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"הצעקות שלו פצעו אותנו":
הורי הצעיר החרדי בעל המוגבלות שהוכה באכזריות על 

ידי שוטרי מג"ב מגיבים

לאור תגובת המשטרה והחשש 
מטיוח המקרה, מלשכת סגה"ש פרוש 
קוראים לעדי ראיה למקרה המזעזע 

של הכאת הנער המיוחד, לפנות 
ללשכה לצורך טיפול משמעותי 
וגביית עדויות, כדי לקדם הליך 

משפטי ומשמעתי בנושא

 18,000

03-80-600-09

ראשי הסיעות 
החליטו להקים 
ממשלה צרה 

של 60: "קוראים 
לליברמן 
להצטרף" 

במעמד המונים: האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ותולדות אהרן 
במעמדי הדלקה בציון הרשב"י ונעלו את אירועי ל"ג בעומר במירון

גל 
השריפות 

בארץ
השר ארדן הנחה לקדם את המוכנות 

לקליטת סיוע אווירי בינלאומי

אקזיט ענק: חברת "סייפצ'רג'" 
נמכרת ב-890 מיליון דולר

mailto:A052761900@gmail.com
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

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

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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תחזית להיום:

שערים יציגים

היום: בהיר ע„ מעונן חל˜י .חול 
עלייה ניכר בטמפרטורו. בפנים 
ה‡ר ובהרים יהיה חם מהר‚יל ע„ 

רבי.

 נוספ עלייה  חול  מחר: 
מהר‚יל  חם  ויעה   בטמפרטורו

ע„ רבי ברוב ה‡זורים.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5730
4.5527
3.9871
2.4712

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„

מלחמ כל בכל
אסד  צבא  של  שונים  בגורמים  נלחמים  הצדדים  ושני  הרוסים.  נגד  האיראנים  האיראנים.  נגד  הרוסים  כמרקחה.  סוריה 

הנאמנים לצד השני.

התקשיתם להבין את הנכתב? זה בסדר. המציאות בסוריה אכן עולה על כל דמיון. מה שקורה כיום בסוריה מתרחש פע־

מים רבות לצבאות המנצחים קבוצות הנלחמות בהן.

האויב,  את  להביס  במטרה  יחדיו  הפועלים  הצדדים  כל  של  כוחות  בשילוב  מאופיינת  הראשונית  הלחימה  תקופת  בעוד 

כאשר הם יודעים כי עליהם להיות מאוחדים כולם למען המטרה העיקרית שהיא השמדת האויב, בשלב השני הכול משתנה. 

האיומים ממול כמעט נעלמים לחלוטין, מלבד כיסי התנגדות מעטים והצדדים מתחילים לדרוש כל אחד את נתח הבשר שלו. 

כולל  מזה.  זה  מוחלט  בנתק  ונמצאים  ביניהם  מתעמתים  הרוסים  והכוחות  האיראנים  הכוחות  מסוריה,  שונים  דיווחים  לפי 

מאבק משותף בלוחמים של צבא סוריה המזוהים עם הצד השני.

לישראל נותר רק לאחל בהצלחה לשני הצדדים.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

כ„‡י הו‡ רבי מעון לסמוך 
עליו

מאות אלפי אנשים עלו אתמול לאת־

רא קדישא מירון לציונו של התנא האלוקי 

ומבוגרים,  צעירים  יוחאי.  בר  שמעון  רבי 

משפחות שלמות על טפיהם, ובפרט חתני 

ה'חאלאקה' המורמים על כתפי אבותיהם, 

ותופסים את מרבית תשומת הלב. 

לא קלה היתה הדרך. החום הכבד מנ־

הרף.  ללא  נגרה  והזיעה  מאוד,  העיק  שוא 

המסע ארך שעות רבות, ולעיתים גם שעות 

רבות מעבר לצפוי. אבל בראש כולם, עמד 

רק הרצון להיות בהילולת הרשב"י, לשפוך 

שיח בתפילה נרגשת, וגם לשמוח בשמחה 

וט־ טפח  ולהתרומם  להתעלות  עצומה, 

המציאות  ומעל  הקרקע  גבי  מעל  פחיים 

היומיומית.

לנו,  תעמוד  התנא  של  שזכותו  ויה"ר 

ויתקבלו כל תפילותינו ברחמים וברצון.

// בר המערכ„
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במעמד המונים: האדמו"רים מתולדות אהרן ותולדות אברהם יצחק 
במעמדי הדלקה בציון הרשב"י ונעלו את אירועי ל"ג בעומר במירון

על פי הערכות עלו לקבר הרשב"י שבהר מירון למעלה מרבע מליון איש ◆ ההילולה המסורתית ההמונית הסתיימה אתמול בשעה 10:00 בלילה כאשר האדמו"ר 
מתולדות אברהם יצחק ותולדות אהרן נעלו את החגיגות

מ‡: יר‡ל לבי‡

ההדלקות הנועלות את "אירועי מי־
רון". המונים השתתפו אמש במעמדי הד־
האדמו"רים  של  בעומר  ל"ג  מדורת  לקת 
אהרן  ותולדות  יצחק  אברהם  מתולדות 
המ־ האירועים  שרשרת  את  חתמו  ובכך 

רהיבים על ההר מירון.
במ־ ההילולא  בליל  גם  היו  רבבות 
עמד ההדלקה של הראשל"צ הרה"ג הרב 
עמאר, והמשפיע הגה"צ רבי אלימלך בי־
את  והדליק  ההמונים  את  שהרטיט  דרמן 
בשעה  שמים  מלכות  עול  בקבלת  מירון 
דברי  ואמירת  ושירה  בוקר  לפנות  שלוש 

התעוררות לרגל ההילולא הגדולה.
סיום  את  מסכמים  במשטרה  גם 
חו־ נערכה  ישראל  משטרת  ההילולא. 
הצלה  גורמי  עם  ביחד  ארוכים  דשים 
מד"א,  כב"ה,  וביניהם:  נוספים  וחירום 
מציון,זק"א,המשרד  הצלה,עזר  איחוד 
ומש־ פקע"ר  קדושים,  למקומות  הארצי 
מאות  הגעת  לקראת  שונים  ממשלה  רדי 
אלפי המבקרים להילולת הרשב"י במירון.
משטרת  שוטרי  אלפים  כ-5000 
ישראל ולוחמי משמר הגבול נערכו ופעלו 
להב־ מנת  על  קיצוניים  אויר  מזג  בתנאי 
ולאפשר  האירועים,  של  קיומם  את  טיח 

הפו־ חופש  את  לקיים  המבקרים  להמוני 
לחן ובמקביל למזער את הפגיעה בשגרת 

היום של תושבי האזור.
אגף  באמצעות  ישראל  משטרת 
מיוחדים  תנועה  והסדרי  התנועה, 
הקיימת  התשתיות  למגבלת  שהותאמו 
בצירי הגישה להר מירון ויכולתם לקלוט 
נערכה  זמנית,  בו  מבקרים  אלפי  עשרות 

בכוחות גדולים על מנת לשמור על הסדר 
הציבורי בקרב באי ההילולה ולשמור על 

ביטחונם ובטיחותם.
שוטרי  ההילולה  ימי  במהלך 
טיפ־ זק"א  ומתנדבי  ישראל  משטרת 
בהילולה  מבקרים  של  פניות  במאות  לו 
בהם  אירועים  מ-300  וביניהם:למעלה 
אותרו ילדים ללא הוריהם או דיווחים של 

הורים על ילדיהם שאבדו, במרכז המידע 
כ-  טופלו  במירון  ישראל  משטרת  של 

5600 פניות של הציבור.
מב־ אלפי  כי  מדגישים  במשטרה 
ובמתחם  ההר  על  נמצאים  עדיין  קרים 
ההילולה, שוטרי משטרת ישראל ולוחמי 
משמר הגבול ימשיכו בפעילות מתוגברת 
עד  השבוע  סוף  במהלך  גם  לאבטחתם 

את  המבקרים  כלל  של  בבטחה  לעזיבתם 
קבר הרשב"י.

אירו־ את  שפתח  מי  כזכור, 
עמך  רבבות  במעמד  בעומר  ל"ג  עי 
מבאיאן  האדמו"ר  היה  ישראל,  בית 
על  המרכזית  המדורה  את  שהדליק 
מי־ קדישא  באתרא  הרשב"י  ציון  גג 
זכות  את  שקנו  אבותיו,  כמסורת  רון 
דורות,  לפני  צפת  מרבני  ההדלקה 
ומאז הקפידו בכל שנה לשלוח שליח 
בע־ להגיע  או  ההדלקה,  את  להדליק 

צמם למירון.
את  פתחה   20:30 בשעה  ההדלקה 
אירועי ל"ג בעומר במירון. לאחר מכן ערך 
האדמו"ר טיש ברחבת ישיבת בני עקיבא. 
ית־ שחרית,  תפילת  לאחר  חמישי,  היום 

קיימו במתחם באיאן מעמדי החלאק'ס.
מבאיאן  האדמו"ר  של  בהדלקה 
במירון השתתפו בין היתר: סגן השר הרב 
ליצמן, ח"כ בן צור, ח"כ לשעבר מוזס, אבי 
אבוחצירא, רב המשטרה, המפכ"ל והשר 

גלעד ארדן.
מהדורות  הכללית,  בתקשורת  גם 
ביש־ הטלויזיה  ערוצי  כל  של  החדשות 
ראל 'ערוץ 12', 'ערוץ 13' ו'כאן 11' פתחו 
בכותרות על ההילולה הגדולה במירון עם 

כתביהם הפרוסים במירון.
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03-742-742-7

ליברמן ביקש להשתמש 
בחסינותו כדי לדחות את 

תביעת בן גביר 
הח"כ ביקש לדחות את התביעה שהוגשה בעקבות ריאיון בכאן רשת ב, שבו 
קרא ליברמן לבן גביר "שמפנייה". בבקשתו של שר הביטחון לשעבר נטען 
שהתביעה הוגשה לגריפת הון פוליטי בזמן הבחירות, וכעת יש לדחות אותה

מ‡: יוני טיין

ח"כ אביגדור ליברמן ביקש 
במטרה  בחסינותו  להשתמש 
שה־ הרע  לשון  תביעת  לדחות 
גביר,  בן  איתמר  עו"ד  נגדו  גיש 
ליברמן  שאמר  דברים  בעקבות 
מרץ  בחודש  ב'  ברשת  בראיון 
בן  את  כינה  במהלכו  האחרון, 
גביר "שמפניה", ורמז בכך שהיה 

סוכן שב"כ.
ליברמן  שהגיש  בבקשה 
בעת  נאמרו  הדברים  כי  טען 
הוא  וכי  כנסת  כחבר  שכיהן 
במסגרת  הדברים  את  אמר 

ליב־ כתב  עוד  תפקידו.  מילוי 
כי  דינו,  עורכי  באמצעות  רמן, 
הוגשה  גביר  בן  של  "תביעתו 
בני־ גרידא,  פוליטיים  מצרכים 
לעשות  גביר  בן  של  פסול  סיון 
משפט  בהליכי  לרעה  שימוש 
בתקופת  פוליטי"  "הון  ולגרוף 

הבחירות".
לדב־ הגיב  גביר  בן  עו"ד 
שלדב־ ליברמן  את  ותקף  רים 
וברגע  גבוהה  גבוהה  ריו: "מדבר 
ומתח־ תירוצים  מחפש  האמת 

בא".
בן גביר: "ליברמן כמו ליב־
רמן – מדבר גבוהה גבוהה, וברגע 

האמת מתחבא ומחפש תירוצים. 
כמו שידע לדבר שיחסל את הח־
יש־ את  הביא  בטחון  וכשר  מאס 
כך  הביטחוני,  במצב  לשפל  ראל 
מאחורי  מתחבא  ליברמן  כאן  גם 
מאח־ להתחמק  ומנסה  חסינותו 

ריותו להכפשות.
הק־ של  ניסיונותיו  אף  על 
שקשן אביגדור ליברמן להתחמק 
הרע  לשון  בגין  לדין  מהעמדה 
המ־ בית  כי  מקווה  אני  מובהק, 
בו  במקרה  מדובר  כי  יבין  שפט 
חסינותו של ליברמן תהא חסרת 
את  ויקבל  חומרתו  מפאת  תוקף 

התביעה".

הרב אשר: הבעיה היא 
המדיניות הבטחונית, לא הגיוס

הח"כ מיהדות התורה בראיון מגלה כי הבעיה בין ליברמן לנתניהו היא לא הגיוס 
אלא נושא המדיניות הבטחונית וסוגית הטיפול בעזה

מ‡: יוני טיין

אשר  יעקב  הרב  ח"כ 
ומתן  למשא  התייחס 
והמקר־ הכושל  הקואליציוני 

חושש  רה"מ  שגם  כדי  עד  טע, 
לבחירות  שוב  ללכת  יאלצו  כי 
ב'רדיו תל אביב': "בנושא הגיוס 
להסכמות  דבר  של  בסופו  יגיעו 

תיקונים  לעשות  יצטרכו  אם  גם 
בחוק, אבל החוק הזה הוא ממש 
לא הבעיה המהותית בין ליברמן 
הבט־ המדיניות  נושא  לנתניהו, 

זה  בעזה  הטיפול  וסוגית  חונית 
מרכז המו"מ ביניהם"

אשר  הרב  ח"כ  אמר  עוד 
לעס־ "הדאגה  אביב':  תל  ב'רדיו 
קים הקטנים תמשיך להיות חלק 

משמעותי בפעילות שלי יחד עם 
נושאים אחרים ,

הצע"ח  על  חתמתי  היום 
פולקמן  רועי  ח"כ  ידידי  שיזם 
לחיזוק הרשות לעסקים הקטנים 
והבינוניים מול הרשויות ומשרדי 
התערבות  שתאפשר  הממשלה 
העסקים  את  המפלים  במכרזים 

הקטנים".

ראשי הסיעות החליטו להקים 
ממשלה צרה של 60: "קוראים 

לליברמן להצטרף" 
ראשי הסיעות החליטו פה אחד כי יש להקים ללא דיחוי ממשלת ימין שתפעל 

לטובת כל אזרחי ישראל.

מ‡: יוני טיין

החליטו  הסיעות  ראשי 
לראשות  המועמד  כי  אחד  פה 
הליכוד  יו"ר  הוא  הממשלה 
שהתחייבו  כפי  נתניהו,  בנימין 
הבחירות  במערכת  לבוחריהם 
לנשיא,  כך  על  שהמליצו  וכפי 

וכי המלצתם לא תשתנה בעד אף 
מועמד אחר. 

קוראים  הסיעות  ראשי 
אביגדור  ביתנו",  "ישראל  ליו"ר 
בהתחייבותו  לעמוד  ליברמן, 
לממשלת  ולהצטרף  לבוחריו 
הימין ללא דיחוי - ולא לתת את 

ידו להקמת ממשלת שמאל.

מס־ סגל  עמית  הפרשן 
ביר כי המשמעות היא ש- 60 
נתניהו,  על  רק  ימליצו  חכים 
לה־ דרך  אין  לנשיא  לפיכך 
את  אחר  מועמד  אף  על  טיל 
שלהם  מסר  זוהי  הממשלה. 
או  בחירות,  או  לליברמן: 

ממשלת 65.

סערת הכאת הנער החרדי הלוקה בשכלו

הרב  אייכלר מאשים: 
התקשורת מתירה את דמם של 
החרדים, הזדעזענו מהשוטרות 
שניסו להסתיר את המצלמות

הרב אייכלר הבטיח כי דמו של הנער היהודי לא יימחה וכתמי דמו על מצחם 
של השוטרים כאות קלון עד שכל המעורבים יודחו מן המשטרה.

מ‡: יוני טיין

אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ 
המזעזע  לתיעוד  בכאב  התייחס 
של הכאת הנער האוטיסט מ'שיח 
סוד' ע"י שוטרי מג"ב: "אני מודה 
את  לראות  מסוגל  הייתי  שלא 
ומו־ נכה  נער  של  הזוועה  סרטון 
מרוצץ  דם,  שותת  שראשו  גבל 
לשחי־ כשה  ומובל  שפה,  באבני 
להיזכר  מבלי  עקודות,  וידיו  טה 
הכ־ מאירופה  דומות  בתמונות 

בושה.
אינה  היהודי  האדם  נפש 
כל  אכזריים  למחזות  מסוגלת 
האדם  פראי  ישע.  חסרי  נגד  כך 

בשטח ידעו שהוא נער מוגבל.
מהשוט־ הזדעזענו  ביותר 
המצ־ את  להסתיר  שניסו  רות 

ההתעללות  את  שתיעדו  למות, 
נגד  שכזו  חייתיות  הברוטאלית. 
ילד יהודי חסר אונים, הוא מעשה 
נפשע שמוגדר כפשע. אין לעבור 

עליו בשתיקה.
כך  נוהגים  היו  אם  אפילו 
עם בעלי חיים, התקשורת היתה 
יוצאת בקול רעש גדול ובנביחות 
ואילו  חיות.  על  ההגנה  ארגוני 
המוגבל  חרדי  בנער  כשמדובר 
והמשפטנים  התקשורת  בשכלו 
ומצפצף.  פה  פוצה  אין  שותקים. 
של  דמם  את  מתירה  התקשורת 
החרדים בכל עת ובכל שעה ולכן 
המסיתים הללו אחראים ישירות 
מדרבנים  הם  הזה.  הפשע  על 
הם  ולכן  החרדים  נגד  למלחמה 
מחפים על הפראיים במדים שלא 

יתנו את הדין.

לא  היהודי  הנער  של  דמו 
יימחה וכתמי דמו על מצחם של 
שכל  עד   , קלון  כאות  השוטרים 

המעורבים יודחו מן המשטרה.
יש־ משטרת  של  התגובה 
עצמית  הגנה  היתה  כביכול  ראל 
של השוטרים מעוררת זעם נורא. 
מי שרואה את הסרטון מבין שכל 
מפני  להגנה,  זקוק  חרדי  אדם 
באירוע  שהתגלתה  האכזריות 

הזה.
המ־ בשופטי  אמון  לנו  אין 
החר־ את  העוינים  החילוני  שפט 
דים. רק הקב"ה השופט כל הארץ 
הוא יעשה משפט, נגד המפקדים, 
השוטרים שהתעללו בילד והשו־
צילומי  את  למנוע  שניסו  טרות 
יר־ הנעקד,  הנער  זעקות  הפשע. 

דפו אותם עד סוף ימיהם."
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יוגב הגיש הצעת חוק שתגדיר את 
ג' באלול כיום להנצחת הרב קוק

התשובה לעופר כסיף ◆ בדברי ההסבר לחוק נכתב כי "הרב אברהם יצחק הכהן 
קוק הוא אחד מגדולי התורה והרוח של הדורות האחרונים ששילבו פעילות 

ואמונה בשיבת ציון

מ‡: יוני טיין

(הבית  יוגב  מוטי  ח"כ 
הצעת  את  מחדש  הגיש  היהודי) 
הרב  של  פועלו  להנצחת  החוק 

אברהם יצחק הכהן קוק זצ''ל.
להתמנות  שצפוי  יוגב, 
בקרוב לשר או סגן שר, לא יוכל 
החליט  אך  החקיקה  את  לקדם 
לד־ כתגובה  ההצעה  את  להגיש 
עופר  ח"כ  של  המקוממים  בריו 
ולפיהם  הכנסת  במליאת  כסיף 
''תורת  היא  קוק  הרב  תורת 

הגזע''.
מו־ תונצח  ההצעה,  פי  על 
רשת הרב קוק על ידי יום לזכרו, 
והקמת  חינוכית,  פעילות  קיום 
בהנ־ שתעסוק  ציבורית  מועצה 
חלת מורשת הרב קוק. ''יום הרב 
קוק'' יתקיים בתאריך פטירתו - 
ג' באלול, והוא יכלול עצרת זיכ־

רון ממלכתית בהר הזיתים.
בדברי ההסבר לחוק נכתב 
כי "הרב אברהם יצחק הכהן קוק 

והרוח  התורה  מגדולי  אחד  הוא 
ששילבו  האחרונים  הדורות  של 
ציון.  בשיבת  ואמונה  פעילות 
התפ־ את  לאפשר  פעל  הרב 
החלוצים  מושבות  של  תחותן 
ובמהלך  הציונות  ימי  בראשית 
היה  לונדון  של  כרבה  כהונתו 
הובילו  אשר  במהלכים  מעורב 

להצהרת בלפור.
העו־ מלחמת  סיום  "לאחר 
לירושלים  חזר  הראשונה,  לם 
ייסד   1921 ובשנת  כרבה,  וכיהן 
לישראל.  הראשית  הרבנות  את 
הוא נבחר לרב האשכנזי הראשון 
על  ושמירה  צדק  לעשיית  ופעל 
ארץ  יהדות  של  הלאומי  כבודה 
המ־ את  טווה  אשר  הוא  ישראל. 
ישראל  עם   – ישראל  ארץ  שולש 

– תורת ישראל".
כי  בהצעה  נכתב  עוד 
על  חותמו  את  הטביע  קוק  "הרב 
המדינה  ועל  הדת  על  הציונות, 
בכללה. תורתו מלמדת לסובלנות 
הרב  הוא.  באשר  האדם  ולאהבת 

וקרא  המיעוטים  בני  את  כיבד 
ובשכנות  בשלום  עימם  לחיות 

טובה.
של  נחלתו  אינו  קוק  "הרב 
דמותו  אחד.  אוכלוסייה  פלח 
יש־ עם  לכלל  שייכים  ומורשתו 
ייחשף  כולו  שהעם  וראוי  ראל 
בספרות,  בהגות,  הגדול  לעושר 
ימיו  ובחידוש  ההלכה  בפסיקות 
של  במורשתו  היהודי  העם  של 
נועדה  החוק  הצעת  קוק.  הרב 
בכ־ והציבור  הנוער  את  לקרב 
והדת  הציונות  לערכי  ללותו 
הקניית  מתהליך  כחלק  היהודית 
היהודית-ישראלית  המורשת 
והנצחת זכרם ומורשתם של גדו־

לי האומה".
"נוסח  ההצעה,  פי  על 
נוסחם  על  מבוסס  החוק  הצעת 
וחוק  הרצל,  זאב  בנימין  חוק  של 
אשר  חוקים  ז'בוטינסקי,  זאב 
מדינת  של  הכרתה  את  מסמלים 
ובוניה,  האומה  בגדולי  ישראל 

ואת הערכתה להם".

המפקד שפיקד על הגירוש 
הנורא קורא לבטל את חוק 

ההתנתקות
התמיכה בביטול חוק ההתנתקות מתרחבת. מפקד הגירוש גרשון הכהן לדגן: 

"ביטול חוק ההתנתקות מבטל את הארעיות ומעביר מסר לאויב אנחנו כאן כדי 
להשאר" דגן: "אין צעד מוסרי מזה"

מ‡: יוני טיין
ראש  בדרישת  התמיכה 
דגן,  יוסי  שומרון  אזורית  מועצה 
להכניס  שאנור,  חומש  ומגורשי 
את  הממשלה  של  היסוד  לקווי 
ההתנתקות  חוק  לביטול  החוק 
מפלגות  איחוד  דרישת  פי  על 

הימין - מתרחבת.
הודיעו  שאתמול  לאחר 
ומועצת  בנימין  אזורית  מועצה 
מצ־ הן  כי  חברון   – ארבע  קריית 
שביום  ולאחר  לדרישה,  טרפות 
חמישי האחרון עלו 10 ח"כים של 
הימין  מפלגות  ואיחוד  הליכוד 
להביע  לחומש  הכנסת  ויו"ר 
מסר  היום  במהלך,  תמיכתם  את 
מפקד הגירוש מגוש קטיף אלוף 
במיל גרשון הכהן לראש המועצה 
האזורית שומרון יוסי דגן כי הוא 
ההתנתקות  חוק  בביטול  תומך 

כי  מסביר  ואף  השומרון.  מצפון 
ובטחונית  צבאית  נכון  מהלך  זהו 

מבחינת מדינת ישראל.
לדבריו:  "אני בהחלט תומך 
בקריאה של ראש מועצת שומרון 
לראש  נור  שא -  חומש,  ומגורשי 
הממשלה להכניס לקווי היסוד של 
ההת־ חוק  ביטול  את  הממשלה 
האחיזה  השומרון.  מצפון  נתקות 
אלה  חיוני.  צורך  היא   c בשטח 
יש־ מדינת  של  ההגנה  גבולות 
ושומרון  ביהודה  הישובים   . ראל 
הישובים  החוף.  ערי  על  מגנים 
לה־ כדי  כאן  שאנחנו  מבטאים 
הביטוי  חשובה.  אמירה  וזו  שאר. 
הקיר  עם  "אנחנו  היא:  בערבית 
צהל,  של  מהבעיות  חלק  האיתן". 
לכן  שידר.  שצהל  הארעיות  היו 
בכל דרך ההתיישבות היא מרכיב 
משמעותי בבטחון מדינת ישראל. 

