכך  למגע 

המחבל עם ניידת המשטרה.
על- דרכו  שנחסמה  לאחר 
ידי הניידת, המחבל שלף את הס־
כין וניסה לפתוח את דלת הניידת 
בכדי לדקור את אלואשווילי. תוך 
אלואשווילי  ביצע  הניסיון  כדי 
פונה  המחבל  המחבל.  לעבר  ירי 

במצב אנוש לבית החולים.

רשות הטבע והגנים תובעת 
מיליון ש"ח מחברות ספנות 

מאיי מרשל
התביעה הוגשה בגין נזקים סביבתיים ואקולוגיים בלתי הפיכים שגרמו לכאורה 

הנתבעות לעשרות אלמוגים בריף הדולפינים באילת

מ‡: יר‡ל לבי‡
פרקליטות מחוז דרום (אז־
והגנים,  הטבע  רשות  בשם  רחי), 
בסכום  תקדימית  תביעה  הגישה 
של כמיליון ש"ח נגד אנייה ושתי 
נזקים  בגין  זרות,  ספנות  חברות 
בלתי  ואקולוגיים  סביבתיים 
אלמו־ לעשרות  שגרמו  הפיכים 

גים בריף הדולפינים באילת.
האנייה  הינן  הנתבעות,  
ולספנות  לשיט  חברות  ושתי 
את  המפעילות  מרשל,  איי  של 
אשר   ,"SupraStar" האנייה 
נכנסה לשטח הנמל באילת לצורך 
פוספ־ של  מטען  וטעינת  עגינה 

טים.
התביעה,  כתב  פי  על 
ניווט  במהלך   ,20.10.2015 ביום 
לצו־ הנתב  באמצעות  האונייה 
סטתה  בנמל,  לרציף  קשירה  רך 
בצו־ ונסחפה  ממסלולה  האנייה 
של  הצפוני  למזח  מסוכנת  רה 
מחקי־ באילת.    הדולפינים  ריף 
רשות  ע"י  שבוצעה  המקרה  רת 
הטבע והגנים התברר, כי  על מנת 
אל  האנייה  היסחפות  את  למנוע 
להפעיל  החלטה  התקבלה  הריף 
את מנוע האנייה בעוצמה גבוהה. 
נוצר  אשר  האדיר,  המים  דחף 
מהמ־ כתוצאה  האנייה  בירכתי 
ההצפה  במערך  פגע  שלה,  דחף 

מהק־ והרחיף  הימי  המתחם  של 
חול  של  גדולות  כמויות  רקעית 

שהעכיר את המים.
נז־ נגרמו  מכך,  כתוצאה 
לאלמוגים  הפיכים  בלתי  קים 
חוות  פי  על  המוערכים  בריף, 
כמיליון  של  כולל  בסכום  דעת 
 – (כ  נשברו  מהאלמוגים  חלק   .₪
60), חלקם כוסו בחול, וכן נגרמו 
נזקים עקיפים למיני דגים וחסרי 
לשרוד  יכולים  שאינם  חוליות 

ללא ביתם (האלמוג).
בסכנת  נמצאים  האלמוגים 
טבע  כ"ערך  ומוגדרים  הכחדה 
מוגן".  בריף הדולפינים ובסביב־
תו מצויים אלמוגים רבים בין אם 
בתוך המתחם ובין אם מחוצה לו 

ולהם ערך כלכלי רב.
התביעה,  כתב  במסגרת 
והגנים,  הטבע  רשות  מבקשת 
באמצעות פרקליטות מחוז דרום 
(אזרחי) מבית המשפט לחייב את 
הנתבעות בסכום של 908,383 ₪  
והאקו־ הסביבתיים  הנזקים  בגין 
מהתר־ כתוצאה  שנגרמו  לוגיים 

שלותם.  
דרום  מחוז  מפרקליטות 
נו־ התביעה   " כי  נמסר,  (אזרחי) 

באופן  ולו  לציבור  להשיב  עדה 
בשל  ממנו  שנגזל  מה  את  חלקי 
התרשלות הנתבעות, וכן להעביר 

מסר כי ערכי הטבע אינם הפקר, 
וכי כל אדם שיגרום נזק לסביבה 
מהתנה־ הנגזרות  בעלויות  יישא 

לותו. לפגיעה בטבע יש מחיר".
דין  עורך  פרץ,  שי  לדברי 
רשות  של  המשפטית  בלשכה 
הטבע  "רשות  והגנים,  הטבע 
שמירת  על  שאמונה  כמי  והגנים 
לעמוד  תמשיך  בישראל  הטבע 
על המשמר ולבוא בדין עם הפו־
אוצרות  כנגד  והמעוולים  געים 
אלו  ויהיו  המדינה  של  הטבע 
מצויים בארץ או אף בחו"ל. מדו־
שנועדה  אכיפתית  בתביעה  בר 
להעביר מסר כי כל אדם שיגרום 
הנג־ בעלויות  יישא  לסביבה  נזק 
כתב  כי  יוער  מהתנהלותו.  זרות 
שיתוף  של  תוצר  הינו  התביעה 
רשות  בין  ויעיל  פורה  פעולה 
האזרחית,  והפרקליטות  הטבע 
ותפקידה  יעודה  מימוש  לטובת 
של הרשות".   לדברי אסף הברי, 
מנהל מרחב אילת ברשות הטבע 
בשיתוף  הטבע  "רשות  והגנים, 
בשיקום  החלו  הדולפינים  ריף 
שנפגע  הגידול  בית  של  מיידי 
רבות  עשרות  הועתקו  במסגרתו 
של אלמוגים וערכי טבע שנפגעו 
במקום ואלו נשתלו במתקן חדש 
ריף  ידי  על  מיוחד  באופן  שיוצר 

הדולפינים להצלת האלמוגים".

המקובל רבי 
אליהו חמד זצ"ל
גיסו של מרן הגר"ש כהן שליט"א ◆ בן 97 בפטירתו

 מ‡: יר‡ל לבי‡
זצ"ל,  חמד  חיים  דוד  אליהו  רבי  המקובל  הסתלק  אמש 

מחכמי ישיבת המקובלים 'נהר שלום' בירושלים.
המנוח הוא גיסו של נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס 

מרן רה"י הגאון רבי שלום כהן שליט"א.
לפני כחודש נפל ונחבל בראשו ומאז מצבו הלך והידרדר.

תלמידיו ומשפחתו מספרים כי מדובר בדמות הוד ומופת 
ששייכת לדורות הקודמים.

ההלוויה יצאה מישיבת פורת יוסף בירושלים, ומשם להר 
המנוחות.
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תקדים: בחורי ישיבה עתרו נגד המוסד 
לביטוח לאומי

לטענתם המוסד גובה מהוריהם סכומים גבוהים מדי חודש בעוד שאסור להם אפילו לעבוד עד גיל 18

מ‡: יר‡ל לבי‡

הדין  לבית  עתרו  ישיבות  בחורי  מספר 
לעבודה בירושלים, נגד המוסד לביטוח לאומי, 
בדרישה לפטור בחורי ישיבה מעל גיל 18 מת־
שלום ביטוח לאומי מאחר ואסור להם על פי 
חוק לעבוד ומצהירים בדיחויים לצבא שתור־
תם אומנותם. את העתירה מלווה הרב שלמה 
גולדנטל יו"ר הלשכה לפניות הציבור של דגל 
התורה. אחד מהיוזמים אמר כי "אם העתירה 
ישיבות  בחורי  לאלפי  בסיוע  מדובר  תתקבל 

והוריהם".
עורך  באמצעות  מסבירים  התלמידים 
ישיבה  כתלמיד  להם  ואסור  מאחר  כי  דינם 
ההורים  על  נופל  התשלום  גיל 18,  עד  לעבוד 

האומללים שבקושי סוגרים את החודש.
בענין  דיון  על  החליט  לעבודה  ביה"ד 
שמוגשת  תקדים  זהו  כי  יצויין  הבא.  בראשון 
של  המפה  כל  את  לשנות  שיכולה  עתירה  כזו 
הביטוח  של  הוגנת  הבלתי  התשלומים  גביית 

לאומי.
האבסורד  על  ל'שחרית'  סיפרו  הורים 
שבדבר: "לא מספיק שאנחנו משלמים כ-אלף 
תשלום  עבור  בחור  כל  עבור  חודש  כל  ש"ח 
חודשי בישיבה אנו אמורים גם לשלם את בי־

טוח הלאומי של 3 בנים וזה המון, הנטל נופל 
על ההורים. לסטודנטים מותר לעבוד ולבחור 

ישיבה אסור אז אי אפשר להשוות.  
בתגו־ נמסר  הלאומי'  לביטוח  מ'המוסד 
בה: "החובה של כל מבוטח לשלם דמי ביטוח, 
הייסוד  מעקרונות  הינה  מינימלי,  בשיעור  ולו 
כל  ישראל.  במדינת  הסוציאלי  הביטחון  של 
(באופן  להכנסותיו  בהתאם  משלם  מבוטח 

יחסי) וזכאי לקצבאות הביטוח הלאומי על פי 
החוק".

"חובת תשלום דמי הביטוח חלה על כלל 
המבוטחים, ולמעט חריגים בודדים כל תושב 
בי־ דמי  בתשלום  חייבים  כך,  בתשלום.  חייב 
סטו־ מעבודה,  הכנסה  להם  שאין  מי  גם  טוח 
דנטים שאינם עובדים, מי שזכאים לקצבאות 

מביטוח הלאומי ועוד".

האם סיגריה אלקטרונית מזיקה פחות 
מסיגריה רגילה?

מומחה בריטי מוביל: "ה - PHE הבריטי קידם סיגריות אלקטרוניות והתעלם מראיות מדעיות" ◆ האגודה 
למלחמה בסרטן: "היינו מהראשונים להטיל ספק בקביעה. 95% פחות חומרים, אינם מעידים על הפחתת 

נזק באותו שיעור"

מ‡: יר‡ל לבי‡  
על  אלו  בימים  נמתחת  קשה  ביקורת 
 ,PHE  - ה  הבריטית  הציבור  בריאות  רשות 
המהווה את זרוע הביצוע של משרד הבריאות 
בבריטניה, שפרסמה בעבר דו"ח תמיכה בסיג־
ריות אלקטרוניות והציגה אותן כפחות מזיקות 
עתה  מואשמת   PHE - ה   .95% - ב  כביכול 
מצטברות  מראיות  והתעלמות  עין  בהעלמת 

על ידי אנשי רפואה מובילים.
לב־ ומרצה  רופא  מק'קי,  מרטין  פרופ' 

ריאות הציבור בבית הספר היוקרתי להיגיינה 
לימודי  מרכז  שהנו  בלונדון  טרופית  ולרפואה 
בא־ בינלאומי  מוניטין  ובעל  גבוהים  לתארים 
את  איבדה  "בריטניה  כי:  אמר  פידמיולוגיה 
הדרך לעומת מדינות אחרות בעולם ביחס לב־
הברית  ארצות  בעוד  האידוי.  מכשירי  טיחות 

מזהירה בני נוער מפני הסכנות של התמכרות 
לניקוטין בסיגריה אלקטרונית, ה - PHE הב־
ריטי עשה ככל שביכולתו כדי לקדם סיגריות 
אלקטרוניות ובחר להתעלם מראיות ואזהרות 

על הסיכונים".
הב־ הציבור  בריאות  רשות  של  הדו"ח 

הבריטי,  הבריאות  למשרד  הכפופה  ריטית 
המ־ החברות  עבור  מרכזי  כטיעון  משמש 
אשר  האלקטרוניות,  הסיגריות  את  שווקות 
טוענות כי המוצר שלהן פחות מזיק, תוך שהן 
"מעבר  לפיו:  המסר  על  רבות  פעמים  חוזרות 
מעישון לשימוש בסיגריה אלקטרונית מצמצם 
את הסיכון שבעישון ב-95% וכמעט מבטל את 

סיכוני העישון הפסיבי".
באגודה למלחמה בסרטן מזכירים כי הם 
היו מהראשונים להזהיר מפני הנזק הבריאותי 
אשר  הבריטי  הדו"ח  בהמלצות  ספק  ולהטיל 
לה־ מבלי  אלקטרוניות  בסיגריות  לצדד  בחר 
כולן  שלא  הטווח  ארוכות  להשלכות  תייחס 
 27.11.2018  - ב  בדיון  כולל  ידועות,  עדיין 
הכ־ של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  בוועדת 

נסת.