מעביר  ההתנתקות  חוק  וביטול 
את המסר הזה בדיוק. שאנחנו כאן 
שירתיע  המסר  זה  להשאר.  כדי 

את האויבים שלנו ויביא שקט".
האזורית  המועצה  ראש 
יותר  מוסרי  דבר  אין  שומרון: 
העוול  של  תיקון  גם  זהו  ונכון, 
וגם ברמה האסטרטגית זהו צעד 
נכון תשובה נכונה לאויבינו. ראש 
זה  את  לאשר  צריך  הממשלה 

באופן מיידי".
ההת־ חוק  לביטול  החוק 
הוא  השומרון,  מצפון  נתקות 
חופש  החזרת  את  שיאפשר  חוק 
בישובים  לישראלים  התנועה 
השומ־ בצפון  בגירוש  שנעקרו 
רון: גנים, כדים חומש ושא - נור, 
יישובים שכולם נשארו בשליטה 
ישראלית מלאה, אולם רק חופש 

התנועה נשלל שם מישראלים.

"אין שוחד פוליטי"

מנדלבליט: אין מקום להתערבות 
משפטית במו"מ הקואליציוני

בתשובה לפניות חברי כנסת כתב היועמ"ש כי "לא יהסס לומר את דברו בקול רם, 
אם ימצא כי יוזמה מסוימת פוגעת בזכויותיהם של אזרחי המדינה כתוצאה מהחלשת 

מערכות החוק והמשפט". עוד הוסיף כי אין בהצעות שניתנו במו"מ חשד לשוחד

מ‡: יוני טיין
היועץ  לבן:  לכחול  מכה 
אביחי  לממשלה,  המשפטי 
של  לפניות  השיב  מנדלבליט, 
למו"מ  בנוגע  כנסת  חברי  כמה 
שעליו  במכתב,  הקואליציוני. 
היועץ,  של  הבכיר  עוזרו  חתום 
הת־ כי  נכתב  לימון,  גיל  ד"ר 
בהסכמים  שיפוטית  ערבות 
למקרים  "מוגבלת  קואליציוניים 
שעלתה  מקום  ביותר.  קיצוניים 
בטוהר המידות  פגיעה  של  סכנה 
או  השלטוני",  השיקול  וטוהר 
"הנושא  פסול  ו  מתגלה  כאשר 
השחתה,  או  שחיתות  סממני 
וטוהר  הממון  בתחומי  בעיקר 

המידות".
צוין  עוד 

כי  במכתב 
שקיימת  "ככל 
להס־ כוונה 
במסגרת  דיר 
ם  י מ כ ס ה ה
הקואליציוניים 
משפ־ נושאים 
מש־ או  טיים 
בעלי  טריים 
חוקית  רגישות 
חוקתית,  או 
היועץ  עמדת 

יש  כי  היא  לממשלה  המשפטי 
בת־ הדברים  את  לשקול  מקום 
שומת לב רבה, תוך הותרת מקום 
ופרלמ־ ציבורי  בשיח  להידברות 
נטרי מקיף. מובן כי היועץ המש־
פטי לממשלה, במסגרת תפקידו, 
המשפטיים  להיבטים  יידרש 
חוק  הצעת  כל  של  והציבוריים 
יהסס  ולא  הזה,  בהקשר  שתונח 
וברור,  רם  בקול  דברו  את  לומר 
פו־ מסוימת  יוזמה  כי  ימצא  אם 
המ־ אזרחי  של  בזכויותיהם  געת 
דינה כתוצאה מהחלשת מערכות 

החוק והמשפט".
הכוונה  כי  הטענה  לגבי 
בנימין  הממשלה  לראש  להבטיח 
ההסכם  במסגרת  חסינות  נתניהו 
עבירה  כדי  עולה  הקואליציוני 

שוחד  להוות  ועשויה  פלילית, 
בשלילה.  מנדלבליט  השיב   -
שקיים  ראשונית  בחינה  "לאחר 
לממשלה,  המשפטי  היועץ 
בהיוועצות עם פרקליט המדינה, 
לא נמצא כי המידע הקיים מבסס 
המצדיקה  עובדתית  תשתית 

פתיחה בחקירה פלילית", כתב.
והמשפטנים  הפרקליטים 
הציבורי  ובמגזר  בפרקליטות 
הביעו תמיכה בדבריו של היועץ 
מנד־ אביחי  לממשלה  המשפטי 
הפרקליטים,  ארגון  יו"ר  לבליט. 
הם  כי "אלו  אמרה  קורין,  אורית 
ימים חשובים לשמירה על שלטון 
החוק ואופיה הדמוקרטי של יש־
ראל. אין מדובר בסוגיה פוליטית 
או מפלגתית, אלא כזאת הנוגעת 
ואחד  אחד  לכל 
במדי־ מהאזרחים 
החיים  ולמרקם  נה 
חקיקה  כל  כאן. 
להחלשת  שתביא 
החוק  מערכות 
היא  והמשפט 
השלכות  בעלת 
חברתיות  רוחב 
של  בסופו  ותפגע 
ציבור  בכולנו,  דבר 

האזרחים".
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סערת מכות השוטרים לנער החרדי:

"הצעקות שלו פצעו אותנו": הורי הצעיר החרדי בעל המוגבלות 
שהוכה באכזריות על ידי שוטרי מג"ב מגיבים

לאור תגובת המשטרה והחשש מטיוח המקרה, מלשכת סגה"ש פרוש קוראים לעדי ראיה למקרה המזעזע של הכאת הנער המיוחד, לפנות ללשכה לצורך טיפול 
משמעותי וגביית עדויות, כדי לקדם הליך משפטי ומשמעתי בנוש

מ‡: יר‡ל לבי‡
הוריו של הילד החרדי בעל הצרכים המיוחדים 
'שיח סוד', שתועד בזמן ששוטרי מג"ב הכו  ממוסד 
אותו עד זוב דם, מגיבים בפעם הראשונה לכאן חד־
הזה  המקרה  על  לעבור  אפשר  אי   – ואומרים  שות 

לסדר היום.
דרך  ב"ה  איתו  עברנו  שלנו.  הבכור  הבן  "זה 
הבחור,  של  האב  ברוך  הרב  בכאב  אומר  ארוכה. 
"כשהוא נולד כבר ידענו שיש לו איזושהי מוגבלות; 
רמה שכלית גבולית מסוימת, כל מיני 'תסמונות' וד־
ברים שבגלל זה הא נמצא איפה שהוא נמצא (מוסד 

'שיח סוד')".
זעזע  וזה  'מאמי',  'טאטי'  צעק  שהוא  "שמעתי 
כשאני  עלי'.  לשמור  כדי  אתם  'איפה  כאילו  אותי: 

חושב על זה, אני נקרע מבפנים".
"הוא פשוט נשמה טובה, הוא בן אדם שלמד גם 
מתוך הקשיים שלו. אבל איך זה יושב לו עכשיו שם 

בפנים, אף אחד לא יודע, וברור שקרה שם משהו".
"מאוד מאוד קשה לנו שהבן שלנו עבר חוויה 
כל כך קשה. מי יתן ודברים כאלה לא יקרו עוד; אני 
לא מסוגל לחשוב אפילו שהורים וילדים יכלים לע־

בור חוויות כאלה".
תיעוד  על  ב'שחרית'  אתמול  פרסמנו  כזכור, 
מטלטל  בירושלים  ברוך"  "מקור  משכונת  לב  קורע 
פרסם  שאותו  בתיעוד  מדובר  הרשת,  את  ומחריד 
ובו  זילברשלג  אלימלך  התקשורת  איש  לראשונה 
בנער  באכזריות  מתעללים  שוטרים  כחמשה  נראים 

חרדי בחור שלומד ב'שיח סוד' עד זוב דם.
"כבוד  המזעזע:  התיעוד  על  כתב  זילברשלג 
גדול למשטרת ישראל". מיילך הוסיף, " אין לי מושג 
מה היה שם, אבל שום דבר בעולם לא מצדיק כמות 
כזאת של גברתנים שיכו עד זוב דם נער אוטיסט. הז־
וועה הזאת תעבור בשתיקה ואף אחד לא יטפל בה, 

הלוואי ואני מתבדה".
בסך  בנפשו  לוקה  הנער  כי  סיפרו  ראיה  עדי 
הסיפור,  לקרבן  והפך  המדורה  ליד  שם  עמד  הכל 
לשוטרים  צעקו  אזרחים  שכמה  הוא,  מכל  הנורא 
להביט  לשניה  עצרו  לא  והם  בשכלו,  מוגבל  שהנער 
איתו  נלחמו  אלא  ראשונה,  עזרה  לו  ולהגיש  בפניו 
עד לכניסתו לניידת, ולמרות שהנער פניו מלאות דם 

צורח בבכי מר לאמו שיבואו לגאול אותו“.
מנכ"ל שיח סוד, הרב שמעון לוי הגיב לתיעוד 
"אנח־ כי  ואמר  הנער  כלפי  המשטרתית  האלימות 
במקביל  והמיותר.  החמור  המקרה  על  מצטערים  נו 
לטיפול המקצועי שניתן לנער. אנו פועלים בתיאום 
על  לעמוד  מנת  על  משפטי  ובליווי  המשפחה  עם 
כדי  הכל  ונעשה  המשטרה  עם  שיח  נקיים  זכויותיו. 

שמקרים קשים כאלו לא יישנו".
ובוגרים  לילדים  הלאומית  האגודה  מאלו"ט, 
עם אוטיזם, נמסר: "מדובר במקרה קשה של אלימות 
כלפי אדם על הרצף האוטיסטי שאסור שיקרה שוב. 
שיעור האנשים עם אוטיזם בארץ ובעולם רק עולה 
ללקות  המודעות  בהעלאת  רבה  חשיבות  יש  ולכן 
לר־ כדי  למשטרה  תפנה  אלו"ט  הזו.  נראית  הבלתי 

ענן את הנהלים ולקיים הדרכות כדי לדאוג שמקרים 
כאלה לא ישנו".

גם בתקשורת זעם רב של עיתונאים על התי־

עוד החמור:
באתר בחדרי חרדים דווח כי בחסידות סערט 
אלימות  שספג  המיוחד  הנער  משתייך  אליה  ויז'ניץ 
משטרתית מזעזעת בי-ם, שוקלים צעדי מחאה נגד 

משטרת ישראל. 
אבי מימרן אב לילד אוטיסט כתב:  גיבורי מג"ב 
רוצה  מאמי,  "מאמי,  צועק:  הוא  אוטיסט.  נער  מול 
הבייתה..."האזרחים אומרים להם שהוא נער הלוקה 
בע־ תשפטו  סוד'...והם?  'שיח  חניך  שהוא  בשכלו, 

צמכם.
כשאתם  כתב:  תגידו,  גלסנר  משה  העיתונאי 
רואים את התרבות המשטרתית - מבריונות זוועתית 
נגד נער אוטיסט ועד הסיפור הטרי על טיוח תלונות 
נגד קצינים בכירים, עולה בכם מחשבת הרהור אולי 

בכל זאת יש משהו בטענת רה"מ  שרודפים אותו?
מהאלימות  פחות  בתגובה:  לא  אדמקר  יקי 
הקשה נגד נער עם לקות נפשית, מטרידה אותי הש־
כה  עד  הבוקר.  והמשטרה  מג"ב  של  הרועמת  תיקה 

אף אחד לא לוקח אחראיות ומתנצל.
ואילו יהודה שלזינגר קורא לחשוף את השוט־
רים המכים:  בדיוק הזמן לשיימינג: אם מישהו מכיר 
את השוטרים האלה. אשמח לפרטים/טלפון שלהם. 

רוצה לשאול כמה שאלות.
כזאת  לילדה  אח  בעצמו  שהוא  רבינא  אבי 
כתב:  זה מזעזע ומקומם!! כאח לילדה עם אוטיזם זה 
רגישות  הכי  נשמות  אלו  שבעתיים!!  וכואב  מרתיח 
שיש. מי ירפא את הצלקות שעבר אם אפשרי בכלל?

קרא  גביר  בן  איתמר  יהודית  עוצמה  מועמד 
לכיס  שקלים  אלפי  מאות  של  תביעה  לתבוע:  רק 
האישי שלהם. אין דרך אחרת מללמד אותם זכויות 
הרבה  יש  שבתמונה.  מי  על  כמובן  מדבר  (אני  אזרח 
מאוד מגבניקים ושוטרים הגונים וראויים אבל יש גם 

עשבים שוטים!).
לה־ פירות  ' יש  כתב:  ארי  בן  מיכאל  חברו  גם 
הותר.  החרדים  דם  לדורותיהם,  הלפידים  של  סתה 
שניסה  אחד  שוטר  היה  לא  אטימות.  רוע,  אכזריות, 

לעצור את הטירוף, את הרוע הצרוף. אם היה מדובר 
בילד ערבי אוטיסט, כבר היה דיון באו״ם, והשוטרים 
כאן  אבל  אזריה.  אליאור  של  בתא  אזיקים  עם  היו 

שקט, הסכמה הבנה. הוא חרדי אז נפוצץ אותו.
ראיה,  עדי  ע"פ  לדברים:    הצטרף  מרזל  ברוך 
לא הייתה במקום שום הפגנה, אלא מהומה קלה של 
בכל  הנורא  מדורה.  פירוק  על  שוטרים  מול  ילדים 
שהנ־ לשוטרים  צועקים  אזרחים  שעשרות  הסיפור, 
ער מוגבל בשכלו, והם לא עצרו לשניה להביט בפניו.
המ־ עסקינן,  באנטישמיות  קאהן:  אם  בצלאל 

חזה המבעית הזה אולי לא עונה להגדרה הנ"ל. אבל 
זו כן אכזריות על סף הסאדיסטיות. מקווה ששני הב־
רנשים הללו יעמדו לדין וימצאו לעצמם עיסוק אחר

יכולים  לא  הללו  הטרף  אליטוב:  חיות  יוסי 
להישאר עוד דקה אחת במשטרה. בושה של מג״ב.

וגם אלדד יניב לא הבליג למראה המזעזע ושאל: 
איך השוטרים האלה עוד לא בחקירה במח"ש?.

קצווי  מכל  קשות  תגובות  הפוליטי  בשדה  וגם 
הקשת ולא רק החרדי:

ח"כ תמר זנדברג (מרצ):  אלימות משטרתית היא 
איום על הדמוקרטיה והיא תמיד מופנית קודם כלפי 
מוחלשים, מיעוטים, חסרי קול. פונה הבוקר למפכ״ל 
למ־ ברצינות,  המקרה  את  לחקור  בדרישה  המשטרה 
ורוחב  עומק  מסקנות  להסיק  ובעיקר  הדין  את  צות 

להתנהלות המשטרה מול אזרחים
השוטר  להדחת  :  קורא  (שס)  אזולאי  ינון  ח"כ 
מבחילה  הילד  ״תקיפת  האוטיסט,  הילד  את  שהכה 
ובלתי אנושית, השוטר שהיכה את הנער, סדיסט ולא 
ראוי לשרת במשטרה. אני קורא לשר לבט"פ להדיח 
השו־ שאר  ולהשעיית  לצמיתות,  המכה  השוטר  את 

טרים שהיו בזירה ולא מנעו זאת עד לבירור העניין״
 סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש : "הצפיה בתי־
עוד האלימות הקשה שספג היא בלתי נסבלת והשנאה 
מתחת  היא  השוטרים  שמפגינים  האנושיות  וחוסר 
להבנת בן אנוש. אני דורש ממפכ"ל המשטרה ומהשר 
האח־ עם  מידי  באופן  הדין  את  למצות  פנים  לבטחון 

ראים לפשע.
סגה"ש הרב יעקב ליצמן שוחח עם הורי הנער 
”הודעתי  מג“ב:  שוטרי  בידי  בברוטאליות  שהותקף 
למשטרה כי מעל לכל ספק מדובר בהתנפלות מיותרת 
תוך התעללות בחסר ישע. זהו מקרה חמור שאין לע־

בור עליו לסדר היום“.
וזאת תגובת המשטרה כפי שנמסרה ל'שחרית' 
יש־ ממשטרת  הידיעה:  את  לראשונה  פרסם  שכזכור 
ראל נמסר: במהלך פעילות המשטרה אתמול לאכיפה 
בשט־ אדם  חיי  לסכן  העלולות  מדורות  הקמת  של 
חים אסורים בשכונת מקור ברוך בירושלים, נתקלו 
השוטרים באלימות מצד עשרות מתפרעים שכללה 

זריקות אבנים, חפצים ותקיפת שוטרים.
שבמהלך  עולה  האירוע  של  ראשוני  מתחקור 
במהלך  השוטרות.  אחת  את  צעיר  תקף  הפעילות 
מיד  בפניו.  ונפצע  התפרע  התנגד,  החשוד  המעצר 
לאחר מעצרו ועם בירור מוגבלותו החליט קצין המ־
שטרה שנכח בשטח על שחרורו לאלתר והוא טופל 

במקום ע״י מד״א.
ויתוח־ נבדקות  האירוע  נסיבות  זאת,  עם  יחד 

קרו במלואן.

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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סמוטריץ' בטוח: תוקם ממשלת ימין, 
מרגישים אחריות כבדה. פרץ: אלו 

התנאים לכניסתנו לממשלה
"אני מקווה שכולם לא יעשו משחקים וירדו מהעצים הגבוהים שטיפסו 

עליהם", אמר יו"ר האיחוד הלאומי בעת הגעתו לפגישה עם נתניהו

מ‡: יוני טיין
סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
הגיע  הימין)  מפלגות  (איחוד 
לפגישה עם ראש הממשלה בני־
כל  משתתפים  שבה  נתניהו,  מין 
ראשי הסיעות שעתידות להרכיב 

את הממשלה הבאה.
אופטי־ נשמע  סמוטריץ' 
ומתן  המשא  לעתיד  באשר  מי 
בעזרת  ''הולכים  הקואליציוני: 
טובה  ימין  ממשלת  להקמת  ה' 

את  שתשרת 
יש־ אזרחי 
ארבע  ראל 
קדימה  שנים 
המון  ותעשה 
טובים.  דברים 
זאת השאיפה. 
שכו־ לי  נדמה 
מרגישים  לם 
האחריות  את 
שמו־ הכבדה 
הכ־ על  טלת 

תפיים.

לא  שכולם  מקווה  "אני 
מהע־ וירדו  משחקים  יעשו 
עליהם  שטיפסו  הגבוהים  צים 
על  הקרובים  בימים  ונתבשר 

ממשלה", הוסיף סמוטריץ'.
מפלגת  יו"ר  כך  ובתוך 
פרץ  רפי  הרב  היהודי,  הבית 
לנת־ ומבהיר  עמדות  מקשיח 
ניהו, אלו שלושת התנאים שלנו: 
הקשור  בכל  קשיח  קוו  סטטוס 
הס־ חבילת  ומדינה,  דת  לנושאי 
החיים  את  שתסדיר  כוללת  דרה 

ושומרון,  ביהודה  האזרחיים 
המוכרים:  התיקים  שני  וכמובן 

המשפטים והחינוך.
אומרים:  במפלגה  גורמים 
"הבטחנו לבוחרינו ממשלת ימין, 
לראשות  נתניהו  על  המלצנו  לכן 
מממשלת  דרישותינו  הממשלה. 
הימיו שתקום אידיאולוגיות. בלי 
המש־ מערכת  לאיזון  המפתחות 
הצעי־ ההתיישבות  הסדרת  פט, 
רה ושמירה על ערכי המסורת, זו 

תהיה ממשלת ימין דמה".

בעקבות גל השריפות בארץ:

השר ארדן הנחה לקדם את המוכנות 
לקליטת סיוע אווירי בינלאומי

השר ארדן הדגיש כי היום צפוי מזג אוויר קשה אף יותר ועל כן יש להיערך 
להמשך המאמצים מבחינת הקצאת הכוחות והאמצעים.

מ‡: יוני טיין
גלעד  הפנים  לבטחון  השר 
עם  מצב  הערכת  קיים  ארדן 
כבאות  נציב  המשטרה,  מפכל 
והצלה ופיקוד  משטרת ישראל, 
כב"ה, מד"א, רח"ל והשלטון המ־
קומי בנוגע לגל השריפות ולמא־

מצי הכיבוי ברחבי הארץ.
השר ארדן הנחה לקדם את 
אווירי  סיוע  לקליטת  המוכנות 
בינלאומי במידה והשריפות יימ־

שכו.
היום  כי  הדגיש  ארדן  השר 
אף  קשה  אוויר  מזג  צפוי  שישי 
יותר ועל כן יש להיערך להמשך 
המאמצים מבחינת הקצאת הכו־

חות והאמצעים.
השר ארדן הדגיש כי הצלת 
וכך  רכוש  להצלת  קודמת  חיים 
הכוחות,  הפעלת  בכל  לפעול  יש 
אם  והאמצעים.  הכיבוי  מטוסי 
יש ספק בנוגע לסגירת כביש-יש 

לסוגרו.
לקיים  הנחה  ארדן  השר 

שריפות  של  מהירות  חקירות 
ולמקם  להצתה  חשד  בהן  שיש 
ואוויריות  קרקעיות  תצפיות 
והרת־ מניעה  יכולת  לייצר  בכדי 
עה מפני הצתות ביממות הבאות.
השר ארדן הנחה לא לחסוך 
הנד־ והאמצעים  המשאבים  בכל 
רשים על מנת להתמודד עם הש־
ריפות ולהיערך להמשך וכן הנחה 
להיערך גם לאפשרות הכרזה על 
אירוע חירום אזרחי באם האירו־

מצב  הערכת  זאת.  ידרשו  עים 
נוספת תתקיים בשעות הערב.

את  הנחה  לבט״פ  השר 
הכבאות  רשות  ואת  המשטרה 
והנחיות  מידע  לפרסם  וההצלה 
שוטפות לציבור להגברת עירנות 

וזהירות האזרחים.
קורא  "אני  ארדן:  השר 
לציבור להישמע להנחיות כוחות 
מהד־ ולהימנע  וההצלה  החירום 

לקת אש בימים הקרובים".

הודו: ראש הממשלה מודי ניצח 
בבחירות לראשות הממשלה

המפלגה זכתה ברוב ברור, כך לפי המדגמים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ראש ממשלת הודו נרנדרה 
מודי נבחר אתמול שוב לראשות 
ממשלת הודו, ובכך משלים מודי 
ניצחון רביעי ברציפות בקרב על 
הדמוק־ של  הממשלה  ראשות 
עולה  כך  בתבל.  הענקית  רטיה 
כלי  שפרסמו  הבחירות  ממדגמי 

התקשורת בתת היבשת.
לפי המדגמים, מפלגתו של 
ההודית",  העם  "מפלגת  מודי, 
זכתה ב-284 מושבים בפרלמנט. 
המו־ מכמות  גבוה  האמור  הנתון 
צריכה  הייתה  שהמפלגה  שבים 

הבחירות  את  לנצח  כדי  - 272 מושבים.  להשיג 

ארה"ב: 
הוגש כתב אישום נגד מחבל 

מוסלמי שתכנן לרצוח יהודים 
האיש נעצר לאחר שפרסם כי תמך כלכלית בארגון הטרור חמאס

מ‡ ‡ברהם ויסמן

כבן  מוסלמי  מחבל  כנגד 
אתמול  הוגש  ג'רזי  מניו   20
כתב אישום במסגרתו מואשם 
המחבל בתכנון פיגוע נגד מט־

בין  בארה"ב.  ישראליות  רות 
לפוצץ  המחבל  תכנן  היתר, 
פרו-ישרא־ במצעד  מטענים 
יורק  בניו  שנה  מדי  שנערך  לי 
ישראל  בשגרירות  ולפגוע 
המ־ תכנן  כן,  כמו  בוושינגטון. 

טרא־ מגדל  את  להפציץ  חבל 
מפ בניו יורק.

שכתב:  לאחר  נעצר  הוא   
לחמאס  דולר   100 תרמתי  "רק 
לא  אבל  חוקי  לא  שזה  בטוח  די 

אכפת לי".

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

03-9050505
on-line@tourplus.co.il

מוקד הזמנות:
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חיל האוויר הבריטי 
שיגר מטוס קרב 

לקפריסין
מ‡ ‡ברהם ויסמן

בבריטניה  התקשורת  כלי 
מדווחים בחגיגיות, על כך שהצי 
בריט־ של  המלכותי  האווירי 
את  לראשונה  אתמול  שיגר  ניה 
שב־ המתקדם  האף-35  מטוס 
של  לתחומיה  מחוץ  אל  רשותו 

הראשו־ בפעם  מדובר  בריטניה. 
נה שהצי האווירי הבריטי משגר 
לשטח  מחוץ  אל  המטוס  את 

הממלכה. 
המ־ הועבר  שאליו  היעד 
הבריטי  האוויר  בסיס  הוא  טוס, 

בקפריסין. 

ארה''ב: הדמוקרטים 
יוכלו לעיין במסמכים 

כלכליים שנוגעים 
למשפחת טראמפ

משפחת טראמפ ניסתה למנוע את המהלך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בארה"ב  פדרלי  שופט 
הדמוק־ למפלגה  אתמול  אפשר 
רטית להביט במסמכים כלכליים 
של משפחת טראמפ ושל הנשיא 
לבדוק  במטרה  טראמפ,  דונלד 

ידי  על  מס  חריגות  נעשו  האם 
הנשיא או מי ממשפחתו.

לאחר  התאפשר  המהלך 
ששופט פדרלי אפשר את הדב־
רים, ודחה את העתירה שהגישה 

משפחת טראמפ בנושא.

 נשיא ברזיל: "הקשר בין ברזיל לישראל 
חזק מאי פעם"

הנשיא הבריזלאי הציג את תמונתו לצד תמונת השגריר הישראלי בברזיל

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בו־ ז'איר  ברזיל,  נשיא 
בתמיכתו  הידוע  לסונארו, 
בישראל כתב אתמול: "הקשר 
מאי  חזק  לישראל  ברזיל  בין 
פעם. הוא אף פעם לא היה כל 

כך חזק כפי שהוא עכשיו".
הנשיא הבריזלאי פרסם 
שלו  תמונה  לצד  הדברים  את 
בברזיל  ישראל  שגריר  עם 
צולמה  התמונה  שלי.  יוסי 
שגרי־ שערכה  חגיגה  במהלך 
הדרום־ במדינה  ישראל  רות 
אמריקנית לרגל ציון 71 שנים 

להקמתה של ישראל. 

מזכיר המדינה האמריקני: ''ישראל 
מעוררת השראה"

פומפאו הצהיר כי ארצו תמשיך להגן על מדינת ישראל ככל שיידרש

מ‡ ‡ברהם ויסמן

מזכיר המדינה האמריקני, מייק פומפאו, 
אותה  וכינה  ישראל  מדינת  את  אתמול  שיבח 
לציון 71  שנערך  באירוע  השראה".  "מעוררת 
וושי־ ארה"ב,  בבירת  המדינה  להקמת  שנים 
"ישראל  ואמר:  האמריקני  הבכיר  נאם  נגטון, 
דוגמה לאומה חופשית, דמוקרטית ומשגשגת. 
לחץ  הפעלת  ע"י  ביטחונה  את  חיזקה  ארה"ב 
במזה"ת".  הגדול  האיום   - איראן  על  מרבי 
מעוררת  לדוגמה  התפתחה  "ישראל  לדבריו, 
ומ־ דמוקרטית  חופשית,  אומה  של  השראה 

שגשגת".

הרשות הפלסטינית: "לא נשתתף בוועידה 
הכלכלית האמריקנית בבחריין"

לדברי סאיב עריקאת, כל הפלגים הפלסטיניים מסכימים בצורך להחרים את הוועידה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
עדיין  לאי-מי  אם 
הודי־ אתמול  ספק,  היה 
הפלסטינית  הרשות  עה 
כי אין בכוונתה להשתתף 
האמ־ הכלכלית  בוועידה 
בבחריין  שתיערך  ריקנית 
המאה"  מ"עסקת  כחלק 

שמקדם ממשל טראמפ.
מיוחדת  בהודעה 
הוועד  מזכ"ל  שפרסם 
סאיב  אש"ף,  של  הפועל 
"זוהי  נאמר:  עריקאת 
העמדה הפלסטינית הקו־
הרשות  מיו"ר  לקטיבית, 
והוועד  עבאס  מחמוד 
הפועל של אש"ף ועד כל 
הפל־ הפוליטיים  הפלגים 

סטיניים". 

משרד הבריאות: לא 
היתה חצבת במירון

המשרד מבקש להבהיר שהוא הגורם היחיד 
המוסמך לפרסם מידע בנוגע לחשיפה לחצבת

מ‡: יר‡ל לבי‡

אתמול הגיעו למשרד הב־
(״פייק  בדויות  הודעות  ריאות 
לחצבת   לחשיפה,  בנוגע  ניוז״) 

במירון.
להבהיר  מבקש  המשרד 

המוסמך  היחיד  הגורם  שהוא 
לחשיפה  בנוגע  מידע  לפרסם 

לחצבת.
מידע  שיפרסמו  גורמים 
ובכוונת  החוק,  על  עוברים  כוזב 
יש־ למשטרת  להעביר  המשרד 
ראל מידע מסוג זה שיגיע אליו.
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ביהמ"ש פסק: 
הביטקוין הוא נכס 

ולא מטבע, וחייבים 
לשלם עליו מס

בית המשפט המחוזי מרכז קבע כי רווחי המערער 
בביטקוין ימוסו במס רווח הון

 מ‡: יר‡ל לבי‡
עמדת  את  קיבל  המשפט  בית 
את  לאמץ  יש  לפיה  המיסים  רשות 
ישראל  בנק  בחוק  "מטבע"  הגדרת 
ביטוי  למטבע  יהיה  כי  נדרש  לפיה 

פיזי-מוחשי כלשהו.
בית המשפט קבע כי לא הוכח 
חוקי"  "הילך  מהווה  הביטקוין  כי 
במדינה כלשהי. העובדה שהביטקוין 
אין  מדינה  בשום  חוקי"  "הילך  אינו 
פירושה כי הביטקוין נחשב כאמצעי 
אכן  והביטקוין  חוקי  בלתי  תשלום 
לרבות  רבות,  במדינות  ככזה  משמש 
אינו  הביטקוין  זאת,  עם  בישראל. 
לכסף,  אמיתית  אלטרנטיבה  מהווה 
מעמיד  שהביטקוין  משום  היתר,  בין 
את הציבור בפני סיכונים רבים, כפי 
שעולה גם מעמדות שפורסמו על ידי 

גורמים רשמיים באירופה.
בית המשפט דחה גם את טענת 
המערער לפיה יש לבחון את השאלה 
בחוק  ההגדרה  פי  על  "מטבע"  מהו 

בנק ישראל אלא לפי המשמעות המ־
קובלת של מונח זה בחיי היום יום.

בית המשפט קבע כי הביטקוין 
אינו מטבע גם במובן הכלכלי, בראש 
השימוש  שלמרות  משום  ובראשונה 
לומר  מאד  קשה  בביטקוין,  הנעשה 
כי הוא נהנה מהאמון שלו זוכים מט־
במדינות  חוקי  הילך  המהווים  בעות 
על  מבוסס  הציבור  אמון  השונות. 
במ־ המתערב  מרכזי  בנק  של  קיומו 
סחר על מנת למנוע תנודתיות גבוהה 
העלול  באופן  החליפין  בשער  מדי 
פי־ סיכון  בפני  הציבור  את  להעמיד 

ננסי משמעותי.
עוד קבע בית המשפט כי הבי־
מהפונקציות  איזו  ממלא  אינו  טקוין 
המקובלות בעולם הכלכלה הנדרשות 
או "מטבע".  כ"כסף"  הגדרתו  לצורך 
משמש  הוא  כי  הוכח  לא  השאר  בין 
עבור  ערך  להעברת  חליפין  כאמצעי 
ערך  כאוגר  משמש  אינו  סחורות, 

ואינו משמש כיחידת חישוב ערך.

המשרד להגנת 
הסביבה אישר 9.3 

מיליון שקל לרשויות 
מקומיות חופיות

השר להגנת הסביבה ח"כ זאב אלקין: "כבר בשנה 
החולפת הגדלנו את תקציב הניקיון והדבר סייע להעלאת 

רמת הניקיון ברוב חופי ישראל"

מ‡: יר‡ל לבי‡

הסביבה  להגנת  המשרד 
ברשויות   2019 בשנת  יתמוך 
מקומיות שבתחומן חופים בלתי 
 9,307,300 של  בהיקף  מוכרזים 
ביותר  הגדולה  התמיכה   - שקל 
המש־ על-ידי  כה  עד  שניתנה 
 ,2018 שבשנת  לאחר  זאת,  רד. 
התמיכה  את  שילש  כבר  המשרד 
מי־ לכ-6.2  נקי"  "חוף  בתכנית 
מכ־ תועבר  התמיכה  שקל.  ליון 
ספי ההיטל הנגבה במסגרת חוק 
עקרון  יתקיים  ובכך  השקיות, 

"המזהם משלם".
שהע־ התקציבים  הגדלת 
לניקיון  לרשויות  המשרד  ביר 
הסברה  ולפעילויות  החופים 
כניסת  לצד  האחרונות,  בשנים 

להפחתה  הביאו  השקיות,  חוק 
הפסולת  כמות  של  משמעותית 

בחופים.
המ־ של  נקי  חוף  ממדד 
לתקו־ הסביבה  להגנת  שרד 
כי  עולה,  במאי  ה-14  שעד  פה 
דור־ שנמדדו  מהחופים   80.30%
מאוד",  "נקיים  עד  כ"נקיים"  גו 
הקודם.  במדד   76.0% לעומת 
שע־ בשנה  המקבילה  בתקופה 
מהחופים   68.18 רק  נמצאו  ברה 
 69.7% מאד.  נקיים  עד  נקיים 
לפחות  הנקיים  מהחופים  אחוז 

70% מהזמן מתחילת השנה.
הנקיות  החופיות  הרשויות 
אש־ הן:  האחרון  במדד  ביותר 
אביב-יפו,  תל  חפר,  עמק  דוד, 
עכו,  נתניה,  ים,  בת  הרצליה, 

חוף השרון ומטה אשר.

ארגון הבריאות העולמי נגד ישראל: "מצב 
הבריאות בשטחים הפלסטיניים בכי רע"

בין המתנגדות להחלטה, ברזיל וקנדה ◆ נשיא הקונגרס היהודי העולמי במתקפה חריפה על ההחלטה

מ‡ ‡ברהם ויסמן ויר‡ל לבי‡
ברוב עצום עברה אתמול החלטה אנ־
בוועידת  במיוחד  תקדימית  טי-ישראלית 
ארגון הבריאות העולמי. בהחלטה נטען כי 
מצבם  וכי  הפלסטינים  את  מזניחה  ישראל 
של הפלסטינים בזירה הבריאותית הינו בכי 

רע. 
 11 כנגד  מדינות   96 תמכו  בהחלטה 
בלבד אשר התנגדו. בין המתנגדות, ארצות 

הברית, בריטניה, גרמניה, ברזיל וקנדה. 
שוב  הוכיח  הבריאות העולמי  "ארגון 
את הסטנדרטים הכפולים של האו"ם, אשר 
שח־ כדי  תוך  כאשמה,  ישראל  את  מבודד 
רור מוחלט של הרשויות הפלסטיניות מכל 
עול או אחריות בשטחים שבשליטתם, תוך 
בר־ אחרים  דחופים  מאירועים  התעלמות 
הקונגרס  נשיא  בתגובה  אמר  העולם",  חבי 

היהודי העולמי, רונלאד לאודר.
של  הגופים  בשאר  "כמו  לדבריו, 
רק  דן  העולמי  הבריאות  ארגון  האו"ם, 
למדי־ ספציפית  הנה  אשר  אחת  בהחלטה 
מקרים  עשרות  למרות  וזאת  מסוימת  נה 
ממשיכה  הבריאות  הידרדרות  שם  אחרים 
כבר  אשר  זו,  החלטה  מדאיג.  איום  להוות 
חמאס  את  מזכירה  אינה  פגומה,  במהותה 
ברצו־ הבריאות  למשבר  אחריותו  את  או 
עת עזה, ובקושי מציינת את אחריותה של 
הרשות הפלסטינית בטיפול בתושבי יהודה 
ושומרון או עזה, ובכך מטילה את האשמה 

באופן לא פרופורציונלי על ישראל".
מה־ עין  מעלימה  ההחלטה  "בנוסף, 
ובשימוש  הפלסטינית,  בהנהגה  שחיתות 
להיות  וצריכים  שיכולים  בכספים  לרעה 
זאת  ובמקום  רפואי,  לטיפול  מוקדשים 

הרוצחים  לטרוריסטים  כתגמול  משמשים 
ופוגעים בישראלים". הוסיף לאודר.

אוס־ בריטניה,  לארה"ב,  מודים  "אנו 
ולמדינות  גרמניה  קנדה,  ברזיל,  טרליה, 
בהת־ מוסרי  בסיס  על  שעמדו  הנוספות 
מהמדינות  ודורשים  זו,  להחלטה  נגדות 
שהן  המסר  על  לעומק  לחשוב  האחרות 
שולחות בתמיכה בהחלטה מוטית זו. ארגון 
ונחוץ  חשוב  ארגון  הוא  העולמי  הבריאות 
אך  העולם,  ברחבי  הבריאות  לטובת  מאוד 
מתערע־ ויעילותו  מעמדו  זאת,  עם  יחד 
את  להאשים  המעדיפים  אלה  ידי  על  רים 
את  שיבקרו  בכך  להסתכן  מאשר  ישראל 
הבינלאומית  שהקהילה  הזמן  הגיע  עצמם. 
ההגנה  על  המוטל  שהגוף  ותבין  תתעורר 
הגלובלית שלנו הפך לתיאטרון האבסורד", 

סיכם לאודר.

דוח הפסולת הימית של חופי ישראל
הפסולת בחופים מורכבת בעיקר מפקקי בקבוקים, שקיות פלסטיק ובדלי סיגריות, וכן מכלי אוכל 

חד-פעמיים (בעיקר כוסות ומכסים) ואריזות מזון

מ‡: יר‡ל לבי‡

שמבצע  ו-2018,  לשנים 2017  ניטור 
המשרד  עבור  ואגמים  ימים  לחקר  המכון 
להגנת הסביבה, מראה כי: פסולת פלסטיק 
מהווה את המרכיב העיקרי בחופי ישראל, 
על  שנמצאה  מהפסולת  ל-90%   70% בין 
הפסולת  הרדודה.  הקרקעית  ועל  החופים 
בקבוקים,  מפקקי  בעיקר  מורכבת  בחופים 
מכלי  וכן  סיגריות,  ובדלי  פלסטיק  שקיות 
ומכסים)  כוסות  (בעיקר  חד-פעמיים  אוכל 
ואריזות מזון. בקבוקי פלסטיק היו נדירים 
האיסוף  פעולות  שבשל  ייתכן   - בניטור 

והמיחזור שלהם.
מהפסו־ כ-90%  כי  מראה,  הניטור 
מקומי.  ממקור  והיא  בישראל  יוצרה  לת 

להגיע  יכולה  בישראל  שמקורה  הפסולת 
מהנחל  בסחף  הנמדד,  בחוף  ממתרחצים 

בחורף או בסחף מהים.
בחופים נמצאה גם פסולת ממקורות 
הרשות  תורכיה,  מצרים,  כגון:  אחרים, 
ממקומות  ואף  וסוריה -  ירדן  הפלסטינית, 
להניח  סביר  והולנד.  ברזיל  כגון  מרוחקים 
המרוחקים  מהמקומות  הפסולת  מקור  כי 

יותר הוא בספינות סחר.
גדולה  כמות  יש  הרדודה  בקרקעית 
יותר של פסולת דייג (חכות, רשתות וקר־
סים) יחסית לכמות שנמצאה בחופים, כש־
למעלה  היוותה  הדייג  פסולת  אחד  באתר 

משליש מכמות הפסולת בקרקעית.
עומקים  בין  החולית  הים  בקרקעית 
20 מטר ל-80 מטר נמצאו בעיקר חתיכות 

של שקיות פלסטיק ואריזות מזון קרועות. 
קטנות  שחתיכות  מפני  בעייתי,  זה  מצב 
שבול־ חיים  בעלי  מושכות  פלסטיק  של 
השקיות  בכמות  עלייה  נרשמה  אותן.  עים 
והאריזות השלמות ככל שנדגמו בעומק רב 

יותר.
של  בעומקים  שנאספה  הפסולת  גם 
בעי־ כללה  מטר  ל-1,400  מטר   200 בין 

כ-50%  מזון.  ואריזות  פלסטיק  שקיות  קר 
את  לזהות  היה  וניתן  שנמצאה  מהפסולת 
כ-21%  ישראלי,  ממקור  הייתה  מקורה 
התיכון  הים  ממדינות  השאר  וכל  ממצרים 
ותורכיה).  איטליה  (קפריסין,  האירופיות 
שמקורם  פריטים  מספר  נמצאו  בנוסף, 
בהודו, בברזיל ובגרמניה, אשר כנראה הגי־

עו לאזורנו מספינות סחר.

אקזיט ענק: 

חברת "סייפצ'רג'" נמכרת ב-890 מיליון דולר
טדי שגיא הבעלים יגרוף מהעסקה כ-600 מיליון דולר ◆ הרוכשת - חברת נואבי הקנדית 

מ‡ פ. יוחנן

את  רוכשת  הקנדית  נואבי  חברת   
"סייפצ'רג'" הישראלית של טדי שגיא בכ-
890 מיליון דולר. חברת הסליקה, הנסחרת 
בשנת  שם  הונפקה  לונדון,  של  בבורסה 

2014 לפי שווי של כ-400 
העסקה  דולר.  מיליון 
של 25%  פרמיה  משקפת 
ממחיר המניה כיום. שגיא 
מהח־ ב-68.3%  המחזיק 
מיליון  כ-600  יגרוף  ברה 

דולר מהעסקה.
 , ' ג ר ' צ פ י י ס
מת־ ב-2007,  שהוקמה 
סלי־ בטכנולוגיות  מחה 
וניהול  תשלומים  קה, 
לקוחותיה  ורוב  סיכונים, 
שפעילותן  חברות  הן 
חברות  דוגמת  אונליין, 

ברי־ מחזיקה  החברה  אלקטרוני.  מסחר 
שיונות מוסד תשלומים פיננסי של בריט־
ניה ושל האיחוד האירופי. החברה מעסי־

מרכז  בישראל  כאשר  עובדים,  כ-400  קה 
ממוקם  החברה  של  המתקדם  הפיתוח 
במגדל עזריאלי שרונה שבתל אביב, ויתר 

אנג־ בבולגריה,  מועסקים  החברה  עובדי 
ליה, אוסטריה, הולנד, סינגפור, קפריסין, 

הונג קונג, מקסיקו וארה"ב.
   בשנת 2018 פלטפורמת התשלומים 
כולל  עסקאות  מחזור  ניהלה  החברה  של 
החברה  הכנסות  דולר.  מיליארד  כ-14  של 
 138.5 על  עמדו  שנה  באותה 
מיליון דולר. מאז הנפקת החב־
הכנסות  צמחו  בשנת 2014,  רה 

החברה ביותר מפי שלושה.
הרוכ־ החברה  נואבי, 
יותר  עם  עובדת  הקנדית,  שת 
עצ־ מכירות  ארגוני  מ-1,500 
עצמאיים,  תוכנה  ספקי  מאיים, 
מפתחים  תשלומים,  סולקי 
אלקטרוני  מסחר  ופלטפורמות 
תוך שהיא מספקת את התמיכה 
הטכנולוגית, המומחיות ושירות 
בי־ לצורך  הדרושים  הלקוחות 

דול בשוק.
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רשות ני"ע מציעה להתיר ייעוץ השקעות 
דיגיטלי לציבור ללא רישיון ייעוץ

שוק הון חדשני ומתקדם –  ייעוץ השקעות כללי מבוסס טכנולוגיה ◆ רשות ניירות ערך פרסמה הצעה 
לתיקון חוק העיסוק בייעוץ השקעות כללי שיתרום לשכלול שוק ההון ולהרחבת מעגל המשתתפים 

בו

מ‡: יר‡ל לבי‡
רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לצי־
בייעוץ  העיסוק  הסדרת  חוק  לתיקון  בור 
תיקי  ובניהול  השקעות  בשיווק  השקעות, 
השקעות. האסדרה נועדה להרחיב ולהנגיש 
החלטת  בקבלת  שתומך  המידע,  בסיס  את 
ובכך  המשקיע,  לרשות  העומד  השקעה 
המ־ מעגל  את  ולהרחיב  השוק  את  לשכלל 

שתתפים בו. 

החסמים  את  יסיר  החוק  תיקון 
הקיימים כיום ויאפשר מתן ייעוץ השקעות 
כללי, המבוסס על מתן מידע לציבור הרחב, 
שיופץ ברשת האינטרנט באמצעות פלטפו־

רמות טכנולוגיות.
על פי הצעת הרשות, יינתן פטור לשי־
כללי,  השקעות  כייעוץ  המוגדרים  רותים 
ממרבית הוראות החוק, לרבות חובת רישיון. 
לסוגים  השקעות  ייעוץ  ענף  יפתח  זו  בדרך 

נוספים ומגוונים של שירותים ומוצרים, אשר 
החדש,  הייעוץ  תחום  כיום.  מתאפשרים  לא 
בשונה מיועצי ההשקעות "הקלאסיים" שמ־
צרכיו  אפיון  בסיס  על  אישי  שירות  עניקים 
הפרטניים של כל אחד מלקוחותיהם, יחויב 
לה־ שנועדו  ייחודיים,  גילוי  בכללי  בעמידה 
בהיר באשר למהות השירות, לניגודי עניינים 

ולפרטיו של נותן השירות. 
החובות שמטיל החוק, בנוסח הקיים, 

מגדל העמק: דו"חות 
קנס לנכנסים למי 

המזרקה
פקחי העירייה ביצעו הסברה, הזהירו ורשמו דו"חות 

קנס בסך 730 ₪ ◆ "מדובר בבטיחות ובבריאות הילדים. 
המזרקה היא ליופי. לא ניתן שיהרסו אותה"

מ‡: יר‡ל לבי‡  
השקיעה  העמק  מגדל  עיריית 
בשנתיים האחרונות למעלה מעשרה 
ופאר־ גנים  בשדרוג   שקלים  מיליון 
קים ציבוריים ברחבי העיר ובשכונות 

השונות.
אחד הפרויקטים הבולטים הוא 
בפארק  חדשנית  נוי  מזרקת  הקמת 
מיליון   3.5 של  בעלות  "הראשונים" 

שקלים.
תו־ התלוננו  האחרונים  בימים 
שבים על כניסת בני אדם למים כמ־
להציב  החליטו  בעירייה  לחוק.  נוגד 

פקחים בסביבה שביצעו הסברה וב־
העי־ פקחי  הסתפקו  הראשוני  שלב 
עברו  מכן  לאחר  אך  באזהרות,  רייה 
שה־ לאנשים  קנס  דו"חות  לכתיבת 
ההסברה,  למרות  ההוראות  את  פרו 

האזהרות והשילוט המוצב במקום.
זוזוט:  שלום  העירייה,  מנכ"ל 
ילדיהם  על  להשיג  צריכים  "ההורים 
לשמש  ובוודאי  בטיחותית  מבחינה 
לשיתוף  מצפים  אנו  דוגמא.  להם 
לשמור  כדי  התושבים  מצד  פעולה 
שהושקעו  והמתקנים  הפארקים  על 

בהם מיליוני שקלים".