תיירים נהרגו בהתנגשות בין מטוסי ים באלסקה
מטוסי ים לקחו נוסעים לתצפית והתנגשו באוויר ◆ לפחות ארבעה נהרגו, עשרה נפצעו ושניים מוגדרים נעדרים

מ‡ פ. יוחנן
בדרום  בטיסה  התנגשו  ים  מטוסי  שני 
שהיו  אדם  בני  ארבעה  לפחות  אלסקה.  מזרח 
מוגד־ ושניים  נפצעו,  עשרה  נהרגו.  במטוסים 
וגור־ האמריקני  החופים  משמר  נעדרים.  רים 
מים ברשות התעופה הפדראלית מסרו שבמ־
טוס הראשון היו 11 נוסעים ואנשי צוות. בשני 

המטוסים  בין  להתנגשות  הסיבה  חמישה.  היו 
באוויר עדיין לא ידועה.

שמאפשרים  מצופים  יש  הים  למטוסי 
לאטרק־ נחשבים  והם  המים  על  לנחות  להם 
הם  המטוסים  בשני  הנוסעים  תיירותית.  ציה 
פרינ־ "רויאל  הנופש  בספינת  ששטו  תיירים 
סס". המטוסים לקחו את אורחי ספינת התע־

נוגות לתצפית על האזור.
ההתנגשות הייתה במרחק של כ-40 ק"מ 
מהעיר קטצ'יקן באלסקה. סמוך לאזור נמצאת 
שמורת הטבע מיסטי פיורדס. במשמר החופים 
משמר  חברי  מ-50  שיותר  מסרו  האמריקני 
הנעד־ לאיתור  במאמצים  משתתפים  החופים 

רים במים, באמצעות סירות ומסוקים.

גיליון באר 
הפרשה

להורדה

דוקר אשת מזכיר 
הקהילה היהודית 

בשוודיה נעצר 
בדנמרק

על פי דיווחים שהגיעו משוודיה, הוא ניסה 
להימלט מהמדינה אך המשטרה הדנית עצרה אותו 

ויוסגר לשוודיה

מ‡: יר‡ל לבי‡
את  שדקר  מי  כך,  בתוך 
היהודית  הקהילה  מזכיר  אשת 
אתמול  נעצר  בהלסינגבורג, 
לדנ־ הגבול  את  שחצה  לאחר 

מרק.
שהגיעו  דיווחים  פי  על 
להימלט  ניסה  הוא  משוודיה, 
הדנית  המשטרה  אך  מהמדינה 

עצרה אותו ויוסגר לשוודיה.
כי,  מסרו  החוץ  במשרד 
הייתה  המוסלמי  התוקף  זהות 
שפ־ שוודיה  למשטרת  ידועה 
נעצר  והחשוד  במהירות  עלה 

פי־ לאחר  בלבד  יממה   – הלילה 
גוע הדקירה.

רי־ ראובן  המדינה  נשיא 
מוצאים  "שוב  כי  אמר  בלין 
בסכנה.  באירופה  יהודים  עצמם 
בהלסינבורג  המזעזעת  הדקירה 
נוס־ תזכורת  היא  שבשוודיה 
על  לסמוך  נוכל  שלא  לכך  פת 
ומטשטשים  ההולכים  זכרונות 
על  שישמרו  השואה  מתקופת 
בטחון הקהילות היהודיות בעוד 
הכנסת,  בתי  שלנו,  הספר  בתי 
הופכים  הקהילתיים  והמרכזים 

למבצרים."

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94%20%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A8-%20%D7%9C''%D7%92%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2''%D7%98%20A4.pdf
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94%20-%20%D7%91%D7%94%D7%A8-%20%D7%9C''%D7%92%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2''%D7%98%20%20A4.pdf
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יו"ר ההסתדרות לשר האוצר: פעל למניעת 
הפגיעה בפנסיות הוותיקות

בין היתר כתב בר-דוד לכחלון כי "ציבור הגמלאים אינו אמור לשלם את מחיר העיכוב במציאת פתרון הולם 
לסוגיה ואת מחיר העיכוב בהרכבת הממשלה"

מ‡: יוני טיין
יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד פנה במכתב 
לשר האוצר משה כחלון ובו קרא לו לפעול בדחי־
פות לדחיית מועד ביצוע ההפחתה בגמלאוֹת אותן 
מקבלים עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר.
מכתבו של בר-דוד מגיע בהמשך לפנייה 
קודמת מהחודש שעבר, בה התריע יו"ר ההס־
תדרות כי החל מקצבת חודש יוני 2019 תיפגע 

עמיתי  אלפי  מאות  של  גמלתם  חמור  באופן 
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר. משמעות 
הינה   -  1.259% בשיעור   - הצפויה  הפגיעה 
הגמ־ מציבור  מבוטלים  לא  סכומים  הפחתת 

לאים אשר תלוי בקצבה לקיום בסיסי.
בזכותם  משמעית  חד  בפגיעה  "מדובר 
ההפחתה  שכן  בכבוד,  להתקיים  גמלאים  של 
מוצרי  לרכוש  ביכולת  פגיעה  משמעה  בגמלה 

מזון, תרופות ושאר צרכי חיים בסיסיים", כתב 
לשלם  אמור  אינו  הגמלאים  "ציבור  בר-דוד. 
את מחיר העיכוב במציאת פתרון הולם לסוגיה 

ואת מחיר העיכוב בהרכבת הממשלה".
בדחיפות  לפעול  לכחלון  קרא  בר-דוד 
לדחיית מועד ביצוע ההפחתה ולקבוע ישיבה 
בנושא, וזאת מתוך אחריות ורכישות חברתית, 

בין היתר לאוכלוסייה הוותיקה במדינה.

זעזוע בלוד: ביהכנ"ס של הקהילה ההודית 
נפרץ ונשחת

בשבת האחרונה נפרץ והושחת בית כנסת נוסף בעיר 

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  תפילה'  'בית  הכנסת  בית  מתפללי 
הקהילה ההודית בשכונת גבעת הזיתים בעיר 
הלילה  פרצו  אלמונים  כי  לגלות  נדהמו  לוד 
והשחתה.  הרס  במסע  ופתחו  הכנסת  לבית 
"יום  ציון  בגלל  נעשה  הדבר  כי  הוא  החשד 

הנכבה".
וההש־ ההרס  למראה  כאבו  המתפללים 
חתה במקום. הפורצים נכנסו למקום תוך שהם 
שברו  התפילה  תיבת  את  הדלת.  את  שוברים 
והשליכו  מהתיבה  השופר  את  שלפו  והרסו, 
לציוד  וכבדים  חמורים  לנזקים  גרמו  אותו, 

ועוד. 
לפתוח  יכול  אינו  הוא  כי  הוסיף  הגבאי 
למ־ תגיע  שהמשטרה  לפני  הקודש  ארון  את 
עם  הארון  את  לפתוח  ניסו  הפורצים  אך  קום 
מפתח. "עדיין מוקדם לומר מה נגנב ומה לא", 
הכנסת  בית  ארונות  את  המציג  הגבאי  מציין 
בבית הכנסת עצמו ובעזרת הנשים, את ההרס 

והנזקים הרבים.

הגיב  איזק  נתנאל  העיר  לראש  המשנה 
לאירוע בשיחה עם ערוץ 7 ואמר: "מכעיס ומ־
קומם לגלות שאין גבולות לוונדליזם. השחתת 
שמ־ כדוגמתה  שאין  שפלות  זאת  כנסת  בית 
בזמן  זאת  אחרות.  תקופות  לצערי,  לנו  זכירה 

כנסת  בית  והושחת  נפרץ  האחרונה  שבשבת 
נוסף בעיר.

ובמקביל  המשטרה  לחקירת  "נמתין 
נפעל להגברת ההרתעה והמשילות בעיר בד־

רכים שונות".

מרן הגר"ח קניבסקי על חילול השבת: 
"סכנה לכל תושבי ישראל"

מרן הגר"ח קניבסקי יצא במכתב ארוך במיוחד ובו הביע את מחאתו וגם הזהיר את תושבי ארץ הקודש מפני 
חילול השבת ההמוני 

מ‡: יר‡ל לבי‡
קני־ הגר"ח  מרן  מתייחס  כואב  במכתב 
הצ־ ההמוניים  השבת  לחילולי  שליט"א  בסקי 
פויים בשבת הקרובה, למכתב הצטרף גם מרן 

הגרי"ג אדלשטיין שליט"א.
"זעקת  הכותרת  תחת  המכתב  לשון  וזה 
את  לחלל  ברית  מרשיעי  קמו  "הנה  השבת": 
שבת קדשינו ותפארתנו בפרהסיא גדולה ביד 
רמה ה"י, גם כופין על שומרי שבת רבים לע־
כנגדם  לעמוד  כח  אתנו  ואין  השבת  ביום  בוד 
הישוב  לכל  סכנה  הוא  והדבר  עצתם,  ולהפר 
ב'  קי"ט  בשבת  כדאיתא  הקודש,  בארץ  כאן 

מקראי דירמי' י"ז, ומה בידינו לעשות.
"אולם כוחנו בפה, אומנות אבותינו, וע־
לינו לזעוק ולהריע, ולהתחנן לפני הקב"ה להגן 
עלינו מפני כבוד השבת המחוללת, ושלא יפגע 
השבת  בשומרי  לא  השבת  זעקת  ושלום  חס 

בפרט, שהם רוב מנין ובנין יושבי ארה"ק, וגם 
לא תבוא רעה חס ושלום על כל הישוב בכלל, 
הזה,  במעל  ידינו  אין  כי  דעתנו  לגלות  ועלינו 
חפצים  ואנו  דעתנו,  בכל  לזה  מתנגדים  ואנו 

בשבת, ומתענגים על מתנת השבת".
"ולזאת נתכנס כולנו ברחבי ארץ הקודש 
הלי־ בחצות  הבעל"ט  בהר  פרשת  שישי  בליל 
הכנסיות  בבתי  הרחמים  תגבורת  בשעת  לה, 
סליחות  ואמירת  לתפילה  המדרשות  ובבתי 
לפ־ הכנסת  בתי  גבאי  ועל  רחמים,  ולבקשת 
קדו־ ישראל  והמון  הכנסת,  בתי  שערי  תוח 
לומר  התפילה".  בסדר  להתחנן  יתאספו  שים 
קמ"ב.  ק"ל,  קכ"ג,  כ',  י"ג,  פרקים:   – "תהלים 
מלך',  'קל  ואהמיה',  אלוקים  'אזכרה  סליחות: 
תקיעה בשופר תשר"ת 3 פעמים, ד' ד', קבלת 
אחת,  פעם  ישראל'  'שמע  שמים,  מלכות  עול 
'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' 3 פעמים, 

'ה' הוא האלוקים' 7 פעמים, ו'מזמור שיר ליום 
השבת'".

בשע־ יתקבלו  אשר  תפילותינו  "ובזכות 
מקור  היא  כי  השבת,  לברכות  נזכה  שמים  רי 
רוח  יערה  וה'  טוב,  וכל  וברכה  לחיים  הברכה 
טהרה ממרום להשיב לב בנים על אבות, ואנו 
את שלנו נעשה, וה' הטוב ישקיף ממעון קדשו 
ויברך את עמו ישראל ואת הארץ אשר נתן לנו, 

וכי אשמרה שבת - קל ישמרנו".
מרן רה"י הגר"ג אדלשטיין צירף למכתב 
שכל  "ראוי  מוסיף:  כשהוא  חתימתו,  את  זה 
אחד ואחד יתחזק בענייני שמירת שבת קודש, 
ודאי שזה ישפיע על כל הציבור שישמרו שבת 
שאמר  איש,  מהחזון  לי  ידוע  כראוי.  קודש 
שבת  בשמירת  מתחזקים  תורה  בני  שכאשר 
שישמרו  הציבור  כל  על  משפיע  זה   - קודש 

שבת קודש כראוי".