זעזוע וכאב: הושחתו מזוזות 
במספר בתים בחיפה

המשטרה חוקרת השחתת מזוזות במספר בתים בחיפה

מ‡: יר‡ל לבי‡
תלונות   4 חוקרת  המשטרה 
שהתקבלו לאחרונה, בדבר חשד לה־
שחתת מזוזות  בפתח בתים פרטיים 

באחת השכונות בעיר חיפה.
בתוך כך, חוקרי הזיהוי הפלילי 
מהזירות  דגמו  ישראל  משטרת  של 
המשקו־ על  שנמצאו  הממצאים  את 
שיוכלו  ראיות  להפיק  מנת  על  פים, 

לצד  העבירה,  מבצע  באיתור  לסייע 
איסוף ממצאים נוספים באזור.

רואה  היא  כי  מסרה  המשטרה 
כל  כאשר  העבירה,  את  בחומרה 
כיווני החקירה נבדקים ולפיכך, מפ־
הנדרשים,  האמצעים  כל  את  עילה 
העבירה  מבצע  את  לחשוף  מנת  על 
עד למעצרו לשם מיצוי מלוא חומרת 

הדין.

עליה ביבוא הסיגריות
מנתוני רשות המסים עולה כי יבוא הסיגריות עלה 
בחודש אפריל ב־13% ◆ ירד בכ־60% יבוא הטבק 

המשמש לגלגול

מ‡ פ. יוחנן
על  המיסוי  השוואת  רקע  על 
עלה  הסיגריות  יבוא  לגלגול,  טבק 
ירי־ לאחר  ב־13%,  אפריל  בחודש 
לו.  שקדמו  החודשים  בשלושת  דה 
לעומת זאת ירד בכ־60% יבוא הטבק 
מנתונים  עולה  כך  לגלגול,  המשמש 

של רשות המסים.
נו־ שהעלייה  היא  ההערכה 
מצריכת  מעשנים  של  ממעבר  צרה 
זאת  סיגריות.  לצריכת  לגלגול  טבק 
עקב העלאת המס על טבק שנכנסה 
בעקבות  פברואר,  באמצע  לתוקף 

למיגור  המיזם  עתירת 
כי  נזכיר  לבג"ץ.  העישון 
כח־ משה  האוצר  שר 
אך  למהלך,  התנגד  לון 
בריאות  של  משיקולים 
להשוות  הוחלט  הציבור 
את המס המוטל על טבק 
על  המוטל  לזה  לגלגול 

סיגריות. 

לעודד  צפויה  המס  העלאת 
לעבור  במקום  להיגמל,  מעשנים 
כפי  יותר  הזול  הטבק  את  לעשן 
שעשו, וכן צפויה להקשות על צעי־
רים ובני נוער לרכוש טבק. הנתונים 

הללו עדיין לא נבדקו או נצפו. 
המסים,  רשות  נתוני  לפי  עוד 
שנמכ־ הסיגריות  חפיסות  מספר 
 ,23,173 על  עמד  השנה  באפריל  רו 
אשתקד.  באפריל   20,450 לעומת 
הנתונים לא כוללים נתונים של יצר־
נית הסיגריות הישראלית דובק, אלא 

רק נתונים של סיגריות מיובאות.

נשיא מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 
"כסא רחמים" חתמו על מכתב משותף 

נגד 'דיוטי פרי'
מרן הגאון רבי שלום הכהן וראש ישיבת 'כסא 

רחמים' הגר"מ מזוז יצאו במכתב נגד הדיוטי פרי 
בישראל וחילול הדת שבו, בחרם מוחלט, בעקבות 

מכירת חמץ בפסח

מ‡: יר‡ל לבי‡

רה"י  מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 
חכם שלום הכהן וראש ישיבת 'כסא רחמים' 
מרן הגר"מ מאזוז יצאו במכתב נגד הדיוטי 
מו־ בחרם  שבו,  הדת  וחילול  בישראל  פרי 

חלט.
בש־ החשיפה  בעקבות  מגיע  המכתב 
בפסח  חמץ  מכירת  על  האחרונים  בועות 
ריצ'רדסון  ג'יימס  בחנות  חג,  של  בעיצומו 

ב'דיוטי פרי' בישראל.
המכתב המלא, פורסם ב'עונג שבת' – 

במוסף התורני של 'יום ליום'.
נאמ־ "קריאה  נאמר:  במכתב 
שעבר  מחמץ  הזהירות  חובת  על  נה 
פרי  הדיוטי  במתחם  הפסח  עליו 

בנתב"ג.
התעופה  בשדה  עסקים  בעלי  "יש 

שיש ברשותם חמץ ובפרט 
משקאות חריפים כמו סוגי 
וחלק  למיניהם,  הויסקי 
מש־ ועוד  הוודקה  מסוגי 
בפסח.  חמץ  שהם  קאות 
חמץ  למכור  וממשיכים 
בימות  כמו  הפסח  בימות 
החמץ  שכל  וברור  החול. 
נמכר  ולא  ברשותם  שהיה 
שם  לו  ואין  אסור  לגוי, 
שום  לקנות  "ואין  שיתר". 
בבתי  רק  חמץ,  של  דבר 
כדת  מכירה  שעשו  עסק 

וכדין".
מרנן  החתום:  על 
מאזוז,  והגר"מ  כהן  הגר"ש 
רבנים  שורת  עוד  ואיתם 

מראשי היהדות הספרדית.

צפת: הושחתה מצבתו 
של הרב קפלן ז"ל 

הרב אריה לייב קפלן היה השליח הראשי בצפת, מייסד 
ומנהל מוסדות החינוך חב"ד ליובאוויטש, ראש כולל 

אברכים צמח צדק

מ‡: יר‡ל לבי‡

בני משפחה שעלו לקברו של השליח 
העלמין  בבית  ז"ל,  קפלן  לייב  אריה  הרב 
הזדעזעו  שלו,  היארצייט  יום  לרגל  בצפת, 
זו  הושחתה,  קברו  שעל  המצבה  כי  לגלות 

הפעם השניה.
החסי־ בין  התפרסמה  כך  על  הידיעה 
את  והוקיעו  שהזדעזעו  המשפחה  ובני  דים 
המעשה הנפשע, לצד קריאה לרשויות למ־

צוא את האחראים לכך כדי שה־
דבר לא יחזור על עצמו חלילה.

לייב  אריה  הרב  הגה"ח 
קפלן היה השליח הראשי בצפת, 
החינוך  מוסדות  ומנהל  מייסד 
כולל  ראש  ליובאוויטש,  חב"ד 
ארגון  יו"ר  צדק,  צמח  אברכים 
בישראל,  חב"ד  מוסדות  של  הגג 
העו־ חב"ד  חסידי  אגודת  וחבר 

למית.
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"איפה זה רחוב מהרש"ל?" 
שאל מרן הגר"ח קניבסקי

הגר"ח לא הכיר את שם הרחוב שלידו "איפה זה רחוב מהרש"ל?" שאל מרן 
הגר"ח קניבסקי, שלמד שנים רבות בכולל חזון איש, שנמצא בסוף רחוב מהרש"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡

מד־ שי"ח"  "דברי  בעלון 
מרן  של  והנהגותיו  תורתו  ברי 
השבוע  כי  מסופר  התורה  שר 
מקולמוסו  חדש  ספר  הופיע 
יצחק  רבי  הרה"ג  של  המשובח 
מירוש־ שליט"א  ציון  אוהב 
לים. החיבור, נסוב סביב התנא 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי 
ההילולא  יום  יחול  שהערב   –
חלא־ בעומר,  ל"ג  עניני   – שלו 
והוא  העומר,  ימי  וסביב  קה, 
מלא וגדוש בתשובות והוראות, 
המח־ ששמע  ופסקים  הנהגות 
ממרן  שנה  עשרים  במשך  בר 
הגר"ח קניבסקי שליט"א בכתב 

ובעל פה.
המה־ את  "כשהדפסתי 
המח־ סיפר  הראשונה",  דורה 
על  וכי  השתוממו,  "אנשים  בר, 
חיבור  כותבים  בעומר  ל"ג  יום 
שלם? וכי מה יש לכתוב על זה 

מרב שאינו חסידי, מלבד ההל־
אבל  תחנון?  אומרים  שאין  כה 
החיבור  את  פותחים  כאשר 
לכ־ מה  הרבה  יש  כי  רואים 
התו־ במרחבי  נושא  בכל  תוב 
שאין  עניין  ואין  הקדושה,  רה 
הגר"ח  מרן  תורת  חידושי  בו 

שליט"א.
מדור  בולט  הספר  במרכז 
שרובן  והנהגות  עובדות  של 
המחבר  כתב  אותן  חדשות, 
רא־ מכלי  שמע  או  שראה  ממה 
שון, לפי סדר ארבעים ושמונה 
קניני התורה. על כל קנין וקנין 
המתאים  רב,  מעשה  מביא  הוא 

לאותו הענין.
דרך  'במיעוט  של  בקנין 
סיפור  המחבר  מביא  ארץ' 

מרתק אותו ראה בעצמו:
היה זה באחד הימים בזמן 
פני־ הקודש  אל  הקהל.  קבלת 
הרב יחזקאל  המקובל  נכנס  מה 
ספרי  ובידו  ברק,  מבני  בינג, 

הוציא  אותם  חדשים  קבלה 
הספרים  הוצאת  מכון  במסגרת 

שלו.
פותח  שליט"א  הגר"ח 
בעמוד  ומעיין  הספר  את 
והנה  לאחור,  מדפדף  השער, 
להשיג  "ניתן  כי  רואה  הוא 
מהרש"ל  ברחוב  הספר  את 
רחוב  זה  איפה  ברק".  בבני 
והרב  הגר"ח.  שאל  מהרש"ל? 
מהרש"ל  ברחוב  כי  ענה  בינג 
והר־ שלו,  המדרש  בית  נמצא 
חזון  לכולל  ונראה  סמוך  חוב 
סימטת  ברחוב  (הכולל  איש 
עשרות  רבינו  למד  בו  האר"י) 

בשנים.
בכתפיו,  משך  רבינו 
הר־ את  מכיר  אינו  כי  והשיב 
המ־ ציין  נוראות",  "נורא  חוב. 
חבר. "רחוב שסמוך ונראה ליד 
עשרות  למד  בו  המדרש  בית 
שנים והוא אינו יודע כלל היכן 

ממוקם!".

עלות שילוב הפליטים 
בגרמניה: 23 מיליארד אירו

דו"ח ממשלתי חושף את סכום העתק שהשקיעה גרמניה ב-2018 בקליטת 
הפליטים הרבים ◆ בימין מוחים: "קבלת פנים יקרה על חשבון האזרח"

מ‡ פ. יוחנן
בשנה  השקיעה  גרמניה 
בשי־ אירו  מיליארד   23 שעברה 
סכום  ובקליטתם,  פליטים  לוב 
שיא ועלייה של כמעט 11 אחוזים 
מהתקציב שהוקצה לכך ב-2017. 
כך העלה דו"ח של משרד האוצר 
בקליטה,  ההשקעה  לצד  בברלין. 
הוקצה  העצום  מהסכום  חלק 
על-ידי גרמניה כדי להשאיר את 
הפליטים מחוץ לגבולות אירופה 
במ־ התנאים  שיפור  באמצעות   –

דינות המוצא.

מרקל,  אנגלה  הקנצלרית 
על  הזדמנויות  בכמה  שהגנה 
את  לפתוח  מ-2015  החלטתה 
אלפי  למאות  גרמניה  גבולות 
הומניטריים,  מטעמים  פליטים 
מסיבי  גל  למנוע  מאז  התחייבה 
טי־ על-ידי  פליטים,  של  נוסף 
צפויה  היא  הבעיה.  בשורשי  פול 
לדון עם שרי ממשלתה בממצאי 
הממשלה  כי  שמראה  הדו"ח, 
 7.9 של  סכום  הוציאה  בברלין 
צע־ על  ב-2018  אירו  מיליארד 
דים שנועדו לשפר את תנאי הפ־

עלייה   – המוצא  במדינות  ליטים 
הסכום  לעומת  אחוזים   16 של 

שהושקע בכך בשנה הקודמת.
פליטים  ממיליון  יותר 
ואפ־ התיכון  מהמזרח  ומהגרים 
מתחילת  לגרמניה  הגיעו  ריקה 
מתו־ ב-2015,  הפליטים  משבר 

סורים.  אלף  מ-600  יותר  כם 
הרשויות  פרסמו  שעברה  בשנה 
כי פליטים רבים יותר משתלבים 
בשוק העבודה במדינה, אך במק־
ביל גברה הביקורת נגד מדיניות 

"הדלת הפתוחה" של מרקל.

ירידה מתונה במספר המשרות 
הפנויות בפברואר-אפריל

הלמ"ס: מדובר בקיטון של 1.3% בחישוב שנתי לעומת צניחה של 7.7% 
בינואר-מרץ

מ‡ פ. יוחנן

הפנויות  המשרות  מספר 
באבט־ לעלייה  והחשש  יורד, 
החודשים  בשלושת  עולה:  לה 
ירידה  חלה  אפריל  עד  פברואר 
החודשים  לעומת  יותר  מתונה 
הפ־ המשרות  במספר  הקודמים 
נויות, בעוד שבחודש אפריל אף 
במספר   2.1% של  עלייה  חלה 
חודש  לעומת  הפנויות  המשרות 

הלשכה  מנתוני  עולה  כך  מרץ. 
המרכזית לסטטיסטיקה.

הפנויות  המשרות  מספר 
מעיד על הביקוש לעובדים מצד 
המעסיקים ומשקף כמה משרות, 
על  נמצאות  לאיוש,  הממתינות 
החו־ שבסקירות  בעוד  המדף. 
על  הלמ"ס  של  הקודמים  דשים 
ירידה  חלה  הפנויות  המשרות 
המ־ במספר  והחריפה  שהלכה 
החוד־ בנתוני  הפנויות,  שרות 

התמתנה  פברואר-אפריל  שים 
הירידה.

אלה  חודשים  בשלושת 
במספר   1.3% של  ירידה  חלה 
המשרות הפנויות בחישוב שנתי 
- לעומת ירידה חריפה יותר של 
בחודשים  שנתי  בחישוב   7.7%
אחרי  שהגיעה  מרץ,  עד  ינואר 
ירידה של 7% בחודשים דצמבר 
עד פברואר ושל 6.9% בחודשים 

אוקטובר-דצמבר

שיא עולם: טיפס לאוורסט בפעם 
ה-24 - והשנייה תוך שבוע

מדריך מטיילים נפאלי, שעובד בתחום 25 שנה, העפיל שוב לפסגה הגבוהה 
בעולם ◆ מבטיח לטפס עליה לפחות פעם נוספת

מ‡ פ. יוחנן

מדריך  שעבר  בשבוע  רק 
קאמי  הנפאלי  ההרים  טיפוס 
ריטה שרפה קבע שיא עולם חדש 
האוורסט  לפסגת  העפיל  כאשר 
עשה  הוא  השבוע  ה-23.  בפעם 
מש־ כשהוביל  נוספת,  פעם  זאת 

לחת מטפסים ממשטרת הודו.

כמדריך  שעובד  שרפה, 
משני  יותר  כבר  הרים  טיפוס 

במ־ לראשונה  העפיל  עשורים, 
הגבוהה  לפסגה  עבודתו  סגרת 
פני  מעל  מטר   8,848  - בעולם 
הים - בשנת 1994. ב-25 השנים 
שעברו מאז, בן ה-49 העפיל 35 
חמישה  של  פסגות  על  פעמים 
 8,000 לפחות  של  בגובה  הרים 
מטר, בין היתר זו של ההר השני 
בגובהו בעולם, K2 שבין סין לפ־

קיסטן.
העפיל  הוא  שעברה  בשנה 
ה-22  בפעם  האוורסט  לפסגת 

שלו, ושבר בכך את השיא הקודם 
מטפ־ שני  עם  יחד  החזיק  שבו 
האתנית  מהקבוצה  נוספים  סים 
ה" שעליה הוא נמנה, ואשר  ְרפָּ "שֶׁ

חיה במרומי ההימלאיה בנפאל.
שיא  בשביל  טיפסתי  "לא   
העבודה  את  עשיתי  רק  עולמי, 
הוסיף  הוא  שרפה.  אמר  שלי", 
כי "אני עדיין חזק, ורוצה לטפס 
על סגרמאטהה 25 פעמים". סג־

של  הנפאלי  שמו  הוא  רמאטהה 
האוורסט.
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המאפיות בעתירה לבג"ץ: לייקר את 
הלחם שבפיקוח

הסיבה: התייקרות של רכיב אנרגיה המהווה חלק מהמשתנים הקובעים את מחירו ◆ אם תתקבל טענתן - 
מחיר הלחם בפיקוח יעלה בכ-5%

מ‡ פ. יוחנן

הגישו  ברמן  ומאפיית  אנג'ל  מאפיות 
לפי  הערר  ועדת  החלטת  נגד  לבג"ץ  עתירה 
ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  "חוק 
מיום 30.4.19". הסיבה היא התייקרות ברכיב 
מהרכיבים  חלק  מהווה  שלטענתם  האנרגיה, 

שמהם נגזר מחירי סוגי הלחם שבפיקוח.
לפני  כי  המאפיות,  טוענות  בעתירה 
עצמו,  האנרגיה  משרד  של  הרשמיים  נתוניו 
המזוט (דלק נוזלי המשמש תנורים) כלל אינו 
המשק  בכלל  בשימוש  ואינו  לישראל  מיובא 
על  היה  לטענתן,  משכך,   .2012 משנת  עוד 
התשומות  סל  מתוך  אותו  להוציא  המדינה 
כבר בשנת 2012, ולעדכן את רכיב האנרגיה 
משמעות  המזוט.  במקום  חדשים  ברכיבים 
במחירי  כ־5%  של  עלייה  היא  הטענה  קבלת 

סוגי הלחם שבפיקוח.
העדיפה  הערר  ועדת  העותרים,  לדברי 
האנרגיה.  משרד  מנתוני  לחלוטין  להתעלם 
יש  כביכול  כי  בהחלטתה  קבעה  הערר  ועדת 

"אי ודאות" ביחס למועד שבו נפסק השימוש 
את  להוציא  המדינה  על  היה  ולפיכך  במזוט, 
המזוט מסל המרכיבים רק משנת 2016 ואילך.
של  המיעוט,  דעת  כי  אומרים  הם  עוד 
נציג האקדמיה פרופ' וייס, חלקה לחלוטין על 

דעת הרוב, דבר שלא קרה בכל שנות קיומה 
של ועדת הערר. דעה זו סברה כי על המדינה 
היה להוציא את המזוט מסל הרכיבים בשלב 
להעלאת  מביא  שהיה  באופן  יותר,  מוקדם 

מחירי סוגי הלחם שבפיקוח.

מתכוננים לקיץ: הנחות 
ענק בביגליס על מגוון 

מכוניות 7-8-9 מקומות 
וזה  לפינה  מעבר  כבר  הקיץ 
החדשה  למכונית  לביג-סייל  הזמן 
הליסינג  חברת  ביגליס,  שלכם: 
במ־ יוצא  החרדי,  במגזר  המובילה 
בצע הנחות ענק על מגוון רחב של 
מקומות  וג'יפונים 7-8-9  מכוניות 

– תזמינו היום ותקבלו היום!
המומחים של ביגליס יתאימו 
בדיוק  המושלם  הרכב  את  לכם 
עי־ נוחות,  פרמטר:  בכל  עבורכם 
צוב וחיסכון. בביגליס מציעים לכם 
וג'יפונים  מכוניות  של  נרחב  היצע 
וחש־ היברידיות  מקומות,   7-8-9
מליות, עם ביצועי מנוע איכותיים 
בצריכת  לחיסכון  המביאים  יותר 
מת־ וחיישנים  טכנולוגיות  הדלק, 
קדמים להגברת הבטיחות, ביצועי 
אב־ וחבילות  יותר,  טובים  כביש 
מפנקת  בנוחות  חדשני  ועיצוב  זור 

שלא הכרתם.

בביגליס יעשו בשבילך הכל, 
כדי שתיהנה מנסיעה נוחה ורגועה 
ומרכב חדש עם ראש שקט. מהיום 
כבר לא צריך ללכת, לבוא, להתרו־
להח־ מימון,  למצוא  להמתין,  צץ, 
תים טפסים, למכור את הרכב הישן 
לחפש  טובה,  טרייד-אין  בעסקת 
וללכת  ביותר  הזול  הביטוח  את 
לסניף הדואר כדי להעביר בעלות. 
בביגליס תקבלו את כל השירותים, 
תיהנו מתשלום חודשי אטרקטיבי 
כלל  במקדמה  צורך  ללא  במיוחד 
בת־ ובטיוח  חדש  רכב  עם  ותצאו 
קצר  זמן  בתוך  אטרקטיביים  נאים 

ומבלי שתקום מהכסא! 
אז היכנסו לביגליס וקבלו את 
הני־ בזכות   – בשבילך  ביותר  הטוב 
משנה  סוכנות   – ביגליס  שלנו!  סיון 
אלבר – ברחוב כהנמן 106 בבני ברק 
וברחוב ירמיהו 39 ירושלים או בט־

לפון 1-700-550-650.

לאכול נכון: 'לאומית' 
בסדנא מיוחדת 
לתושבי צפת 

הסדנא תכלול 7 מפגשים במהלכם תינתן למשתתפים 
האינפורמציה המקצועית והמתאימה ביותר בכל מה 

שקשור להפרעות אכילה ◆ כל הפרטים

חרי בכ:‡מ
בריאות'  שירותי  'לאומית 
הר־ מהפכת  את  להוביל  ממשיכה 
המודעות  והגברת  המונעת  פואה 
תתקיים  בצפת  בריא:  חיים  לאורח 
החל מהשבוע הבא סדנא בת 7 מפג־
שים שמטרתה להגביר את המודעות 
לאכילה בריאה, להימנעות מאכילה 
מזיקה, והדרכים ליישם זאת בפועל. 
את הסדנאות תנחה הדיאטנית 
קלינית הגב' מ. גבע אוחיון, כשבמו־
קד "המניעים והמחסומים הרגשיים 
שגורמים לנו לאכול גם כשאנחנו לא 
רעבים או כשאנחנו יודעים שהמזון 

לא טוב".
כאמור, הסדנא תכלול 7 מפג־
שים של שעה וחצי, הראשון שבהם 
באייר  כ"ב  שני,  ביום  אי"ה  יפתח 
המ־ חיים".  "מאור  הרפואי  במרכז 
בלבד   ₪ הינו 100  הסדנה  לכל  חיר 

ל-7 מפגשים. 
ומ־ הגבוה  הביקוש  לאור 

לכלל  הסדנא  את  להנגיש  רצון  תוך 
התושבים, תיפתח בהמשך גם סדנה 
וס־ משה"  "זיכרון  הרפואי  במרכז 
"צליל"  הרפואי  במרכז  נוספת  דנה 

בצפת.
בט־ והרשמה  נוספים  פרטים 
לפונים: המרכז הרפואי מאור חיים, 

טל' – 04-6446600. 
כפי שציינו, קיום הסדנא הוא 
'לאומית'  חלק מהמהפכה שמובילה 
המודעות  להגברת  הקשור  בכל 
לאורח חיים בריא ולרפואה מונעת. 
שכיח  דבר  הן  האכילה  "הפרעות 
לציבור  רבה  אינפורמציה  וחסרה 
ההתמו־ לדרכי  שקשור  מה  בכל 
דדות עם התופעה. אנחנו בלאומית 
ולספק  הכפפה  את  להרים  החלטנו 
לציבור את הידע והכלים הדרושים 
בשל־ כבר  התופעה  עם  להתמודד 
בים הראשונים, עוד לפני הסיבוכים 
מסבירים  בכך",  להיגרם  שעלולים 

בלאומית.

לרגל יומא דהילולא של רבי מאיר בעל הנס

למעלה מ-1,000 שמות שנשלחו ע"י 
תורמי "צדקת רבי מאיר בעל הנס שומרי 

החומות" הוזכרו בתפילה מיוחדת
לרגל היארצייט של רבי מאיר בעל הנס התפללו מנין תלמידי חכמים בראשות גאב"ד מאקאווא שליט"א 

על תורמי "צדקת רבי מאיר בעל הנס שומרי החומות"

חרי בכ :‡מ

הנס,  בעל  מאיר  רבי  הילולת  לרגל 
למעלה  הוזכרו  גדולות,  לישועות  המסוגל 
מאיר  רבי  "צדקת  תורמי  שמות  מ-1,000 
בעל הנס שומרי החומות" בתפילה מיוחדת 
חכ־ תלמידי  מניין  ידי  על  הקדוש  ציונו  על 
מאקאווא  גאב"ד  בראשות  מופלגים  מים 

שליט"א.
שומ־  - הנס  בעל  מאיר  רבי  צדקת 
למעלה  לפני  כידוע  הוקם  אשר  החומות  רי 
מ-160 שנה על ידי מרן הכתב סופר ותלמי־
די מרנא החתם סופר עבור עניי א"י, כאשר 
ישראל  ארץ  ליהודי  מסייעים  העולם  יהודי 

"ההייליגע  לכך  המיועדת  בקופה  ותורמים 
פושקע", מאז ועד עתה. 

הקופה  מחלקת  שנים,  עשרות  במשך 
התורה  ממלכת  החומות  שומרי  הוותיקה 
חודש  מידי  פושקע'  ה'הייליגע  ע"י  והחסד, 
משפחות,  לאלפי  שקלים  מיליוני  בחדשו 
קרתא  מיקירי  כולל  אברכי  מאות  ומחזיקה 
דשופריא, ותומכת באלמנות ויתומים בעזרת 
מכל  הרבים  התורמים  של  הנדיבה  תרומתם 

רחבי הארץ והעולם.
והעולם  הארץ  ברחבי  תורמים  מאות 
תרמו ביום ההילולא ל"צדקת רבי מאיר בעל 
שמותיהם  את  ומסרו  החומות  שומרי  הנס 

ושם קרוביהם ובקשתם הפרטית.

תל־ מניין  הקדוש  ציונו  על  עלו  ואכן, 
מא־ גאב"ד  בראשות  מופלגים  חכמים  מידי 
קיבל  המניין  ממשתתפי  אחד  כל  קאווא. 
ושם  שם  וכל  השמות  רשימת  של  העתק 
הגה"צ  ע"י  מיוחדת  ובכוונה  בתפילה  הוזכר 

שליט"א ומנין הת"ח.
הקריאה הנצחית: "אלקא דמאיר ענני" 
שס־ בכל הדורות  ישראל  בני  הובטחו  עליה 

היארצייט,  ביום  שתשמע  היא  בדוקה  גולה 
תהדהד וודאי שתבקע שערי שמיים ובעז"ה 
חלק  נוטלים  בסיועם  אשר  התורמים  אלפי 
במערך הסיוע והחסד לאלפי משפחות הנע־
זרות על ידי 'צדקת רבי מאיר בעל הנס', יזכו 

לישועות גדולות.
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ירושלים: 'מכבי' קיימה מפגש מיוחד 
עבור אמהות לילדים חולי צליאק

קיים  ב'מכבי'  והשפלה  ירושלים  מחוז 
חולי  לילדים  לאמהות  מיוחד  נשים  ערב 
רוממה,  במתנ"ס  התקיים  המפגש  צליאק. 
ולתגובות  רבה,  להצלחה  וזכה  שבירושלים 
המתמודדות  המשתתפות,  ממאות  נלהבות 
מש־ ובני  ילדיהן  בקרב  הצליאק  אתגר  עם 

פחתן.
הכותרת  את  נשא  המיוחד  המפגש 
ומע־ עיונית  הדרכה  וכלל  השנה',  כל  'פסח 
בתזו־ הכרוך  האתגר  עם  להתמודדות  שית 
דיאטנית  יהודאי,  הדר  ד"ר  גלוטן'.  'ללא  נה 
בתחום  המתמחה  ב'מכבי',  לילדים  קלינית 
בליווי  מקצועית  הרצאה  מסרה  הצליאק, 
הצליאק  מחלת  עם  ההתמודדות  על  מצגת 
בקרב ילדים, הרחיבה על הפתרונות האפש־
ריים והעניקה ידע וכלים מעשיים ליום יום. 
בנוסף, העבירה הגב' יפה פרידמן סדנא המ־
שהיא  תוך  גלוטן  ללא  ואפייה  בישול  למדת 

משתפת בסיפורה האישי. 

חלק  הינו  הנוכחי  הפעולה  שיתוף 
בש־ 'מכבי'  שמחוללת  הבריאות  ממהפכת 
והשפלה,  ירושלים  במחוז  האחרונות  נים 
במס־ המחוז.  ראש  לשץ  גידי  מר  בראשות 
מתחילת  התווספו  המשמעותי,  השינוי  גרת 
השנה יותר מ-50 רופאים מומחים לשירותי 
הרפואה של 'מכבי' במחוז. זאת בנוסף ל-21 
מרכזים רפואיים חדשים שנפתחו בשלושת 
ולשני  ירושלים  בשכונות  האחרונות  השנים 
בחוד־ להיחנך  העתידים  רפואיים  מרכזיים 

שים הקרובים.
'פני־ הרפואי  המרכז  מנהל  לדברי 
זאב  ר'  ברוממה,  מכבי  של  חמד'  נת 
שמכבי  הבריאות  "מהפכת  רייכמן: 
בריאותית  מעטפת  מעניקה  מובילה, 
כוללת  זו  מעטפת  מכבי.  לחברי  כוללת 
והמקצועי  הטוב  הרפואי  השירות  את 
מותאמות  קהל  קבלת  שעות  ביותר, 
אנו  ובנוסף   – הציבור  לצרכי  והלימה 

חיים  אורח  לקידום   רבות  פועלים 
לי־ לאמהות  זה  כינוס  בקהילה.  בריא 
מסדרת  חלק  הוא  צליאק  חולי  לדים 
ברוממה  שיזמנו  בריאות  קידום  ערבי 

ונמשיך בכך גם בעתיד בעז"ה".
'מכבי'  מפעילה  רוממה  בשכונת 
 .21 שמגר  ברחוב  מתקדם  רפואי  מרכז 
מדובר באחד המרכזים הבולטים במהפכת 
בש־ בירושלים  מכבי  שמובילה  הבריאות 
שתי  על  משתרע  המרכז  האחרונות.  נים 
הרפואה,   שירותי  כל  את  ומכיל  קומות 
תושבי  של  החיים  לאורח  המותאמים 
רפואת  שירותי  ניתנים  במקום  השכונה. 
ושירותי  מעבדה  וילדים,  נשים  משפחה, 
בדיקות  ומוניטור,   US שירותי  אחיות, 
גרון,  אוזן  אף  עור,  רופאי  שירותי  א.ק.ג, 
מומחה  אנדוקרינולוג,  קרדיולוג,  עיניים, 
פיזיותרפיסטים  דיאטנים,  ילדים,  ריאות 

ושירות רופא תורן בשבתות וחגים.

התרחבות משמעותית 
בשירותי הרפואה במרכז 

הרפואי רמות דוד של 
'לאומית' בקרית גת

עם כניסתה לתפקיד של מנהלת האזור הגב' כהן ניכרת 
השקעה מאסיבית בפיתוחו והרחבתו של המרכז הרפואי 
המוביל בהוספת שעות פתיחה והבאת רופאים מומחים 

ואיכותיים למען הקהילה שנותנת אמונה בלאומית 
לאורך זמן

חרי בכ :‡מ

ופיתוח  התרחבות  תנופת 
משמעותיים במרכז הרפואי המוביל 
רמות דוד של לאומית בקריה החר־
דית בקריית גת, עם הצטרפותם של 
כש־ נוספים  משפחה  רופאי  שלשה 
בתוכם ד"ר נאגר שיוביל את רפואת 
לכלל  מענה  וייתן  בסניף  המשפחה 
האוכלוסייה צעירים ומבוגרים כולל 
מידי  והבחורים  האברכים  לציבור 

יום.
לכלל  מתווסף  זה  שירות 
כפי־ בסניף  המתקיימות  הסדנאות 
סדנת  וכן  ורפלקסולוגיה  זיותרפיה 
מעת  המתקיימת  תינוקות  עיסוי 
לעת, כאשר ציבור גדול מקרב נשות 
הקהילה מברך על כך בהנגשת כלל 
השירותים בקרבת מקום ללא צורך 

להיטלטל למקומות מרוחקים.
נוספת  משמעותית  בשורה 
האזור  מנהלת  של  בהשתדלותה 
שעות  הרחבת  הינה  כהן,  ש.  הגב' 
הפעילות של המרכז הרפואי כאשר 
המרכז  ייפתח  הקרוב  מהחודש 
בשעות  שלישי  ביום  גם  הרפואי 
במתן   19:00 לשעה  עד  אחה"צ 
ולמצטר־ האוכלוסייה  לכלל  מענה 

פים החדשים הרבים.
מנהלת המרכז הרפואי "רמות 
כי  מדגישה  מנדלסון  ע.  הגב'  דוד"  
עם  ייחודי  פעולה  שיתוף  ללאומית 
המ־ הקורסים  במגוון  מעל"ה  מרכז 
תקיימים על ידם וכן מגוון עשיר של 
רגשיים  וטיפולים  הילד  התפתחות 

בעלות נמוכה ללקוחות לאומית, כל 
זאת בנוסף לרפואה האיכותית והמ־
שירותי  הרופאים,  מיטב  ע"י  צוינת 
רנטגן במרכזי לאומית ומרפאת שי־
שלו־  , מקום  בקרבת  איכותית  ניים 
בעיר[בקרוב  רפואיים  מרכזים  שה 
גת],  בכרמי  ה-4  המרכז  פתיחת 
ואיכותי  מהיר  זמין  מענה  הנותנים 

לכלל הלקוחות.
קשרי  מנהל  זיידל  אהרן  הרב 
בשנה  כי  מציין  בלאומית  הקהילה 
הח־ עם  הקשר  הורחב  האחרונה 
וכי  החרדית  בקריה  השונות  צרות 
על  הקהילות  ומירב  מיטב  כיום 
לקוחות  הינם  ועסקניהם  רבותיהם 
לשירות  ליחס  אודות  לאומית,  של 
זו־ הם  לה  הקשבת  ולאוזן  האיכותי 
כים דבר יום ביומו ויעידו ע"כ המצ־
טרפים הרבים שמתווספים כל העת 
לקופה המובילה בקריית גת, כאשר 
הכול נעשה בדיסקרטיות ובכבוד כי 

לשירות של לאומית אין תחליף!
לכיש  אשדוד  אזור  מנהלת 
את  בסיפוק  מציינת  כהן  ש.  הגב' 
דוד  ברמות  המשמעותית  הצמיחה 
שנות־ הרב  האמון  ואת  זמן  לאורך 
נים הלקוחות בלאומית אשר מדורג 
רצון  שביעות  בסקרי  הלקוחות  ע"י 
במער־ ורע  אח  להם  שאין  בציונים 
תמשיך  כי  ומדגישה  הבריאות   כת 
של  לשגשוגו  הנדרש  ככל  לסייע 
שי־ הוספת  ידי  על  הרפואי  המרכז 
ומאחלת  לקהילה  הנחוצים  רותים 
היקר  הצוות  לכלל  הצלחה  המשך 

והמסור ולכלל הלקוחות.

ברוכים הבאים לאחיסמך: 'לאומית' כבר 
ממתינה לכם

יותר רופאים, יותר שירותים, יותר מקצועיות ויותר שעות: התושבים החדשים של אחיסמך יודעים 
שבכל מה שקשור לבריאות שלהם – יש רק כתובת אחת וותיקה ומוכרת באזור 

חרי בכ :‡מ
שכונת  של  הגובר  האכלוס  לקראת 
שירותי  'לאומית  יוצאת  בלוד,  אחיסמך 
התו־ את  ליידע  שמטרתו  בקמפיין  בריאות' 
הרפואי  במרכז  החדשים  החרדים  שבים 
לשכונה,  הסמוך  'לאומית'  של  המתקדם 
הנו־ הרפואיים  מרכזים  לשלושת  שמצטרף 

ספים בעיר. 
מדובר במרכז הרפואי הוותיק גני יער, 
ורופאים  שירותים  של  עצום  מגוון  שמציע 

לכל המשפחה, 
"הכי קרוב לבית". 

בין היתר מציע המרכז הרפואי טיפול 
ורופאים בתחומים הבאים: משפחה, ילדים, 
אנדוקרינולוגיה,  עור,  גרון,  אוזן  אף  נשים, 
התפ־ קרדיולוגיה,  כירורגיה,  ילדים,  גסטרו 
מש־ רפואה  פיזיותרפיה,  מכון  הילד,  תחות 
בית  סיעוד,  שירותי  סוכרת,  מרפאת  לימה, 

מרקחת ומוקד רפואה דחופה. 
גם שעות הפעילות של המרכז נרחבות 
שלי־ ראשון,  ימים:  הבא:  הסדר  ע"פ  מאוד 
ו-16:00-19:00.   08:00-12:00 ורביעי:  שי 
ימים: שני וחמישי 08:00-13:00. ויום שישי 

וערבי חגים 08:00-12:00.
במרכז  מדובר  כאמור, 
שמנגיש  ו-וותיק,  גדול  רפואי 
השירותים  את  אחיסמך  לתושבי 
בזמי־ צריכים  שהם  הרפואיים 
נות מרבית וכבר כיום חברים בו 
ללאומית  כאשר  לקוחות,  אלפי 
לקוחות  כ10,000  ישנם  בלוד 
חדי־ רפואיים  מרכזים  בארבעה 

שים ומתקדמים.
מהאזור  רבים  תושבים 
עם  מיד  כי  ציינו  שוחחנו  עמם 
הם  בשכונה  למגורים  המעבר 
בגלל  ל'לאומית'  לעבור  בחרו 
"מטבע  הגדול.  הרפואי  המרכז 
הדברים ייפתחו בקרוב מרפאות 
שקשור  מה  בכל  אבל  קטנות, 

לבריאות אני לא מתפשר. אני מעדיף להיות 
מהרגע הראשון עם מרכז רפואי גדול ומוכר, 
ולא להזדקק לעבור יחד עמו "חבלי לידה"", 

אומר לנו ב. אחד מתושבי השכונה. 
יצוין כי בנוסף למרכז הרפואי גני יער, 
מרכ־ שלושה  לוד  בעיר  'לאומית'  מפעילה 
האתרוג,   – נוספים  מתקדמים  רפואיים  זים 
גני אביב והנשיא – שעומדים אף הם לרשות 
התושבים החדשים עם מקסימום מקצועיות 

ומקסימום התאמה לציבור החרדי. 
לשירות  העומד  הקהילה  קשרי  נציג 

התושבים הינו- מ. גוזלן- 050-5815387
לאומית מובילים בכל פרמטר

כחודש  לפני  שפורסם  מיוחד  סקר 
מחמיאים  ציונים  מעניק  מרקר'  'דה  בעיתון 
במיוחד ל'לאומית שירותי בריאות' שמנצחת 

בפרמטרים רבים את הקופות המתחרות.
אתר  ע"י  שנערך  מקיף  בסקר  מדובר 
מרקר.   דה  בעיתון  כאמור  ופורסם  מידרג 
הגולשים  דירגו  בסקר  המשתתפים  אלפי 
כללית,  מכבי,  שלהם:  החולים  קופות  את 

מאוחדת ולאומית.
איכות  שהוא  ביותר  החשוב  בפרמטר 
הטיפול הרפואי כפי שבא לידי ביטוי בהרג־

שה של הלקוח, סיימה לאומית במקום הרא־
כאשר   5 מתוך   4.08 של  מעולה  בציון  שון 

שאר הקופות נמצאות מאחוריה.
בפרמטר של דירוג זמינות התורים קי־
בלה לאומית את הציון הגבוה ביותר - 3.34. 
 3.21 מכבי   ,3.28 מאוחדת  ברשימה  אחריה 

וכללית זכתה לציון הנמוך ביותר - 2.91.
של  הרצון  שביעות  גם  נבחנה  בסקר 
בקופות  השירותים  ממחירי  המבוטחים 
בפרמטר  גם  הבריאות.  בסל  כלולים  שאינם 
הזה מתייצבת לאומית בראש עם 3.77. אח־
ריה ברשימה מכבי וכללית, ובמקום האחרון 

מאוחדת עם  3.42 בלבד.
לאומית השיגה תוצאות מחמיאות ביותר 
גם בפרמטרים הבאים: איכות המענה הטלפוני, 

רמת הבירוקרטיה והשירות הדיגיטלי.
נמסר  בריאות'  שירותי  מ'לאומית 
הראשון  במקום  להיות  גאים  "אנו  בתגובה: 
בפרמטר החשוב ביותר ללקוח, שהוא איכות 
במקום  להיותנו  במקביל  הרפואי,  הטיפול 
ממחירי  הרצון  שביעות  בדירוג  גם  הראשון 
לספק  נמשיך  התורים.  וזמינות  הטיפולים 
ומ־ איכות  מבחינת  ביותר  הטוב  המוצר  את 

חיר".
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בדרך לציון הצדיק מסתירים את הכיפה?
זרם הטסים לתפילה על קברי צדיקים באירופה גובר ויחד עמו גם החשש מפני האנטישמיות שהולכת 

ומרימה ראש ◆ תמונת מצב

חרי בכ :‡מ

בשנים האחרונות גבר משמעותית זרם 
באירופה.  צדיקים  לקברי  החרדים  העולים 
לאומן,  השנה  לראש  בטיסות  שהתחיל  מה 
אלימלך  ר'  של  השנתית  בהילולא  המשיך 
מליז'ענסק ואוחז – לפי שעה – במספר תא־
במהלכם  השנה  בלוח  משמעותיים  ריכים 
פוקדים עשרות אלפים את ציוני אבות הח־

סידות במזרח אירופה.
מתקיימת  הזו  המבורכת  המציאות 
באנטישמיות  המדאיגה  לעליה  במקביל 
באירופה בכלל ובמזרחה בפרט, מה שמחייב 

את כל הנוגעים בדבר למצוא פתרונות. 
שמודעות   – הללו  במדינות  הממשלות 
שגלום  העצום  התיירותי-יהודי  לפוטנציאל 
לא  אולם  בתופעה,  להילחם  מנסות   – בהן 
לסיטואציה  עדות  יתירה.  בהצלחה  תמיד 
הבעייתית ניתן למצוא בדו"ח האנטישמיות 
השואה,  יום  בערב  לאחרונה  אך  שפורסם 
בעולם  האנטישמיות  מצב  כי  עולה  ממנו 

בכלל ובאירופה הולך ומחמיר. 
האלי־ האירועים  סוגי  הדו"ח,  ע"פ 
איומים  ונדליזם,  הם  ביותר  הנפוצים  מים 
אלה  מספרים  בנשק.  שימוש  ללא  ואלימות 
שי־ נעשה  שבהם  המקרים  שמספר  מראים 
בשעה  בה  נמוך,  הוא  ובהצתה  בנשק  מוש 
ורכושם.  אדם  בני  נגד  הן  ההתקפות  שרוב 
פרטי  ורכוש  הותקפו,  אנשים   138 לפחות 
ורכושם  אדם  שבני  היא  לכך  הסיבה  ניזוק. 
ומרכזים  כנסת  בתי  מאשר  פחות  מוגנים 

קהילתיים. 
הקונגרס  נשיא  קנטור,  משה  ד"ר 

היהודי האירופי, התייחס, עם פרסום הדוח, 
בעולם:  האנטישמיות  ביטויי  בכל  לעלייה 
את  אחד  במשפט  לסכם  צריך  הייתי  "אם 
ובתחילת   2018 בשנת  האנטישמיות  מצב 
הגוברת  התחושה  שזו  אומר  הייתי   ,2019
של מצב חירום בקרב יהודים במדינות רבות 

ברחבי העולם".
המשמעות של המצב הזה היא שיהודי 
בסכנה  מצוי  כלשהו  לציון  בדרכו  שנמצא 
מי  מקומי.  אנטישמי  ע"י  מתקיפה  ממשית 
שיכולים להיות רגועים, יחסית, הם מי שעו־
לים לקברים בנסיעות מאורגנות. השהות בק־
בוצה גורמת מטבע הדברים להפחתה משמ־
עותית בסיכון להיות מותקפים ע"י בודדים. 

באופן  שנוסעים  אנשים  זאת,  לעומת 
בסכנה  מצויים  קטנה  בקבוצה  ו/או  פרטי 

גבוהה בהרבה. 
כדי להתמודד עם המצב הזה ממליצים 
להשת־ המקומיות  הקהילות  מתוך  גורמים 
יהודים.  שאינם  באזורים  להתבלט  שלא  דל 
לאמור: בדרך אל הציון, באכסניה, ברחובות 
הערים וכיו"ב להשתדל להסתיר את סממני 
וציצית)  כיפה  (דוגמת  היהודים  הנראות 
ולהימנע מלשוחח בקול באידיש או בעברית. 
כש־ כך  לנהוג  היא  ההמלצה  כאמור, 
מהמרכזים  בסמוך  ולא  ביחידות  מסתובבים 
גורמים  לדברי  כך  מקרה,  בכל  היהודים. 
שיקול  להפעיל  מומלץ  בנושא,  העוסקים 

דעת ולנקוט משנה זהירות.
גורמים  בשטח?  המצב  תמונת  ומה 
עמם שוחחנו טוענים כי בניגוד לעבר, המו־
מתח־ ביבשת  האנטישמיות  לסכנות  דעות 
בעבר  "אם  החרדים.  המטיילים  בקרב  דדת 

באופן עצמאי  שהוא יכול להגיע  חשב  אדם 
בלי  אירופה,  במזרח  כלשהו  לעיירה/ציון 
זה  היום  הזה –  במימד  והתחשבות  תכנון  כל 
להיזהר  ממה  שיש  מבינים  אנשים  אחרת. 
היטב  הללו  הנקודות  את  לברר  ומשתדלים 

לפני שהם יוצאים לדרך. 
המתוארת  למגמה  נוספת  עדות 
מנכ"ל  לוי,  לירן  מפי  מקבלים  אנחנו 
הזרם  "בעבר  בפראג.  דייויד  קינג  מלון 
יהודים  היו  אצלנו  הנופשים  של  העיקרי 
חרדים שהגיעו בשל היותנו המלון היחיד 
מהודרת  כשרות  בעל  גם  שהוא  באירופה 
כוכ־  5 של  ברמה  וגם  השנה  כל  לאורך 
עדים  אנחנו  האחרונים  בחודשים  בים. 
בדרכם  שנמצאים  נוסעים  חדש:  לזרם 
ומעדי־ אירופה  במזרח  צדיקים  לקברי 
בטוחה  היותה  בשל  בפראג,  לשהות  פים 

במיוחד ליהודים".
כשלוי מצביע על בטיחותה של פראג 
שנער־ שונים  ומחקרים  לסקרים  מכוון  הוא 
כו בשנים האחרונות והעמידו את פראג על 
לת־ בניגוד  זאת  אנטישמיות,  תקריות  אפס 
מונת המצב המדאיגה מאוד בערים מרכזיות 

אחרות באירופה. 
מדגישים  שלנו  מהנופשים  "הרבה 
מתחושת  גם  נובעת  בנו  שלהם  הבחירה  כי 
להסתובב  להם  שמאפשרת  בעיר  הביטחון 
בעיר מבלי להסתתר ולהחביא את הסממנים 

היהודיים החיצוניים שלהם".
שב־ ספק  "אין  לוי,  כך  מקרה",  "בכל 
גברה  לנושא  שהמודעות  ניכר  לעבר  ניגוד 
מאוד ואנו מברכים על כך וגם מייחלים ליום 

שבו המצב בכל אירופה יהיה כמו אצלנו".