בגלל פרסום תמונת הרב 
פשווזמן הי"ד: יהודי שב 

להניח תפילין
לפני תקופה פגש צלם טבע את האברך הרב פנחס 
מנחם פשווזמן הי"ד כשהוא עטור בטלית ותפילין 

◆ בזכות התיעוד שהופץ החליט יהודי שאינו שומר 
תומ"צ לשוב להניח תפילין

מ‡: יר‡ל לבי‡

בא־ נהרג  שעבר  בשבוע 
מנחם  פנחס  הרב  הקדוש  שדוד 
טיל.  מפגיעת  הי"ד  פשווזמן 
תמו־ התפרסמה  פטירתו  לאחר 
הת־ בתפילין.  עטור  כשהוא  נתו 
מונה צולמה לפני מספר חודשים 
הארץ  ממרכז  צלמים  שני  ע"י 
בדר־ בצפון.  צילום  ליום  שיצאו 
כם נכנסו לחורשה בצפון בשעת 
הנץ החמה, וראו קבוצת אברכים 
מעו־ כשהם  בדביקות  מתפללים 
טרים בטלית ותפילין.  האברכים 
קברי  על  להשתטח  בדרכם  היו 
האברך  גם  היה  ביניהם  צדיקים, 
ר'  הי"ד.  מנחם  פנחס  הקדוש 

פנחס מנחם צולם גם הוא, ובש־
בוע שעבר לאחר שזיהו הצלמים 
פר־ הם  באשדוד,  ההרוג  הוא  כי 
מעוטר  כשהוא  תמונתו  את  סמו 

בטלית ותפילין. 
סופר,  ימים  מספר  לאחר 
משמירת  מאוד  הרחוק  יהודי  כי 
תומ"צ וכבר שנים רבות לא זכה 
הבוקר  באותו  תפילין,  להניח 
כשראה  באשדוד  הפגיעה  אחר 
מנחם  פנחס  הקדוש  תמונת  את 
היהודי  במראהו  בעיתונות  הי"ד 
הטהור עם תפילין לראשו אחזה 
בו התרגשות עצומה והתעוררות 
מיוחדת. הוא ניגש לארון בביתו 
אותן  והניח  התפילין  את  הוציא 

לאחר שנים רבות שלא הניחן.

ארה"ב: 

השתמשו בתרסיס 
מסרטן ויפוצו 
בלמעלה משני 
מיליארד דולר

תאגיד מונסנטו חויב לשלם לבני זוג 
מקליפורניה חלו לאחר שהשתמשו במדביר 

העשבים של החברה

מ‡ פ. יוחנן

הביוטכנולוגיה  תאגיד 
מונסנטו חויב לשלם יותר משני 
מקלי־ זוג  לבני  דולר  מיליארד 
פורניה שחלו בסרטן לאחר שה־
במשך  ממוצריו  באחד  שתמשו 
שנים. אלווה ואלברטה פיליאוד 
העשבים  במדביר  שהשתמשו 
מש־ יותר  במשך  החברה  של 
של  סוג  באותו  חלו  שנה  לושים 

סרטן.
בית  קבע  שנה  כחצי  לפני 
שהחברה  פרנסיסקו  בסן  משפט 

תשלם כמעט שלוש מאות מיליון 
במדביר  שהשתמש  לגנן  דולרים 
מו־ נגד  הוא.  אף  וחלה  העשים 
הכי־ ענקית  שבבעלות  נסנטו, 
הוגשו  באייר,  הגרמנית  מיקלים 

כ-13 אלף תביעות דומות.
באייר  הדין,  פסק  למרות 
קוטל  לפיה  הקביעה  את  דחתה 
העשבים הוא מסוכן: "יש סתירה 
של  המסקנה  לבין  הפסיקה  בין 
האמ־ הסביבה  להגנת  הרשות 
סכנה  שום  אין  לפיה  ריקנית, 
מה־ כתוצאה  הציבור  לבריאות 

מוצר".
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מי העיר שמייצרת הכי הרבה פסולת 
בישראל?

 הציבור הישראלי מייצר כחמישה מיליון טון אשפה בשנה ◆ כל ישראלי מייצר בממוצע 1.7 ק"ג זבל ביום 
- מהנתונים הגבוהים בעולם

מ‡ פ. יוחנן
שנה  מדי  מייצרת  ישראל  אוכלוסיית 
כחמש מיליון טון פסולת, וכל ישראלי מייצר 
בממוצע 1.7 ק"ג אשפה מדי יום – נתון שהוא 
של  בדוח  פורסם  כך  בעולם.  הגבוהים  בין 
עמותת "אדם טבע ודין". העיר שמייצרת הכי 

הרבה פסולת בישראל היא תל אביב.
על פי הדוח, ברשויות בהן קיימת הפרדת 
פסולת ישנה הפחתה משמעותית, על אף ההנ־
חה כי ככל שרמת החיים גבוהה יותר, מייצרים 
נעשים  בהן  ובמודיעין,  סבא  בכפר  זבל.  יותר 

ללקיחת  התושבים  לחינוך  נרחבים  צעדים 
והפרדת  מייצרים  שהם  הפסולת  על  אחריות 
וזבל  פלסטיק  לנייר,  התושבים  בבתי  אשפה 
פסו־ של  יותר  פחותה  כמות  מייצרים  אורגני, 
 - בג'ת  וכן  שוהם  סביון  ביישובים  גם  כך  לת. 

שגם בהם קיימים תהליכי הפרדת פסולת.
במקום הראשון והמפוקפק מבין הערים 
ק"ג   2.6 עם  יפו,  אביב  תל  נמצאת  הגדולות 
תוש־ ידי  על  בממוצע  המיוצרת  פסולת  של 
הרצליה,  נמצאת  השני  במקום  יום.  כל  ביה 
עם 2.2 ק"ג, אשקלון ובמקום הרביעי, ראשון 

לציון עם קצת פחות מ-2 ק"ג. בראש רשימת 
אזורית  מועצה  עומדת  האזוריות  המועצות 
מזה  אפילו  גבוה  נתון  עם  המלח  ים  מגילות 
של תל אביב, 3.3 ק"ג, חוף השרון אחריה עם 

3 ק"ג וחוף הכרמל עם 2.7 ק"ג.
ברשימת היישובים שמייצרים הכי מעט 
וכסיפה  מדבר  נווה  את  למצוא  ניתן  פסולת 
עם הנתונים הנמוכים ביותר בישראל, עם 0.6 
ק"ג. רהט, אפרת ואלעד עם קצת יותר מקילו 
אחד לאדם, בני ברק וקצרין עם 1.3 ק"ג, ירו־
שלים עם 1.5 ק"ג, וכך גם קריית גת ובת ים.

צניחה בפופולאריות השם "דונלד" 
בארצות הברית

המנהל האמריקני לביטחון לאומי פרסם את רשימת השמות הנפוצים לתינוקות לשנת 2018, ממנה עולה 
כי השם נמצא בשפל של כל הזמנים

מ‡ פ. יוחנן

בא־ לאומי  לביטחון  המנהל 
רשימת  את  פרסם  הברית  רצות 
ביותר  הפופולאריים  השמות 
בשנת  במדינה  שנולדו  לתינוקות 
"דונ־ השם  הנתונים,  לפי   .2018
בהשוואה  בפופולאריות  ירד  לד" 
של  בשפל  ונמצא  קודמות  לשנים 
ילדים  ש-533  לאחר  הזמנים,  כל 
בלבד נקראו כך, בהשוואה ל-600 
בצל  זאת,  שעברה.  בשנה  ילדים 
הש־ מהנשיאים  אחד  של  כהונתו 
ארצות  בתולדות  במחלוקת  נויים 

הברית, דונלד טראמפ.
השנים  בין  כי  עולה  עוד 
ירד  "דונלד"  השם   ,2018-2017
מהמקום   - ברשימה  מקומות   39
הנמוך  המיקום  ל-526,  ה-487 

בשנת  כאמור.  פעם,  אי  נמצא  שבו  ביותר 
 - שלו  השיא  הישג  את  השם  רשם   1934
רושם  הוא  מאז  אך  השישי,  במקום  כשדורג 

השנה  זאת,  לעומת   2017 בשנת  הידרדרות. 
השם  כנשיא,  טראמפ  כיהן  שבה  הראשונה 

רשם עלייה של שתי מקומות.
לשעבר  הנשיא  אוונס,  קליבלנד 
אמר  האמריקניים,  השמות  איגוד  של 
לסוכנות הידיעות AP כי "כשיש הרבה 
רעש סביב שם מסוים - שלילי או חיובי, 
בדך כלל הדבר מביא לעלייה בפופולא־
להתעלם  אפשר  שאי  כמובן  שלו.  ריות 
בימים  רב  מטען  יש  דונלד  שלשם  מכך 

אלה".
נרשמה  כי  גם  עולה  מהרשימה 
נוספים  בשמות  בפופולאריות  ירידה 
שע־ בשנה  טראמפ.  משפחת  בני  בקרב 
ברה, 97 תינוקות בלבד נקראו איוונקה, 
 165 על  עמד  המספר  שב-2017  לאחר 
וב-2016 על 112. כמו כן, 283 תינוקות 
 233 לעומת   ,2017 בשנת  מלניה  נקראו 

ב-2018.

:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

 בל ‡ו˜ר
עונ‚ מבחר עלוני 

‰ב ל‰ור„‰

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

דיווח: פקיסטן 
הציעה להודו להחיל 
הפסקת אש בחבל 

קשמיר
רשת "RT" דיווחה כי פקיסטאן הגישה להודו תוכנית 
לכינון שלום באזור מוכה המלחמה, והתחייבה להוציא 

את הכוחות המיוחדים המוצבים בשטחו

מ‡ פ. יוחנן
דיווחה  הרוסית   "RT" רשת
להחיל  להודו  הציעה  פקיסטן  כי 
שחו־ קשמיר  בחבל  אש  הפסקת 
כי  דווח  כן,  כמו  המדינות.  בין  צץ 
כל  את  להוציא  התחייבה  פקיסטן 
ובהם  מהאזור,  הצבאיים  כוחותיה 

."SSG" יחידת השירות המיוחד
הפקי־ הצבא  הדיווח,  לפי 
בערוצים  המחווה  את  ביצע  סטני 
את  כללה  וההצעה  פנים-צבאיים, 
הארטילריות  הפעילויות  "דחיית 
במשרד  בכיר  הצדדים".  שני  של 
לאחרונה  כי  אמר  ההודי  הביטחון 
"השימוש בארטילריה באזור פחת 
באופן משמעותי". פקידים בכירים 
בהודו מסרו כי נראה שאיסלמבאד 
הרב  המתח  את  לנטרל  מוכנה 
כי  ואמרו  קשמיר  באזור  ששורר 
מפקיסטן  ברורים  איתותים  "אלו 

להרגעת המצב".
אז־ מספר  שעבר,  בשבוע 
כתוצאה  נהרגו  צבא  ואנשי  רחים 

על  שבוצע  כבד  ארטילרי  מירי 
מספר  ששיבשו  הצדדים,  שני  ידי 
הגבול.  באזור  רגועים  שבועות 
סכסוך  התלקח  כחודשיים,  לפני 
הג־ המעצמות  שתי  בין  חדש-ישן 
של לפחות  הפלתם  עם  רעיניות - 
ההודיים,  האוויר  חיל  מטוסי  שני 
בשטח  אוויריות  תקיפות  שביצעו 

הפקיסטני.
פרץ  שבה  ה-19  מהמאה 
הסכסוך ועד היום, מתאפיין האזור 
ובהת־ מתמדת,  ואלימות  במתח 
לפעם,  מפעם  אלימות  פרצויות 
ולהרוגים.  לפצועים  שגורמות 
מעו־ קשמיר  חבל  תושבי  מרבית 
עצמאית,  מדינה  לייסד  ניינים 
ומתנגדים לחבירה לפקיסטן. נוסף 
המוסלמי  המיעוט  מרבית  כך,  על 
איש  מיליון  כמאה  המונה  בהודו, 
המוסל־ של  במאבקם  תומך  אינו 
מים בקשמיר המונים רק כחמישה 
מיליון, מחשש לפגיעה ביחסים עם 

הרוב ההינדי.

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%91%D7%94%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=31654954425873524E3448464B3342347436653838673D3D&rm=77574A4C2B514D5A48484D316C2F563749562F58726C7039534A56424C2F4679
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סין: עשרות גורים של כלבי ים שנמצאו 
בשבי שוחררו בחזרה לטבע

הגורים נמצאו מוזנחים ומורעבים בשטח חקלאי מרוחק בסין ◆ אלו ששרדו נלקחו לטיפול שבסופו 
הוחזרו לים כשהם 

מ‡ פ. יוחנן
סין: עשרות גורים של כלבי ים שוחררו 
בחזרה לטבע, מספר חודשים לאחר שחולצו 
מנוקדת,  פוקה  מסוג  הגורים,  ציידים.  מידי 
נמצאו מורעבים ומוזנחים בתוך מבנה חקלאי 
פברואר  בחודש  דליאן  הסינית  בעיר  מרוחק 
שרדו  שנמצאו,  הגורים  מאה  מתוך  האחרון. 
קשה  כה  במצב  היו  הנוספים  ה-39   .61 רק 

שלא ניתן היה להצילם.
ידי  על  האחרון  בפברואר  נמצאו  הגורים 
הקרוב  הימי  למכון  ונלקחו  מקומיים  שוטרים 
בעיר דליאן. הם היו במצב קשה וחלשים מאוד, 
בעיקר בשל גילם הצעיר כשנלכדו, בטרם הס־
פיקו לינוק זמן ארוך דיו. לאחר טיפול ממושך 
שו־ נלקחו,  שאליו  הימי  המחקר  במרכז  והזנה 
ואילו  כחודש,  לפני  הראשונה  הקבוצה  חררה 

הקבוצה השנייה שוחררה בסוף השבוע.
על  המורה  שבב  הוצמד  הגורים  לכל 

על  מעקב  לטובת   ,GPS באמצעות מיקומם 
ידי החוקרים שטיפלו בהם. בשנים האחרונות 
ניצודים כלבי ים רבים ונמכרים לטובת מופעי 

בידור באקווריומים וגני חיות. כלבי הים הם 
מין מוגן בסין והעונש על לכידתם עשוי לה־

גיע אף לעשר שנות מאסר.