20 שנות חסד וממשיכים לתת את האקסטרה

כאלף נשים השתתפו בערב הוקרה מעצים ומרגש של ארגון חסדי 
נעמי לחברת מטרנה לציון 20 שנות חסד

בכינוס מכובד ורב רושם, הוענק אות הוקרה לחברת "מטרנה" על 20 שנות פעולה בפרויקט החסד 'מטרנה מצווה' בשיתוף "חסדי נעמי". השנה נשבר שיא הכפיות 
של כל שנות הפרויקט ונאספו בס"ד 212,000 כפיות מטרנה! 

חרי בכ :‡מ
עם סיום מבצע החסד השנתי הגדול 
השנה  זו  שהתקיים  מצווה"  "מטרנה  של 
ה-20 ברציפות, נערך  באולמי "ארמונות 
חן" שבבני ברק ערב הוקרה חגיגי ומיוחד 
לחברת מטרנה על פעילותה ארוכת הש־

נים עם ארגון החסד חסדי נעמי. 
במעמד השתתפו הגאון רבי  ישראל 
"חסדי  ומייסד  יו"ר  שליט"א,  לאו  מאיר 
נעמי" הרב יוסף כהן, מנכ"ל אסם מר אבי 
קרן  הגב'  מטרנה  מנכ"לית  אסאייג,  בן 
מטרנה.  חברת  של  השיווק  ואנשי  זופניק 
במהלך האירוע הועלה על נס שיתוף הפ־
עשו־ שני  כבר   שמתקיים  הייחודי  עולה 

רים ברציפות.
מצווה",  "מטרנה  מבצע  במסגרת 
שהפך למסורת של חסד, נאספות במהלך 
ומו־ מטרנה  ואריזות  כפיות  השנה  כל 
מעניקה  ותמורתם  נעמי  לחסדי  עברות 
למשפחות  ודייסות  חלב  תחליפי  מטרנה 

נצרכות במגזר החרדי.
"עולם חסד ייבנה"

את האירוע פתח הגאון רבי ישראל 
מאיר לאו שליט"א, אשר הרחיב על מידת 
החסד שהיא הגורם המאחד הגדול ביותר 

לבבות.  לקירוב  ממנו  מסוגל  ואין  בעם 
לידי  בא  הזה  האיחוד  כי  הדגיש  בדבריו 
הפעולה  בשיתוף  מדויק  באופן  ביטוי 
הוותיק בין מטרנה לחסדי נעמי. "עשרים 
שנה הן לא דבר פעוט, זהו קשר עם יסוד 
וח־ מטרנה  של  החסד  קשר  ומוצק-  איתן 
עם  מטרנה  של  העמוק  והקשר  נעמי,  סדי 

המגזר החרדי".
התמדה, נדיבות ותחושת שליחות 

אסאייג  בן  אבי  מר  אסם,  מנכ"ל 
לקחת  בחלקו  שנפל  הרב  הכבוד  את  ציין 
למט־ ומרגש  חשוב  באירוע-מצווה  חלק 
המזינה  מטרנה  "עבור  בכלל:  ולאסם  רנה 
המוצרים,  במיטב  בישראל  התינוקות  את 
המיטבית,  ובכשרות  הטכנולוגיה  במיטב 
נתינה  במפעל  חלק  להיות  ומצווה  זכות  זו 
מסוגלים  להיות  גדולה  זכות  כך.  כל  עצום 
לתת במשך עשרים שנה, אני מבטיח שנמ־
שיך לתת לפחות בעשרים השנים הבאות. 
הן אסם והן מטרנה מתחייבות להמשיך יחד 
ובתפוצות  בישראל  ישראל  עם  את  להזין 
במיטב המוצרים בכשרויות הגבוהות, מגיל 

ינקות ועד זקנה"
זופניק  קרן  הגב'  מטרנה,  מנכ"לית 
הגיעה לכנס לאחר ביקור מרגש אצל הרב־

נית קולודצקי, בתו של מרן הגר"ח קנייבסקי 
מטרנה  נשות  את  חיזקה  הרבנית  שליט"א. 
במילים חמות על פעולות החסד העצומות 
והשליחות שנזדמנה לידן, ואף שיגרה מכתב 

לנשים המשתתפות בכנס.
"לאורך  זופניק:  קרן  הגב'  מדברי 
את  חשים  אנו  בוודאי,  זה  וביום  השנה  כל 
האח־ כובד  את  גם  אך  והאהדה,  החום 
התינו־ תזונת  את  ולהוביל  להמשיך  ריות 
לאימהות  הודתה  בדבריה  בישראל".  קות 
ומדי  מחדש  פעם  בכל  במטרנה  שבוחרות 
הכפיות  לאיסוף  בלב  מקום  מוצאות  שנה 
והאריזות, כדי שיוכלו יחד להעניק ולסייע 

הטוב  את  לכך  שזקוק  מי  לכל 
ביותר. 

לשו־ הודתה  זופניק  הגב' 
ההיס־ החסד  בפרויקט  תפיה 
מרגשת  מחדש  פעם  טורי: "בכל 
ותחושת  הנדיבות  ההתמדה, 
ההשקעה  את  המלווה  השליחות 
של מנהלי ומתנדבי ארגון החסד 

החשוב והמוערך "חסדי נעמי".
מטר־ מנכ"לית  ציינה  עוד 
הזכות  בחלקם  נפלה  השנה  כי  נה 
לתת את האקסטרה לילדי הציבור 
קר  אקסטרה  את  השיקה  מטרנה   – החרדי 
בכשרות בד"ץ העדה החרדית, תחליף חלב 
עם פרוביוטיקה בכל השלבים לעיכול קל . 
עם  לה  זכתה  שמטרנה  "ההערכה 
לקשר  ביטוי  עוד  היא  הסדרה  השקת 
אנחנו  החרדי.  לציבור  מטרנה  בין  ההדוק 
במסע  אתכם  וללוות  להמשיך  מחויבים 
ליל־ שלכן  האינסופית  והנתינה  ההורות 
הכי  להיות  שלנו  המתמדת  בשאיפה  דיכן, 
עשורים  ולעוד  אליכן,  לאימא,  קרובים 

רבים של פעילות חסד מבורכת יחד."
בחסדי נעמי הביעו קורת רוח מרובה 
הנשים:  קהל  של  העצומה  מההשתתפות 

טובה  להכיר  כדי  בהמוניו  הגיע  "הקהל 
לחברה שעושה  כ"כ הרבה למען הציבור" 
אמר הרב יוסף כהן יו"ר חסדי נעמי שהודה 

נרגשות למנכ"ל אסם ולמנכ"לית מטרנה.
שליט"א  לאו  הגרי"מ  הערב  במהלך 
חסדי  ארגון  מנכ"ל  כהן-  יוסף  והרב 
אסם  למנכ"ל  הוקרה  אות  העניקו  נעמי, 
הפעולה  שיתוף  על  מטרנה  ולמנכ"לית 

המיוחד שחוגג 20 שנים של חסד.
לאחר הנאומים, הרה"ג חיים הורביץ 
ריתק  אביב,  בתל  צהלה  שכונת  של  רבה   –
את הקהל במשך שעה ארוכה בהרצאה על 
ועל  לאחר,  אמיתית  נתינה  של  חשיבותה 

החשיבות להרבות במילים טובות.
טובי  הגב'  חתמה  האירוע  את 
מילה  "רק  המרגש  במופע  צייטלין-ברון 
במ־ מרוממת  אמנים  סעודת  אחת" בליווי 

עמד של אלף משתתפות.
בתום האירוע הודו הנשים למטרנה" 
והמרגש  המהנה  הערב  על  נעמי  ולחסדי 
והביעו את הערכתן למבצע הייחודי שעו־

משנה  ומתמשכת  גדלה  שלו  החסד  צמת 
ואיחלו  והולך"  "מוסיף  בבחינת  לשנה, 
הזה  והמיוחד  הפורה  הפעולה  לשיתוף 

להימשך עוד שנים ארוכות.

לראשונה בישראל: 
"צריבה בגלי רדיו" 
תמנע את הצורך 

בניתוח
קשריות בבלוטת התריס עלולות להוות מטרד של ממש 
לתפקוד היומיומי ◆ טכנולוגיה חדשה שמיושמת במרכז 

הרפואי שמיר פותרת את הבעיה – ללא צורך בניתוח 
והרדמה

חרי בכ :‡מ

הם  התריס  בבלוטת  קשריות 
מילימטרים  ממספר  בגודל  גושים 
בבלוטת  סנטימטרים  מספר  ועד 
הקשרית  המקרים  ברוב  התריס. 
היומיומי,  לתפקוד  מפריעה  לא 
שהקשרית  מקרים  קיימים  אולם 
הפ־ כמו  לתסמינים  גורמת  הגדלה 
בנשימה.  נוחות  אי  או  בבליעה  רעה 
אסתטית  בהפרעה  מדובר  לעיתים 
במרכז  המופיע  גוש  כגון  ממש,  של 

הצוואר. 
את  להסיר  מקובל  כזה  במצב 
אולם  ניתוח,  באמצעות  הקשרית 
לאחרונה החלו במרכז הרפואי שמיר 
(אסף הרופא) להשתמש בטכנולוגיה 

שמייתרת את הצורך בניתוח.
לניתוחי  היחידה  במסגרת 
גרון  אוזן  אף  במחלקת  צוואר  ראש 
חדשנית  בפרוצדורה  החלו  בשמיר 

קשריות  של  רדיו  בגלי  צריבה  של 
בבלוטת התריס. במסגרת הטכנולו־
הק־ גודל  את  להקטין  ניתן  הזו,  גיה 
רדיו  בגלי  צריבה  באמצעות  שרית 
להימנע  ובכך  אולטרסאונד  תחת 

מניתוח והרדמה כללית.
יצוין כי המרכז הרפואי שמיר 
את  שמיישם  בארץ  הראשון  הוא 

שיטת הטיפול בטכנולוגיה זו.
פשוטה.  בפעולה  "מדובר 
היום,  באותו  הביתה  הולך  המטופל 
כעבור שעה קלה" מסבירה ד"ר לי־
מור מועלם קלמוביץ, מנהלת היחי־
במחלקת  צוואר,  ראש  לניתוחי  דה 
של   בניהולו  ב'שמיר',  גרון  אוזן  אף 
מדגישה  היא  גבריאל.  חיים  פרופ' 
כי "בשלב זה נעשה את הטיפול הח־
אנו  אך  שפירות,  בקישוריות  דשני 
צופים הרחבת טווח הטיפול בעתיד 
הפעולה  מטופלנו.  לטובת  לבוא, 
החדשנית יצאה לפועל הודות לשי־

אות  בהענקת   כהן,  יוסף  והרב  שליט"א  לאו  הגרי"מ 
הוקרה  למנכ"ל אסם מר אבי בן אסאייג על 20 שנות 

חסד. צילום: יוסי רוזנבוים
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פרק ה - כיצד ירגיל האדם עצמו במדת החסד
העקר - אהבת ה'

א ַיִניַח ֲעבוָֹדתוֹ ְלׁשּום  לֹּ ְכִלית ַאֲהָבה שֶׁ ִניַסת ָהָאָדם ֶאל סוֹד ַהֶחֶסד הּוא ֶלֱאהֹב ֶאת ה' תַּ ִעיָקר כְּ
ְך  ה ָצְרֵכי ֲעבוָֹדתוֹ ְוַאַחר כָּ ִחלָּ ן תְּ ַרְך, ְוָלֶזה ְיַתקֵּ ָלל ְלֵעֶרְך ַאֲהָבתוֹ ִיְתבָּ ָבר ֶנֱאָהב ֶאְצלוֹ כְּ ֵאין דָּ ֵני שֶּׁ ה ִמפְּ ִסבָּ
רּוְך  דוֹׁש בָּ ל טוֹבוֹת ֵמֵאת ַהקָּ ין ְיַקבֵּ ִלּבוֹ בֵּ קּוָעה בְּ את תְּ ָרִכים, ְוִתְהֶיה ָהַאֲהָבה ַהזֹּ ַהּמוָֹתר ִיְהֶיה ִלשְָׁאר ַהצְּ
אוֵֹהב",  ְצֵעי  פִּ ו): "ֶנֱאָמִנים  כז,  ֵלי  (ִמשְׁ ִדְכִתיב  כְּ לוֹ  ְלַאֲהָבה  ֵבם  ַיְחשְּׁ ְותוָֹכחוֹת  ִיּסּוִרין  ל  ְיַקבֵּ ּוֵבין  הּוא 
ּדוֹת  ל ַהמִּ ֵדי ִלְכלֹל כָּ ה ְוכּו'" כְּ ה ּוִמדָּ ָכל ִמדָּ ָרכוֹת נד.) "בְּ ָבִרים ו, ה): "ּוְבָכל ְמאֶֹדָך" ּוֵפְרׁשּו (בְּ ּוְכִדְכִתיב (דְּ
ת  נּו ִמדַּ ֶחֶסד, ְוַהיְּ ין ִהיא ְקׁשּוָרה בְּ ִהיא פוֶֹעֶלת דִּ ְלכּות ְוִעם ֱהיוֹת שֶׁ ֵמַהמַּ ֶחֶסד ְוִנְמָצא סוֹד ַהְנָהָגתוֹ  בְּ
ְקָרא טוֹב ְוָהָיה אוֵֹמר  ַצד ַהֶחֶסד ַהנִּ ִמיד בְּ ָהָיה אוֵֹמר "ַגם זוֹ ְלטוָֹבה", ָרָצה ְלָקשְָׁרה תָּ ַנחּום ִאיׁש ַגם זוֹ שֶׁ
ְעּתוֹ ֶאל  ֶחֶסד ְוָהָיה שָׂם דַּ א ְלטוָֹבה ִהיא ְקׁשּוָרה בְּ בּוָרה ֵאינוֹ ֶאלָּ גְּ שְׂמֹאל ְקׁשּוָרה בַּ ִהיא בִּ ְרֶאה שֶׁ נִּ ם זוֹ שֶׁ גַּ

ִמיד. ֶחֶסד תָּ שֵׁר בְּ דוָֹלה ְלִהקָּ יֶניָה. ְוזוֹ ִהיא ַהְנָהָגה גְּ יר דִּ ה ַהִהיא ּוַמְסתִּ דָּ מִּ ַצד ַהּטוֹב בַּ

ָאָדם  שֶׁ ֲחָסִדים  ִמילּות  גְּ שֶׁ ְלִפי  קוֹנוֹ".  ִעם  ד  ְתַחסֵּ ַהמִּ ָחִסיד  ָמה) "ֵאיֶזה  ַהְקדָּ (בַּ ְרׁשּו  פֵּ ּקּוִנים  ּוַבתִּ
ּגוֵֹמל ֶחֶסד ִעם קוֹנוֹ. ְגָמתוֹ, ְוהּוא שֶׁ ּקּון ָהֶעְליוֹן דֻּ ּה ַהתִּ ן בָּ ַכוֵּ יְּ ְחּתוִֹנים ָצִריְך שֶׁ תַּ עוֶֹשׂה בַּ

מהחסד בבני אדם ילמד החסד עם קונו
ם ַיֲעֶשׂה ִעם קוֹנוֹ ְלַמְעָלה ִאם  ְבֵני ָאָדם, ְוֻכלָּ ִמילּות ֲחָסִדים בִּ ה ֵהן ִמּדוֹת גְּ מָּ ה ָצִריְך ָלַדַעת כַּ ְוַעתָּ

ִמילּות ֲחָסִדים ֵהם ֵאּלּו: י ִמּדוֹת גְּ ת ַהֶחֶסד, ְוָלֶזה נֹאַמר כִּ ִיְרֶצה ִלְקנוֹת ִמדַּ

ּקּון ִלְמזוֹנוֹ. ל תִּ ֵלַדת ָהָאָדם ָצִריְך ִלְגמֹל ִעּמוֹ כָּ ִראׁשוָֹנה - בְּ

ין ַחס ְושָׁלוֹם,  ד ַהדִּ ּה ִמצַּ ִלְדתָּ ַהְקשָֹׁתּה בְּ ְפֶאֶרת. ַוְיִהי בְּ יָנה - ַהתִּ ַדְעּתוֹ ֵעת ֵלַדת ַהבִּ ן ַיֲעֶלה בְּ ִאם כֵּ
ְפֶאֶרת  ַהתִּ ֵלַדת  ְהֶיה  שֶׁתִּ ָהֶאְפשָׁר  ל  כָּ שָׁם  ן  ְלַתקֵּ ָצִריְך  י,  קֹשִׁ בְּ ְוֵלָדָתּה  בּורוֹת  ַהגְּ ְלַצד  ְפֶאֶרת  ַהתִּ ֵיֵצא 
ּיוִֹציא  ַהְינּו שֶׁ ֵטינּו ָקדוֹׁש" דְּ פָּ ְדָאְמִריַנן "ְותוִֹציא ָלאוֹר ִמשְׁ ָלל כִּ ִלי מּום כְּ ָלד בְּ ֵצא ַהוָּ יֵּ ֵדי שֶׁ ִמין כְּ ְלַצד ַהיְּ
ן  ְמַכוֵּ בּורוֹת, ּוָבֶזה ִנְכָלל ֱהיוֹתוֹ  ל ִמן ַהגְּ ִמין ְוִיְהֶיה ָקדוֹׁש ְוִנְבדָּ ט ְלַצד ָהאוֹר שֶׁהּוא ַהיָּ ְפֶאֶרת ִמשְׁפָּ ַהתִּ
ְוִכְמַעט  ן  ּוְמֻלבָּ ָרז  ְמזֹּ ָלד  ַהוָּ ֵיֵצא  ְוָאז  ַהֶחֶסד  ַצד  בְּ יָנה  ַהבִּ ִמן  ּוְלהוִֹציא  ֶחֶסד  בַּ ָתִמיד  ְלקוֹשְׁרוֹ  ַמֲעָשׂיו  בְּ
ֵלָדָתּה  י בְּ יִנים שָׁם ְוִיְהֶיה קֹשִׁ ֶרת ַהדִּ ְגבֹּ בּורוֹת תִּ א ְיעוְֹררּו ַהגְּ לֹּ ֵדי שֶׁ ּתוָֹרה כְּ בַּ ל ַאְזָהָרה שֶׁ ֶזה ִנְכָלל כָּ בָּ

ַחס ְושָׁלוֹם.

ִתּקּוֵני ִמְצוָֹתיו. ָלד ַהְינּו ַלֲעשׂוֹת כְּ ה - ָלמּול ֶאת ַהוָּ ִניָּ שְׁ

ל אָֹתם ַהּגוְֹרִמים שָׁם  ף ַאַחר כָּ ה ְוָעְרָלה ַהִמַטֶפֶלת ֶאל ַהְיסוֹד ָימּול אָֹתּה ְוִיְרדֹּ ל ֵאיֶזה ַצד ְקִלפָּ כָּ שֶׁ
ִלי ָעְרָלה  יק ָהֶעְליוֹן בְּ דִּ ְהֶיה ַהצַּ יִּ ְהיוֹתוֹ ָמל ֶאת ָעְרַלת ְלָבָבם ּגוֵֹרם שֶׁ בִּ אֶֹפן שֶׁ ְתׁשּוָבה, בְּ ָעְרָלה ְוַיְחִזיֵרם בִּ
ֵני ִיְשָׂרֵאל ָזָכה ֶאל  ל ָעְרַלת בְּ שֶׁמָּ ְנָחס כְּ ָבִרים ַהּגוְֹרִמים שָׁם ָעְרָלה, ְוָלֶזה פִּ ל ַהדְּ ן כָּ ָחְזָקה ְלַתקֵּ ְוַיֲעמֹד בְּ
ה  ל ַהְיסוֹד ֵמאוָֹתּה ָעְרָלה ָזָכה ֶאל ַהֶחֶסד. ְוֵכן ִמזֶּ יָלה שֶׁמָּ סוֹד ַהמִּ בְּ ַמל ֶחֶסד ִעם קוֹנוֹ  גָּ ֵני שֶׁ ה ִמפְּ ֻהנָּ כְּ

ל שְָׁאר ִמּדוֹת ַהֶחֶסד. ִיְלמֹד ֶאל כָּ

י"ט לחודש 

ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששישי יוםםםםםםםםםםםם

הוועד למען טוהר המחנה, אגף מירון:

הודות לדרכי המהדרין: רבבות 
אלפי ישראל זכו לפקוד את 

ציון הרשב"י בטהרה
תרעומת גדולה על השאטלים בטרמינל האדום שבמקום היה דוחס אימים של 

גברים ונשים ביחד, ולמעשה היה מכשול נוראי

חרי בכ :‡מ
המוקדמת  ההיערכות 
חלק  שנטלו  הגורמים  כלל  של 
עצמה  הוכיחה  מירון  במבצע 
בסייעתא דשמיא, והודות לדרכי 
כדב־ השנה  שהוכשרו  המהדרין 
עי, נרשמה זרימה חלקה ותקינה 
של מאות אלפי עולי מירון, אשר 
הציון  את  ולפקוד  לעלות  יכלו 

הקדוש בטהרה.
המהד־ דרך  הוכשרה  מאז 
שנה  מדי  כמעט  יודעת  היא  רין, 
הגורמים  ושיפורים.  שדרוגים 
הפ־ מירון  מבצע  על  האחראים 
המו־ שרובו  העובדה  את  נימו 
חפץ  מירון  עולי  ציבור  של  חלט 
לעלות לציון הקדוש בדרך נקייה 
רעש  צפיפות,  ללא  וטהורה, 
בקנה  עולים  שאינם  והמולה 
והר־ הקדושה  אווירת  עם  אחד, 
קדוש  המקום  המתבקשת  צינות 

ובזמן נשגב זה.
ציבור  לרשות  עמדו  השנה 

מהדרין,  דרכי  ארבע  הרבבות 
המושב,  דרך  ה'  משער  האחת 
המבצע  י'  שער  דרך  והשניה 
ומתחבר  למושב  מעבר  מעקף 
במרו־ לציון  עד  העולה  לשביל 
שנפ־ ט'  שער  ובנוסף  ההר,  מי 
הגשר  ולידו  מחדש,  השנה  תח 
הענק שמוביל אל מעבר למדרכה 
ומנעה  מאד,  שהועילה  שממול 
למושב  הסמוכה  במדרכה  מעבר 
מירון ששם הורידו האוטובוסים 
את האנשים ושררה במקום תע־

רובת גדולה.
הרביעית  מהדרין  הדרך 
העיר  ראש  של  לזכותו  נזקפת 
רובינש־ מאיר  הרב  עילית  ביתר 
טיין שכבר בשנה שעברה שללא 
לאות הפעיל את כל קשריו ודאג 
שיהיה דרך מהדרין גם מטרמינל 
הערים  תושבי  את  ששימש   89
ועשו  ומודיעין,  אלעד,  ביתר, 
וסדרני  שילוט  עם  מסודרת  דרך 
גם  חזקה  תאורה  כולל  הכוונה, 
בו־ לדרך  שמתחברים  במדרגות 
אלפי  עשרות  זכו  ובזכותו  רמה, 
לח־ נקייה  לדרך  ההילולא  באי 
עד  באוטובוס  מהירידה  לוטין 
לציון הרשב"י, רבים רבים מודים 
לו ומברכים אותו שימשיך הלאה 
הב־ פעולותיו  בכל  חיל  לעשות 

רוכות למען עם ישראל
שלטי  נתלו  הסביבה   בכל 
את  שכיוונו  בולטים,  הכוונה 

להתמ־ לו  וסייעו  הענק  הציבור 
כל  לאורך  השונות.  בדרכים  צא 
את  שכיוונו  כרזות  נמתחו  הדרך 
הצועדים לדרכי מהדרין. סדרנים 
ברצי־ שעות   24 במקום  ששהו 
פות, במשמרות, כדי לעזור לקהל 

הרבבות.
הת־ שמשרד  לציין  יש 
מצוינת,  פעילות  עשה  חבורה 
הן  בשטח,  ניכרו  והתוצאות 
של  החלקה  הזרימה  מבחינת 
המי־ מבחינת  והן  האוטובוסים, 
הצבעים  שיטת  ע"י  לציבור,  דע 
של הדגלים שהוכיח עצמו בצו־
רה נפלאה, וכן  ע"י 2 מסכי ענק, 
הראשי  מהכביש  ביציאה  אחד 
הכחול,  בשער  לציון,  המוליך 
הח־ של  השביל  באמצע  ואחד 
עדיין  אבל  בפיצול,  ניונים, 
הציבור החרדי שיורד משער ה' 
והיה  למידע,  נחשף  לא  י'  ושער 
מי  הסברה,  בשלטי  גדול  חסר 
אמור ללכת לחניונים, ומי אמור 
והתק־ הראשי,  בכביש  להמשיך 

ווה שבשנים הבאות יתייחסו גם 
שהולך  הציבור  את  לעדכן  איך 
מסך  דרוש  וכן  המהדרין  בדרכי 
הכוונה ביציאה משער ט', ששם 
לכיון  יוצא  החרדי  הציבור  כל 

החניונים.
המחנה,  טוהר  למען  הוועד 
להודות  מבקשים  מירון,   אגף 
להרב יוסף שוינגר ולהרב ישראל 
להצל־ ומעבר  מעל  שעשו  דרעי 
גדול  חלק  ומימנו  ההילולא  חת 

בסיוע של הכוונת האלפים.
כי  מצפים  מירון  עסקני 
שבה  סיכום  ישיבת  תתקיים 
ועימם  הגורמים  כלל  ישתתפו 
הלק־ יופקו  וביחד  מירון,  עסקני 
חים לשנים הבאות. הנסיון מלמד 
הסקת  לקחים,  הפקת  שעם 
כל  של  פעולה  שיתוף  מסקנות, 
להישגים  להגיע  ניתן  הגורמים 
ולרווחתם  לתועלתם  מרשימים 

של מאות אלפי עולי מירון.