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
אירו־ של  ההצלחה  לאחר 
לפני  שנערכו  נדיר 1"  עי "סופ"ש 
'כינורות'  במלון  חודשים  מספר 
נערכים  היוקרתי  במלון  בטבריה, 
לשחזר את ההצלחה באירוע דומה 

בקרוב.
בשבת  המתוכנן,  פי  על 
אייר  (י"ח-כ'  בחוקותי,  פרשת 
אירועי  ייערכו   (23.5-24.5  /
"סופ"ש נדיר 2" שיכללו גם הפעם 
הופעות יוקרתית פינוקים משתל־
מים החל מיום חמישי בלילה ועד 

למוצאי שבת.
הופעת  תיערך  חמישי  ביום 
מא־ העולמי  והחזן  הזמר  של  ענק 
שיגיע  למר,  שולם  הברית,  רצות 
לביקור מיוחד בישראל. לצידו על 
העול־ ידידים  מקהלת  יהיו  הבמה 
מית ויענקי רובין בליווי אמן הקל־

רינט אברימי בלטי.
עוד קודם לכן תיערך ארוחת 
ייהנו  שישי  ביום  מלכותית.  ערב 
מטועמיה  המיוחדת  השבת  אורחי 
כמעין עולם הבא ומרחצה המטה־

רת גוף ונפש בחמי טבריה.
לכם  מחכה  עצמה  בשבת 
גו־ סעודות  ומפנק,  נדיר  אירוח 
של  שבטופ  וטופ  המלך,  כיד  רמה 
שולם  והזמר  החזן  עם  שבת  עונג 
המנגן  ובעל  ידידים  מקהלת  למר, 
תפי־ את  יחד  שילוו  רובין,  יענקי 
לות השבת בהרמוניה שכמותה לא 

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

להופעה פרטית ומיוחדת.

תכנית מתאר חדשה לבאר שבע: תוספת 
של 24 אלף דירות

התכנית הופקדה שנית בפורמט מורחב ◆ מאפשרת פוטנציאל גדילה לכדי 374 אלף תושבים

מ‡ פ. יוחנן
הוועדה המחוזית דרום שבמינהל התכ־
נון, הפקידה להתנגדויות הציבור את תוכנית 
לאחר  זאת  הנגב.  לבירת  הכוללנית  המתאר 
שבאוגוסט 2017 כבר הפקידה אותה לראשו־
צמי־ צופה  התוכנית  החדשה  במתכונתה  נה. 
חה משמעותית באוכלוסייה העיר בהיקף של 

160 אלף תושבים חדשים.
ידי  על  קודמה  אשר  התוכנית,  בלב 
באר  עיריית  עם  יחד  התכנון  מינהל  מטה 
דרום, תוספת  שבע ולשכת התכנון המחוזית 
של 24,300 יחידות דיור. וזאת לאחר מימוש 
מלא של הליכי התחדשות עירונית בלב העיר. 
תושבים,  כ-208,000  בעיר  מתגוררים  כיום 
היא,  התכנון  צוות  של  הריאלית  והתחזית 
שהעיר תגיע ל-280 אלף תושבים. ואולם אם 
בתוכנית,  שכלולות  הזכויות  כלל  את  ממצים 

העיר תוכל להכיל 374 אלף תושבים.

בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת 
מסחר  תעסוקה,  עבור  מ"ר  מיליון  כ-4.5  גם 
ומשרדים. וכן 3.9 מיליון מ"ר עבור תעשייה 
התוכנית,  כוללת  עוד  תיירות.  שטחי  וכן 
בכניסה  בנגב  חדש  מרכזי  חולים  בית  הקמת 

המזרחית לעיר.

ממטרותיה  אחת  התוכנית  כותבי  לפי 
היא להשיב את מעמדה של באר שבע כעיר 
בא־ השאר,  בין  זאת  מרכזית.  מטרופולינית 
מצעות בינוי כל השטחים הריקים שנמצאים 
בתוך העיר, ותוך מתן הנחיות ועקרונות לה־

תחדשות עירונית, ופיתוח מרכז העיר.

להיות מוביל זה מחייב

חדש ב'עסקן': סדרת המכשירים החדשה והמובילה בסינון מוקפד 
ואיכות מושלמת

ועכשיו על המדף: המכשירים המבוקשים מסדרת גלקסי A10, A20, A30, A50, A70 * רק ב'עסקן' אפשר ליהנות מכל העולמות: להתחדש באחד ממכשירי 
סמסונג מסדרת A, ליהנות מאחריות מקורית של היצרן מבלי להתפשר על איכות הסינון

חרי בכ :‡מ
חברת  בה  קצרה  לא  תקופה  אחרי 
אלא  דרך  לפרוץ  רק  לא  הצליחה  'עסקן' 
להוביל את סדר היום בשוק הסלולר המסונן 
להפתיע,  עסקן'  חברת  ממשיכה  לעסקים, 
להתחדש ולהציב סטנדרטים חדשים ותק־

דימיים בתחום.
סמסונג  חברת  עם  יחד  עסקן  חברת 
הסדרה  את  אלו  בימים  משיקה  העולמית, 
החדשה המהווה את המילה האחרונה בעו־

 A10, A20,לם הסלולר, ובה מכשירי גלקסי
A30, A50, A70 המתקדמים והמבוקשים.

מהווים  הללו  הייחודיים  המכשירים 
ומ־ הסלולר  בתחום  האחרונה  המילה  את 
כמו  דרך,  פורצות  טכנולוגיות  במגוון  צויד 
עובי מופחת, מחירים חסרי תקדים, סוללה 

עוצמתית וחזקה המחזיקה מעמד זמן.
המש־ 'עסקן'  המובילה  הסינון  חברת 

תפת פעולה עם 'סאני' - היבואן הרשמי של 
סמסונג, גאה להציע כבר בימים אלה לציבור 

הצרכנים את המכשירים 
עם  ביותר,  המתקדמים 
והנקי  הקפדני  הסינון 
והכי חשוב: עם אחריות 

היצרן המקורית. 
המכשירים  סדרת 
מיובאים  המתקדמים 
'סאני'  חברת  ע"י  לארץ 
מא־ עומדת  גם  שהיא 
היצרן  אחריות  חורי 

'עסקן'  חברת  המקורית. 
המורשה  המשווקת  היא 
המכשירים  של  היחידה 
המוש־ הסינון  עם  הללו 
המותאם  והמוקפד  לם 
אלו  למכשירים  במיוחד 

יחד עם דרישות היצרן.
מנכ"ל 'עסקן' מיכה 
בסיפוק  אומר  שולם, 
הגדולה  "ההצלחה  כי 

בסייעתא דשמיא היא זו שמובילה אותנו. 
הע־ הלקוחות  בכמות  מביטים  כשאנחנו 
צומה ושומעים מהם עד כמה הם מרוצים 
ושבעי רצון מהמקצוענות ומהסטדנרטים 
אנ־ שלנו,  מתפשרים  והבלתי  הגבוהים 
להמשיך  אותנו  מחייב  שזה  מבינים  חנו 
ולספק  אותם  ולשרת  להמשיך  ולהוביל, 

להם את הטוב ביותר הקיים בשוק".
כי אם כבר צריך, אז שיהיה עסקן!

לפרטים ורכישה: 02-9404050
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:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

 – 'פר˜י ‡בו'
‰מחזמר ‰ני 

ל ז‡נוויל 
!'ו'מלכו

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

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

קו מידע 24 שעות | 072-3372-707
p0723372707@gmail.com :מייל

של 7 שנים: 
'פרח' קיימה השתלמות מקצועית לעשרות  לאחר מחקר רפואי 

נשות מקצוע
רשת גני 'פרח' מבית 'ארחות חינוך' קיימה 
השתלמות מקצועית לעשרות מרפאות בעיסוק 
אצל  מוטורית  למידה  בנושא  ופיזיותרפיסטיות, 
ילדים עם קשיי מוטוריקה ויציבה. הכנס התקיים 
בהנחיית הגב' מלכה חיימי, פיזיותרפיסטית מזה 
32 שנה, רכזת פיזיותרפיה ב'גן השיקומי' בירו־
שלים, מדריכה במסגרות חינוכיות שונות ובעלת 

קליניקה פרטית.
ונועדה  באלעד,  התקיימה  ההשתלמות 
הרב,  והעניין  הביקוש  לאור  הרשת.  למטפלות 
מחוץ  מקצוע  לנשות  גם  הכנס  את  'פרח'  פתחה 
לארגון, שהגיעו להעשיר את הידע בתחום הח־
שוב, ולרכוש כלים מעשיים. ההרצאה התקיימה 
במשך 3 שעות, במהלכה הסבירה הגב' חיימי על 
למידה מוטורית אצל ילדים בכלל, ואצל ילדים 

הרחי־ עוד  בפרט.  היציבה  בתחום  קשיים  עם 
לשפר  ניתן  איך  יישומי,  באופן  והסבירה  בה 
הילדים  על  להקל  כדי  המוטורי,  התפקוד  את 
גסה  מוטוריקה  המשלב  היום-יומי,  בתפקוד 
מקצו־ בסרטונים  לוו  ההסברים  כאחד.  ועדינה 
את  המשתף  אינטרקטיבי,  באופן  והועברו  עיים 

הנוכחות במהלך ההשתלמות.
שטיין:  משה  הרב  חינוך,  ארחות  מנכ"ל 

לתלמי־ להעניק  למטרה  להם  שמו  'פרח'  "גני 
ביותר.  והמסור  המקצועי  הצוות  את  הרשת  די 
רבים  משאבים  חינוך'  'ארחות  משקיעה  כן,  על 
בקידום השתלמויות איכותיות לצוות המקצועי, 
קי־ לרווחת  מעשיים  כלים  ומקנות  המעשירות 

דום והתפתחות הילדים"
ברשת  בעיסוק  ריפוי  תחום  אחראית 
עבו־ גדול  "כבוד  צדוק-כהן:  מיכל  הגב'  'פרח', 
רנו לארח את הגב' מלכה חיימי, שהעבירה ערב 
נינוח  עשיר,  באופן  שהתקיים  ומרתק  מקצועי 
ומכובד, ותרם רבות להעמקת הידע של הצוות. 
קיסוס,  חני  לגב'  להודות  אבקש  זו,  בהזדמנות 
קיום  את  ועודדה  שיזמה  על  'פרח',  גני  מנהלת 
הערב החשוב, ודאגה במומחיות רבה לכל הפר־

טים שהביאו להצלחת האירוע".

תתחילו לארוז: גם הקיץ ממריאים עם 'ורשנר' להרי האלפים
בעיירת הנופש הקסומה 'ואל טורנס' שבהרי האלפים ממתינים לכם ב'ורשנר' עם כל מה שצריך בשביל ליהנות מחופשת קיץ מושלמת: מלון יוקרתי במיוחד, נופים 

מרהיבים, תפריט גורמה מושלם בכשרות מהודרת, טיולים וסיורים מודרכים ואינספור חוויות בלתי נשכחות

חרי בכ :‡מ
מצי־ טורס'  'ורשנר  השנה  וגם  כאן,  כבר  הקיץ 
הנופש  בעיירת  נשכחת  בלתי  קיץ  חופשת  לכם  עים 

הקסומה 'ואל טורנס' בהרי האלפים.
לחופשה מושלמת נוסעים רק עם 'ורשנר' - חברה 
בעלת ותק וניסיון רב שנים, כזו שיודעת בדיוק מה הל־
מושלמת  חוויה  להעניק  שיודעת  כזו  אוהבים,  קוחות 
במיקום מושלם, שירות אדיב, תפריט שף יוקרתי, כש־

רות מהודרת, וטיולים חווייתיים ובלתי נשכחים.
נופש  חוויית  לכם  מספקים  'ורשנר'  השנה  גם 
הנו־ עיירת   – האלפים  בהרי  קסום  ביעד  בלעדית 
מ'  מעל 2,000  של  בגובה  הנמצאת  טורנס'  'ואל  פש 
שבהרי  סבואה  במחוז  טאראנטז  בעמק  וממוקמת 
הסקי  עיירת  הינה  טורנס'  'ואל  העיירה  האלפים. 
מפסגותיה  אחת  כאשר  באירופה,  ביותר  הגבוהה 
באמצ־ היא  אליה  וההגעה  מטר   3,200 בגובה  הינה 
עות אחד הרכבלים הגדולים בעולם. בשל מזג האוויר 

הנעים במיוחד בעיירה זו, אתרי הסקי 
פעילים רשמית עד לחודש סיוון. מזג 
האוויר והנוף המשכר הינם חלק אינ־

טגרלי מהחוויה בעיירה זו.
'ורשנר'  של  לחופשות  הטיסות 
על"  "אל  חברת  ידי  על  מתבצעות 
כחלק מתפיסת האיכות הבלתי מתפ־

שרת של 'ורשנר' לאורך השנים.
נערכים  רבים  חודשים  במשך 

ב'ורשנר' לחופשת הקיץ ודואגים לכל פרט מהגדול 
רצון  שבעי  יהיו  שהנופשים  כדי  שבהם,  הקטן  ועד 
לארץ.  החזרה  לרגע  ועד  מישראל  ההמראה  מרגע 
ב'ורשנר' לא מתפשרים על מאומה וחושבים על כל 
פרט ופרט כדי להנעים לאורחים את השהייה ולהע־

ניק להם חוויה מושלמת ובלתי נשכחת.
עוד בטרם מגיעים האורחים מישראל, יוצאים 
הח־ ועובדי  משגיחים  רבנים,  של  מורחבים  צוותים 

המ־ את  להכשיר  מנת  על  ברה, 
תחת  והכל  המלון,  ואת  טבחים 
המוקפדת  והשגחתו  כשרותו 
רוטנברג  מרדכי  רבי  הרה"ג  של 

שליט"א – גאב"ד פאריז. 
לכם  מבטיחים  ב'ורשנר' 
מלון אלפיני יוקרתי הכולל אירוח 
ברא־ נוף  למרגלות  גבוהה  ברמה 
מפנקים,  שירותים  עם  שיתי 
פעילויות,  הרצאות,  הכוללת  נשכחת  בלתי  אווירה 
אורחי  לטובת  עשירה  ותוכנית  הופעות  קומזיצים, 

'ורשנר'.
כמיטב המסורת של 'ורשנר' מובטחת לכם חוויה קולינרית 
מפנקת, סינרגיה של טעמים מפתיעים והכל בכשרות מהודרת 
שישאירו אתכם עם טעם של עוד. ארוחות הגורמה והברים הע־
שירים הן אחד מסימני ההיכר של 'ורשנר' במשך שנים ארוכות.

למ־ אקסטרים  טיולי  לכם  ממתינים  זאת  לצד 

שפחות עם נופים עוצרי נשימה המותאמים לכל בני 
כמו  המרתקים,  הטיולים  למסלולי  בנוסף  המשפחה. 
מתפשרים,  הבלתי  בסטנדרטים  הקבוע  האירוח  גם 
ליליים  וסיורים  טיולים  לאורחיה  מציעה  'ורשנר' 

בליווי מדריכים, חוויה קסומה שמרגישה אחרת!
מכל  מושלם  מענה  דורשת  חלומית  קיץ  "חופשת 
של  ומיקום  למהדרין,  כשרות  גורמה,  אוכל   – הבחינות 
המלונות בגובה רב כדי שמזג האוויר יהיה קריר ונעים גם 
בחודשי הקיץ", מסביר יוסי ורשנר יו"ר החברה. "ברוך ה' 
אנו זוכים לקהל לקוחות נאמן שחוזר ונופש אצלנו שנה 
אחר שנה, בגלל ההקפדה על נופש איכותי בסטנדרטים 
הקיץ  חופשת  על  סוגרים  שאתם  לפני  ביותר.  הגבוהים 
'ורשנר'  של  החופשה  את  לבדוק  לכם  מציע  אני  שלכם, 
ב'ואל-טורנס', זהו לא עוד מקום, זהו אחד מיעדי התיירות 

הנחשקים ביותר באירופה בכל ימות השנה". 
להזמנות חייגו: 02-5704444 
office@wreschner .net

mailto:p0723372707@gmail.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%20%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA.mp4
https://jumbomail.me/j/a4_3IyilrUCKWPE
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ט"ז שנה חלפו והלכו מאות יום מר ונמהר, כאשר הגיע 
הבשורה הקשה והכואבת על סילוקו של רב האי גאון מופלא 
וצדיק אמת, חסידא ופרישא, ירא ה' באמת, עמל בתורה עד 
כלות הכוחות, שר התורה והיראה, לוחם מלחמת ה' בעוז וב־
גאון, מרן הגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל ראש ישיבת 

בית יהודה וחדב"נ רשכבה"ג מרן הגרי"ז מבריסק זצוק"ל.
קרוב לדור שלם עבר מאז הסתלקותו הכואבת. בני הדור 
בזה  נביא  שלפנינו  בשורות  מקרוב.  להכירו  זכו  לא  הצעיר 
הבאים  הדורות  ידעו  למען  הטהור  לזכרו  ועובדות  רסיסים 
האחרון  בדור  לישראל  שעמד  רבה  גברא  האי  על  אחרינו 

והאיר מתורתו וצדקותו לעם ה'.
 מרן הגרי"מ זצ"ל נודע היה בדורו הן בגדלותו בתורה 
התורה  בשקידת  והן  ממש,  התורה  מכמני  בכל  בקי  בהיותו 
האחרונים  ימיו  ועד  מנעוריו  כאשר  גבולות  ידעה  לא  אשר 
בהיותו עמוק בגיל השיבה לא פסיק פומיה מגירסא וכל זאת 

בעומק המחשבה והעיון וכנער צעיר הצמא לתורת ה'.
כבר הספידוהו הני ספדנא והמליצו לאחר מיטתו באמ־
רם: "משמת ר' מיכל בטלה הבנה, בטלה עמקות, בטלה סברא 
ישרה, בטלה בהירות התורה", כי רבינו זצ"ל אכן גילם בגד־
לותו התורנית הנדירה את עומק התורה וחכמתה האמיתית.  
מרן הגרי"מ זצ"ל היה נחשב בדורו לענק התורה והדעת, 
בדו־ השמועה  ומעתיקי  התורה  מוסרי  לגדולי  נאמן  ממשיך 

רות עברו ובמיוחד דלה והשקה מתורת רבו וחמיו הגדול מרן 
הגרי"ז זצ"ל אליו היה קשור בכל נימי נפשו עד אחרית ימיו.

בצד־ זצ"ל  הגרי"מ  מרן  התפרסם  בתורה  גדלותו  לצד 
שהיתה  שלו  הנדירה  המצוות  בדקדוק  וכן  ובחסידותו  קותו 

לאות ולמופת בקרב כל רואיו ומכריו כאשר עמדו משתאים 
ומתפעלים אל מול דרכיו בקודש, חסידותו ועבודתו את קונו 

באופן הנעלה ביותר.
המופלאה.  מגדלותו  התפעלותם  הביעו  עולם  גדולי 
פעם  כשביקר  "נהירנא  שליט"א:  איינפלד  נתן  הג"ר  העיד 
בארה"ק דודו מרן בעל ה"אגרות משה" זצוק"ל שמעתי מפיו 
בנוגע לרבנו כהאי לישנא: "יהודי ארה"ק אינם יודעים איזו 
הוא המומחה  ר' מיכל  הלא  בקרבם,  להם ומי שוכן  יש  זכיה 

הגדול ליישר מוחות וראשים". (שיחות חיים, עמ' קז)
היה מעשה בבחור שלמד בישיבה מפורסמת בירושלים, 
לאחר נישואיו עבר להתגורר בבני ברק, נכנס אותו בחור למרן 
חדש  תושב  שהוא  מכיון  בפיו,  ושאלתו  זצ"ל  שך  הגרא"מ 
בעיר רוצה הוא לדעת לאיזה כולל כדאי לו להיכנס שם יוכל 
להתעלות במעלות התורה כשאיפותיו הגדולות, תשובתו של 
מרן הגרא"מ שך היתה נחרצת: "אם אתה רוצה לדעת ללמוד" 
– עליך להיכנס בכולל של ר' מיכל פינשטיין אשר בצלו תוכל 

לגדול ללמדן ות"ח אמיתי".

במעלליו יתנכר נער
עודנו בשנות ילדותו ניכרו בו ניצני גדלות שעתידו לפ־
ניו, מעולם לא ביטל את זמנו לריק, כאשר חבריו בני גילו היו 
הולכים לשחק היה הוא פונה לביהכ"נ שם בלע פרקי משניות 

בע"פ.
בהיותו יתום גדל על ברכי זקנו הג"ר דוד פינשטיין זצ"ל 
אב"ד אוזדא וסטארובין שבפלך מינסק. במחיצת זקנו הונחו 

יסודות אישיותו הגאונית. זקנו שת עיניו עליו ועל דרך לימו־
דו. כבר בהיותו כבן שבע-שמונה פגשו זקנו כאשר גמע עש־
רות דפי גמ' בפרק "מרובה" מדי יום, ומרוב התפעלות הורה 
לב"ב לתת לילד חלה, מיצרך שהיה נחשב כיקר באותם ימים, 

וזאת כדי להצביע על חשיבותו בעיניו.
התו־ דיני  קיום  בעת  נוכח  להיות  לו  הרשה  אף  זקנו 
רה בביתו כאב"ד סטראבין. לימים סיפר רבנו שפעם לאחר 
הוצאת הפסק, שאלו זקנו כלום יכול הוא להצביע על מקור 
איכ־ לא  י"א,  כבן  אז  שהיה  ורבינו,  פסקו,  את  שאב  שממנו 
זב, בהצביעו על דברי התוס' בב"ק, שמשם ניתן להביא ראיה 

לנושא הנדון למרבה הפליאה של כל הנוכחים.
ששמע  אשדוד  גאב"ד  שליט"א  שרייבר  הגרי"ב  סיפר 
פעם מרבינו שכבר בהיותו בגיל י"ב סיים את מסכת ב"ק כולה 
עם התוס', ואף חזר על כך יותר מעשרים פעם כשהוא יודע 

כל המסכתא על בורייה! 
לאחר הבר מצוה עבר ללמוד בסלוצק בישיבתו של מרן 
שאלה  לפניו  הציע  הגרא"ז  כי  מסופר,  זצ"ל.  מלצר  הגרא"ז 
בדברי התוס' הרביעי שבב"ב, וכשרבינו השיב על כך, נהנה 
טרופ  נפתלי  הג"ר  עונה  כבר  זו  שתשובה  בהעירו  הגרא"ז 
זצ"ל. מאז חיבבו הגרא"ז, קירבו ביותר והרעיף עליו משפע 
תורתו בעין יפה. גם רבינו התייחס אליו בהערצה מופלגת, הן 

בשל גאונותו האדירה, והן בשל מידותיו הנדירות.
לאחר מכן נסע ללמוד בישיבת קלעצק שם שמע שיעו־
רים מפי רבו מרן ה"אבן האזל", שראה בו כלי מחזיק ברכה 
וגדוש.  מלא  ככלי  ועשהו  תורתו  חכמת  משפע  עליו  הריק 
על  בירה  בקבוק  מהגרא"ז  כפרס  פעם  שקיבל  סיפר  רבינו 
שסיים את כל מס' נדרים תוך ג' ימים. מרוב חביבות הוא שמר 

על כך, עד שנזכר בה בער"פ ואז שרפה. 

בישיבת מיר
רבינו שהיה אז כבן י"ז ונפשו חשקה בתורה עבר ללמוד 
בישיבת מיר המעטירה, שנודעה כמרכז לטובי ומופלגי הב־
הצעיר  גילו  למרות  בתורה.  בגדלות  חשקה  שנפשם  חורים 
לאחר  לישיבה,  זצ"ל  ליבוביץ  ירוחם  הג"ר  המשגיח  קיבלו 
כבוד  של  מקום  רבינו  לו  קנה  מהרה  עד  קנקנו.  על  שתהה 
ממנו  מבוגרים  היו  שכולם  שבחבורה,  האריות  בין  בישיבה 

בהרבה. 
בחב־ למד  כאשר  התורנית,  דמותו  נתחשלה  במיר  כאן 
רותא עם טובי הלומדים: הגאונים ר' יונה קרפילוב ממינסק, 
ר' לייב מאלין, ר' אייזל וילנר (שהיה אח"כ לחתנו של הגרי"מ 
גורדון), ר' שלמה חומסקר, ור' נפתלי ביינוש וסרמן (בנו של 

הג"ר אלחנן).
הלומדים  שבחבורת  האריות  כאחד  הוכר  מיר  בישיבת 
בישיבה אשר עתידו לפניו. בני הישיבה חפצו בקירבתו ולכ־
בוד היה להם אם יכלו לשטוח בפניו את ספקותיהם בסוגייא. 