משטרת חלם
משטרה  מחסומי  מדובר  מירון,  באי  אלפי  לעשרות  נוראי  עוול  עשתה  ישראל  משטרת  השנה 
שממוקמים בשער הכחול השער המרכזי של מושב מירון, מחסומים אלו עשויים בשביל השבוע לפני 
ל"ג בעומר שהמשטרה מניחה מחסומים צמוד למדרכה כדי שלא ירדו לכביש העולה לציון, ברם, ביום 
ההילולא כאשר סוגרים את הכביש הראשי העולה לציון כליל לכניסת רכבים, אזי המשטרה מסירה את 
המחסומים כדי ליצור רצף הליכה בין השאטלים לפני השער החול לבין המנהרה והכניסות למושב מירון 

שער ה' וכו'.
השנה, ביום ל"ג בעומר סגרו את הכניסה לרכבים, ובטעות השאירו את המחסומים בערך 20 מטר 
יורדים  ואלפים  לציון,  הכניסות  לכיון  מהשאטלים  מגיעים  שאלפים  מצב  יצרו  הם  וכך  הדרך,  לרוחב 
מהציון ורוצים להגיע לשאטלים ויש להם במרכז הדרך מחסומי משטרה ולא ניתן לעבור אלא צריכים 
לעשות עיקוף גדול או שצעירים רבים קפצו מעל, והיה שם כאוס נוראי, והשוטרים שהיו במקום, במקום 
לנסות לפתור את הבעיה הם עוד דאגו לשמור על המחסומים ושחלילה אף אחד לא יקפוץ, עד שכמה 
צעירים פרקו לבד 2 גדרות ואז עשרות אלפים היו צריכים לקפוץ מעל בסיס  המחסום, כולל עגלות עם 

תינוקים, ואין עם מי לדבר......
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עשר שנים חלפו והלכו בייעף מאז נפער החלל הגדול 
גאון  האי  רב  של  הכואבת  הסתלקותו  עם  ההוראה,  בעולם 
ולהורות  תילה  על  הדת  את  להעמיד  שזכה  מופלא,  וצדיק 
הוראה בישראל במשך שנות דור, המאור הגדול לממשלת 
הבד"צ  חבר  זצוק"ל  ברנסדורפר  מאיר  רבי  הגה"צ  התורה, 

העדה החרדית מגדולי פוסקי דורנו.
דמותו  אודות  ולכתוב  לבא  המלאכה  היא  קלה  לא 
ואישיותו הגדולה, שכן דמותו היתה מורכבת ומגוונת מח־
לקים רבים שכולם כאחד הביאה ליצוק דמות ותבנית של 

האדם השלם עלי אדמות.
במאמר שלפניניו ניסינו להסיר את הלוט במקצת ולה־
ביא סיפורים ועובדות אודות דמותו הגדולה שהאירה לעם 

ה' בארץ ובעולם כולו במשך שנות דור.
משיחות שקיימנו עם מקורביו ובני משפחתו הקרובים 
שמענו מיגוון רחב של עובדות מפליאות על דמותו הגדו־
של  הקולעת  הגדרתו  את  בפנינו  ציטט  אף  מהם  אחד  לה, 
לבו  מנהמת  זעק  אשר  שליט"א  ווייס  הגרי"ט  מרן  הגאב"ד 
בהספדו במסע הלויה והתבטא אודות החלל הגדול שנוצר 
עם הסתלקותו: "ירושלים ללא רבי מאיר איננה כמו ירוש־

לים עם רבי מאיר".
שליט"א  מאמשינוב  אדמו"ר  מרן  כ"ק  התבטא  גם  כך 
התורה  הוראות  מסירת  "בענין  באמרו:  ה'שבעה'  בעת 
השאיר ר' מאיר זצ"ל חלל גדול עם פטירתו אשר לא יתמלא 

עד ביאת משיח צדקנו".

עמוד ההוראה
"יש  מיטתו:  אחר  בהספדו  אמר  שליט"א  הגר"מ  בנו 
הג־ ויש  באבהע"ז,  הגדולים  יש  ביור"ד,  הגדולים  פוסקים 
דולים בחו"מ, אולם אבי זצ"ל היה גדול בכל הענינים, לכל 
שאלה הלכתית היה ניגש ביראה מיוחדת, והיה בודק ומעיין 

היטב עד שהיה מגיע למסקנא.
לקביעת  מוצק  יסוד  קבעו  הבהירים  פסקיו  כך,  "בגין 
ההלכה אשר ממנו ישקו כל העדרים כאשר מאות מוצי"ם 
ופוסקי הוראה בכל רחבי העולם הלכו לאורו בשיטת הפסק 
בדרך שסלל וקבע יתידות בחומת ההלכה  שנתקבלו כנכסי 

צאן ברזל בקרב היהדות הנאמנה.

במעלליו יתנכר נער
את לימוד ההוראה כבר החל בתור נער צעיר. בהיותו 
אברך צעיר לימים למד בישיבת מיר בחבורה של הג"ר משה 
יהושע לנדא זצ"ל ולהבל"ח הגר"מ אטיק שליט"א שם עשה 
בהת־ יצא  זצ"ל  פינקל  הגרא"י  מרן  ההוראה.  בלימוד  חיל 
ואף  ישראל,  אלמן  לא  עליו: "ב"ה  וכתב  מאאמו"ר  פעלות 
לומדי  וצדיקים  גאונים  נהרגו  שבה  האיומה  השואה  לאחר 

התורה ועובדי ה', יש לנו בישיבתנו אברך צעיר ושמו רבי 
מאיר ברנדסדורפר ההוגה בתורת ה' שהיא אוצרו ויגע בה 
במסירות עצומה לאסוקי שמעתתא דהלכתא ואין לו בעול־

מו אלא ד' אמות של הלכה.
ההלכה.  ללימוד  ביותר  נמשך  צעיר  נער  בתור  כבר 
ה"שומרי  מרן  של  בצ"ק  לחסות  הגר"מ  כשהגיע  מסופר, 
אמונים" זי"ע, והיה אז נער צעיר לימים כבן י"ב שנה, אמר 
הרבי לאביו זצ"ל: "בנך היקר נועד לגדלות ויצמח ויגדל עוד 

עד כי גדל מאוד, ישר כוחך שהבאת אותו הנה".
השתתף  אמונים"  ה"שומרי  שבעל  אירע  "כמו"כ 
בנוכחות  ברכות,  בהל'  שאלה  התעוררה  ובמקום  בברית, 
כל המסובין פנה הרבי ואמר לו: "מאיר'ל, אתה הרי בוודאי 

תדע לענות על כך!
"אולם, רבו המובהק בהוראה היה הג"ר אברהם הערש 
ואף  ביותר  העריצו  זה  רבו  חב"ד,  חסידי  מגדולי  זצ"ל  כהן 
התבטא כי עומד לקום מורה בכלל ישראל שכבר שנים לא 

היה כמותו!

הערצת גדולי הדור
מפוסקי  כאחד  השנים  ברבות  נודע  זצ"ל  הגר"מ 

ההוראה הגדולים של דורנו.
ודעתו  בגדלותו  התחשבו  החוגים  מכל  ישראל  גדולי 
התורנית. לדוגמא, הראב"ד הגר"ד יונגרייז זצ"ל: שהיה כי־
דוע מיראי ההוראה היה שולח שאלות רבות אל הגר"מ, "טו 
מיר אטובה פרעגט ר' מאיר", היה אומר לשואליו, וכל זאת 

כשהגר"מ היה בגיל עשרים ושלוש בלבד. 
ידוע על הגה"צ רבי ישראל יצחק רייזמאן זצ"ל כשב־
קשו ממנו בשנותיו המאוחרות להצטרף לבד"ץ היה עונה: 
"מה רוצים דווקא ממני, שיקחו את האברך רבי מאיר ברנ־
סדורפר, הוא יש לו כח התורה, והיום הוא כבר גדול ביש־

ראל, והוא ירים את קרנה של ירושלים"...
כן ידוע שמרן ה"מנחת יצחק" זצ"ל אף סמך עליו ידיו 
ועל  השחיטה  וועד  של  ואח"כ  קדישא,  החברא  של  כרבה 
פיו ישק כל דבר והכרעות הרת עולם הכריע יחד אתו, ולפני 
למעלה משלושים שנה התבטא בפני אחד מגדולי ירושלים 
נפשות,  בסכנת  כרוך  היה  אשר  חמורה  הלכתית  בשאלה 
ואחרי שהביע את דעת תורה הבהירה אמר לו שילך לקבל 
גם את הסכמת הגר"מ, ולתדהמתו של הלה מדוע שלא יכ־
האאט  מאיר  בזה"ל: "ר'  יצחק"  ה"מנחת  לו  ענה  לבד,  ריע 
ברייטע פלייצעס, און ער אי"ז א גרויסער מזכה הרבים און 

במלאת עשור להסתלקותו של 

הגה"צ רבי מאיר בראנדסדורפער זצוק"ל 
חבר הבד"צ העדה החרדית - ורב דק"ק תוא"י

מגדולי פוסקי דורנו 
גברא  האי  של  הטהור  לזכרו  ועובדות  סיפורים  ללקוט  יצאנו 
רבה שזכה להעמיד את הדת על תילה ולהורות הוראה בישראל 
מאות  בהם  תלמידים  המוני  ולהעמיד  בשנים  עשרות  במשך 

רבנים מובהקים ברחבי העולם

יצחק רבינוביץ
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א בעל מופת איך". (ר' מאיר יש לו כתפים רחבות והוא מזכה 
הרבים גדול, וכן הוא בעל מופת).

שלא  בהלכה  תשובות  מספר  גנז  אף  יצחק"  ה"מנחת 
אותם  מעלה  אינו  כי  בציינו  יצחק,  מנחת  בשו"ת  הדפיסם 
על מכבש הדפוס, מאחר ודעתו של הרב ברנדסדורפר היא 

שונה מדעתו.
כשהתקשה  יצחק"  ה"מנחת  של  האחרונות  בשנותיו 
כבר בכתיבת תשובותיו בהלה, ביקש מהגר"מ שיכתוב את 

התשובות בהגדירו "פיו כפי וידו כידי".
גם מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל היה מבקש לשמוע את 

חוות דעתו בהלכה בנושאים שונים.
מרן הגרמ"א פריינד זצוק"ל אף התבטא אודותיו "מה 
ואני  אותי,  שאלתם  כאילו  בעיני  נחשב  אומר,  מאיר  שרבי 

עניתי לכם כך".
יום  התבטא  זצ"ל  רבינוביץ  בנימין  רבי  הגה"צ  גם  כך 
לפני פטירתו: "אין לי כבר כח לשאת את משא העם, הנכם 
סומך  אני  עליו  הענינים,  בכל  מאיר  רבי  על  לסמוך  יכולים 

את ידי. 
רבו כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל היה כסדר מפנה 
והיה  לימים,  צעיר  אברך  בהיותו  עוד  בהלכה  שאלות  אליו 
אומר: "כפי שרבי מאיר פוסק כאן למטה כך פוסקים בבי"ד 

של מעלה".
דרכו בהוראה

תלמידיו מספרים כי הגר"מ זצ"ל היה יסודי בכל דבר 

היו  והם  הפוסקים  גדולי  ספרי  את  שלמד  פעם  כל  שלמד, 

מציינים לשו"ת מסוים, היה מעיין בפנים הספר להיות מקו־

רי, וכך כל פסיקותיו היו מקוריים ביותר.

לדוגמא,  ביותר.  מקורי  היתה  המעשית  גישתו  גם  כך 

בהלכה  שימוש  אצלו  עשו  אשר  שחיטה  הל'  שלומדי  ארע 

נלוו אליו לחנויות העופות והבהמות להראותם את ההלכות 

בחוש. הגר"מ נכנס לבית המטבחיים פנימה כשאחריו תל־

מידיו, הוא נטל בידו ראש של עוף וביקש מהם לחוות את 

דעתם עליו. התלמידים נפנו לבדוק ולפשפש, תרו כה וכה, 

שהגר"מ  אלא  טהור,  שהעוף  הפסיקה  עלתה  כולם  ומבין 

נפוחה  שהיתה  העוף  של  לעינו  ליבם  תשומת  את  הפנה 

הרבה מכדי הרגיל, נענו ואמרו כולם אין טריפה בעין - כן 

במסירות ובנאמנות
סיפר אחד מתלמידו הקרובים: "רבינו זצ"ל היה כ"כ מסור לציבור עד שהיה מעצמו חוזר לאנשים 
בלא דחיות ועיכובים. בימי ה'שבעה' סיפר אחד המנחמים שפעם הגיע עם שאלה להגר"מ זצ"ל בערב 
שבת, והגר"מ אמר לו שאינו יכול לענות עתה כראוי מכיון שעל שאלה זו הוא צריך לשמוע ולברר יחד 
עם בני ביתו, ויחזרו אליו, ולפי שהיה בזמן דחוק בערב שבת, לא הספיק האברך לשוב אליו יחד עם ב"ב, 
האברך  שומע  שבת  ליל  סעודת  באמצע  והנה  אברך,  אותו  של  לביתו  ילך  שהוא  הגר"מ  החליט  כן  ועל 
על  לו  לענות  הגיע  אשר  זצ"ל,  הגר"מ  את  לנגדו  ראה  הדלת  את  פתח  כאשר  תדהמתו  ולגודל  דפיקות, 
שאלתו...ושאל אותו אבל בבדיחותא שמא אין הגר"מ יכול לענות כעת, שהרי שתה רביעית יין בקידוש 

היום, ענה לו הגר"מ, שהפעם חרג מנהגו ושתה מיץ ענבים.
"היה יהודי שהגיע אליו, ובפיו טענה על שכנו. הלה, מכוונה טובה וחשש הלכתי, נמנע מלשטוף את 
ביתו בתשעת הימים, ואף בני הבית עצמם נכללים באיסור זה - הרחצה אסורה מכל וכל. אלא שהגיעו 
הדברים לכדי כך שמפתח ביתם עולה צחנה איומה, והדבר מהוה נזק ישיר לכל השכנים. יהודי זה הגיע 

לברר את ההלכה, האם יש לו מקום להקל ולרחוץ את הבית ויושביו.
 "הגר"מ הורה לו שבודאי במצב זה מותרת הרחצה האמורה, אך בחושיו העדינים הבחין כי יקשה 
על היהודי המתלונן לעדכן את שכנו בהיתר ההלכתי. הגר"מ לא התמהמה, ביקש את מספר הטלפון של 
מתנז־ הנכם  כי  שמעתי  ברנדסדורפר  מאיר  כאן  'מדבר  ואמר  פתח  לקו  מעבר  ומשנענה  המדובר  השכן 
רים מרחיצת הבית ויושביו. ובכן, דעו לכם כי במצב זה בו הנהגתכם גורמת נזק ומפגע לשכנים, עליכם 

להימנע ממנהג זה". כך ללא כל גינוני כבוד, צלצל בעצמו והביא את הבעיה על פתרונה.
"הגר"מ זצ"ל אף היה דרכו להתייחס בעקביות לכל השאלות ואף שאלות שאין בהם כל טעם והגיון. 
עליו  לשבת  שעליו  חשב  בורותו  ומתוך  נפטר,  אמו  בעל  של  בנו  החורג  שאחיו  יהודי  באותו  נזכר  אני 
שבעה. הוא הגיע עם שאלה זו להגר"מ, הגר"מ הביא את כרך השו"ע מהארון, 'חיפש' את ההלכה, הרהר 

כמה רגעים, ובסוף 'פסק' ליהודי זה כי ע"פ הלכה פטור הוא מלשבת שבעה....
 "לאחר מעשה הבהיר את פשר מעשיו, ובכך למדנו לקח מאלף. כשיהודי בא לשאול בהלכה, עלינו 
לכבדו ולהתייחס לשאלתו במלוא כובד הראש. אם כעת נזלזל בשאלתו, יותר לא יבוא הוא לשאול ויצא 

שכרנו בהפסד.
"בימי ה'שבעה' הגיע יהודי אחד שהסתובב הלוך וחזור, והבחנתי שהוא רוצה לשוחח עמי. ניגשתי 
אליו והשיח בפני את המעיק על לבו, ואמר לי שיש לו שאלה קשה ומסובכת בהלכה, והיה אצל כמה גדו־
לי תורה וכולם כאחד אמרו לו כי דווקא הגר"מ יכול להכריע בשאלה כה קשה, אולם הוא ביקש להיכנס 
להכרעת  יפנה  למי  בנפשו  עצות  להשית  יודע  אינו  הפטירה  לאחר  ועתה  להיכנס,  הצליח  ולא  להגר"מ 

הענין, וביקש ממני שאדריכו על מי לסמוך.

סדר ימו הגדוש
סח בנו הגר"מ שליט"א: "סדר יומו היה מלא וגדוש 

קרוב לכ"ד שעות ביממה.
משמר־ על  ניצב  היה  כבר  מוקדמת  בוקר  "בשעת 
תו ועד השעה שתים בלילה עדיין ענה לשאלות בהלכה 
לשו"ת  התשובות  את  ולסדר  להתיישב  מנהגו  היה  אז 
קנה בושם, עד השעה חמש לפנות בוקר. צא ולמד כמה 

שעות נותרו לו לשנת הלילה. 
תנומה  לשים  הצליח  שלא  שכמעט  תקופות  "היו 
שהיו  זכרוני,  ברציפות.  דקות  משישים  יותר  לעפעפיו 
לילות רבות שדילג על שינתו ובקושי השלים את שינתו 

למחרת ולמקוטעין.
"בחוגי המשפחה יודעים לזהות על התשובות בכתב 
היד של אאמו"ר, אם משל בוקר הם או של לילה, פשוט 
שהאות  בהם  מצוי  בלילה,  שנכתבו  התשובות  מאד, 
האחרונה במילה 'נמרחת' על הנייר, שכן לרוב עייפותו, 
התשובה,  כתיבת  כדי  תוך  קלות  מנמנם  היה  פעמים 

והעט היתה ממשיכה מאליה...
הבית:  מבני  מבקש  היה  בעייפות  חש  היה  "כאשר 
העירוני נא בעוד חמש וחצי דקות. לא שעה ואף לא חצי 
ממנה ואף השניות היו ספורות לא חמש דקות אלא חמש 
דקות וחצי... גם בשעות בהם פורשים הכל למנוחה, כמו 
לעצמו  נותן  היה  לא  וכד'  בבוקר  השבת  סעודת  לאחר 
תליט"א  מא"מ  ביקש  אף  פעם  ספורות.  מדקות  יותר 
דקות,  וחצי   3 אחרי  אותו  שתעיר  הסעודה  אחר  בשבת 
לנוח  צריך  וגופו  עבורו  מספיק  לא  שזה  לו  טענה  אמי 
יותר, אמנם הוא לא שת לבו לדבריה, והסתפק בתנומה 

קלה זו.
"פעם אחת הוצרכה אמי תליט"א לנסוע לחו"ל, וב־
קשה ממני שאבא ללותה לדרכה בשעה 5 לפנות בוקר, 
שקוע  מקומות  על  יושב  אאמו"ר  את  ראיתי  וכשבאתי 
בכתיבת חידושי תורה, וכשניגשתי אליו שאל אותי, מה 
לילה  פנה  שכבר  לו  ועניתי  לילה,  באישון  כאן  מעשיך 
שחלפו  בשעות  כלל  הרגיש  שלא  לי  ואמר  בוקר,  ואתא 

ועדיין לא עלה על יצועו.
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הוא דינא דשו"ע.
חייך הגר"מ, נטל סכין חדה, הוציא את העין, קילף עוד 
שהגיע  עד  וחושף  הולך  היה  וכך  בשר,  שכבת  עור,  שכבת 
המוח  כולם:  מפי  פרצה  הפתעה  קריאת  העוף.  של  למוחו 
היה רקוב וחולה - טריפה הפוסלת בודאי את העוף, וכיון 
רוח  העין. "לא  מקום  אצל  לו  שבקע  עד  וגדל  נתנפח  שכך 
הקודש היא" הדריכם הגר"מ: "בבואכם לפסוק עליכם לב־
או  כשר  הפסק  את  להוציא  ואז  הפרטים,  מכלול  את  דוק 
ראוי  פוסק  אך  עצמה,  מצד  טריפה  אינה  נפוחה  עין  טרף. 

לשמו צריך לחשוש שמא צופנת היא מתחתיה ריעותא".
תורת הרפואה

עונה  והיה  רפואה  בעניני  גדול  מומחה  היה  גם  כך 
שבאו  הרופאים  גדולי  ששאלוהו.  לאנשים  אלו  בשאלות 
לנחם את בני המשפחה הביעו את פליאתם הרבה על ידי־
עתו המקיפה בעניני הרפואה, וציינו שלא אחת היו ביניהם 
חילוקי בנושאים מהותיים בנושא הרפואה שהתברר אח"כ 
להבין  מבינתם  שנסתרה  אמרו  הם  נכונה,  היתה  שקביעתו 
מעולם  הרי  זה,  מיוחד  בתחום  ומומחיות  לידע  הגיע  מנין 
מהיכן  תמיד  מתפעלים  היו  הם  הרפואה,  רזי  את  למד  לא 
הוא שואב את כוחות הנפש שלו בקבלת ההכרעה, לעמוד 
על דעתו לפעול כהכרעתו בענינים הרי גורל אלו, התשובה 
היא פשוטה ביותר, שמי שיגע בתורה במסירות ללא גבולות 

יודע הכל כי בתורה יש הכל.
סיפר בנו הג"ר משה שליט"א: "עובדא ידענא שפעם 
אאמו"ר  שהיה  מאנשים  מכירו  שהי'  פרופסור  אצלו  הגיע 
אוניברסיטה  באיזה  הרב  "כבוד  בפיו  ושאלה  אליו,  שולח 
למדת" ענה לו אאמו"ר שלא למד בשום אוניברסיטה, הוא 
ממש לא האמין והדגיש בבדיחתה "שגם לרב אסור לשקר". 
בימי ה'שבעה' הגיע הפרופסור לנחם ואמר שהוא בא כעת 

לבקש מחילה על שכך התבטא אודותיו בזמנו.  