במלאת ט"ז שנה להסתלקותו של 
גאון ישראל ותפארתו, שר התורה 

והיראה, משיירי כנסת הגדולה
מרן הגאון רבי יחיאל מיכל 

פיינשטיין זצ"ל 
וחדב"נ  יהודה  בית  ישיבת  ראש 
רשכבה"ג מרן הגרי"ז מבריסק זצוק"ל 
וסיפורים  עובדות  בזה  מביאים  אנו 
בני  שסיפרו  כפי  הגדולה  לדמותו 

משפחתו ותלמידיו הקרובים

יצחק רבינוביץ



יום חמישי י"א אייר תשע"ט 2016/05/2019

שהיתה  ההם,  הימים  של  במיר  גם  כי  העידו  הישיבה  גדולי 
מלאה ת"ח מובהקים, היה רבינו לשם דבר. בחורים למדנים 
לדבר  כדי  ארוכות  שעות  להמתין  מוכנים  היו  מבוגרים  ואף 
בתלמודם,  להם  שנתחדש  את  לפניו  ולהרצות  בלימוד  עימו 
והוא מצידו היה מאיר פנים לכולם, לצעירים כמו למבוגרים, 
לזה היה מתקן את סברתו, ולזה היה משבח את דבריו מתוך 
הארת פנים. רבינו היה מספר שכשרצה ללמוד בעצמו ללא 
הגר"ל  שלו  החברותא  עם  יחד  ללכת  מעדיף  היה  הפרעות, 
מאלין זצ"ל לביהמ"ד אחר שם היה יכול ללמוד שעות ארו־

כות ללא שיפריעהו בלימודיו.
זצ"ל  שפירא  הגרמ"ש  מרן  ימים  אותם  על  העיד  וכבר 
בהספדו אחר מיטת רבינו, כי ישיבת מיר הייתה ישיבה של ד' 
פינש־ 'מיכל  המצויין  והבחור  חשובים  ישיבות  ראשי  מאות 

טיין' היה המעולה והמובחר שבכולם.
כן היה לו כבר אז שליטה מיוחדת בסדר "טהרות" שהפ־
ליאה את כולם. על ראשית דרכו בסדר זה סיפר רבינו כי היה 
זה כשהגיע לישיבת מיר אז קיבל את הידיעה על פטירת אמו 
ע"ה. אז החל ללמוד לע"נ משניות טהרות עם הר"ש, ומאז לא 

הירפה מתלמודו בסדר טהרות.
שבת  שבמס'  מסמא"  "אבן  בסוגית  עסק  כאשר  לימים 
לרא־ זה  ענין  למדתי  מתי  הידעת  שיחו:  לאיש  לתומו  שח 
אז שנסענו לביתנו  היה מקובל  היה זה בישיבת מיר.  שונה? 
אחת לשלש שנים, כך שגם את חג הפסח היו מרבית הבחורים 
עושים בישיבה. בדרך כלל היו הבחורים אוכלים כל אחד בא־
כסניתו, אולם בליל הסדר התחלקה הישיבה לקבוצות: שליש 
הבחורים השתתפו בסדר של ראש הישיבה, שליש ערכו את 
קמאי  הגרא"צ  במחיצת  הסבו  ושליש  המשגיח,  אצל  הסדר 
הי"ד, הגאב"ד דמיר. רבינו עשה אז את הסדר אצל הגרא"צ 
קמאי. כאשר תם הסדר יצאתי לרחוב, הלילה היה קר, השלג 
קפא על הארץ עולם הירח זרח במלואו והכוכבים השתקפו 
בשעה  לישון  ללכת  הירשתה  לא  הסדר  ליל  קדושת  בקרח. 
ללמוד  והתיישבתי  שבישיבה  לביהמ"ד  נכנסתי  לכן  ההיא, 
לו  התחדשו  ואז  ההתחלה...  היתה  זו  עקיבא"...  "רבי  פרק 

יסודות סוגיא זו.

תקופת בריסק
שלי־ הגרי"ז  ממרן  לקבלתורה  לבריסק  נסע  זמן  לאחר 
מים אף נהיה חתנו. בהגיעו לבריסק ביקש הגרי"ז לשוחח עמו 
בלמוד. הגרי"ז שיצא מלא התפעלות משיחתו עם רבינו אמר 
אח"כ לרבנית בהערצה: פגשתי את האיש שנהניתי לדבר עמו 

בתורה, ראוי לנו לחשוב עליו...
כשהגיע הג"ר פסח פרוסקין זצ"ל מקוברין לחפש אחר 
חתן לבתו שאל את מרן הגרי"ז אודות רבינו נענה לו הגרי"ז 
זוכובסקי  נתן  הג"ר  נכדו  סיפר  כן  לעצמי",  צריך  אני  "אותו 
הגר"פ  של  בתו  היתה  שהיא  מאמו ע"ה  כן  ששמע  שליט"א 

פרוסקין זצ"ל.
"קד־ בסדר  העיון  שער  לפניו  נפתחו  בבריסק  בהיותו 
שים" חלק התורה שעד אז לא היה ידוע כמעט בישיבות, וכאן 
הוא שתה בצמא את דרך הלימוד של הגר"ח והגרי"ז מבריסק, 

שאותה זכה להנחיל ברבות הימים לעדרי עדרים.
הגרי"ז.  של  מבארו  חפניו  מלוא  שאב  תקופה  באותה 
במ־ הדף  על  השיעור  את  לומדים  היו  השבוע  ימות  במשך 
סכת זבחים, ובלילות שבת היה הגרי"ז מוסר שיעור מדברי 
אביו הגר"ח בנשים ונזיקין. כל שיעור היה נמשך כ-3 שעות 
הצטרפו  אליהם  בריסק  מתושבי  התלמידים  טובי  בו  ונכחו 
גם האריות שמתלמידי מיר כר' יונה קרפילוב, הגר"ל מאלין 
לתל־ והגרי"ז  הגר"ח  מתורת  והשקו  דלו  הם  שלימים  ועוד, 

מידיהם.
הפ־ באחד  ולהעריצו,  מלשבחו  פסק  לא  מבריסק  הרב 
לא  כאשר  הגר"ח  בכתבי  לעיין  לרבינו  הגרי"ז  כשנתן  עמים 
הצליחו לרדת לסוף דעתו, לבסוף ביאר רבינו בשפתו הוא את 
דברי הגר"ח. לא הסתיר אז הגרי"ז את התפעלותו והתרגשו־

תו מכוחו התורני המופלא וקם ונשקו ברבים על מצחו.
בראשות  גרודנא  לישיבת  רבינו  הזדמן  הזאת  בתקופה 

בנו  עם  בחברותא  אז  למד  רבינו  זצ"ל,  שקופ  הגר"ש  מרן 

של הגר"ש, אירע פעם שרבינו התווכח בלימוד עם בנו של 

הפטיר  הגר"ש  לפני  טיעוניהם  את  שטחו  וכאשר  הגר"ש. 

עם  הצדק  גירעכט",  איז  בריסקער  "דער  בהערכה:  הגר"ש 

הבחור מבריסק.

במיוחד  התקרב  המלחמה  בתקופת  בוילנא  בשהותו 

הגרח"ע  גם  תרצ"ו.  משנת  עוד  שהכירו  זצ"ל  הגרח"ע  למרן 

לא פסק מלהעריצו ברבים, באחד הימים כשהראה להגרח"ע 

הגרח"ע  התעמק  בלועה",  "טומאה  בענין  תורתו  מחידושי 

בענין זה קרוב לשעה ולאחר מכן שיבח באזני ר' נפתלי וסרמן 

הי"ד את הדברים הנפלאים שהם מכוונים לאמיתה של תורה. 

כראש  לכהן  נקרא  שם  לארה"ב  פעמיו  רבינו  שם  מוילנא 

ישיבה בישיבת "תפארת ירושלים" לצד דודו מרן ה"אגרות 

משה" זצ"ל.

רבינו עלה לארה"ק בשנת תש"ו כאשר כאן שוב התקרב 

למרן הגרי"ז וכל פעם כאשר היו משוחחים בלימוד, היתה זו 

להגרי"ז שעה של קורת רוח מיוחדת.

בשנים  כי  שליט"א  סולוביציק  הגרמ"ד  מרן  העיד 

מאוחרות יותר כשרבינו חזר מאמריקא ונכנס אצל אביו מרן 

הגרי"ז היה דרכו אצלו עד לשעה מאוחרת ביותר ולא פסקו 

התב־ ואף  צוהלות  בפנים  יוצא  היה  והגרי"ז  בלימוד  מלדבר 

לכזה "ריידין"  מחכה  אני  רב  זמן  ביתו "זה  מבאי  לאחד  טא 

בלימוד".

מרביץ תורה בארה"ק
"בית  המפורסם  כולל  את  תשי"ג  בשנת  פתח  רבינו 
יהודא" בת"א ומאז במשך יובל שנים ברציפות הרביץ תורה 
לתלמידים מופלגי תורה, והעמיד דור של ת"ח שראו בו את 
רבם המובהק, בסוללו לפניהם את דרך ההבנה הישרה בתורה, 

ובחתירתו הגאונית לעמקי האמת.
ב"כולל" החדש החל להרצות שיעורים יומיים על הדף 
של  במלחמתה  וכגבור  כאריה  כולם  לעיני  התגלה  כאשר 

תורה. 
המוני תלמידיו מכל השנים העידו על התמדתו הבלתי 
נלאית כאשר גם עד גיל זקנה ושיבה לא נס ליחו בבירור הסו־
גיות בעומק העיון והמחשבה וכבחור צעיר אשר מעולם לא 

למד עדיין את הגמ' הנלמדת בכולל. 
היה  דבר,  לשם  היתה  בכולל  שלו  דאורייתא  הריתחא 
והב־ אברכים  בד'  התחיל  כשהשיעור  לכולל  שנקלע  יהודי 
טא אז שהיה סבור שיש כאן ד' מאות אנשים לרוב הריתחא 

דאורייתא והשאגות שרבנו פלפל עם התלמידים.
בשנים הראשונות היה מוסר את שיעוריו שהתמשך על 
פני לא פחות מג' וד' שעות! ורק בשנים היותר מאוחרות ארך 
השיעור כשעתיים בלבד, אך תמיד היה נשאר לשוחח זמן רב 
לאחר בשיעור וכאילו עצר השעון מלכת ובגין כך היה הרבה 
פעמים מתאחר לביתו ולא פעם היה מדלג על ארוחת הצה־

ריים שלו. 

ועמלו בתורה
היו  מלימודיו,  להפריעו  רצו  ולא  לבקרו  לביתו  עולים  שהיו  תורה  גדולי  מדהימה,  היתה  בתורה  שקיעותו 

נאלצים לעתים להמתין שעה ארוכה עד שרבינו הרים את ראשו מהספר.
אחד מהראשי ישיבות סיפר כי פעם עלה לביתו ומצא אותו כשהוא שקוע בגמ' מבלי שישים לב אליו זמן רב, 
ועד שהרבנית ע"ה לא השליכה בכוונה חפץ על הארץ כדי לנתקו את חוט עיונו מהגמ', הוא לא הרים את ראשו 

מהגמ'.
גם כשהיה מחוץ לכותלי ביהמ"ד, היה כל כולו נתון במחשבות הסוגייא בה עסק. גם כשראו עליו שהוא פינה 

מזמנו לצורך ענינים שונים היה זה רק כלפי חוץ אך בכל אותה עת היה מוחו הגאוני שקוע בתורה.
באחד הפעמים כאשר הגיעו לבקרו אורחים נכבדים אשר מחמת חשיבותם נאלץ היה לסגור את הגמ' ולשו־
חח עמם, לפתע הופתעו בני ביתו לראותו עוזב את החדר ופונה לחדרו הסמוך, באותו הרגע לא הבינו האורחים 
את פשר הדבר שפתאום עזב אותם, אולם כשחזר כבר התבהר להם התמונה... בכל אותה עת שישב עם אורחיו 
היה מוחו שקוע בקושיה עצומה שהטרידה אותו באותם ימים... אמנם גופו היה בחדר עם אורחיו – אך שרעפיו 
הפליגו להם הרחק אל מקום אחר... הקושיה העצומה אשר טרם נראה לה פתרון אמיתי. ומשום כך עזב לפתע 
לחדר הסמוך בכדי שיוכל להתרכז היטב... רק לאחר שהתיישבה הקושיה היטב ומהלך הסוגייא התבהר במוחו – 

החליט לחזור לשבת עם האורחים, כמובן תוך שהוא ממשיך להרהר בהמשך הסוגייא...
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פלאי היה שגם לעת זקנותו והוא בגיל התשעים לחייו 
נטל רבינו על עצמו "משימות" מה שאדם צעיר בשיא תוק־
פו נרתע מלקבל על עצמו, וכך היה מוסר שיעורים על סדר 
המסכתא דף אחר דף ולא רק שיעור כללי בלבד, רבינו היה 
מתייגע להכין את השיעור בסדר א', ואף לא עזב את הכולל 
לאחר שיעורו וגם אחרי מנחה כאשר כל האברכים כבר הלכו 
לביתם למנוחה, היה רבינו נשאר בביהמ"ד עד לאחר השעה 
מוכן  היה  לא  עדיין  השני  ששיעורו  מחמת  בצהריים  שלוש 
לו, רק מאוחר יותר הלך לביתו, והיה מניח בזריזות ב' זוגות 
תפילין הרמב"ם, והט"ז, אוכל בחפזה ושוב היה חוזר ומעיין 
השיעור  באמירת  כבר  החל  ומיד  השיעור  על  חוזר  בטיוטה, 

השני, וכל זאת כאשר כבר עבר את גיל התשעים לחייו.
כמו"כ היה מוסר מידי יום ביומו שיעור בטהרות בעיון 
בימי  בטהרות,  שיעוריו  על  נמנית  היתה  שלימה  חבורה  רב, 
שי־ בלא  אלו  וכל  נוסף  שיעור  מוסר  היה  בערב  ורביעי  שני 
מרפא.  כימי  חולי  ימי  הזמן.  כבתוך  הזמנים  בין  בזמן.  נויים 
ביום שישי היה החבורה לבני ישיבת פוניבז'. ובמוצ"ש שוב 
שיעור לאברכים גדולים בתורה וקודם לזה היה מוסר שיחה 

מוסרית לאברכים.
רבינו  את  ביותר  שהעריץ  זצ"ל  בירנבוים  שמואל  הג"ר 
מיר בליטא,  בישיבת  יחדיו  למדו  כאשר  בחרותו  מימי  עוד 
הגיע בערוב ימיו לבקר את רבינו בימי חוה"מ בביתו, ב' גדולי 
של סוגיא,  אז בדברי תורה בעומקה  תורה אלו ונשאו ונתנו 
דאורייתא  ובריתחא  עילאית  בדבורה  רבנו  התאזר  לפתע 
עצומה כבחור צעיר לימים לפליאת כל המשתתפים, כשיצא 
למלויו  בהתפעלות  ואמר  נענה  רבנו  מבית  בירנבוים  הגר"ש 
"לא יאומן שבגילו הקרוב למאה אורייתא קא מרתחא בדיוק 
באותה ההתלהבות כפי שהיה צעיר בשנות העשרים בישיבת 

מיר". 

תורה מתוך יסורים
שום דבר ומקרה לא מנע אותו מלהרביץ תורה. מקורבו 

הרב חנניה צולק הי"ו סיפר על הפלא הגדול שראה במו עיניו, 
היה זה כאשר בשנות זקנותו הגיע רבינו לישיבה והחל לעלות 
במדרגות של אבן שבפתח הכניסה, והנה לפתע החליק מכל 
גדולה,  בהלה  במקום  קמה  שמיד  לתאר  למותר  המדריגות, 
אולם רבינו תיכף משנעמד על רגליו המשיך בדרכו לומר את 
השיעור כאילו לא קרה כלום,  גם לאחר שתלמידיו הפצירו 
בו שיפנה לנוח קצת מהמכה שקיבל בנפילתו, לא הסכים מל־
וותר על השיעור באמרו "השיעור הוא המנוחה שלי", בתום 
השיעור התפלל רבינו מנחה כרגיל ובאמצע מנחה הרגיש כי 
הובילוהו  מיד  כאביו,  לרוב  לתפקד  יותר  מסוגל  איננו  כבר 
לביה"ח שם התברר שיש לו שבר באגן. תקופה ארוכה שהה 
ארו־ תקופה  לאחר  רק  למנוחה  בבית  מכן  ולאחר  בביה"ח, 
אט חזר  ואט  בביתו,  שיעורים  לומר  קימעה  קימעה  חזר  כה 
והריתחא  התוקף  כל  עם  ובסוף  לשיעוריו,  בתחילה  לישיבה 
דאורייתא, אותו תלמיד הפטיר ואמר "לולי שראיתי זאת לא 
הייתי מאמין שאחר שמעד ונפל עוד אמר שיעור קודם שנ־

כנס לביה"ח".

מאמץ המחשבה
עובדה מעניינת על התמדתו ועומק עיונו שמענו מאחד 
מבני המשפחה הי"ו. באחד השיחים סיפר רבינו על הגר"ח 
מבריסק שפעם לאחר שיעור התיישב על הכורסא שבביתו, 
כסבורים היו תלמידיו שהוא נח מלימודו, אולם לבסוף ראוהו 
תלמיד  אותו  וסיפר  המחשבה,  ממאמץ  זיעה  נוטף  כשהוא 
ששאלו הנוכחים את רבינו האם יש לנו "שייכות" לזה? ורבינו 
השיבו על אתר: "גם אצלי קורה שהראש כואב ממאמץ המ־
חשבה", אח"כ הראה לו תלמיד מה שרשום אצלו דברי חיזוק 
שאמר רבינו באחד השיעורים, רבינו תיאר שם את הסדרים 
ג'  אחר  שעות  חמש  של  ארוכים  סדרים  מיר,  בישיבת  שהיו 
סדרים. וסיפר רבינו שהוא היה נשכב על המיטה לאחר הס־
חוזר  שלמד  במה  במחשבתו  מתבונן  היה  שעות  וכמה  דרים 
ומהפך בענינים, היה עמל על רשב"א עד שנרדם. והיה אומר 

"מזה נתעליתי בבחרותי כשנרדמתי עם הרשב"א".
סיפר מקורבו הרב משה רייס זצ"ל מי ששנים רבות זכה 
סדר  על  כתביו  עריכת  לצורך  מוצ"ש  מדי  במחיצתו  להיות 
טהרות, הלימוד עם רבינו היה מתמשך במוצ"ש על פני שעות 
ארוכות ביותר, מחוגי השעון הראו כי כבר עברה שעת חצות 
אך לרבינו זה לא הזיז כשהוא ממשיך בתלמודו במלוא היגי־
עה ובכל החשק, ר' משה סיפר בהתלהבות שהוא שהיה צעיר 
מרבינו עשרות שנים כבר התעייף אך רבינו המשיך ברעננות 
מת־ כבר  זוגו  שבן  רבינו  כשהבחין  משנתו,  עתה  שקם  וכמי 
קשה, היה מפטיר "אכן יגע אתה ח"ו לא אעכב אותך יותר", 
אחת",  משנה  עוד  נלמד  הבה  זאת  "ובכל  הוסיף  מיד  אולם 
ככוס  רבינו  עבור  היתה  זו  נוספת  שמשנה  לחוש  היה  וניתן 
מים קרים על נפש עייפה כאשר רק משנה אחת עוד חסרה 
לו בשעה זו, ומי יכול לעמוד בפני תחנוניו של ישיש שחסרה 

לו עוד משנה אחת להחיות את נפשו.
 בערוב ימיו סיפר רבינו, כי בתקופה בה התגורר בת"א 
וסדר יומו היה עמוס מבוקר עד ערב ודירתו היתה מצומצמת 
מנו־ של  לאורה  המרפסת  על  חידושיו  את  כותב  היה  למדי, 
רה קטנה משעת חצות הלילה עד שתים ושלוש אחר חצות, 
כאשר למחרת שוב התחיל בסדר יום גדוש של שיעורים לת־

למידיו.

לולי תורתך שעשועי
הנוראה  דבקותו  על  ללמוד  ניתן  ממנה  נוספת  עובדה 
בתורה, היה זה כאשר השיא את בתו והחופה התעכבה מעט 
בשל המתנה לאחד מהקרואים, בטבעיות פנה רבינו אל חתנו 
לאיזה  היתה  שכוונתו  וכמובן  מה",  דבר  אמור  "נו,  לו  ואמר 
חידוש שנתחדש, או לאיזו קושיא שעלתה בדעתו, וכשהח־
תן העומד שעה קלה לפני כניסתו לחופה השתומם כמתמיה, 
הגיב רבינו "כן, גם עכשיו אין פטורים מתלמוד תורה", אצלו 
הדבר פשוט היה שאין זמן ואין מקום ריק מתורה כדרך שאין 

כחומה בצורה
לבל  בארה"ק  והקודש  הדת  משמר  על  בצורה  כחומה  עמד  רבים,  תלמידים  והעמדת  בתורה  גדלותו  לצד 

יפרצו בה זרים ורוחות רעות.
"הרבה ממערכות הציבור הסוערות שידעה היהדות החרדית בזמנו, כמו פרשית חילולי הקברים, פרשית 
היתר הממזרים של הרה"ר לישראל דאז, גזירת שירות לאומי בשנת תשל"ב, וביחוד המערכה הציבורית הגדולה 
נגד ניתוחי מתים עמד בראש המערכה כשהוא מביע את דעתו דעת תורה ללא מורא בכדי להעמיד את הדת על 

תילה בדרך התורה המסורה.
"בפרשית היתר הממזרים עמד כצור חלמיש להעמיד את הדת על תילה, ואף נשא בהיכל הכולל שבראשותו 
שה'היתר'  רב שהתיר ממזרים בקהל באמרו: "לדידן אין צורך לומר  נגד אותו  במעמד המונים דברים נחרצים 
בטל ומבוטל, הממזרים נשארו אותם ממזרים ואסורים לבא בקהל. פשיטא שאין שמץ של תוקף לפסק של 'הרב 
הראשי' וגם שאר פסקיו והוראותיו בטלים, לא שרירין ולא קיימין – אך מה נורא חילול ד' וחילול התורה שנגרם 

בעקבות הפרשה הזאת.
"מעמד מחאה ענק התקיים באולמי 'ווגשל' בבני ברק שם אף נשא דברים נלהבים לצדו של מרנן הגרא"מ שך 

והגר"ש ואזנר זצ"ל שעוררו הדים רבים בעולם התורני.
"לאחר כמה ימים התקיימה אסיפת מועצגה"ת לדיון רחב בענין, כשמו"ר זצ"ל יוצא מגדרו והשתתף באופן 

נדיר בישיבה זו. לישיבה זו זומנו גם באופן חד פעמי מרנן הגרש"ז אויערבאך והגרי"ש אלישיב זצ"ל.
נאמר:  ביניהם  ההחלטות  על  הודעה  מועצגה"ת  הוציאה  שעות  מג'  למעלה  שנמשך  פורה  דיון  "אחרי 
"מועצגה"ת כואבת עמוקות ורואה בחומרה רבה את הפרצה הנוראה בחומת הדת שנעשתה על ידי הפסק הידוע 
בעניני פסולי חיתון שהומצא בדרכים עקלקלות בניגוד לכל סדרי וכללי ההלכה, ומכרזת כי פסק זה בטל ומבוטל 

ואין לסמוך כלל על כל פסקיו והוראותיו של בעל הפסק הזה".
"היו גורמים ממלכתיים שניסו לשנות ולעדן מעט את הנוסח על פסקיו של הרה"ר. רבינו שמע מכך מהגר"י 
ליס זצ"ל ובאותו לילה התקשר לאחד ממרביצי התורה שהיה קשור למערכת העיתון בכדי לעמוד על המשמר 

ולראות שהנוסח ישאר כפי שהוא כי פסקיו אינם פסקים!
"רבינו עירב בפרשה זו גם את דודו פוה"ד ה"אגרות משה" זצ"ל שכינס אספה דחופה של "אגודת הרבנים" 
באמריקה ואחרי דיון ארוך הוציאו "דעת תורה" בו הם מצטרפים להסכמת גדולי אר"י כי כל פסקיו והוראותיו 