הוסיף וסיפר בנו הגר"מ שליט"א :"בכל תחומי החיים 

היה אאמו"ר בולט ביותר, החל מהכנסת רבבות ילדי ישראל 

וגיטין,  קידושין  והיתר,  איסור  בעניני  כלה  המילה,  בברית 

קדישא  החברא  רב  השחיטה,  כרב  המקוואות,  כרב  ובכהנו 

ועוד.

"מאז שנתמנה למורה הוראה נתבקש ע"י חברי הבד"ץ 

לעמוד בראש ועד השחיטה של העדה החרדית לקבוע אור־

חות והנהגות יסוד בכללי השחיטה והבדיקות, ולשם כך אף 

מק־ לפקח  וארגנטינה  שבברזיל  לאורגוואי  למרחקים  יצא 

רוב על השחיטה שיובא לארץ עבור החרדים לדבר ה' וזאת 

גם בשנים האחרונות כשנחלש ביותר לא ויתר על נסיעות 
אלו למרות הקושי הגדול.

"אך דאגתו ומסירותו הפלאית היתה נתונה הרבה מעבר 
למחויבות שלו. לדוגמא, לפני כחמש עשרה שנה התעוררה 
מהביצים  יוצאים  כשהאפרוחים  העופות,  בכשרות  שאלה 
הם עוברים בשעת ספירתם על כמה מכשירים, ואח"כ מכ־
חשש  בזה  שיש  אחד  ועורר  קופסאות,  לתוך  אותם  ניסים 
נפילה, שהרי בשעת ספירתם הם נופלים מגובה ג' טפחים. 
לילה  בכל  יצא  שבועות  כמה  ובמשך  התעצל,  לא  אאמו"ר 
האפרוחים,  ספירת  סדר  את  לבדוק  בוקר  לפנות  בשעה 3 
ואף שהדבר לא היה נוגע לשחיטת העדה החרדית כלל, לפי 

קבלת קהל כ"ד שעות ביממה!
היכל  ור"מ  אב"ד  שליט"א  משה  הג"ר  בנו  שח 
שקבע  אאמו"ר  אצל  "היחודיות  בירושלים:  הוראה 
הזמן.  כל  לציבור  זמין  להיות  הוראה  מורה  על  כי 
תמיד היה מעורר את הרבנים על כך, באמרו  שבית 
כי  ביממה,  שעות  כ"ד  במשך  לפעול  צריך  הוראה 
בבי"ד של  הדין, "באם ישאלו לאדם  מה נענה ליום 
מעלה למה לא פעלת כפי ההלכה על ששאלה שה־
תעוררה אצלך באישון ליל, ויענה ויאמר מה יכלתי 
עשות הרי, לא היה לי למי לשאול את ההלכה בשעת 

לילה מאוחרת"?
בא־ ממש  היממה  שעות  ובכל  אישית  נהג  "כך 
כבזמנים  שינה  בזמני  והשבת  החול  סעודות  מצע 
רגילים ללא כל הפסק קור וחום קיץ וחורף לא יש־
בותו היה עונה לשואליו עד לשעות המאוחרות של 

הלילה ללא כל זמנים מוגדרים.
הוא  כי  אודותיו  דהוא  מאן  התבטא  "בהזדמנות 
עבד ה', אאמו"ר כששמע זאת ענה לו: "אם עבד ה' 
עבד  שהנני  לומר  אוכל  זאת  אבל  יודע,  אינני  אנוכי 

לעבדי ה'".
שאין  הבית  בני  את  מזהיר  היה  אף  זצ"ל  "אבי 
ואפילו  בביתו,  נמצא  שהוא  בעת  אנשים  לשלוח 

בשעות הלילות הקטנות של הלילה.
עמד  כשאחד  שתמיד  סיפרה  תליט"א  "אמי   
כבר  שאאמו"ר  למרות  בדלת  ודפק  הדלת  מאחורי 
ותמיד  משינתו  לעוררו  צריכה  היתה  לישון,  הלך 
אותו.  לעורר  צריכה  שהיא  מזה  גדול  צער  לה  היה 
שלש  היה  כבר  השעה  הלילות,  באחד  פעם  אירע 
לפנות בוקר, אמי שמעה דפיקה קלה על הדלת תוך 

שהלה אף ניסה להוריד הידית של הדלת כדי לראות 
מלפ־ התעלמה  אמי  ננעלה,  לא  עדיין  הדלת  אם 
מצלצל  בטח  היה  מאד  דחוף  זה  שאם  בטענה  תוח, 
שאחד  בזה  הרגיש  גם  אאמו"ר  אולם  הפעמון,  על 
עומד מאחורי הדלת, ולא אמר שום דבר לאמי ורצה 
מש־ אולם  הדלת,  את  תפתח  היא  אם  אותה  לבחון 
בטרוניה  אליה  בא  מיד  הוא  מתעלמת,  שהיא  ראה 
בנימוק  התנצלה  אמי  הדלת,  את  פותחת  אינה  למה 
אולם  לו,  דחוף  זה  אם  בפעמון  לצלצל  לאיש  שהיה 
אאמו"ר, ענה לה שיכול להיות שהאיש מתבייש לד־
את  לפתוח  לגשת  אנו  מחויבים  כן  ועל  בדלת,  פוק 

הדלת ללא כל שהיות.
בבוקר  לאאמו"ר  שהגיע  באברך  מקרה  "אירע 
הלילה,  בשעות  אצלו  שהתעוררה  שאלה  איזה  על 
בלי־ כבר  אליו  להגיע  צריך  שהיה  לו  נענה  אאמו"ר 
התעוררה  שהשאלה  התנצל  אברך  אותו  אולם  לה, 
הגיע  מיד  ואמנם  בוקר,  לפנות  שתים  השעה  לאחר 
לפתח ביתו ומכיון ששמע שהשקט שורר בבית לא 
נהג  שלא  בטענה  עליו  כעס  אאמו"ר  לדפוק,  העיז 
גם  משינתו  לעוררו  עליו  מוטל  והיה  היות  כראוי, 

בשעה הזאת. 
"עוד בשנות צעירותו כשהתגורר בקומת קרקע, 
שאלה  להם  שיש  עת  שבכל  שואליו  את  מלמד  היה 
עליהם לבוא ולשאול אותו ולא משנה באיזה שעות. 
לשאול  אברך  הגיע  שפעם  נאמן,  ממקור  שמעתי 
ביתו  בתוך  לקחו  אאמו"ר  הלכתית,  שאלה  אותו 
והראה לו את חלון הפונה לרחוב ואמר לו: "כאן ליד 
כל  בחלון  לדפוק  אתה  ויכול  מיטתי  עומד  זה  חלון 

הלילה ולעורר אותי".
עזרת  שכ'  של  רבה  שליט"א  ולדנברג  "הגר"י 
הראשון  ה'סטראק'  לאחר  כי  בהספדו,  סיפר  תורה 
ששוחח  ולאחר  בחתונה,  אאמו"ר  את  פגש  שלקה, 
יהיו  ואילך  שמהיום  לו  ואמר  הגבאי  אליו  פנה  עמו 
אאמו"ר  כאשר  אולם  מוגדרות.  קהל  קבלת  שעות 
שמע זאת קרא ואמר לו: "ר' יעקב, תבא אף בשלוש 

לפנות בוקר, אל תשמע בקול הגבאים"!
לירוש־ מחוץ  ללון  שלא  הקפיד  אף  "אאמו"ר 
זקוקים  רבים  אשר  הוראה  שכמורה  סבר  הוא  לים. 
חד  מקרה  ברם,  משמרתו.  את  לזנוח  לו  אסור  לו 
פעמי ארע בשנותיו המאוחרות כאשר הוצרך לבסס 
את מערך השחיטה באיזור ארגנטינה, אז נאות הוא 
המערכת  את  להעמיד  בכדי  פעמי  חד  באופן  לצאת 
היה  ניתן  כבר  ומאז  ביותר,  הראוי  באופן  תילה  על 

לראותו יוצא חוצה לארץ לעסקי צבור ומצוה.
ואנשים  גבולות,  ידעה  לא  ציבור  "מסירותו   
שונים  דברים  על  גם  הלילה  באמצע  אליו  התקשרו 
התקש־ האחרונות  בשנותיו  לדוגמא,  להם.  שהציק 
רה אליו אשה שבורה לפנות בוקר, כשהיא ממרמרת 
כאבי  לי  יש  לישן  יכולה  איני  הרב.  ואומרת: "כבוד 
גב", אאמו"ר הקשיב לה בסבלנות, ושאלה ממתי יש 
התייחס  כך  בענין,  שאלות  כמה  ועוד  גב  כאבי  לה 

אליה בלבביות עד שנרגעו לה הכאבים.
הלילה  באמצע  אליו  מתקשר  שהיה  אדם  "היה 
יעץ  לו  גם  להירדם,  מצליח  אינו  כי  מתלונן  והיה 
רק  ואלו  לשינה.  המועילות  עצות  מספר  בסבלנות 

דוגמאות המלמדות על הכלל.
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שבמקום שועד השחיטה של העדה החרדית לוקח את העו־
פות ממקום אחר, ושם סופרים את האפרוחים באופן אחר, 
מ"מ רצה לחקור את הדבר משום שחשש לכשרות שולחנם 
והראה  הספירה,  סדר  כל  על  פיקח  הוא  ואכן  ישראל,  של 
להם כמה דברים הצריכים תיקון כדי שלא יהא חשש נפילה.
"אאמו"ר עמד על המשמר ללא חת ומורא וקיים במ־
לואו את הכתוב "ולא תגורו מפני איש". ידוע גודל המערכה 
שניהל בענין בדיקת הריאות של עופות עד אשר היה ללעג 
וקלס בפני הבריות ולא קם ולא זע עד אשר העמיד חומת 

הכשרות ברום המעלה ובסוף שבחוהו והודו לו חכמים. 
בו  וזלזלו  ממנו  התלוצצו  תקופה  באותה  כי  "זכורני, 
סביבו,  מהנעשה  מתבייש  הייתי  אישית  שאני  עד  ביותר, 
עד שפעם אחת אמרתי לו, וכי מה חסר לך לעסוק בענינים 
אלו, הרי כולם מבזים אותך בבזיונות עצומים. אך כל זה לא 
נגע ללבו כלל, ואז אמר לי את הדברים האלה: כלל זה נקוט 
בידך שאסור להתבייש מפני המתלוצצים והמלעיגים, שהרי 
ישתכחו  אלא  הליצנות  לדברי  קיום  יהיה  לא  סוף  כל  סוף 
ויהיו כלא היו מהעולם, ולעומת זה החידושים בדבר הלכה 
שחידשתי והעליתי ע"ג הכתב, יתקיים לנצח, ולא ישתכח 

לדורות עולם.

גאון בחסד
יחיד  זצ"ל  הגר"מ  היה  ובהוראה  בתורה  גדלותו  לצד 

ומיוחד בעניני החסד שפעל לרוב.
ובת־ לבבו  כתום  הנאמר "וירעם  את  קיים  שנותיו  כל 
בונות כפיו ינחם" בהיותו רועה נאמן לעם ה', להם התמסר 
באופן נדיר בהפקירו את עצמו לכלל, צירי דלתות ביתו לא 
נחו לרגע ובכל שעות היממה היו פתוחים לרווחה לנדכאים 
ונשברי לב שאצלו מצאו אוזן קשבת ובלבו הפתוח לרווחה 

היה עבורם למשיב רוח ונפש.
לא  שמעולם  להעיד  "יכולני  המשמשים:  אחד  סח 
ראיתיו מבטל רגע, אולם כאשר הדבר נגע לעזור לזולת, אז 
על  שעות  הזולת  עבור  משקיע  והיה  זמנו,  על  חס  היה  לא 

גבי שעות.
"גם בזמנים שהתקשה בפרנסתו היה מכניס לביתו כל 
צרוע וכל זב כאשר הוא אישית היה עומד על גביהם להש־
קותם ולהאכילם לבל יחסר להם דבר, ובהגיע זמן האכילה 
היה מזכיר לרבנית שתחי' שצריכים לתת אוכל לפלוני ואל־
מוני, כן עסק עד יומו האחרון בזיווגן של נדכאי רוח ושבורי 
לבב שלא על מנת לקבל פרס, ולא חסך מאתו בכל מיני דר־

כים עד שהדבר יצא לפועל.
"היה בחור משיבה חסידית בירושלים שנזרק מהישיבה 
מחמת התדרדרותו הרוחנית. הדבר הגיע להגר"מ זצ"ל, הוא 
נכנס לעובי הקורה ושוחח עם הבחור לא הרף, הגר"מ שראה 
שאין לו היכן לשהות, היות ואביו לא היה מסוגל לטפל בו, 
הציע לבחור שיגיע לישון אצלו בבית. ואכן אני זוכר שחוד־

שים ארוכים ישן אותו בחור בבית הגר"מ, הגר"מ אף דאג לו 
לכל צרכיו והיה משוחח עמו ארוכות על חשבון זמנו הכ"כ 
אולם  הארץ,  בצפון  ישיבתית  מסגרת  לו  סידר  בסוף  יקר, 
אותו בחור לא הסכים רק אם הגר"מ יבקרו מעת לעת, ואכן 

הגר"מ היה מגיע במיוחד לצפון הארץ לבקרו בישיבה.
הזאת,  מהמסגרת  גם  הבחור  נפלט  תקופה  "לאחר 
הגר"מ לא נח עד שסידר לו מסגרת מתאימה בלונדון, הב־
חור התנה את נסיעתו ללונדון בתנאי שהגר"מ יחזיק קשר 
נוסע  היה  שהגר"מ  פעם  בכל  ואכן  שם,  יבקרו  ואף  עמו 
לשחיטה בחו"ל היה נוסע דרך לונדון לבקר את הבחור וכך 
זכה להצילו מדרך שחת. הגר"מ אף השיא אותו כשהוא היה 
העומד מצד החתן כולל כל ההוצאות הנדרשות. כיום אותו 
הבלתי  מאמציו  בזכות  זאת  כל  לתפארת,  בית  מנהל  בחור 

נלאים של הגר"מ זצ"ל.
כאשר  הגר",  את  "ואהבת  מצוות  את  קיים  "במיוחד 
הרבה גרים נשא על לוח לבם ואף חיתנם בדרך כבוד ממש.

"בעת מסע ההלויה ראינו אשה אחת אשר בכתה ללא 
שהרואים  בודאי  עלי'.  ירחם  'מי  גדול  בקול  וצעקה  הרף, 

חשבו שבטח היא משובשת בדעתה וכו'. אולם, לאחר שבי־
כמה  בחצירה  גידלה  שהיא  לי  נודע  הענין  פשר  את  ררתי 
לע־ באה  עד שהיתה  כ"כ  ללבה  קרובים  היו  והם  חתולים, 

אחד  לי  וסיפר  הגר"מ,  אצל  לברכה  להזכירם  תכופות  תים 
אשה  אותה  שכתבה  קויטעל  אצלו  שמונח  המשפחה  מבני 
את  קרא  רחמנותו  בגודל  והגר"מ  אחד,  חתול  לרפואת 
הקויטעל בפניה ובירכה בתשומת לב מיוחדת, והיה מתבטא 

שלעזור ליהודי בעת צרתו הוא מיסודות החיים.
 "לא אחת אף היתה מגיע אותו אשה להתנות את צערה 
שהחתול שלה חולה... הגר"מ לא השליכו החוצה, אלא ישב 

עמו זמן ארוך והסביר לו כיצד לנהוג. 
"כך נהג אף כשנודע לו על אחת מבנות ירושלים העו־
ברת סבל מסוים, על אתר ביקש לקוראה לביתו, והודיע לה 

כי החל מרגע זה ביתו הוא ביתה. לבקשתו תוך שעה קלה 
התכנסה בביתו ועדת עסקנים אשר הוסמכה על ידו לטפל 
בכל פרטי המקרה. הכל, בזריזות ובלא שהייה של רגע אחד.
"עובדה הווה באשה שפגשה בהגר"מ תוך כדי הילוכו 
בליל שבת, וסיפרה לו כי בעלה שוכב על מיטתו ומתייסר 
בכאביו. הגר"מ בירר ובדק את מצבו של הבעל, והגיע למ־
סקנה כי במצבו זה מוכרח הוא להתפנות לביה"ח. עד שהוא 
הטלפון  שפופרת  היתה  כבר  במסקנתו,  האשה  את  מעדכן 

בידו והגר"מ הזמין את האמבולנס לבית החולה.
בקודש  והמשמשים  המשפחה  בני  בקרב  הסיפורים 
קולחים אחד אחר השני, מחמת קוצר היריעה נקצר, ועוד 
חזון למועד להרחיב את היריעה בעוד פרטים אודות דמותו 

הגדולה. זי"ע.

ועמלו בתורה
"עוד בצעירותו יצא שמו לתהלה כמתמיד פלאי. רבו כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן זצוק"ל היה רגיל לומר 
לבחורים למה אין אתם לומדים מר' מאיר שמעולם אינני רואהו מתבטל לרגע אחד, ואף כאשר שמשו בקודש 
למשל, כשהוא היה לש את החלות או מחמם את המים בביתו היה אז משנן גמ' בע"פ וכו', הרבי היה מגיע בת־
לונה לבחורים ששימשו בקודש: הרי גם ר' מאיר שימש אותי בכמה מקומות כשנסע עמי ועם כל זאת מעולם 

לא ראיתי מתבטל לרגע.
גם בזמנים שחדשות גדולות הסעירו את הציבור, אולם הוא לא התעניין בכל זאת וכאילו הוא חי לו בעולם 

מחוץ לעולמנו, וכל כולו היה בתורה.
משפחה  בעל  והיה  חדרים  שתי  בת  בדירה  אונגרין  בבתי  התגורר  "בצעירותו  משפחתו:  מבני  אחד  סח 
גדולה בלעה"ר, זכרוני, שהיינו ישנים בחדר שבו קיבל את הציבור, אך הוא למד ויגע בתורה יומם ולילה בחדר 
השינה שלנו, לא אחת היה צריך לטפס על המיטות של הילדים כדי להוציא ספר, אך אותו לא עניין דבר והיה 
נראה שהדחקות הנוראה לא מפריע לו לעבודת קדשו שם ישב ולמד בחיות ובהתלהבות לפני הליכה לכולל וכן 
לעת ערב כאשר חזר לביתו, כמי שיש לו דירה ענקית. היו שסיפרו לנו שזוכרים שכשהיה צריך לעזור בבית, 

בעושה ובמעשה אם לנקות דלתות וכדו' היה חוזר על דברי תורה כגון משניות בפיו.
הגרח"א פריינד שליט"א העיד שהיה לומד עמו בצוותא לילות שלמים בישיבת מיר, וראה איך שכל שאלה 
ונקודה בגמ' ובראשונים כאב לו עד דכדוכה של נפש ולא זז ממקומו עד שהתבהר לו הענין היטב למרות שעות 

הקטנות של הלילה.
ר' משה איזנבך מבתי אונגרין סיפר, ששמע מאמו שהתגוררה בשכנות עם הגר"מ בדירתו הישנה, הדירה 
היתה דירה קטנה, היה שם חדר חיצוני שם גם היה המטבח, וחדר פנימי ששם ישנו למעלה משבעה ילדים, 
וספרה אמו, שעד השעה 3 לפנות בוקר ולאחר מכן היא היתה שומעת אותו כשהוא גורס את תלמודו ללא 
שום הפסקה, והיכן ישב ולמד, בין מיטת ילד למיטת תינוק שם מצא לעצמו מקום להכניס כסא, וכך ישב ועמל 

בתורה מתוך הדחק.
לרבים עדיין זכור שכאשר היה מגיע לברית מילה, והיו צריכים עדין להמתין כמה רגעים לברית, תיכף 

התיישב ללמוד בנעימות עצומה.
המרוחקים  במקומות  בשבת  מילה  ברית  לו  יזדמן  שאם  בע"פ,  משניות  פרקי  לעצמו  משנן  היה  תמיד   
כשכונת בית וגן וכדו' ולא יהיה בידו אפשרות לטלטל עמו ספר, יוכל לחזור ולשנן על אם הדרך את המשניות 
בע"פ, וכך נהג כשישב לסעודה או ששהה במאורע מסוים, שהיה לומד משניות בע"פ פרק אחר פרק, גם בש־
מחת נישואי צאצאיו תוך כדי שהבדחן היה חורז חרוזים, היה הוא משנן לעצמו פרקי משניות בע"פ. כך גם היה 

משנן לעצמו חלקים גדולים מהמשנה ברורה והביאה"ל, כדי שיוכל לחזור אליהם בהזדמנויות כאלה.
סיפר אחד המשמשים שלו כי בעת שנסע עמו לאורגוואי לצורך השחיטה היה עולה אליו בשעה 3 בלילה 
לקחת את המזוודה לרכב, והנה למרבה הפלא תמיד מיד כשחזר עם המזוודה ראה את הגר"מ יושב ברכב עם 

גמ' כשכל כולו שקוע בלימודו כאילו כבר ישב שם שלוש שעות ומתעמק בסוגיא.
משמשו אף הוסיף, שבכל הנסיעה עד ללוד היה שקוע בתלמודו, וכן בשדה התעופה כשעמדו בהחתמת 
הדרכונים, גם בזמן הזה עסק בתורה, ולאחר מכן כל עת הטיסה, וכל הזמן עד שהגיע למפעל באורגוואי ישב 

ולמד כמי שנמצא בביהמ"ד.
בנו הגר"ש שליט"א אף סיפר "זכרוני, כי לאחר אירוע מוחי שעבר, דאגנו כי בהזדמנות זו יובא אאמו"ר 
לאוניה אשר שייטה באחד מהאגמים היפים באיזור, שם היה אויר צח אשר חשבנו שיהיה לו לתועלת. אלא 
שאאמו"ר לא בזבז זמן, עם עלותו לאניה נכנס הוא לאחד החדרים בירכתיה, פתח את ספר הלימוד שנשא עמו 
ושקע בתלמודו. אמי שתחי' נכנסה אצלו בטרוניה מדוע לא תנצל מעט את הנוף והאויר הצח? אלא שהוא 
השיבה בפשטות, כי עבורו ההנאה הכי גדולה היא לשבת מול הספר ולהגות בתורה. לאחמ"כ שטח את תמיהתו 

בפנינו הלמאי טרחנו להביאו לשם, "מה לי חדר באניה או חדר באכסניה – תמה".
"בימי ה'שבעה' סיפר אחד התלמידים, שהוא זוכר שפעם אחת ביום שישי בבוקר נחתך לאאמו"ר מהאצבע, 
והגיע למסור את שיעורו הקבוע בהלכה ביו"ד כשאצבעו מונח בקופסא ושטף ממנו הדם, וכך ישב ומסר שיעור 

במשך קרוב לשעתיים.
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רובח

חיםברוובחבעומר
ˆיúום: ו˜י úרר
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רובח

בעומרריעבמירכטר
ˆיúום: úומי טריכטר
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רובח

בעומרבחוורן
ˆיúום: ו˜י úרר
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רובח

ברבבנימזרחימרובריכוןבורובניברכיםיבבעומריבורבביור
ˆיúום: יע˜ב כ‰ן
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רובח

מורמוורןבבמירון
ˆיúום: ו˜י úרר
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רובח

וחסימרכזוחנוכויזניובזיורבחיבריונכבומעמ
מביברמויזניובזייכון

ˆיúום: י‰וע פרוכטר