בטלים ומבוטלים.
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שעה ואין רגע בחיים שניתן להתחמק בהם מלנשום.
בני ביתו העידו כי לצד שקיעותו בתורה היה אף מתענה 
השובבי"ם  בימי  או  הסליחות,  ימי  עשי"ת,  בימי  כמו  רבות, 
לפע־ לרוב,  שכיח  דבר  אצלו  הדבר  והיה  חלום,  ותעניות 
וכו',  חלום  תענית  מחמת  יום  בכל  כמעט  התעניות  היו  מים 
אחד  וסיפר  שהתענה.  אח"כ  ומגלים  מרגישים  היו  תלמידיו 
מתלמידיו שהוא זוכר שפעם באה הרבנית ע"ה לביהמ"ד עם 
פירות והניחה על השולחן, ואמרה לאברכים: דעו לכם שר־
בינו עדיין לא אכל היום, אנא ראו שיאכל את הפירות להברות 

את גופו החלוש.
אחד מתלמידיו סיפר שבתקופה שהתגורר רבינו בת"א 
אזל  כבר  לאברכים  מזגנים,  ללא  כשהיו  החמים,  הקיץ  בימי 
הכח ואף חלקם נרדמו קצת מחמת עומס החום, רבינו הבחין 
בזה ונתרומם בקצה השולחן בגבורה כזו כמו ארי, ואמר, א"כ 
למה זה אנוכי, לא כך לומדים תורה! צריך ללמוד כל רש"י, כל 
תוס', כל דבור, רבינו היה אז כבר למעלה מגיל שבעים, כאשר 
מן הכוחות, והוא אחרי שיעור מייגע  אברכים צעירים נפלו 
של כשעתיים ומחצה עוד נתרומם כארי ואמר א"כ למה זה 

אנוכי לא כך לומדים תורה.
סיפר אחד מבאי ביתו: מידי שבת בשבתו כשהיה עולה 
הפרשה  על  מדבר  והיה  עלייתו  אחר  היה מתיישב  לתורה, 
ללא ספר לפניו ללא הכנה בעל פה, והיה מדבר ומדבר ומעיין 
התר־ ועל  במוסר,  בדרוש,  בפשט,  ודיבר  ונפתח,  נשפך  היה 

גומים ובהלכה והיה מדמה לעניניו ים של מדרשים ומאמרי 
חז"ל שכידוע היה בקי עצום במדרשי חז"ל, והיה מדבר עד 
כחצי שעה עד כארבעים דקות ללא הכנה בע"פ עד שהאברך 
הממונה היה צריך להפסיקו בכח באשר היה צריך לאכול גם 

סעודת שבת. 
רבינו אף היה מוסר שיעור קבוע במשניות עשרות בש־
נים בין קבלת שבת למעריב, והיה אברך מיוחד שהיה ממונה 
להפסיקו באשר צריך כבר להתפלל מעריב מדי שבת בשבתו, 
עם  מלחמה  לערוך  צריך  היה  אחת  שלא  אברך  אותו  וסיפר 
צמאונו  לרוב  רבינו  כאשר  שיעורו  את  שיסיים  בכדי  רבינו 
לתורה היה חוטף ללמוד עוד משנה ועוד משנה, דבר זה אף 
נשנה כסדר או בשיחותיו שהיה מדבר על הפרשה שנים רבות 
שעה  שעה  רבעי  כשלש  מעריב  לפני  שלישית  סעודה  אחר 
ולפעמים שעה ורבע, והיה מדבר בעל פה ולא היה אור ודי־
בר אז ללא הפסקה כמעין מים חיים מעיין הנובע בכל שטחי 

התורה עד שהכריחוהו להפסיק ולהתחיל בתפלת מעריב.
היה צורך להזיז ספסלים...

היה  שהוא  שליט"א  פלס  נחמיה  הרב  מקורבו  העיד 
הממונה הקבוע לקחתו מן הישיבה בחזרה לביתו, ולא פעם 
אחת היה רבינו שקוד על תלמודו בעומק העיון כשאינו שם 
הנ"ל  ואמר  לביתו,  לחזור  שעליו  הזמן  הגיע  שהנה  כלל  לב 
ורבע, וצריך  השעה שתיים  כבר  השעה שתיים,  כבר  לרבינו 

לילך הביתה. ונענה לו רבינו "בודאי בודאי", והמשיך ללמוד, 
וכעבור רבע שעה אמר לו עוד הפעם כבר צריך לילך הביתה, 
ואמר לו רבינו שוב "בודאי בודאי", והמשיך בתלמודו, והיה 
אך  מהגמ'  ראשו  שירים  דברים  ולהזיז  ספסלים  להזיז  צורך 

לפעמים שום דבר לא הועיל".
 "וכבר היה מעשה באחד מתלמידיו שבא לקחתו וראה 
שלא יוכל להפסיקו משקיעותו, האברך הזיז מעט הגמ' להפ־
סיקו, ובמקום להביט מי ומה מפסיקו המשיך אבא להביט אל 
הגמ' המתרחקת, והזיז עוד והמשיך להביט אל הגמ' המתרח־

קת ללא היסח הדעת כלל מהתורה".
היטיב להגדירו אחד מזקני מרביצי התורה בדורנו כאשר 
תמיד  ימיו  כל  עיסוקו,  עיקר  היתה  "התורה  ואמר  התבטא 
מראשיתו ועד אחרית ימיו לעמוד על עמקות התורה, לעמוד 
רש"י  אם  לדעת  הדין,  את  נכון  להגדיר  התורה,  בהירות  על 
ותוס' זהו דבר אחד או תרתי, לדעת להבחין בין סברא לס־
ברא, להתייגע על סברא, וכמו שאמר שהם במיר היו רגילים 
לעמול ולהתיגע על רשב"א כמה שעות, לדעת ברור מה אומר 
כתוב  מה  שיודעים  וסבורים  במרוצה  לראותו  ולא  הרשב"א 
ברשב"א, לא כן נחשב לימוד רשב"א, צריך לעמול ולהתייגע 

להגיע לפשט נכון ולהגדרה ברורה זה נקרא ללמוד רשב"א. 
"היה לו כח מיוחד של יחיד הדור, ולא מהיום ולא מה־
והסברא  הגדר  להעמיד  מיוחד  כח  לו  היה  האחרונות,  שנים 
והביאור המדוייקים כחוט השערה ועמוקים מאד בגמרא וב־
ראשונים, וזה מה שהיה בשיעור שהיה מעמיק בסוגיא מידי 

ללא  לשני  אחד  משיעור  שיעורים  ע"ג  שיעורים  ביומו  יום 
הפסקה, ולפעמים היה שלש שעורים ביום זה כט"ז י"ז שיעו־
רים מידי שבוע. כל שיעור היה שעות על גבי שעות של גילוי 
עמקות התורה זה היה שעות של כריית בארה של תורה כורה 
אחר כורה, זה היה שעות של גילוי אור התורה מאיר לעצמו 
ומאיר לאחרים בטופח על מנת להטפיח של העמדת הענין 
על מכונו בדקדוק ודיוק קולע אל השערה בתכלית הישרות 

ולא יחטיא". 

מחדש חידושים בעת תפלתו
תלמידיו סיפרו שתפלתו היתה נמשכת כל בוקר במשך 
למעלה משעתיים תמימות אז היה שופך רבינו את לבו בת־
בני  וסיפרו  מעות,  שמונה  וכמי  קונו  לפני  ובבקשות  חנונים 
ביתו כי בשעת אמירת הקרבנות היה רבנו מפרש לעצמו דיני 
ותורת הקרבנות, והיה נראה כאילו הוא שונה עתה משניות 
אמירת  שבאמצע  אירע  פעם  לא  וכך  לימודו,  בסדר  זבחים 
בה  ומעיין  מארונו  גמרא  ונוטל  ממקומו  קם  היה  הקרבנות 
משום הערה או קושיא שנתעוררה לו תוך כדי האמירה, ועד 
כדי כך היו הדברים שסידורו היה מעוטר בהערות וחידושים 

לרוב בעניינים אלו.  
לדור  שריד  האי  של  בגדלותו  רבות  להאריך  עוד  ניתן 
חזון  ועוד  לקצר,  אמרנו  היריעה  קוצר  מחמת  אולם  דעה, 

למועד להרחיב את היריעה בס"ד. זי"ע.

הרבצת תורה
מספר החברותא הגר"מ ולדמן שליט"א: "גם בשנותיו האחרונות בהיותו בגיל 95 ומעלה לא אבה רבינו להפסיק בשום 
אופן משיעוריו הקבועים. זכרוני, כאשר התקיים פעם אסיפה של "ועד הישיבות" בביתו של מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל, 
והזמינו את מו"ר להשתתף באסיפה שהיתה מכרעת ביותר, מו"ר ביקש אם ניתן לדחות את האסיפה לאחר שיעורו 
הקבוע. מו"ר הסביר לעסקנים ואמר להם: "אילו היו נותנים לי מאה אלף דולר בכדי לותר על השיעור הקבוע שלי – אין 
ספק שלא הייתי מוותר על השיעור, ואינני מדבר מצד "טוב לי תורת פיך", או מצד "פרומקייט" כלשהו, אלא במציאות 

– שאין זה שוה בעיני כלום לעומת שיעור! השיעור נותן לי כח לחיות – ולשם כך אני חי, ובלא השיעור למה לי חיים"!
"כך היה גם כאשר חברי הועה"פ של אגו"י בקשו לערוך אסיפה בביתו אודות ענין ציבורי חשוב שהסעיר את יהדות 
החרדית בארה"ק. רבינו נענה להם כי ניתן לקיים את האסיפה רק בלילה מאוחר וזאת לאחר שיסיים את שיעוריו 
הקבועים. ואכן ההזמנות נשלחו לחברי הועה"פ, הם הגיעו לביתו בשעה אחת עשרה וחצי בלילה אז היה אמור לסיים 
את שיעוריו ברבים, אולם למרבה הפלא משהגיעו הופתעו לראות כי מו"ר עדיין מצוי באמצע מסירת השיעור אשר 
הסתיים רק לאחר חצות הלילה.. וכך ישבו כל חברי הועה"פ והמתינו עד לאחר סיום השיעור, אז החל האסיפה שנמ־

שכה עד לשעה אחת בלילה.
"נוכחתי בערוב ימיו כשמו"ר כבר עבר את גיל התשעים והגיע לבקרו גיסו הג"ר מאיר סולוביציק זצ"ל, הגר"מ שאל 
לשלומו ומו"ר השיבו כי מאוד קשה עליו לאחרונה מסירת השיעורים וכל סדריו הרגילים משנותיו הצעירות קשה עליו 
ביותר, אולם בבת אחת המשיך מו"ר ואמר לו: "אבל אינני נכנע לגופי, ואני הולך להילחם אתו כל עוד נשמתי באפי עד 

הסוף למען שאוכל לשמור על סדרי ושיעורי ככל השנים".

בקיאותו בכל חלקי התורה

בקיאותו והתמדתו בכל חלקי התורה כללה גם את 
לימוד הנ"ך אותו ידע על בורייה ממש. סיפר החב־
רותא של רבינו הרב משה ולדמן שליט"א על עובדה 
מעניינת שהתגלה לו בסוף ימיו של רבינו: "בשעות 
וכמו  רבינו,  של  לחדרו  נכנסתי  המאוחרות  אחה"צ 
על  הכפוף  בראשו  עיני  נתקלו  היום  גם  יום  בכל 
דפי הספר, אולם באותו יום הוא היה נראה לי יותר 

תשוש מהרגיל.
לנוח  רבינו  ילך  אולי  לו  והצעתי  פני  "העזתי 
קמעא"? רבינו הבין ללבי, הגביה את עינו והסביר, 
על  מצאתי  בצהריים  מהישיבה  "בבואי  כמתנצל: 
הנני  כאשר  ודרכי  ויחזקאל,  ישעיה  ספר  שולחני 
פותח ספר איני יכול לעוזבו עד תומו, וכך 'אחזתיו 
ולא ארפנו', ומאז ועד עתה סיימתי ספר ישעיה ויח־

זקאל עד שבאת..."
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רובח

ינחניוןרינחינוךוועי
ˆיúום: י‰וע פרוכטר 
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רובח

רבפוברסיבימובביו
ˆיúום: ו˜י úרר
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רובח

חמיסטריוומררמופובנבטייטריטי
ˆיúום: úומי טריכטר
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רובח

מרומכנוורחבמחםווברםיחבמירוןרבעומר
ˆיúום: ו˜י úרר - „ו„ כ‰ן
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רובח

מרנמרמוברכיכבעמרנמיחיויייזיחירבירוי
ˆיúום: úומי טריכטר

ורחיייבבירעסטירעיירייטריסעווביבזמןיחפ
ˆיúום: úומי טריכטר
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רובח

מחברינכמורמזוועיבןבנורריחומן
ˆיúום: úומי טריכטר

חיפניויזברמניויזסערטיחסיורמביורספרכנסמעמ
מברכבעוזניויזסערטיבירויסעווביב

"חלק דברי הערכה כנים ואמיתיים"

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